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De school in vogelvlucht 
Naam en adres  
R.K. Basisschool De Zon 
Anjerlaan 1  
1424 AM DE KWAKEL 
Tel. 0297 - 56 46 43 
E-mail: mail@basisschooldezon.nl  
Website: www.basisschooldezon.nl 
  

Directie  
Directeur: Suzan van der Bruggen 
(ma, di, do, vr aanwezig) 

 

Schooltijden  
Om 8.20 uur gaat de bel. Op dat moment 

gaan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 

zelfstandig naar binnen. De leerlingen uit 

de kleutergroepen worden tussen 8.20 uur 

en 8.25 uur opgehaald door de eigen 

leerkracht op het plein. Om 8.30 uur 

starten alle lessen.  

‘s Middags mogen de leerlingen van de 

groepen 1  t/m 8 om 12.50 uur bij het gaan 

van de bel naar binnen.  

Groep 1 t/m 8 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
08.30 – 11.45 uur 
13.00 – 15.15 uur 
 
Woensdag 
08.30 – 12.00 uur 
 
In de week direct na een vakantie mogen 
de ouders van de groepen 1 tot en met 3 
hun kinderen naar de klas brengen. 
 

Informatie in het ouderportaal 
De Zon werkt met het ouderportaal van 

Parnassys. Ouders kunnen met hun 

persoonlijk inlognaam inloggen op de site 

van Parnassys. De inlognaam wordt 

verstrekt door de school. Met behulp van 

een wachtwoord komen ze in het domein 

van hun eigen kind(eren). In het 

Ouderportaal vindt u als ouder de gegevens 

van uw kind. Wijzigingen in deze gegevens 

(ook medische gegevens die van belang zijn 

voor de school) kunnen via Parnassys aan 

de school doorgegeven worden.  

In het ouderportaal vindt u ook resultaten 

van uw kind. U vindt hier onder andere  de 

gegevens uit het Cito-LVS. De komende 

jaren zullen steeds meer gegevens in het 

Ouderportaal voor ouders toegankelijk 

worden.   

Digitale nieuwsbrief 
Op De Zon wordt de nieuwsbrief digitaal 

verspreid. De nieuwsbrief wordt 1x per 3 

weken op donderdag verstuurd. De data 

staan in de jaarlijkse kalender. In de 

nieuwsbrief staan allerlei activiteiten, 

schoolvakanties, belangrijke gegevens, 

belangrijke data en actualiteiten vermeld. 

We raden u aan de informatie van de 

nieuwsbrief nauwkeurig te lezen.  Wijzigt 

uw e-mailadres? Geef dat dan direct via het 

ouderportaal van Parnassys aan ons door.  

mailto:mail@basisschooldezon.nl
http://www.basisschooldezon.nl/


 

Bankgegevens  
Rekeningnummer B.S. De Zon 
Rabobank NL22RABO 0363 5611 88 voor 
o.a. 3-daagse groep 8 (o.v.v. naam en groep 
kind) en alle overige zaken. 
Rekeningnummer Ouderraad 
Rabobank NL49RABO 0363 5518 75 voor de 
ouderbijdrage, graag o.v.v. naam en groep 
kind. (U ontvangt een machtiging voor 
automatische incasso als uw kind start) 

 

 

 

 

 

 

Team
Directie  
Suzan van der Bruggen 
suzan@basisschooldezon.nl  
Directeur (ma, di, don en vrij)  
 
Leerkrachten 
Groep 1/2A 
Sandra Krug 
sandra@basisschooldezon.nl 
Astrid Godijk 
astrid@basisschooldezon.nl 
Annelies Paulusma 
Annelies@basisschooldezon.nl  
 
Groep 1/2B 
Esther de Graaf- van Oorde 
esther@basisschooldezon.nl 
Anne van der Veen 
anne@basisschooldezon.nl  
 
Groep 1/2C 
Marijn Cardol 
marijn@basisschooldezon.nl  
 
Groep 3A 
Mery Slof-Lammers 
mery@basisschooldezon.nl  
Marjoleine Hoekstra 
marjoleine@basisschooldezon.nl  
 
Groep 3B 
Niki van Bezouw 
niki@basisschooldezon.nl  

Marie-José Wesselingh 
mariejose@basisschooldezon.nl  
 
Groep 4A 
Vanessa Houtman 
vanessa@basisschooldezon.nl 
Ashley Folkertsma 
ashley@basisschooldezon.nl 
 
Groep 4B 
Luut Noordam 
luut@basisschooldezon.nl 
Vanessa Houtman 
vanessa@basisschooldezon.nl 
 
Groep 5A 
Ilse Sonnemans 
ilse@basisschooldezon.nl 
Maarten Takken 
maarten@basisschooldezon.nl 
 
Groep 5B 
Tessa Wiersma-Kloosterman 
tessa@basisschooldezon.nl 
Ylana Mul 
ylana@basisschooldezon.nl  
 
Groep 6A 
Arno Roest 
arno@basisschooldezon.nl  
  
 
 

mailto:suzan@basisschooldezon.nl
mailto:sandra@basisschooldezon.nl
mailto:astrid@basisschooldezon.nl
mailto:Annelies@basisschooldezon.nl
mailto:esther@basisschooldezon.nl
mailto:anne@basisschooldezon.nl
mailto:marijn@basisschooldezon.nl
mailto:ylana@basisschooldezon.nl
mailto:marjoleine@basisschooldezon.nl
mailto:niki@basisschooldezon.nl
mailto:mariejose@basisschooldezon.nl
mailto:vanessa@basisschooldezon.nl
mailto:ashley@basisschooldezon.nl
mailto:luut@basisschooldezon.nl
mailto:vanessa@basisschooldezon.nl
mailto:ilse@basisschooldezon.nl
mailto:maarten@basisschooldezon.nl
mailto:tessa@basisschooldezon.nl
mailto:ylana@basisschooldezon.nl
mailto:arno@basisschooldezon.nl


 

Groep  6B 
Maaike Kok 
maaike@basisschooldezon.nl 
Jennifer Versteeg 
jennifer@basisschooldezon.nl 
 
Groep  7 
Angèl Jansen 
angel@basisschooldezon.nl 
Tessa Wiersma- Kloosterman 
tessa@basisschooldezon.nl 
 
Groep 8A 
Hans Tuinenburg 
hans@basisschooldezon.nl 
Maaike Kok 
maaike@basisschooldezon.nl  
 
Groep 8B 
Jessica van Drie-van Dongen 
jessica@basisschooldezon.nl 
Carla Schot- Plooy 
carla@basisschooldezon.nl 

 
 
Intern begeleider 
Kim Bosman 
ib@basisschooldezon.nl 
                                                                                                            
Vakleerkracht gymnastiek 
Tim Verlaan 
tim@basisschooldezon.nl   
 
Onderwijsassistenten 
Nelly van Kessel – Meijer 
nelly@basisschooldezon.nl 
Diana Roos - Pothuizen 
diana@basisschooldezon.nl 
 
Administratief medewerkster   
Ingrid van Ginkel 
ingrid@basisschooldezon.nl 
 
Conciërge (wo, vr) 
Ed Nijholt 
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Groepsindeling 2022-2023 
 

  maandag   dinsdag   woensdag   donderdag   vrijdag   

1/2A   Sandra   Sandra   Sandra/Astrid  Astrid  Astrid  

1/2B   Esther   Esther   Esther   Esther/Anne 
(LIO)   

Anne (LIO)   

1/2C   Marijn   Marijn   Marijn   Marijn   Marijn   

3A   Mery   Mery   Marjoleine   Marjoleine   Marjoleine   

3B   Niki   Niki   Marie-José   Marie-José   Marie-José   

4A   Vanessa   Vanessa   Ashley   Ashley   Ashley   

4B    Luut   Luut   Luut   Luut   Vanessa   

5A   Ilse   Ilse   Ilse   Maarten   Maarten   

5B   Tessa   Tessa   Ylana   Ylana   Ylana   

6A   Arno   Arno   Arno   Arno   Arno   

6B   Maaike   Maaike   Jennifer   Jennifer   Jennifer   

7   Angèl   Angèl   Tessa   Angèl   Angèl   

8A   Hans   Hans   Hans   Hans   Maaike   

8B   Jessica   Jessica   Carla   Carla   Carla   

Ambulant  Marie-José  Ylana   
Ashley   
Jennifer   

Jessica         

 

  

  maandag   dinsdag   woensdag   donderdag   vrijdag   

Directie  Suzan  Suzan    Suzan  Suzan  

IB  Kim      Kim  Kim  

Onderwijsassistenten    Diana  
Nelly  

Diana  Diana  
Nelly  

  

Vakleerkracht gym  Tim  Tim    Tim  Tim  

Administratie  
(alleen ochtend)  

Ingrid  Ingrid  Ingrid  Ingrid  
 

Conciërge   
(alleen ochtend)  

    Ed    Ed  

 

 
 

 



  
  

  

 

Inhoudelijk jaarplan 2022-2023 
 
In ons schoolplan vindt u onze ambities en doelen. In de school hangen in de aula ook de 
bijbehorende posters. Daarop is te zien wat onze doelen zijn voor de komende jaren. Als 
school gaan we in het schooljaar 2022-2023 bezig met het ontwikkelen van een nieuw 
schoolplan voor de periode van 2023-2027 dat gebaseerd is op vijf strategische thema’s. 
Hieronder geven wij per thema aan waar wij in het schooljaar 2022-2023 naast de andere 
doelen extra de aandacht aan geven. Die thema's zijn dik gedrukt. 
 
Leren jezelf te zijn   

• Wij borgen de principes van de 
Kanjertraining, houden onze kennis 
over de Kanjertraining levend en 
zetten dit in in de groep. 

• Wij stimuleren leerlingen om te 
laten zien waar zij goed in zijn om 
hun zelfvertrouwen te vergroten en 
maken hun kwaliteiten zichtbaar in 
de groep.   

• De leerlingenraad vertegenwoordigt 
de hele school.  

 
Leren met de beste leerkrachten  

• Wij zijn als team actief in 
kennisdeling en breiden onze kennis 
uit tijdens studiemomenten.  

• Wij zijn als leerkrachten leidend in 
ons onderwijsaanbod.   

• Wij maken kwaliteiten en 
opleidingen van onze teamleden 
zichtbaar en brengen de 
ontwikkelvraag per leerkracht in 
kaart.  

• Als leerkracht vergroten wij het 
eigenaarschap binnen het 
leerproces van het kind door middel 
van gesprekken tussen ouders, kind 
en leerkracht.   
 

Leren in een professionele cultuur  

• Wij begeleiden nieuwe collega’s in 
onze manier van werken.  

• Wij zorgen voor een structuur die 
ons helpt de informatie over 
onderwijskundige ontwikkelingen te 
borgen.   

• Wij richten de organisatie van ons 
werk op zo’n manier in dat deze 
ruimte biedt voor zelfreflectie, 
feedback en ontwikkeling. Wij 
sluiten zoveel mogelijk aan bij de 
behoefte van ieder teamlid.   

• Wij kijken zowel naar de 
onderwijsbehoefte(n) van de groep 
als de onderwijsbehoefte(n) 
van iedere individuele leerling.  

• Wij geven op een eenduidige 
manier (vakspecifiek) doelgerichte 
instructie.  

• Wij houden oog voor wat wij zelf 
belangrijk vinden en zijn erop alert 
dat er ruimte is voor ieders 
mening.  

 

Leren in de maatschappij  

• Wij oriënteren ons op een aanbod 
voor Engels voor de hele school.  

• Wij brengen leerlingen kennis bij 
over verschillende culturen, 
godsdiensten en generaties en 
brengen hen milieubewustzijn bij.   

• Wij volgen onze oud-leerlingen op 
het middelbaar onderwijs, 
waardoor wij zicht hebben op de 
vaardigheden die leerlingen nodig 



  
  

  

 

hebben en wij ons onderwijs hierop 
kunnen aanpassen.   
 

Leren vanuit een eigen (zinnig) profiel  

• Wij werken van bouwvergaderingen 
toe naar professionele 
leergemeenschappen waarin we 
samen ons onderwijs vormgeven en 
ontwikkelen.   

• Door doelgericht te werken streven 
wij naar de maximale leeropbrengst 
voor elke leerling.  

• Wij zetten de kennis uit ons eigen 
team in en breiden kennis binnen 
het team uit. Dit doen we zodat 
zoveel mogelijk specialistische 
kennis in ons team aanwezig is. 

• Wij zetten een 
heldere gesprekkencyclus op met 
een focus op ontwikkelgesprekken.  

• Wij houden vast aan onze vieringen 
met teamleden, ouders, leerlingen 
en buurtgenoten.   

 

Uitstroomgegevens 
 

Aan het einde van de basisschool stromen 

de leerlingen door naar het voortgezet 

onderwijs. In de gemeente Uithoorn en 

omliggende plaatsen is een ruime keuze 

aan scholen voor voortgezet onderwijs. Als 

school streven wij ernaar dat 80 procent 

van onze leerlingen uitstroomt met een 

advies voor vmbo-kader of hoger. Deze 

ambitie halen wij ook. Wij willen dat de 

leerlingen uitstromen met een advies wat 

past bij zijn of haar mogelijkheden. Daarbij 

zullen wij onze leerlingen altijd uitdagen 

om een stapje extra te zetten in hun eigen 

ontwikkeling. 

In de tabellen hiernaast vindt u de 

uitstroomgegevens van afgelopen 

schooljaar en de score die wij als school 

gehaald hebben bij de eindtoets.  

In schooljaar 2020 staat er geen score, 

omdat er toen landelijk is besloten dat de 

eindtoets kwam te vervallen i.v.m. COVID-

19.  

 

Uitstroom 2021-2022 Percentage 

adviezen 

VMBO basis 4% 

VMBO basis/kader 0% 

VMBO kader 4% 

VMBO 

kader/theoretisch 

0% 

VMBO theoretisch 32% 

VMBO 

theoretisch/HAVO 

11% 

HAVO 21% 

HAVO/ VWO 11% 

VWO 18% 

 

 

 Schoolscore Landelijk 
gemiddelde 

2019 537,4 535,7 

2020 n.v.t n.v.t 

2021 536,9 534,5 

2022 538,7 535,2 



  
  

  

 

 

Vrije dagen
 

Vakantierooster 2022-2023 
Herfstvakantie:    
maandag 17-10 t/m vrijdag 21-10-2022 
Kerstvakantie:    
maandag 26-12 t/m vrijdag 06-01-2023 
Voorjaarsvakantie:   
maandag 27-02 t/m vrijdag 3-03-2023 
Pasen:     
vrijdag 7-04 t/m maandag 10-04 -2023 
Meivakantie:    
maandag 24-04  t/m vrijdag 05-05-2023 
Hemelvaart: 
donderdag 18-5 t/m vrijdag 19-05-2023 
Pinksteren:    
maandag 29-05-2023 
Zomervakantie:   
maandag 24-7 t/m vrijdag 1-9-2023 

 

Extra lesvrije dagen – alle leerlingen vrij 
(studiedagen team) 
Maandag 10 oktober 2022 
Vrijdag 2 december 2022 
Woensdag 1 februari 2023 
Dinsdag 28 maart 2023 
Maandag 12 juni t/m vrijdag 16 juni 
(lesvrije week) 

 

Dagen continurooster/afwijkende tijden 
Dinsdag 6 september 2022 
             Groep 1 t/m 8 tot 14.00 uur 
Vrijdag 23 december 2022 
 Groep 1 t/m 8 tot 11.45 uur 
Vrijdag 21 juli 2023   

  
Groep 1 t/m 8 tot 11.45 uur 

 
 
 

Gym 
 

Gymlessen 
De gymnastiek- en spellessen voor de 

leerlingen van de groepen 1 en 2 worden 

gegeven in de speelzalen op school. De 

gymlessen voor de overige leerlingen 

vinden plaats in de KDO- sporthal. Wilt u 

iedere gymles gymkleding en schone 

gymschoenen meegeven? De kinderen van 

groep 3 tot en met 8 kunnen na de gymles 

douchen. Dit is niet verplicht.  

Kleding gym 

Kleuters gymmen veelal in hun ondergoed. 
Ze hebben gymschoentjes zonder veters 
nodig.   
Kinderen van groep 3 t/m 8 hebben goede 
gymschoenen met veters nodig. 
‘Buitenschoenen’ en schoenen met zwarte 
zolen zijn niet toegestaan.  
Verder is een shirt en een korte sportbroek 
of een gympakje gewenst. Joggingbroeken 
en trainingspakken zijn niet toegestaan. 
Het is handig om de kleding van uw kind te 
voorzien van hun naam.     
 

 



  
  

  

 

Gymrooster schooljaar 2022-2023 
 

MAANDAG 

08:30 – 09:15  5A 

09:15 – 10:00  5B 

10:15 – 11:00  6A 

11:00 – 11:45  6B 

13:00 – 13:45  7 

13:45 – 14:30  8B 

14:30 – 15:15  8A 

DINSDAG 

08:30 – 09:15  3A 

09:15 – 10:00  3B 

10:15 – 11:00  4A 

11:00 – 11:45  4B 

13:00 – 13:35  Vissen 

13:35 – 14:10  Kikkers 

14:10 – 14:45  Leeuwen 

14:50 – 15:10  MRT 

DONDERDAG 

08:30 – 09:15  3B 

09:15 – 10:00  3A 

10:15 – 11:00  4B 

11:00 – 11:45  4A 

13:00 – 13:35  Vissen 

13:35 – 14:10  Kikkers 

14:10 – 14:45  Leeuwen 

14:50 – 15:10  MRT 

VRIJDAG 

08:30 – 09:15  5B 

09:15 – 10:00  5A 

10:15 – 11:00  6B 

11:00 – 11:45  6A 

13:00 – 13:45  8B 

13:45 – 14:30  8A 

14:30 – 15:15  7 

 



  
  

  

 

Lokaalindeling 2022-2023
 

Begane grond 

 

Eerste verdieping 
 

 
 



  
  

  

 

Leerplicht en de verlofregeling  
Een kind is vanaf vijf jaar leerplichtig. U 
bent dan verplicht uw kind naar een 
basisschool te sturen. De directie van de 
school mag in zeer bijzondere 
omstandigheden en bij uitzondering verlof 
geven. Bij de directeur kunt u hierover 
informatie krijgen. U dient het verlof ruim 
van te voren aan te vragen, anders kunnen 
we uw verlof hoe dan ook niet toekennen. 
De gemeente Uithoorn heeft het toezicht 
op de leerplicht aangescherpt. Voor verlof 

buiten de schoolvakanties en studiedagen, 
moet voor alle leerlingen schriftelijk 
toestemming worden gevraagd aan 
de directeur van de school en/ of de 
leerplichtambtenaar. De school is verplicht 
om alle niet geldige verlofopnames te 
melden bij de leerplichtambtenaar van 
Uithoorn. Dit moeten wij ook doen bij 
vermoeden van een ziekmelding waarbij de 
leerling tijdens schooltijd op vakantie gaat.  
  



  
  

  

 

Bevoegd gezag
Stichting Wijzer aan de Amstel  
Stichting Wijzer aan de Amstel is op 1 
januari 2019 opgericht en is ontstaan uit 
een fusie tussen Stichting ICBO Uithoorn, 
Stichting Katholiek Onderwijs De Kwakel en 
Stichting Jenaplan Onderwijs Uithoorn. De 
nieuwe stichting heeft zowel rooms-
katholieke als interconfessionele scholen 
en heeft de denominatie bijzonder 
onderwijs.  
  
Het bevoegd gezag van de stichting is 
georganiseerd naar het Raad 
van Beheermodel, met een duidelijke 
scheiding tussen toezicht en bestuur, 
conform de code goed bestuur.  
  
De Raad van Beheer, bestaande uit zes 
leden, en de directeur-bestuurder hebben 
in de statuten, die op 1 januari 2019 zijn 
vastgesteld, de onderlinge taken en 
bevoegdheden vastgelegd middels een 
bestuursreglement en een 
managementstatuut. De Raad van Beheer 
houdt toezicht op de gehele organisatie en 
het functioneren van de directeur-

bestuurder, die het bevoegd gezag van de 
stichting vormt. Wijzer aan de Amstel 
bestaat uit zes scholen, IKC Het Duet, De 
Kwikstaart, De Vuurvogel, De Springschans, 
De Zon en jenaplanschool 't Startnest. Elke 
school is uniek en heeft een eigen 
onderwijsprofiel. De dagelijkse leiding ligt 
in handen van de directeur van de school. 
De directeur van de school is integraal 
verantwoordelijk voor de gebieden: 
onderwijs(kwaliteit), leerlingenzorg, 
personeel, financiën, huisvesting en 
externe contacten.   
Bij de stichting werken 180 medewerkers 
en volgen meer dan 2100 leerlingen 
onderwijs.  
  
Adresgegevens:  
Stichting Wijzer aan de Amstel  
Postbus 84  
1420 AB Uithoorn  
Tel.: 0297-562713 (ma t/m do)  
 
Directeur-bestuurder: Ronald Akkerboom  
E-mail: info@wijzeraandeamstel.nl  
Website: www.wijzeraandeamstel.nl  
 

Passend onderwijs 
We streven als school naar onderwijs dicht 

bij huis en vinden dat elk kind recht heeft 

op goed onderwijs en goede 

ondersteuning. 

Passend onderwijs is de manier waarop 

extra ondersteuning georganiseerd wordt. 

Het gaat zowel om de korte enkelvoudige 

als uitgebreidere intensievere 

ondersteuning, te denken valt aan de extra 

begeleiding op school, aangepast 

lesmateriaal of  de inzet van hulpmiddelen. 

Om tot deze begeleiding te komen worden 

we ondersteund door het 

samenwerkingsverband. Ons 

samenwerkingsverband is Amstelronde 

(https://www.amstelronde.nl/) 

Het uitgangspunt vanuit Amstelronde is: 

- de basisscholen zijn in staat om zelf 

een brede basis aan ondersteuning 

voor alle leerlingen te kunnen 

aanbieden.  

- de ondersteuning wordt kindgericht 

gearrangeerd.  

http://0297-562713/
mailto:directie@icbo-uithoorn.nl
mailto:directie@icbo-uithoorn.nl
http://www.icbo-uithoorn.nl/
https://www.amstelronde.nl/


  
  

  

 

Wanneer de brede basis voor een leerling 

niet toereikend genoeg is en de school 

handelingsverlegen raakt, onderzoeken we 

met een ondersteuningsteam welke extra 

ondersteuning nodig is voor de leerling en 

leraar. Scholen leggen het totale aanbod 

aan ondersteuning vast in een 

schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het 

schoolondersteuningsprofiel is te vinden 

op onze website. 

  

Sinds 2014 hebben schoolbesturen 

zorgplicht. Dat betekent dat de scholen 

ervoor moeten zorgen dat iedere leerling 

die bij hen ingeschreven staat of zich 

aanmeldt een passende onderwijsplek 

krijgt. Als de school aangeeft dat de leerling 

beter af is op een andere onderwijsplek, 

dan zal de school, in overleg met alle 

betrokkenen en het 

samenwerkingsverband moeten zorgen dat 

een passende plek wordt gevonden. 

Medezeggenschapsraad & Ouderraad 
Samenstelling MR 
M.R. leden namens de ouders  
Debby Stokman 
Michelle van Dijk 
Sandy de Jong  
M.R. leden namens de leerkrachten  
Sandra Krug 
Ashley Folkertsma 

Jennifer Versteeg 
 
Voorzitter 
Sandra Krug 
 
E-mail: mr@basisschooldezon.nl.  

  

mailto:mr@basisschooldezon.nl


  
  

  

 

Samenstelling ouderraad 
Alle ouders van de leerlingen die 
ingeschreven staan op de school zijn lid van 
de oudervereniging.  
Het bestuur van de oudervereniging (de 
ouderraad) bestaat uit tenminste 7 leden 
die afgevaardigd zijn door de ouders. 
Nieuwe leden van het bestuur worden op 
de ledenvergadering in het nieuwe 
schooljaar gekozen. 
 
De ouderraad organiseert, coördineert en 
regelt allerlei activiteiten zoals: Sinterklaas- 
en Kerstfeest en schoolreisje.  
Mocht u de ouderraad willen bereiken, dan 

kan dit via het e-mail adres: 

or@basisschooldezon.nl  

 

Ouderbijdrage 2022-2023 
De bijdrage bedraagt minimaal €42,50 per 

leerling per jaar. De bijdrage is vrijwillig en 

de toelating tot de school wordt niet 

afhankelijk gesteld van deze ouderbijdrage. 

Indien een leerling tussentijds geplaatst 
wordt, bedraagt de ouderbijdrage 
minimaal €42,50 voor de kinderen die voor 
1 januari op school komen en minimaal 

€27,50 voor de kinderen die vanaf januari 
voor het eerst De Zon bezoeken.  
U ontvangt een machtingsformulier bij de 
start van uw kind. Mocht u het bedrag toch 
zelf willen overmaken dan is het 
bankrekeningnummer: 
NL49 RABO 0363 5518 75 ten name van 

Oudervereniging R.K. Basisschool De Zon in 

De Kwakel. 

Als u kiest voor overmaken i.p.v. 

automatische incasso, dan is het bedrag 

€45,00 (€2,50 administratiekosten). Voor 

een leerling die start na januari wordt het 

bedrag dan €30,00. Graag de naam en de 

groep van uw kind bij de overboeking 

vermelden.  

Mocht de bijdrage in de herfstvakantie niet 

binnen zijn, dan ontvangt u een 

herinnering. Het betalen van de 

ouderbijdrage is geen wettelijke 

verplichting. Mocht het een probleem zijn 

om de betaling te voldoen, dan kunt u in 

contact treden met de Ouderraad. Er zijn 

verschillende mogelijkheden om mee te 

denken in de betaling van deze kosten.  

  

mailto:or@basisschooldezon.nl


  
  

  

 

Tussenschoolse -, voorschoolse - en 
naschoolse opvang 
 

Tussenschoolse opvang (T.S.O.) 
Kinderopvang Solidoe organiseert voor 

basisschool de Zon de tussenschoolse 

opvang. Een enthousiast team van 

pedagogische medewerkers en TSO-ouders 

begeleidt de kinderen tijdens de 

lunchpauze.  

Middels een inschrijfformulier kunt u uw 

kind aanmelden voor de TSO. Deze is te 

downloaden via onze website 

www.solidoe.nl. Het volledig ingevulde 

inschrijfformulier stuurt u naar: 

Kinderopvang Solidoe 
Antwoordnummer 2057 
1430 VB Aalsmeer 
 
Na verwerking van uw aanvraag krijgt u per 

mail een login. Hiermee kunt u zichzelf 

digitaal aanmelden in de web-portal en de 

TSO voor uw kind opgeven.  

De kosten van de TSO bedragen in het 

schooljaar 2021-2022 € 2.45 per dag indien 

u het langer dan 7 dagen voor de 

ingangsdatum in de webportal aangeeft. 

Als u binnen een termijn van 7 dagen 

inboekt, betaalt u € 2.75 per keer.  

Voor informatie over de aanmelding kunt u 

contact opnemen met de afdeling Planning 

& Plaatsing van Solidoe, telefonisch te 

bereiken op maandag t/m vrijdag van 9.00-

15.00 uur op ons centrale telefoon-

nummer: 0297 - 729 710, of met de TSO-

coördinator, Kirsten Lentz 06 - 23 87 13 21.  

V.S.O & B.S.O.  
De voorschoolse opvang wordt in de school 
georganiseerd door Speel-Inn 
Kinderopvang. Uw kind kan hier worden 
opgevangen vanaf 6.30 uur. U kunt uw kind 
zelf aanmelden voor opvang via 
www.speelinn.nl. 
 
De tussenschoolse opvang (T.S.O.)  wordt  
geregeld door Solidoe. Zij bieden bij ons in 
het schoolgebouw ook de peuteropvang  
aan. Om uw kind op te geven voor de 
tussenschoolse opvang kunt contact 
opnemen met Solidoe 
(www.solidoe.nl/diensten/tussenschooolse
-opvang)  
 
Voor de buitenschoolse opvang (b.s.o.) 
kunt u bij beide organisaties terecht. De 
kinderen worden bij school opgehaald. 
Speel-Inn vangt de kinderen op bij het 
terrein van KDO. Solidoe gaat met de 
kinderen naar de Amstelhof. Op beide 
websites vindt u informatie over wat deze 
organisaties uw kind na school kunnen 
bieden.  

 
  

http://www.solidoe.nl/
http://www.speelinn.nl/
http://www.solidoe.nl/diensten/tussenschooolse-opvang
http://www.solidoe.nl/diensten/tussenschooolse-opvang


  
  

  

 

Klachtenregeling 
Als er sprake is van een klacht wordt u 

geacht de procedure te volgen zoals 

vermeld in de klachtenregeling. De 

klachtenregeling is verkort opgenomen in 

de schoolgids. De volledige 

klachtenregeling is in te zien op 

www.basisschooldezon.nl.  

De interne contactpersoon voor de school 
is: Jessica Drie- van Dongen 

Jessica is op school bereikbaar op 
maandag, dinsdag en woensdag.  
Haar email adres is 
jessica@basisschooldezon.nl  
 
De externe vertrouwenspersoon vanuit 
Wijzer aan de Amstel:  
Mevrouw Jeannette Engelen 
telefoon 06-46128941  
Email: j.engelen940@telfort.nl 

Contactgegevens externe partijen  
Inspectie van onderwijs 
Wilt u in contact treden met de inspectie 
van het onderwijs dan kunt u de 
contactlink op de website gebruiken.  
Website: www.onderwijsinspectie.nl.   
 

Logopedist 
Als u vragen heeft over logopedie kunt u 

contact opnemen met Jessica Spaargaren, 

zij is als logopedist aan deze school 

verbonden. 

j.spaargaren@onderwijsadvies.nl of  

023-51000192 

Samenwerkingsverband Amstelronde  
Onze school valt onder 
samenwerkingsverband Amstelronde. Alle 
scholen moeten aan de door 
hen vastgestelde basisondersteuning 
voldoen. Deze is voor alle basisscholen 
gelijk. Aanvullend op de 
basisondersteuning kunnen scholen ook 
extra vormen van ondersteuning bieden. 
Scholen leggen het totale aanbod aan 
ondersteuning vast in een 
schoolondersteuningsprofiel (SOP).  
Het schoolondersteuningsprofiel van onze 
school kunt u op onze website vinden en 
ligt ter inzage bij de directie van de 
school.   

Voor meer informatie omtrent passend 
onderwijs en de wijze waarop dit bij ons 
samenwerkingsverband wordt 
vormgegeven, verwijzen wij u naar de 
website van Amstelronde 
(www.amstelronde.nl)  
 
Postadres:  
Amstelronde  
Postbus 8079  
1180 LB Amstelveen  
 
Bezoekadres:  
Bouwerij 102  
1185 XX Amstelveen  
020-6401917  
   

JeugdGezondheidsZorg   
Kent u Jeugdgezondheidszorg? We worden 

ook wel schoolgezondheidszorg genoemd 

en we zijn onderdeel van de GGD. Wij 

zetten ons in voor een gezonde en goede 

ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 19 

jaar. En we zijn er dus ook voor uw kind. 

Dat doen we door op school en op de JGZ 

locatie onderzoeken te doen en vaccinaties 

te verzorgen. En door samenwerking met 

pedagogisch medewerkers en 

schoolmaatschappelijk werk.  Wat kunt u 

komend schooljaar van ons verwachten?  

http://www.basisschooldezon.nl./
mailto:jessica@basisschooldezon.nl
mailto:j.engelen940@telfort.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:j.spaargaren@onderwijsadvies.nl
http://www.amstelronde.nl/


  
  

  

 

Gezondheidsonderzoek 5-jarigen   
De doktersassistent komt op school om van 
alle kinderen die 5 jaar oud zijn de ogen en 
oren te onderzoeken en hen te wegen en 
te meten.  
 
U ontvangt hierover bericht via school. Bij 
de uitnodiging krijgt u ook een vragenlijst 
over de gezondheid en de ontwikkeling van 
uw kind, die u van tevoren invult. Na afloop 
van het onderzoek krijgt uw kind de uitslag 
mee naar huis. Een aantal kinderen wordt 
daarna nog door de arts opgeroepen voor 
aanvullend onderzoek.  
 

Gezondheidsonderzoek groep 7  
U wordt met uw kind uitgenodigd bij de 

verpleegkundige om te praten over de  

ontwikkeling, gezondheid, (op)voeding, 

gedrag, zelfvertrouwen en sociale 

contacten van uw kind. U vult voorafgaand 

aan het gesprek een vragenlijst in. Ook 

weegt en meet de verpleegkundige uw 

kind.  

 
Aan De Zon zijn de volgende medewerkers 
van de Jeugdgezondheidszorg verbonden:  
Schoolarts: K.Kohli 
Schoolverpleegkundige: M.Caarls 
 
Bezoekadres  Gezondheidscentrum 
Waterlinie Uithoorn:   
Koningin Máximalaan 30 D, 1421 LC 
Uithoorn  
E-mail:  
jgzplanbureauregio4@ggd.amsterdam.nl  
Website: www.gezond-amsterdam.nl. 
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