
 

      Activiteitenkalender 2022-2023 TEAM 
 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 
1 2 3 4 5 6 7 

Zomervakantie 
Zomervakantie  

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

8 9 10 11 12 13 14 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 
Zomervakantie 

15 16 17 18 19 20 21 

Zomervakantie Zomervakantie 

Zomervakantie 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

22 23 24 25 26 27 28 

Zomervakantie 
Zomervakantie 

Gesprekkenplanner 
versturen 

Zomervakantie 
MT-Tweemaster 

 
Zomervakantie 

Teamoverleg 
 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

29 30 31 1 2 3 4 
 MT-Sciogroep 

Directie-overleg 
  Mad Science  

Voorstelling 
  

 

AUGUSTUS 2022 



 

      Activiteitenkalender 2022-2023 TEAM 
 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 
29 30 31 1 2 3 4 

 MT-Sciogroep 
Directie-overleg 

     

5 6 7 8 9 10 11 
MT-Tweemaster 

 
Kamp groep 8 

Directie-overleg  
Kamp groep 8 

 
 

Kamp groep 8 
 

Schoolreis groep 3 - 6   

12 13 14 15 16 17 18 
 
 
 

Start Kennismakings- 
gesprekken 

Schoolfotograaf  
MT-Sciogroep 

Directie-overleg 

 
Copy nieuwsbrief 

Leerlingenraad 1  
Schoolfotograaf 

Mad Science workshop 

  

19 Prinsjesdag       20 21 22 23 24 25 
Ontruimingsoefening 

 
Directieoverleg 
Info-avond VO 

MT-Tweemaster 
MR-vergadering 1 

 

Overleg Knooppunt 
Schoolreis gr.1-2 

 

Mad Science workshop   

26 27 28 29 30 1 2 
Week tegen het 

pesten 
 
 

MT-Sciogroep 
 

Directie-overleg 
 

Werkoverleg bestuur-
schoolleider 

Teamoverleg 1 Kamp groep 7 
 

Edwin studiedag 
directeuren 

Kamp groep 7 
 

Mad Science workshop 

  

 

 

SEPTEMBER 2022 



 

      Activiteitenkalender 2022-2023 TEAM 
 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 
26 27 28 29 30 1 2 

 MT-Sciogroep 
Werkoverleg bestuur-

schoolleider 
     

3 4 5 6 7 8 9 
MT-Tweemaster Directie-overleg 

OT 1 
Start KBoekenWeek  Juffendag groep 1-2 

 
Mad Science workshop 

  

10 11 12 13 14 15 16 
SCOL-vragenlijsten 

Teamoverleg 2 
 

MT-Sciogroep 
Directie-overleg 
Leerlingenraad 2 
MT-Tweemaster 

Koffiecollege 1 
 

Copy nieuwsbrief 
 Einde 

 KBoekenWeek 
 

Mad Science workshop Herfstvakantie Herfstvakantie 

17 18 19 20 21 22 23 

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie 

24 25 26 27 28 29 30 
 MT-Sciogroep 

Directie-overleg 
Brede School overleg 

  Mad Science workshop 
 

 Wintertijd 

31 1 2 3 4 5 6 
 Brede School overleg   Mad Science workshop   

 

OKTOBER 2022 



 

      Activiteitenkalender 2022-2023 TEAM 
 
 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 
31 1 2 3 4 5 6 

 Directie-overleg 
Brede School overleg 

 MR-vergadering 2 
 

Mad Science workshop   

7 8 9 10 11 12 13 
MT-Tweemaster 

(evaluatie plannen) 
Week mediawijsheid 
Avondbijeenkomst 

Scio-groep 
medewerkers 

MT-Sciogroep 
 

Werkoverleg bestuur-
schoolleider 

Studiedag team 
Alle leerlingen vrij 

Leerlingenraad 3 
Lichtjesavond 

SintMaarten Intocht 
Sinterklaas 

 

14 15 16 17 18 19 20 
Lootjes trekken 

(Sinterklaas) 
 

Start voortgangs- 
gesprekken 

Dalton-visitatie 
Directie-overleg 
Teamoverleg 3 

Copy nieuwsbrief   
Koffiecollege 2 

 

  

21 22 23 24 25 26 27 
 MT-Sciogroep 

OT 2 
 

MT-Tweemaster 
 

PET-Event gr.7 
 

PET-Event gr.7 
 

  

28 29 30 1 2 3 4 
 Directie-overleg 

Brede School overleg 
     

 

 

NOVEMBER 2022 



 

      Activiteitenkalender 2022-2023 TEAM 
 

 

 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 
28 29 30 1 2 3 4 

 Directie-overleg 
Brede School overleg 

     

5 6 7 8 9 10 11 
Sinterklaasfeest MT-Sciogroep 

 
  Schoolbezoek  

directeur-bestuurder 
  

12 13 14 15 16 17 18 
MT-Tweemaster Directie-overleg 

Leerlingenraad 4 
Brede School overleg 

Copy Nieuwsbrief 
Koffiecollege 3 

Teamoverleg 4    

19 20 21 22 23 24 25 
 MT-Sciogroep 

Werkoverleg bestuur-
schoolleider 

Kerstviering 
 

  

Alle leerlingen vrij 
 

Kerstvakantie 1e Kerstdag 
Kerstvakantie 

26 27 28 29 30 31 1 

2e Kerstdag 
Kerstvakantie 

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie 
Oudejaarsdag 
Kerstvakantie 

Kerstvakantie 

 

 

DECEMBER 2022 



 

      Activiteitenkalender 2022-2023 TEAM 
 
 
 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 
26 27 28 29 30 31 1 

2e Kerstdag 
Kerstvakantie 

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Oudejaarsdag 
Kerstvakantie 

Kerstvakantie 

2 3 4 5 6 7 8 
Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie 

9 10 11 12 13 14 15 
 Directie-overleg 

MR-vergadering 3 
MT-Tweemaster  Leerlingenraad 5 

 
 

16 17 18 19 20 21 22 
Begin afname Cito M 

Teamoverleg 5 
MT-Sciogroep 

 
Opstellen 

ondersteuningsroute 

Copy Nieuwsbrief 
 

  
   

23 24 25 26 27 28 29 
MT-Tweemaster 

 
Directie-overleg 

OT 3 
Voorleesfeest Risdam 

 
Voorleesfeest Risdam Voorleesfeest Risdam   

30 31 1 2 3 4 5 
Voorleesfeest Risdam MT-Sciogroep 

Werkoverleg bestuur-
schoolleider 

Brede School overleg 

Voorleesfeest Risdam Gesprekkenplanner 
versturen 

Voorleesfeest Risdam 

Voorleesfeest Risdam   

 

JANUARI 2023 



 

      Activiteitenkalender 2022-2023 TEAM 
 
 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 
30 31 1 2 3 4 5 

Voorleesfeest Risdam MT-Sciogroep 
Werkoverleg bestuur-

schoolleider 
Brede School overleg 

Voorleesfeest Risdam 
 

 
Gesprekkenplanner 

versturen 
 

Voorleesfeest Risdam 

Voorleesfeest Risdam   

6 7 8 9 10 11 12 
 Directie-overleg MT-Tweemaster 

Portfolio open 
Koffiecollege 4    

13 Valentijnsdag        14 15 16 17 18 19 
Edwin gesprekken 

 
MT-Sciogroep 
Teamoverleg 6 

 

Edwin gesprekken  
Copy Nieuwsbrief 

 

Leerlingenraad 6 
 

 
 

 Carnaval 

20 21 22 23 24 25 26 
MT-Tweemaster 

 
Directie-overleg 

Analyse Cito 
(leerteams) 

 Analyse Cito 
(leerteams) 

Studiedag team 
Alle leerlingen vrij Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie 

27 28 1 2 3 4 5 

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie 

 

 

FEBRUARI 2023 



 

      Activiteitenkalender 2022-2023 TEAM 
 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 
27 28 1 2 3 4 5 

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie 

6 7 8 9 10 11 12 
Start voortgangs- 

gesprekken 
Directie-overleg 

 
MR-vergadering 4  Ontruimingsoefening   

13 14 15 16 17 18 19 
Teamoverleg 7 MT-Sciogroep 

Directie-overleg 
Werkoverleg bestuur-

schoolleider 
OT 4 

MT-Tweemaster 
Copy Nieuwsbrief 

  
Pannenkoeken dag 

voor ouderen 
  

20 21 22 23 24 25 26 
Koffiecollege 5 Directie-overleg 

Leerlingenraad 7 
 

    Zomertijd 

27 28 29 30 31 1 2 
MT-Tweemaster MT-Sciogroep 

Directie-overleg 
Brede School overleg 

     

 

 

MAART 2023 



 

      Activiteitenkalender 2022-2023 TEAM 
 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 
27 28 29 30 31 1 2 

MT-Tweemaster MT-Sciogroep 
Brede School overleg 

     

3 4 5 6 7 8 9 
  Buitenlesdag Paaslunch & 

Vossenjacht 
GOEDE VRIJDAG 
Studiedag team 

Alle leerlingen vrij 

 1e Paasdag 

10 11 12 13 14 15 16 
2e  Paasdag MT-Sciogroep 

Directie-overleg 
MT-Tweemaster 

Copy Nieuwsbrief 
    

17 18 19 20 21 22 23 
Deadline doublures 

 
Leerlingenraad 8 

 
Teamoverleg 8 

 
 

 Koningsspelen Mei 
vakantie 

Meivakantie 

24 25 26 27 28 29 30 

Meivakantie 
Meivakantie 

Werkoverleg bestuur-
schoolleider 

Meivakantie 

       Koningsdag 

Meivakantie Meivakantie Meivakantie 

 

 

APRIL 2023 



 

      Activiteitenkalender 2022-2023 TEAM 
 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 
1 2 3 

 
4 5 

 
6 7 

Meivakantie Meivakantie Meivakantie 
Dodenherdenking 

Meivakantie 
Bevrijdingsdag 

Meivakantie 

        Mei 
vakantie Meivakantie 

8 9 10 11 12 13 14 
MT- 
Tweemaster MT-Sciogroep 

Directie-overleg 
Koffiecollege 6 Bezoek Zuiderzee 

museum 
Bezoek Zuiderzee 

museum 
 Moederdag 

15 16 17 18 19 20 21 
SCOL-vragenlijsten 

 
 

Brede School overleg Teamoverleg 9 
 

 

Hemelvaartsdag Dag na Hemelvaart 
Studiedag team 

alle leerlingen vrij 

  

22 23 24 25 26 27 28 
 MT-Sciogroep 

Directie-overleg 
OT 5 

MT-Tweemaster 
Copy Nieuwsbrief 

Leerlingenraad 9   1e Pinksterdag 

29 30 31 1 2 3 4 
2e Pinksterdag       

 

MEI 2023 



 

      Activiteitenkalender 2022-2023 TEAM 

JUNI 2023 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

29 30 31 1 2 3 4 
   MR-vergadering 5    

5 6 7 8 9 10 11 
Begin afname Cito E 

MT-Tweemaster 
MT-Sciogroep 

Directie-overleg 
Werkoverleg bestuur-

schoolleider 

  Koffiecollege 7   

12 13 14 15 16 17 18 
   Teamoverleg 10 

 
  Vaderdag 

19 20 21 22 23 24 25 
 MT-Sciogroep 

Directie-overleg 
MT-Tweemaster 
Portfolio open 

Copy Nieuwsbrief 

  
Leerlingenraad 10 

  

26 27 28 29 30 1 2 
Studiedag team 

Alle lln. Vrij 
Brede School overleg      

 



 

      Activiteitenkalender 2022-2023 TEAM 

JULI 2023 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

27 28 29 30 31 1 2 
       

3 4 5 6 7 8 9 
MT-Tweemaster 

Start voortgangs- 
gesprekken 

MT-Sciogroep 
Directie-overleg 

  Ouderbedankmiddag   

10 11 12 13 14 15 16 
 Musical optreden 

voor groep 3 t/m 7 
Teamoverleg 11 

Copy Nieuwsbrief 
Stoeltjesdag 

 
 

Musical optreden 
VIP-middag 

  

17 18 19 20 21 22 23 
Afscheidsavond  

groep 8 
MT-Sciogroep 

Directie-overleg 
Werkoverleg bestuur-

schoolleider 

MT-Tweemaster Laatste schooldag  
voor zomervakantie Afronding schooljaar 

Alle leerlingen vrij 
Zomervakantie 

t/m 3 september 
Zomervakantie 

24 25 26 27 28 29 30 
Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

31 1 2 3 4 5 6 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 
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O 
Onderwijstijd 
Ophalen en wegbrengen 
Ouderportaal 

P 
Positive Behaviour Support (PBS) 

S 
Schoolkamp

Schoolregels 
Schoolreizen 
Schooltijden 
Speelgoed 
Sponsoring 
Sportdag 
Stagiaires 

V 
Verjaardagen 
Verkeersexamen 
Verlof en verzuim 
Verloren spullen 
Vertrouwenspersoon 
Vervanging afwezigheid leerkracht 
Verzekering 
Verzuimregistratie 
Voedselallergie 
Vrijwillige ouderbijdrage 

W 
Wennen 
Wet gedeeltelijk verbod  
            gezichtsbedekkende kleding 

Z 
Ziek melden 
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B  

 

 
Bedrijfhulpverleners 
Voor de veiligheid van leerlingen, medewerkers en ouders heeft de 
school een aantal bedrijfshulpverleners en een EHBO’er. Zij hebben 
daarvoor een opleiding gehad en volgen jaarlijks nascholing. Er is een 
ontruimingsplan voor calamiteiten en elk jaar zijn er drie 
ontruimingsoefeningen. Een groot deel van het team heeft een cursus 
reanimeren gevolgd. 

Bibliotheek 
Elke leerling (vanaf groep 3) kiest een boek uit onze bibliotheek. Dit boek 
blijft bij ons op school. Wij starten elke dag in de klas met het lezen in 
het bibliotheekboek. 

C
Calamiteiten 

Heeft u buiten de schooltijden met calamiteiten te maken, die de school 
of leerkracht moet weten, kunt u een e-mailbericht sturen naar het e-
mailadres van de de directeur: e.hoogland@talenthoorn.nl . 

D
Doubleren 
Leerlingen die dat nodig hebben, kunnen op onze school een leerjaar 
opnieuw doen. Dat is alleen zinvol als het positief is voor de 
ontwikkeling van de leerling. Leerkracht, interne begeleider en directie 
nemen dan samen het besluit. We nemen dit besluit pas na zorgvuldige 
overweging, waar we de ouders bij betrekken. 

E
Engels 
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen Engels aangeboden. We werken 
met een digitale methode 
‘Groove Me’. Het is een lesmethode waarbij (pop)muziek het startpunt is 
van de lessen. De leerlingen leren Engels spreken, schrijven, lezen, 
luisteren en zingen. 

Evenemententeam 
Met het geld uit het werkdrukakkoord hebben we op onze school een 
evenemententeam aangesteld voor een uur in de week. Het 
evenemententeam bestaat uit Milica Goes en Wendy Spek. Zij  
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organiseren bijzondere evenementen op de Tweemaster. Bijvoorbeeld 
de opening van Kinderboekenweek, excursies, Sinterklaas, Kerst,  
Talentoptredens en themaweken. Daardoor worden leerkrachten 
ontlast. Natuurlijk zijn er ook leerkrachten die het leuk vonden om  
feesten te organiseren. Dat kan ook nog steeds. Het evenemententeam 
kan ze vragen te helpen bij de organisatie van feesten of activiteiten. 

F
Foto en Social Mediabeleid 
Regelmatig door het jaar heen worden er foto’s en videobeelden 
gemaakt van ons onderwijs of van bepaalde activiteiten. Deze beelden 
worden gebruikt voor intern gebruik en plaatsing op de website, folder, 
kalender of schoolgids. Ook internet en sociale media maken steeds 
vaker onderdeel uit van het schoolklimaat. De school vraagt apart 
toestemming hiervoor aan de ouders. In ons beleid voor foto’s en social 
media staan afspraken over het verspreiden en plaatsen van foto’s van 
kinderen op internet. 
Ouders geven toestemming voor het plaatsen van foto’s op het 
ouderportaal van de school. Deze pagina is alleen beschikbaar 
met een persoonlijke toegangscode die elke ouder krijgt. Het foto- en 
social mediabeleid staat op de website en is op te vragen bij de directie. 
Er is ook een apart toestemmingsformulier voor foto’s, video en social 
media. Aan het begin van elk schooljaar wordt gevraagd dit formulier 
opnieuw in te vullen. Het formulier kan het gehele jaar, op elk moment, 
door u worden aangepast. 

Fruitbeleid 
Om leerlingen op school zo gezond mogelijk te laten opgroeien, zijn er 
afspraken voor eten en drinken in de ochtendpauze. Wij adviseren in de 
ochtendpauze alleen fruit en/of rauwkost te eten. Woensdag is onze 
afgesproken ‘fruitdag’. Voor het drinken in de pauze zijn blikjes en 
koolzuurdrankjes niet toegestaan. 

G
Glasschade 
Indien glasschade veroorzaakt wordt door een leerling van onze school 
wordt deze leerling aansprakelijk gesteld. Dit doen wij door de naam en 
het adres van de leerling door te geven aan de Glaslijn. Deze draagt zorg 
voor de aansprakelijkheidstelling. 
Uiteraard zullen wij zelf de ouders op de hoogte brengen. 

Gymkleding en gymafspraken 
De leerlingen van groep 1, 2 en 3 gymmen in hun eigen kleding en op 
blote voeten. Voor de groepen 4 t/m 8 adviseren we een korte broek met 
T-shirt of turnpakje en gymschoenen. Als u van plan bent om nieuwe 
gympen te kopen voor uw kind, let dan vooral op de zool. De zool moet 
van rubber zijn. Met een plastic zool of stoffen zool glijden kinderen uit 
met rennen of glijden ze van schuine banken en klimrek. De gymkleding 
mogen kinderen niet in de klas aanhouden. Sieraden en horloges 
moeten af tijdens de gymles. Omdat kinderen zichzelf of anderen ermee 
kunnen bezeren. Laat de sieraden het liefst thuis. Dan kunnen de  
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kinderen ze ook niet kwijtraken of vergeten. Lang haar moet vast tijdens 
het sporten. Dit is belangrijk bij het hulpverlenen. Ook tijdens een 
balspel is het erg onhandig/gevaarlijk als het haar voor de ogen komt. Of 
bijvoorbeeld bij handstand of koprol.Het is handig om altijd een elastiek/
haarband in de gymtas te houden. 

Gymrooster 

Groep 4 gymt ook op dinsdag (12:00 uur). Rowan de Droog geeft de 
gymlessen aan groep 4. Op dinsdag om 12:45 uur gymmen de oudste 
kleuters onder leiding van Rowan de Droog.  
Gym extra en Fungym 
De vakleerkracht geeft naast de lessen bewegingsonderwijs van groep 3 
t/m 8 ook extra gym aan kleuters. FUNgym is voor een aantal leerlingen  

van groep 3 t/m 6 om hen extra ondersteuning te bieden. De eerste 
weken van het schooljaar zal de vakleerkracht alle kinderen observeren 
tijdens de gymlessen. Bij de oudste kleuters doet de vakleerkracht een 
kleine motorische test op school. De ouders van de kinderen die in 
aanmerking komen voor extra ondersteuning, ontvangen voor de 
herfstvakantie een persoonlijk bericht. Extra gym voor de leerlingen van 
groep 1 en 2 vindt plaats onder schooltijd (donderdag 13:30-14:00 uur) en 
FUNgym vindt plaats op donderdag van 15:15 uur tot 16:00 uur in 
sporthal de Huesmolen. 

H
Hoofdluiscontrole 
De school controleert alle kinderen op hoofdluis in de week na elke 
vakantie. Ouders voeren deze controles uit. Ouders krijgen vooraf te 
horen op welke dag de controle in de groep van uw kind is. Zorg er voor 
dat uw kind die dag een makkelijk kapsel heeft. Met deze aanpak 
proberen wij problemen met hoofdluis te voorkomen. Wordt er 
hoofdluis geconstateerd bij uw kind neemt de leerkracht contact met u 
op. 

Honden op het schoolplein 
Jongere kinderen kunnen angstig zijn voor honden. We verzoeken u 
daarom uw hond niet mee het schoolplein op, of de school in te nemen. 
Als u uw kinderen brengt of haalt, laat dan s.v.p. uw hond thuis of buiten 
het schoolterrein wachten. 

maandag woensdag donderdag

08:45 uur 7 6 8

09:30 uur 5-7 5-7 7

10:45 uur 5 3-4 3

11:30 uur 6 3 3-4

12:00 uur 4

12:45 uur 8 5
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J
Jeugd- en gezinswerker 
Elkaar verder helpen, ook op school. In Hoorn vinden we het belangrijk 
dat er bij (zorg)vragen vroegtijdig en op een prettige manier advies en 
informatie beschikbaar is om mensen verder te helpen. Dat geldt 
natuurlijk ook voor leerlingen en ouders van de basisschool.  
Het is fijn om dan een steuntje in de rug te krijgen, te kunnen overleggen 
met een professional of door te verwijzen als dat nodig is. 
Vanuit 1.Hoorn zal er daarom ook dit schooljaar een Jeugdwerker op de 
Tweemaster beschikbaar zijn en een laagdrempelige informatie- en 
adviesrol vervullen tussen het basisonderwijs en zorg. De Jeugdwerker 
is regelmatig op de school aanwezig voor zowel docenten als ouders en 
de leerlingen. Op die manier zetten de drie teams van 1.Hoorn in op 
vroeg signaleren en preventie. De verbinding tussen onderwijs en de 
gebiedsteams wordt versterkt en onderhouden. De Jeugdwerker zal 
maximaal 1 tot 3 begeleidingsgesprekken voeren met kinderen en/of 
ouders. Zodra er meer ondersteuning nodig is, wordt dit in overleg met 
de betrokkenen opgepakt bij 1.Hoorn. 

De Jeugdwerker van 1.Hoorn zal op school: 
• Op uitnodiging aansluiten bij gesprekken tussen IB- er en/

of leerkrachten wanneer er zorgen zijn over een leerling.
• Deelnemen aan de reguliere overleggen van het

ondersteuningsteam (OT) van de school.

• (Vervolg) Gesprekken met ouders en/of leerling voeren om
hen te informeren en te begeleiden (via een aanmelding bij
1.Hoorn) naar passende zorg en ondersteuning.

De jeugd- en gezinswerker op de Tweemaster is Annemiek de 
Redelijkheid. U kan haar bijvoorbeeld benaderen voor vragen over 
opvoeden en de ontwikkeling, het gedrag of welzijn van uw kind. Wilt u 
contact met de jeugdwerker? U kunt dit doen via de leerkracht of 
kwaliteitscoördinator. Annemiek neemt vervolgens contact met u op. 

K
Kledingvoorschriften 
Tegenwoordig is er veel te doen als het gaat wat er allemaal wel en niet 
mag op het gebied van het dragen van kleding, ook op scholen. Het 
Ministerie van Onderwijs heeft een richtlijn opgesteld en daaruit komt 
voort, dat een school in principe vrij is in de kledingvoorschriften, maar 
er zijn een aantal voorwaarden: 

• Ze mogen niet discriminerend zijn;
• Ze mogen de vrijheid van meningsuiting niet aantasten;
• Ze moeten worden opgenomen in de schoolgids;

Pagina  van 5 14

Koffiecollege
Op diverse dagen zal er van 09:00 uur tot 10:00 uur een college gegeven 
worden over een bepaald onderwerp. Tijdens een koffiecollege krijgt u 
uitleg over een onderwerp en is er gelegenheid tot het stellen van 
vragen m.b.t. het onderwerp. Het kan ook zijn dat er input van u wordt 
gevraagd. (Er wordt overigens ook thee geschonken). Per bijeenkomst 
zijn er maximaal 25 plekken beschikbaar. 
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L
Leerlingenraad 
De leerlingenraad bestaat uit twee kinderen per klas van de groepen 5 t/
m 8. In totaal zijn dat tien leerlingen. Elke groep kiest zelf zijn 
vertegenwoordiging aan het begin van het schooljaar. Zo komen de 
leerlingen in aanraking met democratie. De leerlingenraad heeft een 
eigen stem in de schoolorganisatie en behartigt de belangen van alle 
leerlingen. In de hal van de school staat een brievenbus van de 
leerlingenraad waarin post voor de leerlingenraad kan worden gedaan. 
De voorzitter van de leerlingenraad is de directeur van de school. 

Leerplicht 
Kinderen van 4 jaar gaan de dag na hun verjaardag naar school. Vanaf 5 
jaar zijn kinderen leerplichtig. Een kind van 4 jaar heeft op school 
dezelfde rechten en plichten als andere kinderen. De leerplichtwet geldt 
ook voor 4-jarigen. Ze mogen niet zomaar vrij nemen. Ze vallen dan nog 
niet onder de Leerplichtwet, maar voor hen gelden wel de regels die de 
school voert over aanwezigheid en het volgen van het onderwijs. Ze zijn 
daarmee dus schoolplichtig. U conformeert zich aan deze regels op de 
dag dat uw kind op school gaat starten. Verlofaanvragen dient u altijd bij 
de directeur aan te vragen. 

Lopen en fietsen 
Wij vragen u om kinderen zoveel mogelijk lopend naar school te laten 
komen. Kinderen die met de fiets komen, wandelen op het voetpad. Zij 

zetten hun fiets in het rek. De directie is niet aansprakelijk voor 
vernieling of vermissing van fietsen in de stalling of op het terrein van 
de school. Voor de verkeersveiligheid vragen we u om kinderen zo min 
mogelijk met de auto te brengen. 

M
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Kindermishandeling komt helaas vaak voor. Gemiddeld zit in elke 
schoolklas één kind dat hier mee te maken heeft. Bij huiselijk geweld 
denkt u al snel aan lichamelijke mishandeling. Maar er kan ook sprake 
zijn van psychische mishandeling, verwaarlozing, huwelijks- dwang of 
seksueel misbruik. 
Wanneer kinderen getuige zijn van geweld in het gezin, dan is dat ook 
een vorm van mishandeling. Vaak merkt een leerkracht, intern 
begeleider, schoolmaatschappelijk werker of een ouder van andere 
kinderen door bepaalde signalen dat er iets niet klopt. Dan moet hij of zij 
hierop reageren. De school heeft een zorgplicht en is wettelijk verplicht 
de meldcode te volgen. Het is belangrijk dat er hulp komt, want geweld 
stopt niet vanzelf. 
Wat is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? De 
meldcode bestaat uit vijf stappen. Het doel is om, bij vermoedens van 
kindermishandeling of huiselijk geweld, professionals een richtlijn te 
bieden hoe hiermee om te gaan. Hierdoor kan een einde worden 
gemaakt aan de (onveilige) situatie. Als de school zich zorgen maakt over 
een kind dan volgen ze de stappen van de meldcode. Door de stappen te  
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volgen kan de school afwegen of ze zelf, bijvoorbeeld in samenwerking 
met het wijkteam, hulp verlenen. Ook kan de 
school inschatten dat de situatie voor de school te ingewikkeld is. Bij 
zo’n complexe situatie wordt er een melding gedaan bij Veilig Thuis. De 
school zal hierover, indien mogelijk, met u in gesprek gaan. Maar soms is 
de situatie zo acuut of dreigend dat dit niet mogelijk is. Meer informatie 
over de meldcode vindt u op de website van de rijksoverheid 
(www.rijksoverheid.nl). 

Muziek 
Wij werken in alle groepen met de muziekmethode ‘1-2-3 Zing!’. Doel van 
dit alles is onder andere komen tot een doorgaande lijn in 
muziekaanbod binnen de school. Leerkrachten geven structureel én met 
plezier muziekles in groep 1 tot en met 8. De methode biedt energieke 
videolessen, liedjes en interactieve opdrachten en leerlingen kunnen 
zelf muziek maken. 

N
Nieuwsbrief 
Wij communiceren via het ouderportaal. U ontvangt 10 x per jaar een 
nieuwsbrief. In de nieuwsbrief informeren wij u over een aantal 
onderwerpen die voor alle groepen gelden. Doel is om u op de hoogte te 
brengen van het laatste nieuws of u aan te zetten tot het doen van een 
actie. De nieuwsbrief speelt ook een rol om de relatie met u in stand te 
houden. De nieuwsbrieven worden verstuurd als bijlage bij een 
nieuwsbericht in het ouderportaal. U krijgt hiervan een melding in uw 
mailbox.  

O
Onderwijstijd 
Iedere school moet minimaal het wettelijke aantal verplichte uren 
onderwijs geven. In acht jaar basisschool krijgt een kind in totaal 7520 
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uur les. Dit schooljaar hebben alle leerlingen 950 lesuren. De leerlingen 
gaan per dag vijfenhalf uur naar school. Vijf uur is onderwijstijd.  
Een half uur is pauzetijd. Per week hebben alle leerlingen vijfentwintig 
lesuren en tweeënhalf pauze-uren. 

Ophalen en wegbrengen van kinderen 
De deuren van de school gaan tien minuten voor aanvang van de lessen 
open. Wilt u zo veel mogelijk buiten afscheid nemen van uw kind. Dit om 
drukte in de gangen en klassen te voorkomen. Bij het ophalen vragen wij 
u om buiten te wachten. De leerkrachten van groep 1 t/m 3 lopen met de 
leerlingen mee naar buiten en geven elke leerling een hand (als teken 
dat zij naar ouders/verzorgers/oppas mogen gaan). Een leerling dat niet 
wordt opgehaald wordt mee naar binnen genomen. De leerkracht neemt 
dan telefonisch contact op met de ouder/verzorger. 

Ouderportaal 
Het ouderportaal is ons online platform waar wij in een afgeschermde 
omgeving elkaar op de hoogte houden en samenwerken. Via dit portaal 
kunt u op de hoogte blijven van het laatste schoolnieuws, u kunt 
absentie doorgeven, gesprekken 
plannen, foto’s bekijken, de agenda inzien en nog veel meer. Teamleden 
worden geacht ouderportaal te gebruiken op hun werkdagen tussen 
07:00 en 17:00 uur en dan vooral voor- en na lestijd. Het betekent dat u 
geen antwoord of reactie krijgt in de avonduren of onder lestijd. Wij 
vragen u ouderportaal alleen te gebruiken voor korte berichten/
meldingen en/of vragen naar de leerkracht. Als er meer aan de hand is 
verzoeken wij u om een afspraak met de leerkracht te maken. We zullen 
ons uiterste best doen om binnen 24 uur te reageren. 

P
Positive Behaviour Support (schoolbreed) 
Met deze schoolbrede gedragsaanpak bouwen wij aan een positieve 
sfeer op school, waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en tot 
leren komen. De waarden van de school worden vertaald naar concreet 
gedrag. Bij respectvol op de gang lopen kun je bijvoorbeeld denken aan 
‘praat zachtjes’ en ‘houd rechts’.  We leren het gewenste gedrag aan. 
Gedrag, net als rekenen en taal, zien wij als iets wat uitgelegd en 
geoefend moet worden. Met PBS richten wij ons structureel op wat 
leerlingen goed doen en benoemen dit. Wij zien hierdoor het 
zelfvertrouwen van leerlingen toenemen en zijn leerlingen gemotiveerd 
om te leren. Bovendien worden zij door de complimenten beter in wat zij 
goed doen. Wij gebruiken een schoolbreed systeem van bekrachtiging. 
Dit helpt om aandacht te blijven geven aan positief gedrag.  
  

S
Schoolregels 
De regels van het regelbord van Schoolplein14 zijn gecombineerd met de 
schoolregels van de Tweemaster. Zo hebben wij 14 regels opgesteld die 
gelden voor leerlingen en medewerkers van de Tweemaster. Deze regels 
hangen in de school en in de lokalen (zie ook de afbeelding op het 
laatste blad van dit document). 
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Schoolkamp 
In september gaan de leerlingen van groep 7 en 8 op schoolkamp. Groep 
7 gaat twee dagen en groep acht gaat drie dagen op kamp. Ouders 
betalen de kosten. Ouders krijgen op tijd te horen wat het schoolkamp  
kost. Niemand wordt uitgesloten van deelname (niet betalen = ook mee 
op kamp) 

Schoolreisbeleid 
De school organiseert elk jaar voor groep 1 t/m 6 een schoolreis. Om dit 
te kunnen bekostigen wordt een bijdrage gevraagd van 
€ 25 per leerling. Er is altijd een regeling te treffen als u wel wilt betalen, 
maar niet kunt. Neem in dat geval contact op met de directeur van de 
school. Het schoolreisbeleid is terug te vinden op de website van de 
school. Schoolreis is een schoolactiviteit. Niemand wordt uitgesloten 
van deelname.  

Schooltijden 
De school hanteert het vijf gelijke dagen model. Elke dag dezelfde 
begin- en eindtijd. De leerlingen blijven op school. Ze lunchen in de klas. 
De schooldag begint om 08:45 uur en eindigt om 14:15 uur. 

Speelgoed mee naar school 
Wij vragen u het meegeven van speelgoed bij de groepen 1-2 te 
beperken tot af en toe (bijvoorbeeld na een verjaardag). In de andere 
groepen vragen wij u geen speelgoed mee naar school te nemen. Een  

uitzondering is een verjaardag, sinterklaasfeest of een 
speelgoedmiddag. Een mogelijke speelgoedmiddag wordt aangekondigd 
via het ouderportaal. 

Sponsoring 
Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan de 
school in ruil voor een tegenprestatie. Zonder tegenprestatie is er geen 
sprake van sponsoring, maar van een schenking. Als tegenprestatie kan  

de school bijvoorbeeld de sponsor vermelden in de nieuwsbrief, 
schoolgids of ouderportaal. Sponsoring op school moet aan wettelijke 
voorwaarden voldoen. Ouders en leerkrachten hebben het recht om via  
de medezeggenschapsraad hun stem te laten horen over een 
sponsorcontract. Voor scholen is er een convenant met gedragsregels 
rond sponsoring opgesteld. Daarin staat waar scholen op moeten letten, 
waar sponsors aan gebonden zijn, wat valkuilen zijn en hoe scholen 
inspraak van ouders, teams en leerlingen moeten organiseren. 
Meer informatie is te vinden via www.rijksoverheid.nl in het convenant 
‘scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2015-2018’. 
Het nieuwe convenant is in 2020 in werking getreden.  

Sportdag 
In de maand mei is er een sportdag voor alle leerlingen van de school. De 
groepen 1-2 sporten op het schoolterrein. Zij worden geholpen door de 
leerlingen van groep 7. De sportdag van de groepen 3 t/m 6 is op het 
terrein aan de Blauwe Berg (atletiekvereniging). De leerlingen van groep 
8 begeleiden hier bij. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben een 
sportdag op een andere dag en op verschillende locaties in Hoorn. 
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Stagiaires 
De Tweemaster zet niet alleen leerkrachten in voor de groepen. De 
school is ook actief in het opleiden van nieuwe leerkrachten en 
onderwijsassistenten. Wij zijn een erkend leerbedrijf. Er zijn elk 
schooljaar stagiaires van de (I)Pabo en ROC op onze school. De 
leerkracht blijft eindverantwoordelijk voor de groep. 

V
Verjaardagen en traktaties 
De vierde verjaardag van uw kind wordt niet op school gevierd. Als een 
kind jarig is, mag het in de eigen klas trakteren. De bedoeling is om de 
traktatie te beperken tot een kleinigheid. De jarige krijgt een  
verjaardagskaart waarop alle medewerkers hem of haar feliciteren. In de 
teamkamer staat een grabbelton. Hier mag de jarige een cadeautje 
‘grabbelen’. Wij verzoeken u om uitnodigingen van eventuele partijtjes 
niet uit te reiken in de klas, maar bijv. rond te brengen met de jarige bij 
de vriendjes en vriendinnetjes. Het kan namelijk erg vervelend zijn dat 
sommige kinderen niet of nauwelijks gevraagd worden. 

Verkeersexamen 
De leerlingen van groep 7 nemen elk jaar deel aan het landelijke 
verkeersexamen. Er is een schriftelijk examen en een praktijk examen 
met de fiets. Kinderen die slagen, ontvangen een verkeersdiploma. 

Verlof en verzuim 
In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er 
onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen niet zomaar van school 
wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze 
regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw 
kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n 
uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels 
staan op de website www.obsdaltontweemaster.nl 

Verloren spullen 
Mist u bezittingen van uw kind, neem dan contact op met de leerkracht 
of schooladministratie. Alle gevonden voorwerpen worden enkele  
weken bewaard. Daarna worden de gevonden voorwerpen opgeruimd. 
De school stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken. 

Vertrouwenspersonen – contactpersonen 
De interne contactpersoon (contactpersonen) is binnen de school de 
aangewezen functionaris voor de eerste opvang van leerlingen en/of 
ouders/verzorgers die een klacht hebben. Bij klachten op het gebied van 
machtsmisbruik verwijst de contactpersoon naar de externe 
vertrouwenspersoon en helpt ouders/verzorgers en/of leerlingen 
eventueel het eerste contact te leggen. Daarnaast heeft de interne 
contactpersoon een taak op het gebied van het verbeteren van het 
schoolklimaat en de veiligheid op scholen. 
De interne contactpersoon op school is Kirsten van Bruggen. Zij werkt 
op dinsdag, woensdag en donderdag. Zij is telefonisch op school 
bereikbaar en per e-mail. Haar e-mailadres is 
k.van.bruggen@talenthoorn.nl . 
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Een externe vertrouwenspersoon heeft vooral een taak in de opvang en 
hulpverlening. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en 
ondersteunt ouders/verzorgers en leerlingen van de school bij de 
behandeling van klachten waarbij er sprake is van machtsmisbruik en 
heeft tevens een informatieve functie voor medewerkers van de school. 
Van machtsmisbruik is onder andere sprake in geval van seksuele 
intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. De externe 
vertrouwenspersoon is er alleen voor klachten van ouders/verzorgers 
en leerlingen tegen medewerkers van een school en bij klachten die 
ontstaan tussen leerlingen onderling. De externe vertrouwenspersoon 
is er niet voor klachten die in de thuissituatie spelen. Indien een 
medewerker van school advies en begeleiding nodig heeft, dan wordt 
verwezen naar de arbodienst van de school. 
Indien u (ouder/verzorger, leerling of medewerker van een school) een 
klacht aangaande machtsmisbruik heeft, kunt u contact opnemen met 
de externe vertrouwenspersoon. Deze kijkt hoe de klacht het beste 
aangepakt kan worden. In eerste instantie zal er altijd geprobeerd 
worden een oplossing te zoeken tussen ouders/verzorgers, leerlingen 
en school. Indien dit niet lukt, kan overwogen worden een klacht in te 
dienen bij de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan 
de kla(a)g(st)er eventueel begeleiden bij alle stappen. Voor onze school 
zijn mevrouw I. Ursem en mevrouw E. Labree de externe 
vertrouwenspersonen. Ze zijn werkzaam bij de GGD Hollands Noorden. 

Vervanging bij afwezigheid leerkracht 
Als een leerkracht ziek is, studieverlof heeft of om een andere reden 
afwezig is, komt er een vervanger. Als eerste vragen we de duo-partner 
om de groep over te nemen. Is deze niet beschikbaar, dan vragen wij een 
externe vervanger aan. Wij kunnen niet garanderen dat in alle gevallen 
een vervanger beschikbaar is en sluiten niet uit dat wij 
noodmaatregelen moeten nemen. Om de onderwijskwaliteit te kunnen 
waarborgen zullen er geen leerlingen over andere groepen worden 
verdeeld en zal de groep niet door de directeur of KC-‘er worden 
overgenomen. Dit betekent dat aan ouders gevraagd zal worden om hun 
kind thuis te laten. Mocht het zo zijn dat er meerdere dagen geen 
vervanger beschikbaar is voor de groep, dan zal volgens een 
roulatiesysteem om beurten een groep thuis blijven. De directeur 
bepaalt welke groep dit zal zijn. Hierover informeert de school u zo snel 
mogelijk via het ouderportaal. Uiteraard mag u van ons verwachten dat 
wij er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat een dergelijke 
situatie (zoveel mogelijk) voorkomen wordt. 

Verzekering 
De school is verzekerd tegen ongevallen en aansprakelijkheid onder 
schooltijd. Deze verzekering regelt de aansprakelijkheid voor schade 
aan derden voor de volgende personen: 

• alle leerlingen die bij de school als leerling staan 
ingeschreven; 

• al het personeel in dienst van Scio-groep; 
• vrijwilligers en stagiaires gedurende de tijd dat zij 

werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de school. 
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Wij gaan ervan uit dat ouders zelf een ziektekosten-, ongevallen- en 
W.A.-verzekering hebben afgesloten voor hun kind. Niet verzekerd zijn  
bijv. schade aan kleding toegebracht door medeleerlingen en diefstal. 
Deze vallen onder de verzekering van de ouders. Waardevolle spullen die 
door leerlingen worden meegebracht naar school, vallen daarmee dus 
onder de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen en ouders. Wanneer 
er door school gebruik wordt gemaakt van vervoer per auto door 
ouders, moeten de betreffende ouders beschikken over een 
inzittendenverzekering en mogen niet meer leerlingen vervoerd worden 
dan het aantal gordels dat beschikbaar is in de auto. 

Verzuimregistratie 
De school houdt een verzuimregistratie bij. Wanneer het verzuim 
gemeld is en er een geldige reden is, dan is dat verzuim geoorloofd. 
Wanneer er geen geldige reden is of er is geen toestemming gevraagd 
of verleend, dan wordt het verzuim als ongeoorloofd geregistreerd. Als 
een leerling 16 uur of meer binnen 4 aaneengesloten schoolweken 
ongeoorloofd  afwezig is, maakt de kwaliteitscoördinator een melding 
bij de leerplicht en informeert de ouders/verzorgers. 

Ouders/verzorgers melden vóór 08.35 uur de afwezigheid van hun kind. 
Dit kan telefonisch, persoonlijk, via het ouderportaal of via e-mail.   
Om 08.35 gaan de deuren open en worden kinderen begroet. 
Om 08.44 verlaten ouders het klaslokaal en de school.  
Om 08.45 uur gaan alle deuren dicht en beginnen de lessen.
Alle leerlingen die na 08:45 uur binnenkomen zijn te laat, de 
groepsleerkracht noteert dit in ons administratiesysteem (ESIS). 

 
Bij 3x keer te laat in vier aaneengesloten weken neemt de leerkracht 
contact op met de ouders. Indien ouders een hulpvraag hebben, 
verwijzen wij naar Annemiek de Redelijkheid, de jeugdwerker die 
verbonden is aan de school. Wanneer er geen verbetering plaatsvindt en 
de leerling nogmaals 3x te laat komt in vier aaneengesloten weken, zal 
de kwaliteitscoördinator contact opnemen met de ouders. Mocht er 
vervolgens nog geen verbetering plaatsvinden, neemt de directeur 
contact op met de ouders. 
Bij meer dan 8 keer te laat in vier aaneengesloten weken, maakt de 
kwaliteitscoördinator een melding bij de leerplicht. 

Als een leerling 16 uur of meer binnen 4 aaneengesloten schoolweken 
ongeoorloofd  afwezig is, maakt de kwaliteitscoördinator een melding 
bij de leerplicht. 

Voedselallergie 
Heeft uw kind een voedselallergie, bespreek dan met de leerkracht 
aanpassingen voor traktaties, voor eten bij vieringen, enzovoort. Zo 
voorkomen we problemen met de gezondheid van uw kind en zorgen we 
samen voor een traktatie die uw kind wel mag hebben. 

Vrijwillige ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is voor ons belangrijk. Doordat u ouderbijdrage 
betaalt kan/kunnen uw kind(eren) deelnemen aan activiteiten met de 
daarbij behorende hapjes en drankjes.  
Op de volgende pagina een overzicht waar de ouderbijdrage zoal aan 
wordt besteed. 
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• Sinterklaas (de personen, de kleding, de aankleding, de cadeaus, 
het snoep en de overige versnaperingen). 

• Kerst (de versieringen en versnaperingen). 
• Aankleding van de school bij verschillen activiteiten, meestal te 

bewonderen op het podium. 
• Eten en drinken bij verschillende (sport)activiteiten 
• Extra materialen voor de klassen 
• Afscheidsfeest van groep 8 

De ouderbijdrage is vrijwillig (niet verplicht) en bedraagt dit jaar € 22,50 
per kind. Met ingang van 1 augustus 2021 is wettelijk vastgelegd dat 
wanneer ouders deze bijdrage niet betalen, kinderen niet kunnen 
worden uitgesloten van activiteiten.  Alle schoolactiviteiten zijn voor alle 
leerlingen (ongeacht of ouderbijdrage is betaald). Ouders kunnen 
vanwege deze wijziging ook geen beroep meer doen op Stichting 
Leergeld voor een tegemoetkoming in de ouderbijdrage. Dit zou ertoe 
kunnen leiden dat bepaalde activiteiten niet door kunnen gaan of een 
andere vorm krijgen. De ouderbijdrage wordt niet gebruikt voor het 
schoolreisje of schoolkamp aan het einde van het schooljaar. Hiervoor 
betaalt u aan het einde van het schooljaar een aparte bijdrage.  

W
Wennen 
De leerkracht van uw kind, neemt een aantal weken voordat uw kind bij 
ons op school komt, contact met u op voor een kennismakingsgesprek.  

Hierin bespreken we de ontwikkeling van uw kind en informeren wij u 
over de dagelijkse gang van zaken in onze kleutergroepen. Met de 
leerkracht spreekt u af wanneer uw kind op bezoek kan komen om te 
wennen, zodat de eerste schooldag minder spannend is. Uw kind mag 
maximaal 4 dagdelen komen wennen in de twee schoolmaanden 
voordat uw kind op onze school begint. 

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
Per 1 augustus 2019 is in Nederland de Wet Gedeeltelijk verbod 
gezichtsbedekkende kleding in werking op locaties waar communicatie 
via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Ook het onderwijs krijgt hier mee 
te maken. Op de Tweemaster geldt het verbod op het dragen van 
gezichtsbedekkende kleding voor leerkrachten, leerlingen en ouders en 
ook voor andere bezoekers in en rond het schoolgebouw (het terrein 
van de school). Met deze schoolregel houden wij ons aan de wet. 

Z
Ziekmelden van uw kind 
Is uw kind ziek, meldt dit dan vóór 8.45 uur telefonisch bij de school. U 
kunt ook een bericht via het ouderportaal sturen (met de module 
absenties en verlof). De meldingen in het ouderportaal worden 
ontvangen door de leerkracht, directie en de administratie.
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