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Algemene gegevens 
 
 

 
 
 
 

Pater Jan Smitschool 
Dreef 12A 
1701 GP Heerhugowaard 
 
Bovenbouwlocatie (unit 7/8) 
Taxuslaan 32 
1702 SC Heerhugowaard 
 
 
Telefoon:  (072) 571 57 30 
E-mail:  bs@paterjansmit.nl 
Internet: www.paterjansmit.nl 
Facebook: PaterJanSmitSchool 
Twitter: @PJSschool 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderdeel van Blosse 
Blosse is een vooruitstrevende, interconfessionele onderwijsorganisatie die vanuit persoonlijke aandacht een 
bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van kinderen vanuit de waarden: kwaliteit, daadkracht en duurzaamheid. 
Onderwijskwaliteit wordt voor een groot deel gerealiseerd door de professionals die verantwoordelijk zijn voor 
het optimale leef- en leerklimaat van elk kind. Optimaal onderwijs aansluitend bij de behoefte en ontwikkeling 
van elk kind, en optimale kansen om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen staan binnen Blosse centraal. 

 
Servicekantoor Blosse 
W.M. Dudokweg 47  
Postbus 279 
1700 AG Heerhugowaard 
Telefoon: (072) 56 60 200 
 

mailto:bs@paterjansmit.nl
http://www.paterjansmit.nl/
http://www.facebook.com/PaterJanSmit
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Welkom op de Pater Jan Smitschool 
 
 
De Pater Jan Smitschool is een school met een rijke historie. Sinds 2012 verzorgen wij in een volledig 
gerenoveerd gebouw met één professioneel team onderwijs, opvang en opvoeding voor kinderen van 0 t/m 12 
jaar. Dit doen wij in samenwerking met Babbels. Wij stemmen onze werkwijze en visie volledig op elkaar af. 
Samen zijn we één: de Pater Jan Smitschool. Leren, ontwikkelen en groeien vanuit welbevinden en 
betrokkenheid, staan bij ons centraal.  
 
Deze schoolgids is een samenvatting van onze school; wie we zijn, waar we voor staan en wat we doen.  
Wij nodigen u van harte uit om onze school in werking te zien. Pas dan kunt u werkelijk de sfeer proeven en 
ervaren, zien en voelen wie wij zijn.  
 
De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad (MR). Bij wijzigingen wordt de gids altijd eerst 
opnieuw aan de MR voorgelegd. In deze schoolgids kunt u tevens belangrijke wijzigingen vinden voor het 
schooljaar 2021 – 2022.  
 
Wij wensen u veel leesplezier en een fantastisch nieuw schooljaar! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yvonne Rozeman (directeur) en Marije Tamis (adjunct-directeur) 
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Kindcentrum 0-12 Spelend leren 

Kind centraal 

Dit maakt onze school uniek 
 

 
 
 

    
 

 

 

Talentontwikkeling Modern onderwijs 

Goede resultaten                    Ruimte                                 Samen 
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1. De Pater Jan Smitschool  
 
De Pater Jan Smitschool is een moderne school met een rijke historie en een plek waar leerlingen de ruimte 
krijgen om hun talenten te ontwikkelen. De school en het team onderscheiden zich ruim een eeuw door een 
goede sfeer en goed onderwijs. Wij stellen de talentontwikkeling van het kind centraal, met een systeem dat 
ondersteuning biedt. We zijn ambitieus en willen het beste voor onze kinderen. Ouders kiezen bewust voor onze 
school en zijn bereid daar een grotere afstanden voor af te leggen. Daar zijn wij trots op. Samen met het team, 
ouders en leerlingen zorgen we voor een veilige sociale omgeving. Dat doen we ook door intensieve 
samenwerking met kinderopvang Babbels. Samen zorgen wij voor een optimale ontwikkeling voor uw kind, in 
een gezamenlijk pedagogisch klimaat.  
 

 
 
Omgeving / ruimte 
De plek van de Pater Jan Smitschool is uniek: er is veel ruimte rondom de school. We hebben een groot 
schoolplein, een grote tuin achter de school en een prachtig groen park naast de deur. We maken graag en 
dankbaar gebruik van deze ruimte en natuurlijke omgeving.  
 
Naam om trots op te zijn  
De school staat in Heerhugowaard bekend om zijn goede naam. De sfeer, de omgang met elkaar, de 
saamhorigheid, gastvrijheid en kwaliteit zijn aspecten die bij ons hoog in het vaandel staan.  
 
Ouders  
Ouders zijn belangrijk voor ons: de school en ouders zijn educatieve partners. Wij luisteren naar ouders en 
betrekken hen in onze beleidsvorming en in de ontwikkeling van hun kinderen. Ouders zijn 
ervaringsdeskundigen, de leerkrachten zijn de professionals en samen werken we aan de optimale ontwikkeling 
van uw kind.  
 
Veiligheid in en rond de school  
Het gebouw is aangepast aan de nieuwste normen en voorzieningen. Een vernieuwd schoolplein, moderne units 
en werkruimte, alle voorzieningen voldoen aan de hedendaagse normen.   
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Nieuwbouw / locatie bovenbouw 
Twee jaar geleden zijn er twee nieuwe, uiterst moderne units bijgekomen. Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn we 
een tweede locatie voor de bovenbouw rijker. 
 
Lerende organisatie 
We hebben de afgelopen jaren een leeromgeving ontworpen waarbij iedereen zich optimaal kan ontwikkelen. 
We zijn een lerende organisatie en zullen ons onderwijs steeds verder blijven ontwikkelen.  
 
Kinderopvang en kindcentrum 
Sinds 2012 bieden wij ook kinderopvang in alle vormen, in samenwerking met Babbels. Op 1 januari 2022 zal 
Babbels op de locatie PJS worden overgenomen worden door Blosse. Samen zijn we één: een doorgaande lijn 
van 0 t/m 12 jaar met één pedagogisch klimaat en in de toekomst een doorgaande lijn naar het oudere kind (t/m 
15 jaar).   
 
Identiteit 
Wij zijn een katholieke school met interconfessionele identiteit. Wij bieden ruimte voor levensvragen en zingeving 
voor leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers. Door met de ander deze ruimte in te vullen kun je worden 
wie je bent. Daarbij wordt uitgegaan van een verbondenheid op basis van christelijke waarden. Mensen met hun 
verschillende levensbeschouwingen inspireren elkaar, vullen elkaar aan en laten elkaar groeien. 
 
 

Historie  
 
De Pater Jan Smitschool is in 1912 opgericht en heette toen De School voor het Goddelijke Kind. De school is 
vernoemd naar oud-leerling Jan Smit, een pater die in de jaren zestig als missionaris naar Papoea New Guinea 
vertrok om daar te strijden voor het bijzonder onderwijs. Hij is daar door een aanslag om het leven gekomen. 
Toen het kleuteronderwijs en de lagere school in 1985 werden samengevoegd tot het onderwijs, is de naam van 
de school veranderd in de Pater Jan Smitschool. In de hal van de huidige school hangt een foto van Pater Jan 
Smit. Het oude schoolgebouw is in ere behouden en uitgegroeid tot een school met een authentieke uitstraling in 
een modern jasje. Een school met drie generaties leerlingen, een school om trots op te zijn. 
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Ontwikkelingen 

De afgelopen jaren hebben wij ons gericht op de toekomst van de school. We maken doordachte en 
onderbouwde keuzes en staan open voor verbeteringen en vernieuwingen. Vernieuwingen die ‘werken’. De 
basis is stevig en daarop bouwen we voort. Het leren en het ontwikkelen moet weer het uitgangspunt worden. 
Kinderen zijn uniek en divers en ontwikkelen zich op hun eigen manier. Het systeem (cito, methoden, etc) is 
leidend geworden, terwijl deze instrumenten dienend zouden moeten zijn aan de ontwikkeling van het kind.  
 
De vraag is: hoe organiseer je een omgeving die kinderen de 
mogelijkheid biedt, zich een toegang te verschaffen tot een plek 
in de wereld van de 21ste eeuw? De wereld verandert snel. 
Heel snel. De kinderen van onze tijd worden wijzer. We leiden 
onze kinderen op tot wereldburgers. De wereld is dichtbij en de 
wereld is dynamisch. Dat maakt dat we weer terug moeten 
naar onder’wijs’heid. Onderwijsfilosoof Gert Biesta verdeelt de 
opdracht van het onderwijs in drie aspecten. 
1. Kwalificatie (cognitieve vaardigheden) 
2. Socialisatie 
3. Subjectivering (menswording) 

 
Bij kwalificatie gaat het om de rol die het onderwijs speelt in het 
verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen die kinderen en 
jongeren kwalificeren om iets te doen. Dit kan heel specifiek zijn - zoals voor een beroep - of meer 
algemeen, gekwalificeerd raken om in een complexe, multiculturele samenleving te kunnen leven. Daarnaast is 
onderwijs ook altijd een proces van socialisatie. Hier gaat het om de wijze waarop, middels het onderwijs, 
kinderen en jongeren een deel worden van tradities en praktijken. In specifieke zin - zoals socialisatie in een 
bepaalde beroepspraktijk - en in meer algemene zin - zoals socialisatie in de cultuur van de democratie. Tot slot 
werkt onderwijs ook altijd in op de persoon, oftewel op menselijke individualiteit en subjectiviteit, een dimensie 
die wordt aangeduid als persoonsvorming of subjectivering. 
 
Organisch en dynamisch: lerende organisatie 
We zijn een lerende organisatie en zullen het leren steeds verder blijven ontwikkelen. We hebben een 
leeromgeving ontworpen die past bij onze principes en waarden, waarbij iedereen zich optimaal kan ontwikkelen. 
We nemen het leren/ontwikkelen als uitgangspunt en de organisatie is dienend aan dit principe in alle lagen. Dit 
betekent dat we het onderwijs anders zijn gaan organiseren: organisch en dynamisch. We houden daarbij 
rekening met de volgende voorwaarden en processen rondom het leren.  
 
Voorwaarden om te komen tot leren: 
- Autonomie; eigenaarschap, zelfverantwoordelijk, “leer en laat mij het zelf doen” 
- Competent; het leren moet passen bij de zone van naaste ontwikkeling. Vertrouwen en kennis van de 

ontwikkelingspsychologie en cognitieve ontwikkelingslijnen zijn heel belangrijk.   
- Relatie; zonder relatie geen prestatie: een leerling moet zich gezien en gehoord voelen. Verbinding is 

belangrijk. Niet alleen met de professional, maar ook met de medeleerlingen.  
 
Leren staat centraal, de volgende processen spelen daarbij een cruciale rol: 
1. motivatie 
2. het verwerven en integreren van nieuwe kennis 
3. het verdiepen en verbreden van kennis 
4. de toepassing van kennis in betekenisvolle situaties 
5. reflectie. Je leert pas echt als je datgene dat je geleerd hebt, kan uitleggen aan een ander.  
 
Vanuit deze achtergrond formuleren wij onze missie en visie (zie ook ons schoolplan op de site). 
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Missie 
Wij stellen de ontwikkeling van het kind centraal, met een systeem dat ondersteuning biedt. Van daaruit zoeken 
en kiezen we passende middelen en organisatievormen. We nemen de mens als uitgangspunt, dat is leidend. 
Het systeem en de structuur zijn dienstbaar aan de mens en het leren/ontwikkelen. Onderwijs maak je samen, 
eigenaarschap is daarbij een kernbegrip. We hebben een pedagogische opdracht en daarbij zetten we de drie 
kernbegrippen van Gert Biesta (kwalificatie, socialisatie en menswording) voor het inrichten van ons curriculum 
centraal. 

“De school met ruimte, rijk aan historie, krachtig in onderwijs. 
Meer dan onderwijs alleen, thuis op de Pater Jan Smitschool.” 

 
 

Visie  

We leren en ontwikkelen door onderzoek en we organiseren op basis van ambitie en talent. We leren met en van 
elkaar. Leren gebeurt vooral door interactie. Je bent eigenaar van je eigen leerproces.  We werken in een 
professionele cultuur, vanuit drie pijlers: Vertrouwen, Verbinding en Vakmanschap. We werken resultaatgericht 
zodat er ruimte is voor creativiteit en initiatieven. De kwaliteit van de mensen komt zo optimaal tot zijn recht en 
medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen en gezamenlijke resultaten. Het gaat er niet om hoe 
snel we ergens komen, maar hoe goed we ergens in gaan. Het systeem en structuur is dienend aan deze 
opdracht en we stellen dit bij aan de veranderde omgeving.  

 

Een school waarin de talenten van leerlingen  
de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. 
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Onze kernwaarden 
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2. Organisatie van het onderwijs 
 
Doelstelling 

 
Voorzien in onderwijsbehoefte, individueel maar altijd samen! 
Het kind staat centraal, dit betekent dat wij per leerling bekijken wat de ondersteuningsbehoefte is. Kinderen 
ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde wijze, en zeker niet in hetzelfde tempo. Wij willen zoveel mogelijk 
recht doen aan de onderwijsbehoefte van alle leerlingen. Wij gaan uit van de mogelijkheden van een kind. We 
benoemen de positieve factoren, maar hebben ook oog voor de belemmerende factoren. We stemmen af op de 
onderwijsbehoefte van iedere leerling. 
 

• Het kind laten ontwikkelen op zijn eigen niveau en tempo 

• Het kind bieden waar het behoefte aan heeft 

• Individueel maar wel samen 
 
 

Actief burgerschap en sociale integratie 
Wij stellen ons ten doel om het actief burgerschap en de sociale integratie van leerlingen te bevorderen. Actief 
burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een 
actieve bijdrage aan te leveren. Burgerschap kan op verschillende manieren worden ingevuld. Sociale integratie 
verwijst naar de deelname van burgers, ongeacht hun etnische of culturele achtergrond, aan de samenleving in 
de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en 
betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. Het onderwijs binnen onze school: 
 

• gaat er mede vanuit dat de leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving 

• is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie 

• is erop gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en 
culturen van leeftijdgenoten.  
 

Actief burgerschap en sociale integratie vullen wij o.a. in door onze lessen levensbeschouwelijke 
vorming/catechese en staatsinrichting. Voor alle scholen van Stichting Flore is het beleidsdocument Actief 
Burgerschap en sociale integratie vastgesteld en kunt u downloaden van de site van Stichting Flore. 
 
 

Kwaliteit 
 
Interne kwaliteitszorg binnen Stichting Flore  
Kwaliteit is een van de kernwaarden van Stichting Flore. In onze professionele cultuur werken wij samen aan de 
borging en verbetering van deze kwaliteit. Hierbij nemen wij het waarderingskader van de Inspectie van het 
Onderwijs in ogenschouw. De eigenaar van dit proces is het schoolteam. De leerkracht doet er immers toe. Dit 
alles is vastgelegd in de notitie ‘Kwaliteitsbeleid binnen Stichting Flore’. De instrumenten die gehanteerd worden 
in onze kwaliteitszorg zijn een Quick scan, het veranderingsmodel, de zelfevaluatie die alle scholen eenmaal per 
vier jaar uitvoeren en een collegiale consultatie of audit, ook eenmaal per vier jaar. De verantwoording over deze 
kwaliteitszorg leest u in het schooljaarverslag. 
 
Kwaliteitsverbetering en -bewaking 
De overheid wil scholen meer ruimte geven om eigen keuzes te maken. Dat wil zeggen minder reguleren en 
meer autonomie geven aan de scholen. Scholen zijn wel verplicht verantwoording af te leggen over hun 
resultaten en de ontwikkeling van de resultaten. Dit is ook goed, het is immers een kans om te laten zien waar je 
goed in bent en waarin je je onderscheidt. Kwaliteitszorg moet leiden tot een kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs. Kwaliteitszorg is ook mensenwerk.  
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• Wij werken in een professionele cultuur, vanuit Vertrouwen, Verbinding en Vakmanschap.  

• Wij werken resultaatgericht. Resultaatgericht werken laat ruimte voor creativiteit en initiatieven, 
waardoor de kwaliteiten van de mensen optimaal tot hun recht komen.  

• Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen en gezamenlijke resultaten.  

• Wij willen ons continu verbeteren. We doen dit doordacht en kunnen onze keuze onderbouwen. Het 
gaat er niet om hoe snel we ergens komen, maar hoe goed we ergens in gaan.  

• Wij hebben de richting bepaald en vertalen dat in gezamenlijke stappen. Het systeem en structuur is 
dienend aan deze opdracht en flexibel. We stellen dit bij aan de veranderde omgeving.  

• Ons hele team is geschoold middels een VU traject: onderzoekend leren in alle lagen.  
 
De Pater Jan Smitschool voldoet al jaren aan de Florebasis en heeft een basisarrangement vanuit de inspectie. 
Wij leggen de lat hoog en zijn ambitieus. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk, werken in teams en zijn constant 
gericht op leren.  
 
 
Uitstroomgegevens 
De inspectie beoordeelt jaarlijks of de leerlingen van onze school op een niveau presteren dat van hen mag 
worden verwacht. De uitstroomgegevens van onze leerlingen worden vermeld in het scholen op de kaart.  
 
 
 

 
 
Continurooster 
Sinds het schooljaar 2020-2020 hanteert de Pater Jan Smit een continurooster. De school start om 8.30 uur en 
eindigt om14.00 uur op maandag t/m vrijdag. De deuren op de locatie van de Dreef (unit 1 t/m 6) gaan om 8.25 
open en de deuren op de Taxuslaan om 8.15 uur.   
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3. De invulling van het onderwijs 
 
Werkwijze: werken in bouwen 
De werkwijze van de Pater Jan Smitschool is onderverdeeld in drie “bouwen”. De  groepen 1 t/m 3, de groepen 4 
t/m 6 en de groepen 7 en 8 werken intensief samen.  
 

Unit 1/2 en 2/3: de ontwikkeling van het jonge kind (0-7 jaar) 
De unit 1 t/m 3 (en de peutergroep) werken intensief samen. In het schooljaar 2021-2022 hebben wij vijf  
groepen in unit 1/2. En hebben we 4 groepen in unit 2/3.  Deze groepen werken vanuit de rijpheid van het kind.  
De ontwikkeling van het jonge kind staat centraal. Elk kind is uniek en wij gaan uit van verschillen. Wij bieden het 
kind datgene wat het nodig heeft. 
 
Speelleerplein: spelen is ontwikkelen 
Op het speelleerplein kunnen kinderen uit verschillende 
groepen samen met elkaar spelen. Het speelleerplein 
bestaat uit diverse speelhoeken en de inrichting wordt 
aangepast bij het actuele thema. We werken thematisch, 
de groepen werken intensief samen en 
groepsoverstijgend. Het sociale aspect is heel vormend en 
op deze manier kunnen we beter aansluiten bij de 
onderwijsbehoefte van het kind. De leerlingen van de unit 
1 /2 en unit 2/3 leren zowel elkaar als de leerkrachten uit 
de hele unit goed kennen. Kinderen worden vanuit het 
spel begeleid. Spelen is ontwikkelen. Door te spelen 
verkennen kinderen hun mogelijkheden, ze leren over zichzelf en hun 
omgeving. Kinderen leren door spel, wie ze zijn en wat ze kunnen. Tevens ontdekken 
ze de wereld om zich heen en ervaren ze dat ze onderdeel zijn van deze wereld. Door te spelen leren kinderen 
verschillende vaardigheden te combineren en worden ze uitgedaagd om zijn vaardigheden uit te breiden. Spel is 
essentieel in de ontwikkeling van kinderen. In de ontwikkelingsgerichte benadering is spelen geen bepaalde 
activiteit naast het leren, maar de activiteit van het leren op school. De kleuters en groep 3 krijgen Engelse les, 
die wordt aangepast aan het thema.  
 
Onze expertise 
Een aantal leerkrachten en pedagogisch medewerkers van Babbels hebben de specialistische opleiding "het 
jonge kind" gevolgd. De leerkrachten van groep 3 hebben de cursus Leesrijpheid/Ontdekkend leren lezen van 
Ewald Vervalt gevolgd. Deze methode is wetenschappelijk onderbouwd en gaat uit van de rijpheid en 
ontwikkelfase van een kind. Dit is leeftijdsonafhankelijk. Uiteindelijk leren kinderen sneller lezen als zij eraan toe 
zijn. Deze ontwikkelfase wordt in kaart gebracht en gevolgd. Het aanbod wordt hierop aangepast. 
 
 

 
Overgang groep 2/3 in beeld 
In het voorjaar van 2017 kwam het Ministerie van Onderwijs bij 
ons op bezoek om te zien hoe wij omgaan met de verschillen 
tussen leerlingen en de overgang van groep 2/3.  
Bekijk het filmpje.  
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tD4gtmNvx9w&feature=youtu.be
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Unit 4 en unit 5/6: op weg naar zelfverantwoordelijkheid 
In deze periode staat de overgang van het spelend leren naar bewust leren centraal. De leerlingen worden zich 
bewust van hun eigen verantwoordelijkheid en van hun eigen kunnen. Ze leren waar ze toe in staat zijn en 
worden steeds meer betrokken bij hun eigen leerproces. Ze worden gemotiveerd 
om zelf eigenaar te worden van hun leerproces, zelfsturing en intrinsieke 
motivatie staan centraal. Deze groepen werken intensief samen. Ook hier staat 
de leerling centraal. Kinderen worden op onderwijsbehoefte ingedeeld.  
 
Om kinderen meer bewust te maken van hun eigen leerproces en hun aandeel 
en verantwoordelijkheid daarin, houden we kind/ouder/leerkrachtgesprekken. 
De kinderen bereiden het gesprek aan de hand van een formulier voor en 
bepaalt zijn eigen leerdoelen. Er is een mooie samenhang tussen deze 
groepen: kinderen werken samen en van elkaar. 
 
 
 
 
 
 

Uni 7/8: op weg naar zelfsturing 
Onze leerlingen van de bovenbouw zijn gehuisvest op de Taxuslaan. Het 
team Bovenbouw verzorgd daar samen met de kinderen het onderwijs. Deze 
leerlingen worden begeleid tot weerbare kinderen, kinderen met zelfkennis en vaardigheden waarmee ze 
zelfbewust naar de middelbare school kunnen overstappen. Naast dat er veel aandacht is voor hun persoonlijke 
ontwikkeling, is er een breed aanbod, zodat de kinderen met een rugzak vol de toekomst in kunnen. Van het 
egocentrische perspectief (wie ben ik) naar het wereldcentrische perspectief (wie ben ik in deze wereld). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aanbod: methoden en middelen  
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Wij bieden kindgericht onderwijs. Dat betekent dat het kind, zijn leerlijnen met bijbehorende doelen bij ons 
voorop staan, niet de methode. Middelen en methoden worden daarom ondersteunend ingezet aan het leren en 
de ontwikkeling van een leerling. Wij zorgen voor een breed en beredeneerd aanbod en werken doelgericht. Er 
wordt intensief samengewerkt met de groepen 1 t/m 3, de groepen 4 t/m 6 en de groepen 7 en 8. De inhoud van 
het onderwijs wordt op elkaar afgestemd. Daarbij wordt rekening gehouden met de instructie- en 
verwerkingsbehoefte van de kinderen. Kinderen die meer moeite hebben met de lesstof, laten wij zo lang 
mogelijk aansluiten bij de lesstof van de betreffende groep. Als een kind behoefte heeft aan een eigen leerlijn 
behoort dit ook tot de mogelijkheden. 
 
Leerlijnen en doelen staan centraal. Middelen die ingezet worden zijn o.a.: 

• Rekenen:  Snappet, eigen materiaal passend bij het doel 

• Taal:   Snappet, Taal in Beeld, eigen materiaal passend bij het doel 

• Lezen:   Zin in Lezen (beredeneerd aanbod, waarbij de leesmotivatie voorop staat) 

• Begrijpend lezen: Humpie Dumpie, Nieuwsbegrip, Tekstverwerken, eigen materiaal passend bij het doel 

• Schrijven: Schrijfdans, Pennenstreken, eigen materiaal passend bij het doel 
 
Snappet en ICT 
Snappet is een digitaal leermiddel voor alle cognitieve vakken (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, etc) en 
wordt vanaf groep 4 ingezet. Wij gebruiken Snappet om een doel te bereiken, niet als methode. De leerlijnen met 
bijbehorende doelen staan centraal. Het voordeel van Snappet is dat kinderen op hun eigen niveau werken en 
direct feed-back krijgen. Alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 beschikken over een grote tablet (10 inch) met 
toetsenbord en over een eigen leeromgeving op deze tablet: OneDrive. Dit wordt vanuit stichting Flore geregeld. 
OneDrive biedt onder andere Word, Excel en Powerpoint. De leerkrachten hebben toegang tot deze 
leeromgeving en kunnen hierin instructie-filmpjes, huiswerk etc. plaatsen. Een leerling logt in op zijn eigen 
omgeving. In de groepen 4 werken we met 7 inch tablets, in de laagste groepen met Ipads mini. De app’s van 
Apple sluiten namelijk beter aan bij de ontwikkeling van het jonge kind. Ook hebben we tablets beschikbaar voor 
alle andere groepen. 
 
Engels in groep 1 t/m 8  
Vanaf groep 1 werken wij met een vakdocent Engels. We werken vanuit de leerlijnen en leerdoelen, passend bij 
de thema’s in de onderbouw en van IPC. Engels wordt schoolbreed ingezet. Het doel is om de kinderen 
comfortabel te maken met de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk, zodat ze op de middelbare school 
een voorsprong zullen hebben. De kinderen raken op een leuke en leerzame manier vertrouwd met het Engels 
door middel van een erkende methode aangevuld met diverse spelletjes, liedjes en toneelstukjes.  
 
Wereldoriëntatie en het werken thema’s.  
Vanaf schooljaar 2016-2017 werken wij schoolbreed met IPC:  International Primary Curriculum. Wij gebruiken 
dit Met deze manier van werken leer je betekenisvol, door te ontdekken en ervaren. Alle wereldoriëntatie vakken 
(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en nog veel meer) zitten in dit pakket.  
Onze kinderen komen continue in aanraking met enorme hoeveelheden informatie in verschillende vormen. 
Daarbij krijgen ze te maken met allerlei verschillen tussen mensen en tussen (sub)culturen. Dit vraagt om ander 
onderwijs. Onderwijs waarbij er naast kennis ook aandacht is voor vaardigheden en inzicht. IPC biedt een 
combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de 
complexiteit van de 21e eeuw. Deze manier van werken sluit goed bij de ontwikkeling van onze school. Kinderen 
leren al ontdekkend verbanden te leggen, zijn veel meer betrokken omdat ze vanuit interesse onderzoeken en 
daardoor leergieriger. Er wordt geen kennis overgedragen, maar daadwerkelijk eigen gemaakt. Met IPC werken 
leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat 
kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun 
klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. 
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Cultuur en creatieve vakken 
We werken samen met Cool Kunst en Cultuur Heerhugowaard aan een ontwikkelingslijn voor drama, muziek en 
handvaardigheid. De creatieve vakken zoals drama, muziek, tekenen, handvaardigheid worden op verschillende 
manieren ingezet en vormen een belangrijk onderdeel binnen ons onderwijs.  
 
Drama, muziek en dans 
In het kader van Cultuur met kwaliteit (CMK) heeft onze school in samenwerking met Cool Kunst en Cultuur, een 
leerlijn muziek, dans en drama ontwikkeld. Deze lessen worden op onze hele school aangeboden. Deze vakken 
worden vast onderdeel van ons aanbod. Zo worden in 2021-2022 ook weer muzieklessen aangeboden door 
muziekdocenten van Cool voor de groepen 6.  
 
Talentontwikkeling 
Voor elk kind kijken we wat het nodig heeft, op alle gebieden. Ook voor kinderen die meer uitdaging nodig 
hebben verzorgen wij een passend onderwijsaanbod. Binnen ons onderwijs is ruimte en aandacht voor meer- en 
hoogbegaafdheid. Vanaf groep 1 tot en met 8 bieden wij verrijkingsstof aan die kinderen die dat nodig hebben.  

Met verrijken wordt bedoeld: alle extra stof die aan een kind wordt aangeboden. Dat kan zijn:  
- verdiepingsstof (uitdiepen van onderwerpen die al in het onderwijsaanbod worden aangeboden) 
- verbredingstof, (extra stof/onderwerpen die niet in het onderwijsaanbod zitten (bijvoorbeeld een 
cursus Duits, Frans, Spaans, wiskunde of wereldoriëntatie).  
Door het compacten van het basisaanbod creëren we meer tijd om te werken aan bijvoorbeeld uitdagender 
opdrachten op het gebied van rekenen, taal en wereldoriëntatie. Met compacten wordt bedoeld het reduceren of 
indikken van de reguliere leerstof, waardoor veel herhaling van de stof wordt vermeden en er tijd vrijkomt voor 
extra stof. Daarnaast zijn er in alle groepen extra uitdagende ontwikkelingsmaterialen aanwezig.   
 
Extra aanbod en uitdaging 
Voor kinderen die meer behoefte hebben aan extra uitdaging, werkten wij voorheen met plusklassen. Vanaf 
schooljaar 2017 -2018 integreren wij dit aanbod in de groepen zelf. Binnen de projecten van de onderbouw en in 
het thematisch werken in de midden- en bovenbouw zoeken we opdrachten die passen bij de onderwijsbehoefte 
van de kinderen.  
Het werken aan de doelen is uitgangspunt. Daarnaast is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van het kind. Naast extra uitdaging wordt daarom ook aandacht besteed aan persoonsvorming en ‘leren leren’. 
Aspecten als faalangst, het ontwikkelen van de executieve functies en ‘anders zijn’ worden hierin meegenomen. 
Wij beschikken over een specialist meer- en hoogbegaafdheid (talentontwikkeling), onze intern begeleider 
Dominique Bakker. Zij geeft het beleid vorm en zorgt samen met het team voor een passend aanbod voor ieder 
kind. 
 
Kanjertraining 
Wij werken op school met de Kanjertraining. Deze methode heeft zich uiteindelijk ontwikkeld tot een training met 
een heldere aanpak die zeer goed aansluit bij de doelstellingen van het onderwijs en de belevingswereld van het 
kind. De leerkrachten hebben hier een speciale training voor gevolgd en afgerond. We mogen ons dan ook 
officieel een ‘Kanjerschool’ noemen. 
 
Dyslexie 
Op de Pater Jan Smitschool signaleren we lees- en spellingsproblemen via het protocol leesproblemen en 
dyslexie. Eventuele verwijzing voor diagnostiek en behandeling van dyslexie verloopt via onze 
ondersteuningsteam. 
 
Leerlingvolgsysteem 
Iedere leerling wordt in zijn/haar schoolloopbaan systematisch gevolgd. Voor de groepen 1 t/m 3 gebruiken wij 
het digitale leerlingvolgsysteem ‘Inzichtelijk’. Vanaf eind groep 3 maken wij gebruik van de Cito-toetsen waarmee 
we o.a. woordenschat, rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling toetsen. De uitkomst hiervan wordt 
geanalyseerd en gebruiken wij om vast te stellen of het kind zich op het te verwachten niveau ontwikkelt. Het is 
een hulpmiddel om de ontwikkeling van het kind in beeld te krijgen en de juiste doelen en vervolgstappen te 
bepalen.  
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Port folio en ouderkind gesprekken. 
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport mee (de groepen 1 en 2 één keer per jaar).  
Er wordt vanaf groep 3 twee keer per jaar een ouder/kind gesprek gepland. In de groepen 1 en 2 is dit één keer 
per jaar. Uiteraard is er op elk moment een gesprek te plannen indien dit in het belang is van het kind.  
 
Schoolhond Bobby 
 

 
 
Op 3 maart 2019 is onze schoolhond Bobby geboren. Hij is sinds mei bij ons op school aanwezig. Heleen van 
Trigt (leerkracht bij ons op school) is de begeleider van deze hond. Zij neemt de hond dagelijks mee naar huis en 
neemt hem mee naar school. Wij gaan de hond inzetten voor de kinderen. Hij wordt opgeleid als een 
therapiehond.  U kunt de hond volgen op zijn facebookpagina en instagram.  
https://www.facebook.com/schoolhond/ en instagram https://www.instagram.com/schoolhond_bobby/?hl=nl 
 

Specifieke onderwijsbehoeften 
 
Extra ondersteuning en procedures rondom toekenning 
Leerkrachten bieden in de groep een gedifferentieerd onderwijsaanbod aan om zo goed mogelijk af te stemmen 
op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De interne begeleiders en de specialisten in de school 
ondersteunen hierbij. De onderwijsbehoeften van een leerling kunnen zo complex zijn dat de basisondersteuning 
die binnen de school geboden wordt onvoldoende is om de leerling goed te kunnen begeleiden. In die situaties 
neemt de interne begeleider in samenspraak met de ouders en leerkracht contact op met de Onderwijsexpert, 
van het samenwerkingsverband. Samen wordt besproken welke extra ondersteuning nodig is om de ontwikkeling 
van een leerling positief te stimuleren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lichte en zware ondersteuning. 
 
Lichte ondersteuning 

• Lichte en preventieve ondersteuning 

• Georganiseerd door school in samenwerking met het samenwerkingsverband 

• Toegekend door de onderwijsexpert 

• In veel gevallen wordt een Lichte Ondersteuner ingezet. Dit is een collega werkzaam in de school, met 
specifieke expertise die leerkrachten ondersteunt bij het vormgeven van Passend Onderwijs voor een 
leerling of groep met complexe onderwijsbehoeften. 
 

Zware Ondersteuning 

• Een arrangement op de basisschool of een plaatsing op een S(B)O? 

• Georganiseerd door het Samenwerkingsverband PO  

• Toegekend door de Commissie van Toelaatbaarheidsverklaringen 

 
Beide vormen van ondersteuning worden na overleg met de ouders aangevraagd door de basisschool.  
In het ondersteuningsprofiel van de school staat beschreven hoe wij onze (extra) ondersteuning van onze 
leerlingen vorm geven en welke expertises richting leerlingenzorg wij in huis hebben. Wij vinden het belangrijk 
om voortgang van de ontwikkeling van onze leerlingen te verantwoorden naar ouders en omgeving. De 
voortgang meten wij structureel door observaties, methode gebonden toetsen, CITO leerlingvolgsysteem, 
sociaal-emotioneel volgsysteem (ZIEN) en rapporten. Kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben, 

https://www.facebook.com/schoolhond/
https://www.instagram.com/schoolhond_bobby/?hl=nl
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worden gevolgd middels een groeidocument. Voor de procedures van toelating en verwijdering van leerlingen, 
verwijzen wij naar het protocol van stichting Flore, te vinden op de website van stichting Blosse. 
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4. Personeel: team PJS 
 
Net als bij de kinderen staat de ontwikkeling van talent centraal bij onze medewerkers. Het team van de Pater 
Jan Smit school is een professioneel en enthousiast team dat zich blijft ontwikkelen. Door gebruik te maken van 
elkaars expertise, talenten, uitwisselingen, gezamenlijke teamtraining en individuele trainingen/opleidingen wordt 
het maximale uit onze leerkrachten gehaald. Hierdoor kunnen zij met passie en plezier hun talenten overbrengen 
op de kinderen. Ons team: 

• heeft gezamenlijk de verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ieder kind 

• staat open voor hedendaagse ontwikkelingen in het onderwijs 

• staat open voor veranderingen en verbeteringen 

• heeft een open mind en draagt dat uit 

• is enthousiast en vernieuwend 

Wij zijn een team dat open staat voor veranderingen en verbetering en zoeken aansluiting bij dat wat de 
kinderen nodig hebben. ‘ Werkdruk’ wordt vervangen door ‘werkplezier’, wat alles mogelijk maakt. 
 

Een team vol talent! 
 
Voor contactgegevens en aanwezigheid verwijzen wij naar onze site. 
 
Directie  
Yvonne Rozeman  Directeur  yvonne@paterjansmit.nl (werkdagen ma, di, wo en do) 
Marije Tamis  Adjunct-directeur  marije@paterjansmit.nl (werkdagen ma,do en vr) 
Administratie   
Els Wezepoel     els@paterjansmit.nl (werkdagen do en vr)  
Conciërge 
Josina Hoek     josina@paterjansmit.nl (werkdagen ma, di, do)  
 
Ondersteuningsteam/ Intern begeleiders 
Sharon Kenter  Unit 1 / 2              sharon@paterjansmit.nl (werkdagen di en do) 
Dominique Bakker  Unit 2 t/m 4  dominique@paterjansmit.nl (werkdagen di,wo en/of do) 
Kim Koomen  Unit 4 t/m 6     kim@paterjansmit.nl (werkdagen ma, di en do) 
Madelon Stoops  Unit 7/8   madelon.stoops@blosse.nl 

Onderwijscoaches 
Bernadette van der Laan  unit 1 t/m3  bernadette@paterjansmit.nl  
Danine Garthoff  unit 4 t/m 6  danine@paterjansmit.nl 
Marije Tamis  unit 7/8   marije@paterjansmit.nl 
 
Vakdocent Engels 
Sandie Knies  gr 1 t/m 6  sandie@paterjansmit.nl (werkdagen ma, di en wo)  
Vakdocent gym 
Arlene Blom  gr 1 t/m 8 en MRT arlene@paterjansmit.nl (werkdagen ma t/m vr) 
 

Specialisten 

Meer- en hoogbegaafdheid en Talentontwikkeling  Maris Berger    
Kindercoach      Michelle Joziasse   
Taal          Roos Molenaar    
Gedragspecialist     Danine Garthof en Curlianne Boelijn  
Coach       Ingrid Appelman 

 
Unit-indeling schooljaar 2021 – 2022 

mailto:sharon@paterjansmit.nl
mailto:kim@paterjansmit.nl
mailto:madelon.stoops@blosse.nl
mailto:bernadette@paterjansmit.nl
mailto:danine@paterjansmit.nl
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 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2 geel Tineke/Susanne  Tineke Tineke Tineke Tineke 

1/2 rood Yolande/Susanne Susanne Susanne Yolande  Yolande 

1/2groen Maartje Maartje Maartje Maartje Maartje 

1/2lauw Madeleine Madeleine Maris Maris Maris 

1/2oranje Ashley Ashley Ashley Monique Monique 

Extra 
inzet 

Anneke Anneke  Anneke  

  Cristelle Cristelle   

3 zilver Cristelle Bernadette Bernadette Bernadette Bernadette 

2/3 wit  Heleen Heleen Heleen Karlijn Karlijn 

3 Roze Ingrid Ingrid Bo Bo Ingrid 

2/3 
paars 

Vivian Paulien Paulien Vivian Vivian 

Extra 
inzet 

Bo Bo   Bo 

      

4 Mark Mark Mark Mark Mark 

4 Roos D Roos D Esther Esther Esther 

4 Sasja Sasja Sasja Roos D Roos D 

      

5/6 Sem Sem Jordi Sem Sem 

5/6 Curlianne Curlianne Suzanne Suzanne Suzanne 

5/6 Romy Romy Romy Thea  Thea 

5/6 Danine/Sharine 
lio stagiaire 

Danine/ 
Sharine lio 
stagiaire 

Mandy Mandy Mandy 

Extra 
inzet 

AnneMarie Jordi Danine AnneMarie AnneMarie 

 Esmee Z Esmee Z Esmee Z Esmee Z Esmee Z 

      

7/8 Roos M Michelle Michelle Michelle Michelle 

7/8 Judith Br Judith Br Judith Br Marije Marije 

7/8 Annemieke Judith B Judith B Annemieke Annemieke 

7/8 Esmee M Roos M Esmee M Roos M Esmee M 

Extra 
inzet 

Judith B   Esmee  

  Jolanda  Jolanda  
 

 

 

 

Studenten en stagiaires 
De Pater Jan Smitschool is een lerende organisatie. Leren gebeurt in alle lagen en daarom werken wij graag met 
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stagiaires. Daarbij is onze werkwijze vernieuwend. Wij leiden stagiaires graag in onze praktijk op en willen ze 
voor langere tijd aan onze school verbinden. Stichting Blosse verplicht de scholen om 50% van de 
formatieplaatsen (aantal groepen) beschikbaar te stellen voor stageplekken. Ieder schooljaar lopen studenten 
van de Pabo (de opleiding voor leerkrachten) stage op de Blossescholen. Zij geven les onder 
verantwoordelijkheid van de leerkracht door wie zij worden begeleid. Deze leerkrachten zijn door Stichting 
Blosse tot bevoegd mentor opgeleid. Studenten in het laatste jaar van hun opleiding kunnen solliciteren naar een 
lio-plaats (lio staat voor leerkracht in opleiding). De student zal gedurende een half jaar een aantal dagen per 
week de verantwoordelijkheid voor een klas op zich nemen. De groepsleerkracht blijft wel eindverantwoordelijk. 
In principe kan een jaargroep éénmaal een lio-student krijgen. Alleen voor de tweede helft van het schooljaar in 
groep 8 kan voor de tweede keer een lio toegelaten worden. In veel groepen worden regelmatig stagiaires van 
het MBO begeleid die de opleiding tot “onderwijsassistent” volgen. We zetten deze extra handen in de klas 
dankbaar in.  
 
Ouders: informatie, inspraak en betrokkenheid 
Voor de optimale ontwikkeling van uw kind is het samenspel tussen ouders, school en leerling heel belangrijk. 
School en ouders werken als partners aan de ontwikkeling van het kind. Met dat gegeven in ons achterhoofd 
geven we in alle groepen “huiswerk” mee. Dat huiswerk kan variëren van het oefenen van tafels en het maken 
van werkstukken tot het meegeven van een themabrief in de kleutergroepen waarop de behandelde woorden 
staan van de betreffende periode.  

Kind/ouder/leerkrachtgesprekken 
Voor de groepen 1 en 2 houden wij oudergesprekken in november en aan het einde van het schooljaar. 
In de groepen 3 t/m 7 houden we twee keer per jaar kind/ouder/leerkrachtgesprekken. Dit doen wij om kinderen 
meer bewust te maken van hun eigen leerproces en hun aandeel en verantwoordelijkheid daarin. De kinderen 
bereiden het gesprek aan de hand van een formulier voor en bepaalt zijn eigen leerdoelen. Deze gesprekken 
vinden plaats aan het begin van het schooljaar en rond februari/maart.  
Ter voorbereiding op het laatste schooljaar in groep 8 houden wij aan het begin van groep 7 
kind/oudergesprekken met de leerkrachten van zowel groep 7 en 8 bij elkaar. Zo zorgen wij voor een optimale 
overdracht en kunnen wij goed in kaart brengen wat de kinderen nodig hebben om op een passend niveau uit te 
stromen naar het voortgezet onderwijs. Uiteraard kan er op elk gewenst moment en op wederzijds verzoek een 
gesprek plaatsvinden. Onze deuren staat altijd open. 

Informatie-avonden 
Aan het begin van ieder schooljaar organiseren wij voor alle ouders een informatieavond, waarop de 
leerkrachten uitleg geven over onze werkwijze en belangrijke gebeurtenissen. Wij vinden het belangrijk dat 
zoveel mogelijk ouders deze avond bijwonen, omdat er ook algemene omgangsregels en afspraken met 
betrekking tot het dagelijks gebeuren in de groep besproken worden. We willen dat ouders op de hoogte zijn van 
de inhoud van het onderwijs dat we op de Pater Jan Smitschool verzorgen. 
 
Socialschools 
Wij vinden het belangrijk om ouders op de hoogte te houden van ontwikkelingen en belangrijke zaken op zowel 
school-, groeps- en kindniveau. Dit doen wij voornamelijk via Socialschools, een digitaal communicatiemiddel 
voor ouders. Houdt deze berichten goed in de gaten. Als uw kind start op de Pater Jan Smitschool krijgt u de 
inloggegevens mee. Via Socialschools kunt u ook uw kind ziekmelden (dit komt rechtstreeks bij de leerkracht 
terecht) of afmelden voor bijvoorbeeld doktersbezoek. Let op, voor bijzonder verlof of vakanties gelden andere 
regels (zie hoofdstuk Verzuim en Verlof).  
. 
Kindcentrumplan 
Onze onderwijsinhoud en doelen staan beschreven in een kindcentrumplan. Dit plan geldt voor een periode van 
vier jaar en is een intern instrument om ons houvast te bieden bij de gemaakte beleidskeuzes en bij de verdere 
planning van de uitvoering van ons beleid. Daarnaast dient het schoolplan om verantwoording af te leggen aan 
het eigen bevoegd gezag, Stichting Flore, en de inspectie van het onderwijs. De inspectie bezoekt scholen en 
beoordeelt onder andere of scholen aan de wettelijke eisen voldoen. Bij de totstandkoming van het schoolplan is 
onze medezeggenschapsraad in een vroeg stadium betrokken en is gebruik gemaakt van een ouder-, leerlingen- 
en leerkracht-enquête. Het schoolplan kunt u vinden op onze site. 
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Medezeggenschapsraad (MR) 
De rol van de medezeggenschapsraad is om met de school mee te denken over alle ontwikkelingen die van 
invloed zijn op het onderwijs en de gang van zaken op school. Soms zijn we daarin adviserend, in andere 
gevallen zijn we wettelijk verplicht om instemming te verlenen aan de plannen van de directie of Stichting Flore. 
In alle gevallen willen we zo goed mogelijk de stem van ouders en medewerkers laten horen, in het belang van 
onze kinderen. Afgelopen jaren is de MR betrokken geweest bij o.a. nieuwbouw, formatiekwesties, herindeling 
van de groepen en de veiligheid op en rond het schoolplein. Dit doen we enerzijds in de vorm van inspraak en 
advies en anderzijds via formele goedkeuring van de besluiten en begrotingen die daarbij horen.  
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
Binnen Stichting Blosse is er tevens de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin worden 
school overstijgende zaken behandeld die de gehele Stichting Flore betreffen. De Pater Jan Smitschool wordt in 
de GMR vertegenwoordigd door één leerkracht en één ouder.  
 
Oudervereniging en ouderraad (OR) 
Met het aanmelden van uw kind op de Pater Jan Smitschool wordt u automatisch lid van de oudervereniging.  
De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging. De ouderraad ondersteunt het team bij het organiseren 
van diverse activiteiten. Tijdens verschillende overlegmomenten worden de activiteiten verder uitgewerkt en 
voorbereid. De ouderraad heeft het doel om activiteiten voor de leerlingen en het team zo aantrekkelijk mogelijk 
te maken. Denk aan het Sinterklaasfeest, Carnaval, de Kerstviering, het Indianenkamp van groep 3 en het 
jaarlijkse schoolreisje. Elke werkgroep heeft een eigen draaiboek waarin uitvoerig staat omschreven wat er 
gedaan moet worden. Hulp is altijd welkom, want vele handen maken licht werk. De OR stelt het zeer op prijs als 
ouders willen helpen, spreek de OR gerust aan op het schoolplein! Meer informatie over de MR, OR en de 
samenstelling vindt u op de site. 

Vrijwillige ouderbijdrage 
Het is op school gebruikelijk dat ouders jaarlijks, met goedkeuring van de MR, een bijdrage betalen aan de 
oudervereniging. Deze bijdrage wordt gevraagd om activiteiten te kunnen bekostigen die buiten het normale 
lesprogramma vallen. Wij denken hierbij aan kosten voor feestelijke activiteiten als Sinterklaas en kerstfeest, 
schoolreisje, activiteiten als museumbezoeken, thema-avonden, scholierenwedstrijden, culturele zaken en kamp 
groep 8. De ouderbijdrage wordt door het bestuur van de oudervereniging vastgesteld en heeft (volgens de wet) 
een vrijwillig karakter. Er is een mogelijkheid tot gedeeltelijke betaling. Als het bedrag niet meer toereikend is om 
de onkosten te dekken, wordt het bedrag op de volgende jaarvergadering opnieuw vastgesteld. In geval van 
verhuizing etc. kunt u een gedeelte van de ouderbijdrage terugontvangen. Kinderen die na januari op school 
komen, betalen een gedeelte van de vastgestelde ouderbijdrage. De bijdrage is vrijwillig. Als ouders de bijdrage 
niet kunnen betalen dan kunnen deze kinderen niet worden uitgesloten van deze activiteit. In Heerhugowaard is 
er een mogelijkheid om via de Huygenspas, voor de mensen die daarvoor in aanmerking komen, de vrijwillige 
bijdrage via die weg te laten vergoeden.  

 

 
 
 
 
 
 
5. Kindcentrum PJS 
Kinderdagverblijf, peutergroepen en buitenschoolse opvang 
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De Pater Jan Smitschool werkt al 12 jaar intensief samen met kinderopvang Babbels. Vanaf 1 januari 2022 zal 
Babbels locatie PJS worden overgenomen door Blosse. Wij vormen samen één organisatie voor alle kinderen tot 
ongeveer 12 jaar (met de ambitie naar 15 jaar). Wij bieden onze kinderen een veilige en uitdagende omgeving 
waarin onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning met elkaar verbonden zijn. Ook hier staat het 
kind centraal: we bieden kinderen alle ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van talent, van zichzelf. Onze 
gezamenlijke ambitie luidt: 
 

Samen maken wij het verschil! 
& Talent voor het leven 

 
Veel van onze leerlingen gaan naar de voor-, tussen- en/of buitenschoolse opvang. Eén pedagogisch klimaar, 
samen verantwoordelijk voor onze kinderen.  
 
 
Voor meer informatie: www.kinderopvangbabbels.nl. Vanaf 1 januari is dat Blosse.  
 

 

 
 
 
 
6. Praktische zaken   
 
 

http://www.kinderopvangbabbels.nl/
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Schooltijden groep 1 t/m 8 
Ma t/m vr van 8.30 uur tot 14.00 uur 
 
De deuren van de Taxuslaan (unit 7/8) gaan open om 8.15 uur. De deuren van de Dreef (unit 1 t/m 6) gaan 
open vanaf 8.25 uur. 
 

Vestiging / lokalen 
• Hoofdlocatie Pater Jan Smitschool:  Dreef 12A 

• Locatie Bovenbouw (groep 7 en 8):  Taxuslaan 32 
 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Om uw kind aan te melden voor de Pater Jan Smitschool kunt u zich inschrijven voor een 
informatie bijeenkomst. U krijgt dan een rondleiding door de school en wij vertellen u meer 
over ons onderwijs en school. Daarna kunt u uw kind aanmelden. Wij vinden het belangrijk 
dat ouders een informatie bijeenkomst hebben bijgewoond voor aanmelding, het is 
belangrijk dat u bewust kiest voor ons onderwijs.  

Wij hebben 6 informatiebijeenkomsten in het schooljaar 2020-2021 gepland. U kunt zich 
aanmelden voor deze informatiebijeenkomst via de mail. Deze mail kunt u sturen 
naar directie@paterjansmit.nl met het onderwerp “aanmelden informatiebijeenkomst ”. Wij 
houden de volgorde van aanmelding aan voor de plaatsing van uw kind. Op dit moment 
zitten wij vol t/m schooljaar 2021-2022. Er is een wachtlijst voor de kinderen die voor 01-10-
2018 zijn geboren. Kinderen die na 01-10-2018 geboren zijn kunnen geplaatst worden. Wij 
houden de volgorde van aanmelding voor de informatieochtend aan voor de plaatsing van 
uw kind. 
Helaas door de Corona mogen wij op dit moment geen ouders tijdens schooltijd in de school 
ontvangen. De eerste bijeenkomst zal ’s avonds georganiseerd worden. We zullen dan 
steeds bekijken of we het weer onder schooltijd kunnen doen (wat we natuurlijk het liefst 
doen). 
Data; 
Maandag 06 september  2021   8.30 – 10.00 uur    
Donderdag 16 september  2021   8.30 – 10.00 uur    
Woensdag 06 oktober  2021  8.30 – 10.00 uur    
Donderdag 04 november   2021  8.30 – 10.00 uur    
Donderdag 27 januari  2022  8.30 – 10.00 uur    
Woensdag 02 februari 2022  8.30 – 10.00 uur    
Donderdag 03 maart   2022  8.30 – 10.00 uur    
Woensdag 13 april  2022  8.30 – 10.00 uur    

 

Schoolregels en sociale veiligheid 
 
Sociale veiligheid 
Bij sociale veiligheid binnen onze school gaat het niet alleen om het feit dat leerlingen, ouders, personeel, 
vrijwilligers en stagiaires veilig zijn op school, maar ook dat ze zich veilig voelen. Daarom werken wij planmatig 
aan ons veiligheidsbeleid. Dit beleid is erop gericht leerlingen, ouders, personeel, vrijwilligers en stagiaires een 
veilige omgeving te bieden. Voor alle scholen van Stichting Blosse is het beleidsdocument Sociale Veiligheid 
vastgesteld en kunt u downloaden van de site van Stichting Blosse. Het beleid sociale veiligheid van de school 
vindt u op onze site.  

Veiligheid en verkeer 
Veiligheid staat voorop, binnen en buiten het gebouw. Ons advies: kom bij voorkeur lopend of met de fiets naar 
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school. Zo houden we de omgeving rondom school veilig (en milieuvriendelijk). Gezien de ligging van de school 
willen wij iedereen op het hart drukken dat voorzichtigheid geboden is!  
 
Weeralarm/protocol 
Het KNMI geeft weercodes af. Wij volgen die codes en zullen bij oranje en rood passende maatregelen nemen. 
Deze worden dan via socialschools gecommuniceerd naar ouders. 
 
Rookvrije school 
Wij zijn een rookvrije school, in en om school geldt een rookverbod. 

Fietsbeleid 
Het is niet toegestaan om te fietsen op het schoolplein en op de stoep rondom school. Er is ruimte om de fietsen 
te stallen, maar deze is beperkt. We stellen het daarom zeer op prijs stellen als alleen die kinderen met de fiets 
naar school komen die op meer dan 10 minuten loopafstand van school wonen. 
 
Parkeerbeleid 
Parkeren is alleen toegestaan in de parkeervakken. Tegenover school is een kleine parkeerplaats (rechterkant is 
toegestaan). Links daarvan is uitsluitend bestemd voor bezoekers van de tandartspraktijk en dus verboden te 
parkeren. Bij de kerk en Bolle Buik is ook parkeerruimte beschikbaar.  
 
Toezicht schoolplein 
Tien minuten voor aanvang van de lessen is minimaal een van de teamleden buiten op het plein aanwezig. 
Gedurende de speelpauzes zijn de leerkrachten op het schoolplein aanwezig om toezicht te houden. 

Hondenbeleid 
Honden zijn niet toegestaan op het schoolplein. U kunt uw hond buiten het hek aanlijnen. 
 
Mobieltjes 
Mobieltjes zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij. Wij willen onze leerlingen begeleiden om deze 
mobieltjes op de juiste manier in te zetten. Dit betekent dat mobieltjes niet verboden zijn, maar dat ze alleen in 
overleg met de leerkracht en voor nuttige doeleinden ingezet mogen worden.  

Fruit: woensdag en vrijdag  
Op woensdag en vrijdag nemen de kinderen fruit mee naar school. Het liefst zien wij dat de kinderen elke dag 
iets van fruit meenemen. 
 
Traktaties: gezond en bescheiden 
In het belang van de kinderen verzoeken wij u te kiezen om de traktaties niet te omvangrijk te maken. Gezonde 
traktaties hebben onze voorkeur. 
 
Hoofdluis 
De Pater Jan Smitschool heeft een protocol hoofdluis. Yvonne Koning (ouder) is onze “hoofdluis”ouder. Na elke 
vakantie worden de kinderen op woensdag gecontroleerd op luizen. Het is dan handig om de haren los te laten 
die dag. Als er hoofdluis bij uw kind of in de groep is geconstateerd, dan wordt u direct op de hoogte gebracht en 
aan u verteld wat u moet doen. In dat geval wordt een groep twee weken later nogmaals gecontroleerd. Mocht u 
zelf hoofdluis constateren, wilt u dit dan melden bij de leerkracht. Ook dan zal er een extra controle gedaan 
worden.  
 
Privacy 
Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van 
onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, 
worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. 
Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor 
het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt 
ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal 
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leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van 
persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere 
organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Meer 
informatie op de site en het privacyreglement van Stichting Blosse. Voor vragen kunt u ook terecht bij de directie. 

Verwijderen van school 
Leerlingen van school verwijderen doen wij niet graag. Toch gaan wij hiertoe over als er gegronde redenen voor 
zijn. Stichting Blosse heeft dan wel de plicht om een andere school te zoeken voor de leerling. Als zich een 
situatie voordoet waarbij het bevoegd gezag of de directie bij ernstig wangedrag onmiddellijk moet optreden en 
er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing kan een disciplinaire maatregel plaatsvinden. Dit betekent dat 
het kind niet naar school mag en thuis zijn schoolwerk moet doen. De regeling rondom verwijdering van 
leerlingen ligt ter inzage op school of vindt op de site van Blosse. 
 

Verlof, verzuim en gezondheid 
 
Verlof 
Verlof kunt u aanvragen via een verlofformulier. Dit formulier vindt u op de site en is verkrijgbaar bij de directie. In 
een uitzonderlijk geval kunt u voor uw kind buiten de schoolvakanties om verlof krijgen.  
Vrijgeven tijdens schooltijd is niet verplicht. De verantwoordelijkheid voor het verzuim ligt zowel bij de ouders als 
bij de school. U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan 
overtreedt u de Leerplichtwet. U kunt bij de directie wel een verzoek indienen voor verlof buiten schoolvakanties. 
Dat kan alleen als het door uw beroep of dat van uw partner niet mogelijk is om in een van de schoolvakanties 
een gezinsvakantie van twee weken te hebben. Aanvragen verlopen via de directie. 
 
Ziekmelding  
Ziekmeldingen kunt u doorgeven via Socialschools. Dan hoeven wij ons niet ongerust te maken wanneer uw kind 
zonder afbericht niet op school komt. Bij afwezigheid van uw kind zonder afbericht zullen wij uit voorzorg altijd 
contact met u opnemen.  

Verlof voor therapie en behandelingen onder schooltijd  
Mocht uw kind door ziekte of medisch gerelateerde redenen (denk aan dokter/tandarts/fysiotherapeut/logopedie), 
niet naar school kunnen komen, dan valt dit onder geoorloofd verzuim. Ook dit kunt u via Socialschools melden. 
Meer informatie omtrent verzuim en verlof vindt u op onze site.  

Medicijngebruik 
Wanneer het nodig is dat uw kind onder schooltijd (bijvoorbeeld) medicijnen moet innemen, dan dient u als ouder 
zelf zorg te dragen voor iemand die de medicijnen komt verstrekken. De leerkracht mag geen medische 
handelingen verrichten of medicijnen verstrekken. Het protocol ‘Medicijnverstrekking en medische handelingen 
op basisscholen’ ligt ter informatie bij de directie of is te downloaden via www.stichtingblosse.nl. 
 
Meldcode veilig thuis  
Elke organisatie die werkt met ouders en/of kinderen is verplicht om een meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling te hanteren en een aandachtsfunctionaris aan te stellen. Bij ons zijn dat Bernadette van de 
Laan, Romy Aai en Suzanne Zwolsman. 
 
Jeugdgezondheidszorg/GGZ 
De schoolarts neemt de zorg van het peuterbureau over op het moment dat de kinderen naar de basisschool 
gaan. Sommige kinderen blijven onder controle van de schoolarts voor bijvoorbeeld ogen, oren, lengte of 
gewicht.  
 

Klachtenregeling voor ouders, personeel en leerlingen 
Elke school in het primair onderwijs is verplicht een klachtenregeling voor ouders en personeel te hebben. In die 
regeling staat welke afspraken de school heeft gemaakt over de behandeling van klachten. Via de 
klachtenregeling moeten klachten over de schoolleiding en andere medewerkers van de school zoveel mogelijk 
op de school zelf worden opgelost. Komen ouders op school met de schoolleiding niet tot een genoeglijke 

https://www.stichtingflore.nl/content/25185/download/clnt/71104_privacyreglement.pdf
http://www.stichtingflore.nl/pg-25185-7-102997/pagina/medicijnprotocol.html
http://www.stichtingflore.nl/pg-25185-7-102997/pagina/medicijnprotocol.html
http://www.stichtingblosse.nl/
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oplossing, dan kunnen zij zich wenden tot het College van Bestuur van Stichting Blosse. Deze klachtenregeling 
kunt u vinden op de site van Stichting Blosse. 
 

 
Vertrouwenspersoon 
Op elke school is een vertrouwenspersoon aangesteld, bij ons is dat Elly Donkers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 2021 - 2022 
 
Schoolvakanties 2021 – 2022 
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1e schooldag   maandag 23-08-2021 
Herfstvakantie   maandag  18-10-2021  t/m vrijdag 22-10-2021 
Kerstvakantie   maandag  27-12-2021 t/m vrijdag 07-01-2022 
Voorjaarsvakantie  maandag  21-02-2022 t/m vrijdag 25-02-2022 
Goede vrijdag/Pasen  vrijdag      15-04-2022 t/m maandag 18-04-2022 
Meivakantie   maandag  25-04-2022 t/m vrijdag 06-05-2022 
Hemelvaart   donderdag 26-05-2022  t/m vrijdag 27-05-2022 
Pinksteren   maandag 06-06-2022 
Zomervakantie   maandag  18-07-2022  t/m vrijdag 26-08-2022  
 
 

Studiedagen 
Maandag 27 september    2021 
Dinsdag 28 september   2021 
Donderdag 23 juni   2022  
Vrijdag 24 juni     2022 
 
 

Belangrijke data  

Agustus 

23 augustus  eerste schooldag 

September 

06 september  Info ochtend voor nieuwe ouders, aanmelden school (8.30 uur tot 10.00 uur) 

08 september  sportdag unit 1/2 

10 september  sportdag unit 2/3 

13 september  Start ouder/kind gesprekken 

16 september   Info ochtend voor nieuwe ouders, aanmelden school (8.30 uur tot 10.00 uur) 

16 september   infomatie-avond unit 7/ 8 (indien mogelijk) 

20 september  informatie-avond unit 1/2 en 2/3 (indien mogelijk) 

23 september  informatie-avond unit 4 en 5/6 (indien mogelijk) 

23 september   sportdag unit 4 t/m 8 

27 en 28 september  studiedagen (kinderen zijn vrij) 

Oktober 

06 oktober  Info ochtend voor nieuwe ouders, aanmelden school (8.30 uur tot 10.00 uur) 

12 oktober  jaarvergadering OR/MR 

18 oktober  start herfstvakantie 

25 oktober  weer naar school 

November 

04 november  Info ochtend voor nieuwe ouders, aanmelden school (8.30 uur tot 10.00 uur) 

01 november  oudergesprekken groepen 1  

December 

05 december  sinterklaasviering 

23 december  kerstviering / kerstmaaltijd  

27 december     start kerstvakantie 

Januari 2022 
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10 januari  weer naar school 

27 januari  Info ochtend voor nieuwe ouders, aanmelden school (8.30 uur tot 10.00 uur) 

31 januari  advies gesprekken unit 8 (in deze week) 

Februari 

02 februari  Info ochtend voor nieuwe ouders, aanmelden school (8.30 uur tot 10.00 uur) 

17 februari  portfolio/rapport mee  

21 februari  start voorjaarsvakantie 

28 februari  weer naar school  

Maart 

03 maart  Info ochtend voor nieuwe ouders, aanmelden school (8.30 uur tot 10.00 uur) 

17 maart  ouder/kind/leerkracht gesprekken units 2 t/m 7    

April 

13 april   Info ochtend voor nieuwe ouders, aanmelden school (8.30 uur tot 10.00 uur) 

15 april   goede vrijdag, vrije dag 

18 april   2e Paasdag 

22 april   Koningspelen/schoolreisje groep 1 t/m 7 

25 april   Meivakantie 

Mei 

09 mei   weer naar school 

11 mei   PJS naam-feestdag/Koningspelen 

18 mei   kamp unit 8 

20 mei   einde kamp unit 8 

Juni 

01 juni    Pinksteren 

16 juni   studiedagen kinderen vrij 

17 juni   studiedagen kinderen vrij 

Juli 

12 juli   afscheidsavond 

15 juli   laatste schooldag, kinderen ’s middags vrij (12.00 uur uit) 

Augustus 

29 augustus  weer naar school 

 
 
Contactgegevens 

 
 
 
Pater Jan Smitschool 
Dreef 12 A 
1701 GP Heerhugowaard 
 
Telefoon:  (072) 571 57 30 
E-mail:   bs@paterjansmit.nl 
Internet: www.paterjansmit.nl 

mailto:bs@paterjansmit.nl
http://www.paterjansmit.nl/
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Facebook: PaterJanSmitSchool 
Twitter:  @PJSschool 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.facebook.com/PaterJanSmit

