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ONTDEK JE TALENTEN OP HELMGRAS
Nog even, en dan mag uw kind naar de basisschool. De meeste 
kinderen kijken vol spanning uit naar het moment waarop ze voor 
het eerst naar school gaan. Ze willen graag nieuwe dingen leren 
en vinden het leuk om met andere kinderen te spelen. 

Op basisschool Helmgras kunnen kinderen zich ontwikkelen tot 
nieuwsgierige en zelfstandige wereldburgers die stevig in hun 
schoenen staan. De leerkracht is de basis in het leerproces; hij of 
zij haalt het beste uit zichzelf om het kind te onderwijzen. Leer-
krachten onderling leren van elkaar en dragen hun eigen speci-
fieke talenten over.

Op Helmgras bieden wij ‘talentvol onderwijs’. Dat betekent dat 
ons onderwijs recht doet aan de leerstijl, het leertempo en de 
leerroute van uw kind. Daarnaast krijgt uw kind veel ruimte om 
zelf talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo kunnen alle kin-
deren, elk met hun eigen talenten, van waarde zijn in de wereld 
van morgen.

Om een goede basis te leggen voor talentontwikkeling zorgen wij 
voor een veilige omgeving. Daarin staat de onderlinge verbinding 
tussen leerlingen, leerkrachten en ouders centraal. Een dyna-
misch team van medewerkers, met een grote verscheidenheid 
aan talenten, prikkelt de nieuwsgierigheid van de kinderen. Wij 
laten hen nieuwe dingen ontdekken en gaan met het talent aan 
de slag. Zo halen wij het beste uit onze leerlingen en komen alle 
kinderen ‘goed uit de verf’.

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan even contact op 
voor een afspraak. Tijdens een rondleiding laten wij u en uw kind 
graag zien hoe wij talentvol onderwijs vormgeven. U bent van 
harte welkom!

Namens het team van basisschool Helmgras,
Niels Vermij, directeur 
Stephana Kruse, adjunct-directeur 

Voorwoord
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De naam van onze school 
Helmgras is een tot de grassenfamilie behorende plant die 
van essentieel belang is bij de vorming van onze duinen. Het 
is sterk en zeer flexibel. Kwaliteiten die wij ook verwachten 
van leerkrachten om leerlingen de kans te geven zich te ont-
wikkelen tot sterke en flexibele persoonlijkheden. Helmgras 
produceert lange wortelstokken en groeit snel, net als onze 
leerlingen die een goede diepgewortelde basis nodig heb-
ben in een wereld die aan verandering onderhevig is. 

MISSIE EN VISIE
Talentvol onderwijs doet recht aan de leerstijl, het leertempo en 
de leerroute van de individuele leerling en biedt ruimte aan ken-
nis, vaardigheden, expressie en sociale talenten. Het zegt iets 
over het soort school, het onderwijs en de leerkrachten die wij 
willen zijn. Wat wij in talentvol onderwijs belangrijk vinden ziet u in 
ons profiel. Dat bestaat uit een solide en veilige basis die kinderen 
in staat stelt op een nieuwsgierige manier goede resultaten te be-
halen. Zo ontstaat talentvol onderwijs op Helmgras: een krachtig 
geheel waarbij alles in dienst staat van het kind. 

 

EEN STEVIGE BASIS 
• Respect & zelfverzekerdheid

Op basisschool Helmgras vormt het vertrouwen in kinderen 
en een positieve intentie de basis om tot leren te komen. 
De focus ligt op de talenten van de kinderen. Respect is in 
onze veranderende samenleving belangrijk voor zelfbewuste 
volwassenen. Zelfverzekerdheid maakt mensen besluitvaardig 
zodat ze zelf invulling kunnen geven aan hun leven. 

• Orde & structuur
Kinderen leren het meest in een omgeving die vertrouwd en 
veilig voelt. Orde en structuur zijn daarvan de basis op school 
en in de klas. De teamleden stimuleren positief gedrag en 
hanteren allemaal dezelfde schoolregels. Zo zorgen we voor 
voorspelbaar onderwijs.

• Toegankelijk & verbonden
In alle groepen zetten wij effectieve samenwerkingsvormen 
in. Hierdoor leren kinderen van elkaar en kunnen zij elkaar 
hulp en ideeën aanreiken. Verbondenheid wordt zichtbaar bij 
het samen vieren van de katholieke feesten, optredens en 
de maandsluiting. Wij willen daarnaast toegankelijk zijn en 
hechten veel waarde aan een goede samenwerking met u als 
ouder. 

Ons Profiel in een schema

Belofte

Bewijs

Basis

VAARDIGHEID

RESPECT EN 
ZELFVERZEKERD

ONTDEKKEN EN 
NIEUWSGIERIG

ORDE EN
STRUCTUUR

TOEGANKELIJK
EN VERBONDEN

TALENTVOL 
ONDERWIJS

Het profiel van basisschool Helmgras wordt vormgegeven door een team van
talentvolle en ondernemende leerkrachten met aandacht en zorg voor alle
kinderen. Zij creëren elke dag een inspirerende omgeving die kinderen 
motiveert en stimuleert tot het leveren van optimale prestaties.

Meerweten?

Het profiel van Helmgras1
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BEWIJS
• Vaardigheden 

Het leren volgens een dagelijks terugkerende routine gaat 
gepaard met activiteiten die juist nét iets heel anders vragen 
van kinderen dan ze gewend zijn: natuuronderwijs buiten in 
het gras, een verkeersles met een fiets in de klas of een vlin-
derbak in het lokaal stimuleren leren op een andere manier en 
leiden tot goede resultaten.

• Nieuwsgierig & ontdekken 
Een uitstapje naar een winkel of museum in de buurt: de 
omgeving inzetten om kinderen te laten ontdekken en 
nieuwsgierig te maken is onderdeel van onze missie en visie. 
Leerkrachten op Helmgras zetten structureel en gepland deze 
activiteiten in, om de nieuwsgierigheid te stimuleren. 

TALENTVOL ONDERWIJS
Elk kind is uniek met zijn eigen talenten. Samen zijn we daar trots 
op. Het is ons doel om vanuit zelfvertrouwen en uitdaging het 
beste uit elke leerling te halen. De leerling die Helmgras verlaat is 
respectvol naar anderen en zijn omgeving en is klaar is voor het 
voortgezet onderwijs. Hij is zich bewust van zijn eigen leerstijl, 
valkuilen en kwaliteiten en kan daar krachtig en vol overtuiging 
mee omgaan. Nieuwsgierig en vol zelfvertrouwen stapt hij de we-
reld in! 

PROFESSIONEEL TEAM
Het profiel van basisschool Helmgras wordt vormgegeven door 
een team van talentvolle en ondernemende leerkrachten met 
aandacht en zorg voor alle kinderen. Zij halen het beste uit zich-
zelf, leren van elkaar en dragen hun eigen specifieke talenten 
over aan de leerlingen en aan elkaar. Zij creëren elke dag een 
inspirerende omgeving die kinderen motiveert en stimuleert tot 
het leveren van optimale prestaties. 
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Een veilig leer- en werkklimaat is belangrijk voor leerlingen, ouders 
én leerkrachten. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede relatie, 
gebaseerd op vertrouwen en veiligheid, een voorwaarde is om 
tot leren te komen. Daarom besteden wij hier veel aandacht aan.

IDENTITEIT
Helmgras is een katholieke basisschool. De vieringen rond de 
gangbare katholieke feestdagen behoren tot ons lesprogramma 
en spelen een belangrijke rol bij de onderlinge verbinding met 
leerlingen en ouders. Zo besteden we uitgebreid aandacht aan 
St. Maarten, Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen. Daarnaast is 
er aandacht voor andere godsdiensten. 

SOCIALE VAARDIGHEDEN
Deelnemen aan onze maatschappij vraagt om sociale vaardighe-
den. Het leren omgaan met elkaar, het tonen van respect en het 
ontwikkelen van zelfstandigheid vinden wij belangrijk voor zowel 
leerlingen, ouders als leerkrachten. Samen maken wij de school! 
Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is daarbij belangrijk. 
Weten wie je bent en waar je voor staat, zelf nadenken en keuzes 
maken! 

KANJERTRAINING
Basisschool Helmgras is een Kanjerschool. Wij zetten de Kan-
jertraining vooral preventief in. De lessen staan voor de groepen 
1 t/m 8 elke week op het lesrooster. De training gaat ervanuit 
dat iedereen te vertrouwen is. Het kind is oké, maar zijn gedrag 
is soms grensoverschrijdend. Draagt een kind de witte of de 
gele pet? Dan is het te vertrouwen en een goede en behulpza-
me vriend. Als leerlingen grensoverschrijdend gedrag vertonen 
hebben zij de zwarte pet op (de baas spelen) of de rode pet 
(uitlachen en meelopen). Wij vragen de leerlingen dan hun rode of 
zwarte pet af te zetten en zich weer als een kanjer te gedragen.

Uitgangspunten op Helmgras
Zorg ervoor dat je het op school naar je zin hebt en zorg 
ervoor dat anderen het ook naar hun zin hebben. Dan heeft 
iedereen het leuk!

Een veilige school2



8

LEERLINGENRAAD 
De school heeft een leerlingenraad die bestaat uit 10 leerlingen 
uit de groepen 6, 7 en 8. De leerlingenraad komt een paar keer 
per jaar bij elkaar en praat met de directie over allerlei zaken die 
hen bezighouden. De directie vraagt ook regelmatig om advies. 
De leerlingenraad dacht o.a. mee over spelregels en afspraken, 
over de keuze voor een nieuw duikelrek en over onze nieuwe 
methode voor wereldoriëntatie. 

BURGERSCHAPSVORMING
Uit onze methode Blink Wereld leren wij onze leerlingen de 
hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en 
de rol van de burger. Ze leren zich te gedragen vanuit respect 
voor algemeen aanvaarde waarden en normen. Wij besteden 
aandacht aan de hoofdzaken over geestelijke stromingen die in 
de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol 
spelen en leren kinderen respectvol om te gaan met diversiteit 
en verschillen.

GEDRAGSCODE
Samen met leerlingen en ouders zorgen wij voor een veilige 
school. De uitgangspunten hierbij zijn respect, veiligheid, ontwik-
keling en verantwoordelijkheid. Deze zijn vastgelegd in onze ge-
dragscode. Op de buitenschoolse opvang van Helmgras gelden 
dezelfde regels. Dat is wel zo duidelijk.

VEILIGHEIDSBELEID
Onze school heeft een preventief veiligheidsbeleid. Daarin is op-
genomen hoe wij omgaan met de melding en afhandeling van 
klachten en melding van misbruik of mishandeling. U treft meer 
informatie hierover aan in hoofdstuk 13. 
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VOORSPELBAARHEID
Wij hechten veel waarde aan voorspelbaarheid, orde en struc-
tuur. Door het gebruik van dagroosters weten kinderen in alle 
groepen waar zij aan toe zijn. Vaste routines gedurende de dag 
zijn als een doorgaande lijn zichtbaar in de school. 

DRIE BASISNIVEAUS 
Wij bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan al onze leerlin-
gen. Voor de kernvakken rekenen, taal, spelling, begrijpend en 
technisch lezen werken wij in elke groep met drie niveaus: 
• Basisgroep: deze leerlingen krijgen de reguliere instructie en kun-

nen daarna zelfstandig verder met de verwerking van de leerstof. 
• Plusgroep: deze leerlingen kunnen na een beperkte instructie 

de verwerking zelf doen en krijgen daarnaast extra verrijkende 
opdrachten aangeboden. 

• Instructiegroep: de leerlingen in de instructiegroep krijgen 
verlengde instructie en worden begeleid bij het oefenen met 
de stof. 

EFFECTIEVE INSTRUCTIE 
Onze leerkrachten geven instructie volgens het IGDI-model. Dat 
staat voor Interactief Gedifferentieerd Direct Instructie-model. 
Elke les bestaat uit een vast aantal stappen. Bij iedere les benoe-
men wij het doel, zodat kinderen vooraf weten waar zij naar toe 
werken. Dit doel staat ook op het bord benoemd en bij de ge-
maakte werkjes. Na de les evalueren de kinderen gezamenlijk of 
zij het doel hebben behaald en wat zij mogelijk nog nodig hebben 
om het doel te bereiken. 

EXTRA ONDERSTEUNING
Gedifferentieerde instructie geeft ruimte om kinderen die meer 
oefening of herhaling nodig hebben extra te ondersteunen. De 
leerkracht geeft dan uitgebreide instructie aan een klein groepje 
leerlingen aan de instructietafel of de leerlingen werken in kleine 
groepjes met een onderwijsassistent. 

SAMENWERKEN
Tijdens de les gebruiken wij veel verschillende manieren om sa-
men te werken. Kinderen leren zo ook heel veel van elkaar. Tij-
dens het zelfstandig werken, verwerken de leerlingen de lesstof 
en geeft de leerkracht zoveel mogelijk directe feedback aan de 
kinderen. Deze bijsturing werkt zeer effectief.

EIGEN LEERLIJN
Een relatief klein aantal leerlingen heeft meer zorg nodig dan in de 
drie basisniveaus is voorzien. Zij kunnen voor de vakken rekenen, 
taal, spelling en lezen een eigen leerweg volgen. Deze leerlingen 
krijgen een eigen instructiemoment en een bijpassende verwer-
king van de lesstof.

STIMULERENDE LEEROMGEVING
Wij maken gebruik van moderne methodes en leermiddelen. Elke 
groep maakt gebruik van digitale schoolborden en in de groepen 
4 t/m 8 gebruiken wij tablets voor de verwerking van de lesstof. 
Voor de wereldverkennende vakken werken wij samen in pro-
jecten. 

SNAPPET
Op Helmgras werken we vanaf groep 4 met Snappet. De leer-
lingen krijgen daarvoor van school een tablet in bruikleen, die 
op school blijft. Op de tablet maken de leerlingen opgaven op 
het gebied van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Het 
systeem werkt adaptief: maak je veel opgaves goed, dan wor-
den de opgaven moeilijker. Maak je wat meer fouten, dan past 
het systeem de opgaves aan. Terwijl de leerling werkt, houdt de 
leerkracht digitaal de vorderingen bij. Hierdoor kan de leerkracht 
direct en effectief feedback geven op het gemaakte werk.

Doelgericht onderwijs 3
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‘LEREN LEREN’ 
Kinderen leren graag als leren voor hen betekenis heeft. Daarom 
maken wij gebruik van Action Learning. Daarbij staat het stellen 
van vragen centraal. Wij leren kinderen geen informatie voor lief 
te nemen, maken ze nieuwsgierig en geven ze ruimte om te ont-
dekken. Zo leren de kinderen de vaardigheid om te leren. Wist u 
dat Basisschool Helmgras de eerste Action Learning school van 
Nederland is? 

PLUSWERK
Wanneer kinderen voor één of meer vakken extra uitdaging nodig 
hebben, kunnen zij in de klas aan plusstof werken. Dat zijn uitda-
gende opdrachten die worden aangeboden binnen of buiten de 
bestaande lesmethoden. De leerkracht signaleert in samenwer-
king met de intern begeleider welke leerlingen hiervoor in aan-
merking komen. De lesstof voor deze leerlingen wordt compact 
aangeboden en verdiept en verrijkt met andere werkvormen en 
materialen. 

PLUSKLAS
Helmgras heeft een eigen Plusklas. Kinderen die over de hele 
breedte extra uitdaging nodig hebben, komen wekelijks bij elkaar 
onder leiding van de Plusleerkracht. Zij werken dan aan uitda-
gende stof die past bij hun niveau. De groepsleerkracht, intern 
begeleider en directie bepalen gezamenlijk welke leerlingen in 
aanmerking komen voor de Plusklas. Dat doen zij aan de hand 
van de schoolontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling.

ONDERWIJS IN GROEP 1-2
Kleuters leren door spelenderwijs bezig te zijn. Wij zorgen voor 
een veilige omgeving met materiaal dat kinderen uitdaagt om te 
ontdekken en te ondernemen. Het ervaren van de ruimte en tast-
baar bezig zijn met materialen is belangrijk voor de kennisontwik-
keling. In de kleutergroepen werken wij met thema’s die aanslui-
ten bij de belevingswereld van de kinderen. Binnen een thema is 
plaats voor creatieve verwerking, rollenspel en muziek. Daardoor 
zijn de leerlingen betrokken en nieuwsgierig. Spelenderwijs wer-
ken zij aan hun taal- en kennisontwikkeling, sociaal emotionele 
ontwikkeling en motorische vaardigheden. In de kleutergroepen 
werken wij met het registratiesysteem KIJK! om de ontwikkeling 
van uw kind te volgen. 

OVERGANG VAN GROEP 2 NAAR 3
In groep 3 gaan de kleuters over van een spelende situatie naar 
een werkende leeromgeving. Om de overgang van groep 2 naar 
groep 3 gemakkelijker te maken, werken wij in groep 3 ook met 
speelhoeken. Daarnaast gaan de kinderen in vergelijking met de 
groepen 4 t/m 8 een kwartier extra naar buiten in het kader van 
bewegend leren.

KERNVAKKEN IN GROEP 3 T/M 8
In groep 3 leren de kinderen lezen met behulp van de metho-
de veilig leren lezen. Daarmee bouwen wij voort op de basis die 
in de kleutergroepen al is gelegd. Wij leren de schrijfletters aan 
met behulp van de methode ‘Pennenstreken’. In groep 4 starten 
wij met taallessen aan de hand van ‘Taal op maat’ en ‘Spelling 
op maat’. Wij gebruiken ‘Estafette’ en Nieuwsbegrip’ voor ons 
leesonderwijs. In groep 3 starten de kinderen met rekenlessen uit 
de methode ‘Wereld in getallen’. In de groepen 4 t/m 8 werken 
wij met Snappet voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. 

WERELDORIËNTATIE
Voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek 
werken wij met de geïntegreerde methode Blink Wereld. Daarbij 
gaan leerlingen zelf ontdekken en onderzoeken. Zo werken onze 
leerlingen aan de ontwikkeling van hun 21e eeuwse vaardigheden 
als samenwerken, communiceren, kritisch denken en problee-
moplossend handelen. Daarnaast werken wij aan de digitale ge-
letterdheid. Hieronder vallen ICT-basisvaardigheden, mediawijs-
heid, informatievaardigheden en computational thinking.
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PROGRAMMEREN
ICT-toepassingen zijn niet meer uit ons leven weg te denken. Om 
kinderen te leren dat een computer alleen dát doet, wat wij van 
hem vragen, heeft het vak ‘programmeren’ een vaste plek in ons 
onderwijsaanbod. Op speelse wijze leren kinderen vanaf groep 1 
de computertaal te spreken en toe te passen.

ENGELS
De leerlingen krijgen wekelijks Engelse les in groep 1 t/m 8. Daar-
voor gebruiken wij de methode ‘Take it easy’. Tijdens de muziek-
lessen werken wij veel met Engelstalige songteksten.

VERKEER
Voor de verkeerslessen gebruiken wij materiaal van Veilig Verkeer 
Nederland. De kinderen in groep 7 doen een theoretisch en prak-
tisch verkeersexamen. Vanaf de kleuterleeftijd leren de kinderen 
op het kleuterplein spelenderwijs over verkeer en verkeersregels.

HUISWERK
De leerlingen krijgen vanaf groep 5 krijgen incidenteel huiswerk 
mee zoals dicteewoordjes of topografie. Wij hebben in overleg  
met het voortgezet onderwijs bewust de keuze gemaakt om de 
leerlingen weinig huiswerk mee te geven. Wij vragen de leerlingen 
wel een agenda aan te schaffen om gegeven huiswerk te leren 
plannen. 

BEWEGEND LEREN
Bewegen tijdens de lessen en tussen de lessen door is goed 
voor de ontwikkeling van het kinderbrein. Daarom besteden wij 
tijd aan tussentijds bewegen in en buiten de klas. In de klas is 
dat zichtbaar door rekensommen te maken met behulp van een 
tennisbal, of door het zelfstandig werken aan de fiets-werkplek-
ken. De leerlingen in groep 3 gaan een kwartier extra naar buiten 
terwijl zij daar taal of rekenopdrachten doen. Ook in de pauzes 
zijn de leerlingen actiever. De leerkracht activeert het spel en voor 
alle groepen zijn er uitdagende buitenspelmaterialen.

BEWEGINGSONDERWIJS
De kleuters spelen per dag minimaal een uur buiten en krijgen 
bijna elke dag bewegingsonderwijs uit de methode ‘Bewegen 
met kleuters’ in het speellokaal. De kleuters hebben gymschoen-
tjes op school en gymmen in hun ondergoed. De leerlingen van 
groep 3 t/m 8 lopen onder begeleiding van de leerkracht naar de 
gymzaal aan het Korte Land, op 3 minuten loopafstand. Wij ge-
bruiken de methode ‘Basislessen bewegingsonderwijs’. Tijdens 
de sportlessen dragen de kinderen gymkleding en sportschoe-
nen met zolen die niet afgeven. Bij mooi weer maken wij veel 
gebruik van de sportvelden rond de school voor ons bewegings-
onderwijs.

MUZIEKLESSEN
Muziek neemt een belangrijke plaats in, binnen ons onderwijs. 
Alle groepen krijgen wekelijks muziekles van een vakdocent. 
Haar talent wordt ingezet om het muziekonderwijs op Helmgras 
naar een nog hoger niveau te tillen. De groepsleerkracht herhaalt 
gedurende de week datgene wat de leerlingen aangeboden heb-
ben gekregen. Naast de lessen in de verschillende groepen heeft 
Helmgras een eigen schoolband en schoolkoor. Zij repeteren 
gedurende het jaar voor onze populaire koffieconcerten en het 
optreden voor ouderen in De Santmark.
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Lezen is heel belangrijk. Góed lezen vormt de basis voor verdere 
kennisontwikkeling. Daarom besteedt Helmgras extra aandacht 
aan het leesonderwijs. Daarbij staat het leesplezier voorop.

SAMENWERKING MET DE BIBLIOTHEEK
Helmgras beschikt over een eigentijdse schoolbibliotheek met 
verrijdbare boekenkasten en leeshoeken door de hele school. In 
het kader van een intensieve samenwerking met de openbare 
bibliotheek is er elke donderdag een leesconsulent op school 
aanwezig. Samen met de leerkrachten ontwikkelt zij nieuwe ac-
tiviteiten op het gebied van lezen en leesonderwijs. Alle kinderen 
bezoeken regelmatig de bibliotheek, ontmoeten kinderboeken-
schrijvers en nemen deel aan projecten voor leesbevordering. 

INTERACTIEF VOORLEZEN
Eén keer in de twee weken leest de leesconsulent interactief voor 
in de kleutergroepen. Samen lezen zij een prentenboek in de 
voorleeshoek. Interactief voorlezen stimuleert het verhaalbegrip, 
vergroot de woordenschat en geeft veel leesplezier. Tweeweke-
lijks kiezen de kleuters zelf een (prenten)boek uit de verrijdbare 
bibliotheek, dat ze mee mogen nemen naar de klas. 

MANDJES LEZEN IN GROEP 3
In de groepen 3 lezen de kinderen uit mandjes. Zo komen de 
leerlingen in aanraking met allerlei verschillende soorten boeken: 
strips, prentenboeken, informatieve boeken, zoekboeken, ge-
dichten, tijdschriften en samenleesboeken. Deze boeken zitten in 
mandjes die elke dag in de groep rouleren. 

TUTORLEZEN
Kinderen uit de bovenbouw lezen samen met kinderen uit de 
midden- en onderbouw tijdens het tutorlezen. De tutoren uit 
groep 7 en 8 volgen hiervoor een training bij de leesconsulent. 
Samen lezen zorgt ervoor dat de motivatie om te lezen en het 
leesplezier stijgen en dat kinderen beter gaan lezen. 

GROEP 6: SCOOR JE BOEK
Leerlingen van groep 6 doen mee met Scoor een boek! Het 
sportieve leesproject van Bibliotheek Kennemerwaard en AZ. 
Scoor een boek combineert lezen met sport, want…scoren kun 
je overal. 

GROEP 7: BOEKENVLOG
Leerlingen uit groep 7 maken boekenvlogs om boeken te promo-
ten. Alle vloggers maken twee promotiefilmpjes over een boek. 
Eén filmpje voor de boven- en een voor de onderbouw. Een boek 
waar een vlog over gemaakt is krijgt een QR code, zodat de film-
pjes snel gekeken kunnen worden door leerlingen persoonlijk, 
maar ook in de groep.

GROEP 8: INTERACTIEF VOORLEZEN 
Vier keer per jaar brengt een aantal leerlingen van groep 7 en 8 
een bezoek aan kinderdagverblijven in de buurt. De leerlingen 
geven daar een workshop interactief voorlezen aan kleine groep-
jes peuters. 
   
ONTDEK LEESTALENT
Regelmatig organiseert de school een voorleesochtend waarbij 
ouders worden uitgenodigd om mee te luisteren of zelf voor te 
lezen. Ook lezen de kinderen voor aan hun ouders, of spelen een 
leesbingo. Zo vergroten wij de leesmotivtie en blijft u betrokken 
bij de leesontwikkeling van uw kind.  

Lezen met plezier4
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Op basisschool Helmgras geven wij talentvol onderwijs. Dat bete-
kent dat uw kind naast de vakken taal, spelling, begrijpend lezen 
en rekenen alle ruimte krijgt om zijn eigen talenten te ontdekken 
en ontwikkelen. Als school prikkelen wij de nieuwsgierigheid door 
uw kind kennis te laten maken met allerlei verschillende soorten 
talenten. Dat doen wij op de volgende manieren:
 
TALENTENKLASSEN
Vier keer per jaar organiseren wij een Talentenklas, waarbij de 
leerkracht zijn of haar talent deelt met de kinderen. Het team van 
Helmgras beschikt over een breed scala aan talenten. Zo zijn 
o.a. koken, dansen, bloggen & vloggen, 3D printen, textiel en 
mindfulness al aan bod gekomen. Wij geven een Talentenklas op 
één dag, in vier achtereenvolgende weken. De kinderen kunnen 
zich door middel van een motivatie aanmelden voor de Talenten-
klas. Wij stimuleren kinderen om deze motivatie op een eigen, 
creatieve wijze in te vullen. Ons uitgangspunt is dat alle kinderen 
die zich aanmelden ook daadwerkelijk kunnen deelnemen om zo 
hun talent te ontdekken. 

WORKSHOPS
Docenten van het Jac. P. Thijsse College verzorgen workshops 
op Helmgras. Doel hiervan is om kinderen uit groep 6, 7 en 8 
te laten proeven aan de vakken Béta, Spaans, Sport & Lifesty-
le en Chinees. Door middel van een motivatie kunnen kinderen 
zich aanmelden voor de workshops, waar 15 tot 20 kinderen aan 
kunnen deelnemen. Wij stimuleren kinderen om de motivatie op 
een eigen, creatieve wijze in te vullen. 

SCHOOLBAND EN SCHOOLKOOR
Muzikaal talent kan op Helmgras alle kanten op. Onze school 
heeft een eigen schoolband en een schoolkoor. Gedurende het 
schooljaar repeteren deze twee groepen onder leiding van de 
vakdocent muziek. Samen werken zij toe naar de eindproduc-
tie: het Helmgras koffieconcert. Twee keer per jaar kunnen alle 
ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden komen luis-
teren naar dit prachtige concert. Ook treden onze leerlingen op 
voor eenzame ouderen in De Santmark.

RADIO HELMGRAS
Leerlingen van de bovenbouw kunnen leren radio maken. Wij 
hebben op school ons eigen radiostation “Radio Helmgras”. 

CREATIEVE CIRCUITS
Vier keer per jaar organiseren teamleden creatieve circuits, be-
staande uit 4 lessen. Tijdens deze bijeenkomsten in de eigen 
groep of groepsdoorbrekend, maken leerlingen kennis met ver-
schillende creatieve vaardigheden en technieken. Het aanbod is 
divers en varieert per keer. Voorbeelden hiervan zijn het werken 
met verschillende technieken: schilderen, boetseren, solderen of 
het werken met verschillende materialen als hout of textiel. Ook 
kunnen kinderen een schaak- of damspel maken en daarmee 
leren spelen. 

Alle ruimte voor talent!5
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VOORSTELLINGEN
Kinderen die stralen op het podium. Wat een talentjes! Vier keer 
per jaar organiseert de school een voorstelling op het podium 
waarbij de expressieve talenten van uw kind zichtbaar worden. 
Alle groepen verzorgen dan een optreden en groep 8 verzorgt 
het programma en de presentatie. Het optreden kan variëren van 
een lied, een toneelstuk, een schimmenspel of dans. U bent als 
ouder of familielid van harte welkom om het optreden van uw 
zoon of dochter te komen bewonderen. 

SAMENWERKING MET TOONBEELD
Helmgras werkt samen met Toonbeeld Castricum om kunst, 
cultuur en onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Alle groepen 
bezoeken eenmaal per jaar een workshop, tentoonstelling of een 
voorstelling. Ook maken wij gebruik van de verschillende project-
kisten die speciaal zijn ontwikkeld rond een thema.

SPORTTALENT
Ook op sportief gebied zijn er verschillende mogelijkheden om 
talent te laten zien. De leerlingen kunnen meedoen met voetbal-
clinics, judolessen, breakdancelessen etc. Het aanbod daarin 
varieert. Daarnaast kunnen de leerlingen inschrijven voor buiten-
schoolse sporttoernooien als het schoolvoetbaltoernooi of het 
handbaltoernooi. Deze toernooien worden georganiseerd door 
de ouderraad en vallen onder de verantwoordelijkheid van de ou-
ders. Sportieve leerlingen kunnen ook na schooltijd deelnemen 
aan de sportBSO. Daar maken kinderen kennis met allerlei spor-
ten en spelletjes.

SCHOOLZWEMMEN
Om de zwemvaardigheid van onze leerlingen te onderhouden en 
te vergroten biedt Helmgras in samenwerking met zwembad de 
Witte Brug zwemlessen aan. Gedurende een periode van zes 
weken krijgen de groepen 3 t/m 8 zwemlessen onder schooltijd 
in plaats van gymlessen. Een vakdocent geeft de zwemlessen 
met thema’s als het redden van jezelf en een ander, wedstrijd-
zwemmen, waterpolo, springen & duikelen en kantelen & rollen.

JAARSLUITING
Aan het einde van het schooljaar, tijdens de Jaarsluiting verzor-
gen alle groepen een optreden voor de ouders. Het plein of het 
grasveld rond de school ligt dan bezaaid met picknickkleedjes 
waar ouders genieten van de optredens onder het genot van de 
afsluitende jaarborrel.  
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OPTIMALE ONTWIKKELING
Talentvol onderwijs is erop gericht om omstandigheden te creë-
ren waarin elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Daarom 
besteden wij veel aandacht aan observatie, registratie en analyse 
van de leerresultaten van de leerlingen. Zo volgen wij nauwlettend 
het ontwikkelingsniveau en halen wij het maximale uit ieder kind. 

ACTION LEARNING 
Basisschool Helmgras werkt met Action Learning. Dat is een 
leer- en verandermethodiek die ons helpt om de kwaliteit van 
ons onderwijs te verbeteren. Action Learning activeert en inspi-
reert teamleden tot betere samenwerking en stimuleert de pro-
fessionele ontwikkeling om verder te verbeteren. Het ’waarom’ 
staat hierbij centraal. Wij onderzoeken het onderliggende pro-
bleem voordat wij actie ondernemen. Het stellen van vragen en 
het doorvragen vormt hierin de basis en is verweven met onze 
manier van lesgeven. 

GOEDE RESULTATEN
Dat onze aanpak werkt, blijkt uit de goede resultaten van onze 
leerlingen. Met de CITO-eindtoets behaalden wij in 2019 een 
score van 539,0. Dat ligt ruim boven het landelijk gemiddelde van 
536,1. De doorstroming naar het voortgezet onderwijs van onze 
leerlingen is goed. Leerlingen van Helmgras worden geprezen 
om hun gemak in de omgang en de positieve leerhouding. Ook 
de onderwijsinspectie oordeelt positief over de kwaliteit van ons 
onderwijs. Uit recent tevredenheidsonderzoek blijkt dat ouders, 
leerkrachten en vooral leerlingen tevreden zijn over onze school 
en Helmgras waarderen met een 8.1!

MODERN LEERLINGVOLGSYSTEEM
Om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen, gebruiken wij 
een leerlingvolgsysteem. De kleuters volgen wij met behulp van 
observatielijsten en toetsen. Voor groep 3 t/m 8 gebruiken wij 
toetsen die onderdeel zijn van de lesmethoden en toetsen van het 
CITO-leerlingvolgsysteem. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen, 
die twee keer per jaar worden afgenomen. De toetsresultaten 
en observaties worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem 
en zijn voor ouders ter inzage. Het afnemen en verwerken van 
groepsonderzoeken is de verantwoordelijkheid van de school. 
Als dat in het belang van het kind nodig is, kan de schoolleiding 
beslissen om een groepsonderzoek nogmaals af te nemen.

RAPPORT
De leerlingen krijgen in februari en juni een rapport mee naar huis. 
Hierin worden de leerprestaties en de resultaten van de CITO 
toetsen vermeld. Daarnaast informeert de leerkracht u over de 
sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding van uw kind. 
Dit gebeurt aan de hand van de observatiemethode KANVAS, die 
wij vanaf groep 2 voor ieder kind invullen. 

WERKEN MET GROEPSPLANNEN
Viermaal per jaar brengt de leerkracht de opbrengsten en on-
derwijsbehoeften van de leerlingen in beeld met behulp van een 
groepsplan. De leerkracht kijkt daarbij naar de vaardigheidssco-
res uit de CITO-toetsen, de methodegebonden toetsen en of een 
kind zich goed voelt in de groep. Twee keer per jaar evalueren wij 
het groepsplan met de intern begeleiders en directie en stellen 
dit zonodig bij.

Ontwikkelen van vaardigheden6
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ZORG VOOR ALLE KINDEREN
Kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte hebben onze bij-
zondere aandacht. Onze intern begeleiders coördineren de zorg 
aan deze leerlingen. Dit kunnen kinderen zijn van wie de leerpres-
taties achterblijven, maar ook kinderen voor wie het reguliere on-
derwijsaanbod te weinig uitdaging biedt. Deze kinderen kunnen 
gebruik maken van extra ondersteuning of onderwijsmiddelen. 
Elke leerkracht draagt zorg voor de hulp aan de leerlingen van 
zijn of haar groep. 

PASSEND ONDERWIJS
Passend onderwijs zorgt ervoor dat alle kinderen een zo goed 
mogelijk passende plek in het onderwijs krijgen. Bij voorkeur in 
het basisonderwijs en pas als het niet anders kan, in het speciaal 
basisonderwijs. Scholen hebben een zorgplicht. Dit betekent dat 
iedere school de taak krijgt om aan alle leerlingen onderwijs te 
bieden en waar nodig extra ondersteuning te geven. Soms is 
daarbij extra begeleiding nodig vanwege een beperking of ge-
dragsprobleem. Op onze school werken twee gedragsspecia-
listen. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond 
is een samenwerking tussen alle (speciale) basisscholen in de 
regio IJmond. Het ondersteunt de scholen bij de begeleiding van 
leerlingen. Passend onderwijs kan niet zonder intensieve samen-
werking tussen school, ouders en het Samenwerkingsverband. 

VERLENGEN OF VERSNELLEN
Soms is het goed om een kind een jaar extra in een groep te laten 
blijven. Dit gebeurt pas nadat goed is gekeken waarom dat nodig 
is. Om daarover een zorgvuldig besluit te kunnen nemen, volgen 

wij een stappenplan. Tijdens het schooljaar hebben wij hierover 
regelmatig overleg met de ouders, directie en intern begeleider. 
Op dezelfde manier bekijken wij ook of een kind een jaar kan 
versnellen. Uiterlijk zes weken voor het einde van het schooljaar 
vindt er een gesprek plaats waarin wij de definitieve beslissing 
met de ouders bespreken.

NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Aan het eind van groep 7 ontvangt elke leerling een voorlopig 
schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Dit schooladvies is 
gebaseerd op het leerlingvolgsysteem en op de CITO entreetoets 
aan het einde van groep 7. In groep 8 ontvangt de leerling om-
streeks februari het definitief schooladvies. Daarna kunt u direct 
het inschrijfformulier van de school van uw keuze bij ons inleve-
ren. Wij zorgen ervoor dat alle inschrijfformulieren op de betref-
fende scholen terechtkomen.

CENTRALE EINDTOETS
In april vindt de Centrale Eindtoets plaats. Deze toets werkt 
met standaardscores. Een kind kan een score halen tussen 
500 en 550. Na toelating op het voortgezet onderwijs, bepreekt 
de groepsleerkracht de leerling met de mentor van de nieuwe 
school om de overgang van de leerlingen te vergemakkelijken. 
De gemiddelde uitslag van de Centrale Eindtoets op basisschool 
Helmgras in 2019 bedroeg 539,0. Het landelijk gemiddelde be-
droeg 536,1.
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UITSTROOM NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
In het schooljaar 2018-2019 hebben 51 kinderen onze school 
verlaten. De volgende adviezen naar het voortgezet onderwijs 
werden gegeven:

UITSTROOM HELMGRAS 2019  AANTAL
Praktijkonderwijs 1
VMBO basisberoepsgerichte leerweg 1
VMBO kaderberoepsgerichte leerweg  4
VMBO gemengde leerweg 5
VMBO theoretische leerweg 11
VMBO theoretische leerweg/HAVO 2
HAVO 7
HAVO/VWO 8
VWO  12

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT
Als uw kind onze school verlaat krijgt het van ons een onder-
wijskundig rapport mee. Dit rapport is bestemd voor de school 
voor voortgezet onderwijs waar uw zoon of dochter ingeschre-
ven staat of, in geval van verhuizing, voor de nieuwe basisschool.

KWALITEIT
Onze school werkt bewust aan kwaliteit. Om de kwaliteit goed 
te kunnen beschrijven en verder te verbeteren maken wij gebruik 
van een systeem van kwaliteitszorg dat aansluit bij de eisen die 
de overheid aan het onderwijs stelt. We werken daarbij op een 
cyclische manier. We stellen een planning op met streefdoelen. 
Met behulp van toetsen verzamelen wij de gegevens en analyse-
ren de opbrengsten. De resultaten worden vastgelegd en aan de 
hand daarvan kunnen wij ons onderwijs bijsturen. Dit continue 
proces van verbetering treft u als doorgaande lijn aan in onze 
activiteiten voor het komende schooljaar. Eén keer in de twee jaar 
houden wij een ouderenquête. Daarmee krijgen wij zicht op hoe u 
over de school denkt. Verbeterpunten uit dit onderzoek zijn terug 
te vinden in ons jaarplan.

INSPECTIE
De onderwijsinspectie onderzoekt jaarlijks alle basisscholen, 
daarmee valt Helmgras onder het basistoezicht. Tijdens dit on-
derzoek evalueert de inspecteur in hoofdlijnen de gang van za-
ken op onze school. De rapportages van de inspectie kunt u 
terugvinden op www.onderwijsinspectie.nl. 
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Wij streven als team constant naar het verbeteren van de kwali-
teit van onze school. Daarom stellen wij gezamenlijk elk jaar weer 
doelen op voor onszelf die terug te vinden zijn in het schoolplan 
en het jaarplan. Elk teamlid deelt hierin zijn verantwoordelijkheid. 
De directie volgt, monitort en borgt de resultaten. In het school-
jaar 2019-2020 gaan wij verder werken aan de pijlers onder ons 
onderwijs:

TALENTVOL ONDERWIJS
• Wij zullen ons onderwijs op de talentgebieden muziek, dans en 

beweging continueren en verder versterken. 
• De Talentenklassen en de workshops in samenwerking met de 

middelbare school worden voortgezet en verder uitgebreid. 
• Om talent van kinderen zichtbaar te maken gaan wij werken 

met een digitale portfolio.

VAARDIGHEID
• Wij gaan werken aan het versterken van het 3e niveau binnen 

de groep.
• De hoeveelheid toetsen en beoordelingen van leerlingen zullen 

wij kritisch onderzoeken. Past de huidige situatie nog bij onze 
leerlingen en onze school?

• Onze visie op het kleuteronderwijs gaan wij verder ontwikkelen. 

ONTDEKKEN EN NIEUWSGIERIG 
• Wij versterken het ontdekkend leren door te gaan werken met 

de nieuwe methode Blink Wereld voor aardrijkskunde, ge-
schiedenis, biologie en natuur & techniek.

ORGANISATIE
• Helmgras wil zich verder ontwikkelen tot een Kindcentrum. Dat 

gaan wij doen aan de hand van een stappenplan. 
 

Plannen voor het komend schooljaar7
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OUDERBETROKKENHEID 
Goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Kinderen 
voelen zich beter in de klas als ouders betrokken zijn bij wat er 
op school gebeurt. Het omgekeerde is ook het geval: Leren gaat 
thuis door en ouders kunnen daarin een belangrijke rol spelen. 

SOCIAL SCHOOLS 
Basisschool Helmgras gebruikt het digitale communicatieplat-
form Social Schools. Via dit systeem informeert de leerkracht u 
over de gebeurtenissen in de klas en sturen wij u tweewekelijks 
onze nieuwsbrief. Ouders kunnen via Social Schools reageren 
en zich aanmelden voor ouderhulp, gesprekken inplannen voor 
ouderavonden, groepslijsten en foto’s bekijken via uw mobiele 
telefoon, tablet of computer. Als uw kind voor het eerst op school 
komt, ontvangt u informatie waarmee u zich kunt aanmelden 
voor Social Schools. 

INFORMATIEAVONDEN
In september geven onze leerkrachten een informatieavond over 
de onderwijsinhoudelijke zaken van het nieuwe schooljaar. U 
hoort dan hoe de organisatie in de klas is, wat de inhoud is van 
de leerstof en welke activiteiten gaan plaatsvinden in het komen-
de schooljaar. 

OUDERGESPREKKEN 
Wij nodigen u 4 maal per jaar uit om de resultaten en het wel-
bevinden van uw kind met de leerkracht te bespreken tijdens 
een kennismakingsgesprek, twee voortgangsgesprekken en een 
eindgesprek. U kunt zich hiervoor inschrijven via Social Schools. 
Het heeft onze voorkeur dat leerlingen uit groep 3 t/m 8 bij deze 
gesprekken aanwezig zijn. Als dat nodig is kunt u altijd zelf een 
afspraak maken met de leerkracht of kan de leerkracht u uitnodi-
gen voor een gesprek. 

SCHOOLGIDS 
De schoolgids geeft u informatie over de gang van zaken op 
school en wordt jaarlijks aangepast. Nieuwe ouders krijgen bij 
aanmelding een exemplaar. Het team van de school stelt de 
schoolgids samen en de medezeggenschapsraad keurt de in-
houd goed. Tabijn stelt vervolgens de schoolgids vast. U vindt de 
schoolgids ook op onze website: helmgras.tabijn.nl 

SCHOOLPLAN 
Het schoolplan 2019-2023 is een van de documenten van de 
Kwaliteitswet. Naast de verplichte thema’s als het onderwijskun-
dig beleid, personeelsbeleid en het kwaliteitsbeleid is er ruimte 
voor specifieke keuzes van de school. Jaarlijks maken wij uit het 
schoolplan een jaarplan, waarin de doelen en acties voor het ko-
mende schooljaar benoemd staan.

WEBSITE 
Onze school heeft een eigen website: helmgras.tabijn.nl. Naast 
actuele informatie, nieuws, een jaaragenda, foto’s en filmpjes 
vindt u hier de schoolgids. Op de website worden regelmatig 
foto’s van kinderen geplaatst. Bij inschrijving en jaarlijks vragen 
wij ouders hiervoor om toestemming. U kunt uw toestemming op 
elk gewenst moment intrekken, als u dat even schriftelijk kenbaar 
maakt bij de directie. Op de website www.scholenopdekaart.nl 
vindt u meer informatie over basisschool Helmgras. De website 
kan u helpen om een geschikte school voor uw kind te kiezen. 

INFORMATIE VOOR GESCHEIDEN OUDERS 
Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school 
over zijn of haar kind. In het geval van een echtscheiding bepaalt 
de situatie van de gescheiden ouders welke informatie voor wel-
ke ouder van toepassing is. Om de communicatie met school zo 
goed mogelijk te laten verlopen en misverstanden te voorkomen, 
maken wij gebruik van een protocol waarin de situatie van niet- 
samenwonende ouders wordt vastgelegd. Wilt u hierover meer 
weten? Neemt u dan contact op met de directeur of kijk voor 
meer informatie op de website. 

Informatie voor ouders 8
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ONZE SCHOOL
Basisschool Helmgras is ontstaan in 2015 uit de fusie van de 
basisscholen Toermalijn en Augustinus. Tegenwoordig telt onze 
school rond de 400 leerlingen, verdeeld over 15 groepen. De 
leerlingen die onze school bezoeken komen vooral uit de omlig-
gende wijken. 

DIRECTIE
Niels Vermij is de directeur van basisschool Helmgras. Hij wordt 
ondersteund door Stephana Kruse, adjunct-directeur. Samen 
zijn zij verantwoordelijk voor de onderwijskundige ontwikkeling, 
kwaliteitszorg, het personeelsbeleid, de huisvesting en de finan-
ciën van de school. Samen met het managementadviesteam, 
bestaande uit een aantal leerkrachten, de BSO coördinatoren en 
de intern begeleiders, zetten zij het beleid uit voor de school.

TABIJN
Stichting Tabijn is het bevoegd gezag van onze school. Onder Ta-
bijn vallen scholen voor rooms-katholiek, protestants-christelijk, 
interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs. De bestuur-
lijke bevoegdheden liggen in handen van het College van Bestuur 
van Tabijn. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het be-
leid dat het College van Bestuur voert. Niels Vermij, directeur van 
onze school, treedt op namens het bestuur van Tabijn. Wanneer 
een ouder of personeelslid contact op wil nemen met het bestuur 
zal dit altijd gaan via de directeur van de school.

OUDERBETROKKENHEID
Helmgras hecht veel waarde aan goed contact met ouders. Om 
de betrokkenheid van ouders te vergroten zijn er door het jaar 
heen verschillende mogelijkheden om in de groep van uw kind 
actief mee te doen. Ouders zijn eveneens welkom bij de maand-
sluitingen en bijzondere projecten. Regelmatig hebben wij voor 
activiteiten of evenementen ouderhulp nodig. Meer hierover leest 
u op Social Schools. 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD EN GMR
Basischool Helmgras heeft een medezeggenschapsraad (MR) 
waarin 3 ouders en 3 leerkrachten vertegenwoordigd zijn. De MR 
heeft advies- of instemmingsrecht over beleidsmatige zaken die 
de school aangaan. De MR vergadert 6x per jaar. De directeur 
heeft een adviserende rol en is op uitnodiging bij de vergaderin- 

 
gen aanwezig. De bevoegdheden van de MR zijn beschreven 
in het ‘Reglement medezeggenschapsraad’. Een exemplaar 
hiervan kunt u bij de directie opvragen. De gemeenschappelij-
ke medezeggenschapsraad van Tabijn bestaat uit zeven perso-
neelsleden en zeven ouders. Deze leden worden vanuit en door 
de betreffende geledingen gekozen en hebben zitting voor een 
periode van drie jaar. De taak van de GMR is om het beleid te 
beoordelen dat voor alle of een meerderheid van de Tabijnscho-
len geldt. Meer hierover leest u op: www.tabijn.nl/organisatie/
medezeggenschap

Organisatie van Helmgras 9
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OUDERRAAD
De ouderraad van onze school bestaat uit een aantal actieve 
ouders die zich inzetten voor allerlei feestelijkheden voor de kin-
deren. Zij helpen bij het organiseren van Sinterklaas, Kerst en 
schoolreisjes en ondersteunen bij schoolprojecten. De ouderraad 
vergadert 6x per jaar. Daarbij zijn ook teamleden aanwezig. Ge-
zamenlijk maken zij een planning voor alle festiviteiten gedurende 
het schooljaar. Wilt u meehelpen in de ouderraad? Neem dan 
even contact op met de voorzitter. 

STEUNSTICHTING HELMGRAS
Om feesten en vieringen te bekostigen die buiten het school-
budget vallen, heeft onze school een steunstichting. Daarin zit-
ten afgevaardigden van het team, de medezeggenschapsraad 
en de ouderraad. Deze stichting stelt in overleg met ouderraad 
de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast en int dit bedrag. 
De besteding van dit geld wordt in overleg met MR, OR en team 
bepaald. De bijdrage aan de stichting is vastgesteld op € 35,- 
per kind per schooljaar. Wij bevelen het geven van een bijdrage 
van harte bij u aan. U kunt dit bedrag overmaken op het reke-
ningnummer: NL11 RABO 0312462271 onder vermelding van 
de naam van uw kind. 

KLACHTENREGELING 
Niet elk probleem dat zich op school voordoet is ook een klacht. 
Voor een probleem dat niet op school opgelost kan worden be-
staat een klachtenregeling. Deze klachtenregeling is op school 
beschikbaar. Deze regeling geeft aan dat u met een klacht con-
tact kunt opnemen met Petra Hillen (0251-650864), de contact-
persoon van onze school. Zij zal de klager verwijzen naar de ver-
trouwenspersoon van Tabijn (Freek Walther). Hij kijkt of hij zelf iets 
kan doen aan de klacht. Als dat niet kan, helpt hij de klager de 
klacht neer te leggen bij de klachtencommissie. Voor het behan-
delen van klachten is Tabijn aangesloten bij een onafhankelijke 
klachtencommissie. Het adres van de Stichting Geschillencom-
missie Bijzonder Onderwijs is: Postbus 82324, 2508 EH Den 
Haag (070-3861697). 

VERTROUWENSINSPECTEUR 
Bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs kunt u terecht met 
klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek 
geweld en psychisch geweld zoals grove pesterijen. Ook discri-
minatie, onverdraagzaamheid en extremisme zijn onderwerpen 
waarover u contact op kan nemen. Het meldpunt vertrouwensin-
specteurs is te bereiken via het telefoonnummer 0900-1113111. 

VERZEKERING 
Tabijn heeft voor alle scholen een schoolongevallenverzekering 
afgesloten. Ook is er een wettelijke aansprakelijkheidsverzeke-
ring. Deze verzekering geldt voor schadegevallen waarvoor het 
personeel verwijtbaar is en de school aansprakelijk gesteld kan 
worden en de kosten niet worden gedekt door verzekeringen van 
persoonlijke aard. Voor evenementen als schoolreisjes en -kam-
pen heeft Tabijn een doorlopende reisverzekering en inzittenden-
verzekering afgesloten. Tabijn is niet verzekerd voor schade, ver-
lies of diefstal van eigendommen van leerlingen. Het meebrengen 
hiervan gebeurt op eigen risico en de school kan dan ook niet 
aansprakelijk worden gesteld. 

SPONSORING 
Tabijn heeft geen eigen beleid op het gebied van sponsoring. 
Op landelijk niveau is een sponsorconvenant afgesloten waar Ta-
bijn naar handelt. Scholen die actief willen zijn op het terrein van 
sponsoring hebben daartoe de vrijheid. De scholen dienen zich 
te houden aan het convenant. 
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SCHOOLTIJDEN 
Basisschool Helmgras werkt met een continurooster. Onze leer-
lingen van groep 1 t/m 8 hebben de volgende schooltijden:

WEEKDAGEN SCHOOLTIJDEN
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 08.30 - 14.30 uur
Woensdag 08.30 - 12.15 uur

START VAN DE DAG
Wij verwachten alle leerlingen om 08.20 uur op school. Dan gaat 
de deur van de school open en kan uw kind de klas in gaan. 
Om 8.30 uur gaat de deur van het lokaal dicht. Vanaf dat tijdstip 
starten wij met het onderwijs aan uw kind en verlaten ouders de 
school. 

PAUZETIJDEN
• Tussen 09.45 - 10.45 uur hebben de groepen 3 t/m 8 
 een kwartier pauze 
• 11.45 - 12.15 uur: buitenspelen voor groep 1 t/m 4, 
 aansluitend lunch in de groep
• 12.15 - 12.45 uur: buitenspelen voor groep 5 t/m 8, 
 daarvoor lunch in de groep
 
De kleuters spelen per dag minstens een uur buiten. Tijdens de 
middagpauze surveilleren de conciërges en de onderwijsassis-
tenten op het plein. Tijdens de andere pauzes spelen de kinderen 
buiten onder toezicht van de eigen leerkracht.

LUNCH
Op school eten de leerlingen ’s morgens een tienuurtje. Tussen 
12.00 en 13.00 uur lunchen de leerlingen in hun eigen groep. Als 
ouder vindt u het ongetwijfeld belangrijk dat uw kind gezond eet 
en drinkt. Wij willen dat graag ondersteunen omdat het goed is 
voor de ontwikkeling van het kinderbrein. Alle kinderen krijgen 
een Dopper zodra ze op school komen. Wij stimuleren het drin-
ken van water en het eten van fruit en groenten op school.

FEESTEN EN VIERINGEN
Vanuit onze identiteit besteden wij extra aandacht aan de grote 
christelijke feesten, zoals Kerst en Pasen. Het kerstfeest vieren 
wij in de Pancratiuskerk met een kerstmusical. Na afloop lopen 
wij in een lichtjesoptocht terug naar school om daar te genieten 
van een kerstdiner in alle groepen. Voor de ouders is er dan een 
gezellige kerstborrel op het kleuterplein. Pasen wordt ieder jaar 
verschillend ingevuld door een commissie bestaande uit ouders 
en leerkrachten.

VERJAARDAGEN
Wanneer een kind jarig is, staat het op school in de schijnwer-
pers en mag het natuurlijk trakteren. Een kleine, gezonde trakta-
tie heeft onze voorkeur. Ouders van de leerlingen van groep 1-2 
kunnen bij de viering in de groep aanwezig zijn, na overleg met 
de leerkracht. 

SCHOOLREISJE
Elk schooljaar gaan de leerlingen uit groep 1 t/m 8 op schoolreis-
je. Dit uitje wordt betaald uit de ouderbijdrage. 

SCHOOLKAMP
Aan het begin van het schooljaar gaan de leerlingen uit groep 8 
op schoolkamp naar Texel. Hier wordt een aparte bijdrage voor 
gevraagd. 

AFSCHEID GROEP 8
De leerlingen van groep 8 nemen afscheid van de school met 
een jaarlijkse musical en een afscheidsavond, waarbij hun ouders 
worden uitgenodigd. Gezamenlijk sluiten zij de basisschoolpe-
riode feestelijk met elkaar af. Op hun laatste schooldag verla-
ten de kersverse brugklassers de school door een erehaag van 
alle Helmgrasleerlingen en ontvangen zij het jaarboek van onze 
school.

EXCURSIES
Jaarlijks gaat elke groep op excursie. Een excursie is een uitstap-
je met een educatief karakter en sluit aan bij het lesaanbod in de 
groep. Afgelopen jaar gingen onze leerlingen op bezoek bij het 
Huis van Hilde, het Stedelijk museum, science museum Nemo, 
informatiecentrum De Hoep, het strand en de duinen.

Praktische informatie10
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VAKANTIES EN STUDIEDAGEN 2019-2020

DATUM: WAT: BSO WEL/NIET GEOPEND:
26-08-2019 Eerste schooldag geopend
02-10-2019 Studiedag gesloten (woensdag)
21-10-2019 t/m 25-10-2019 Herfstvakantie geopend
18-11-2019  Studiedag geopend
19-11-2019 Studiedag geopend
19-12-2019 Studiedag geopend
20-12-2019 Studiedag geopend
23-12-2019 t/m 03-01-2020 Kerstvakantie geopend: 23,24-12 en 02,03-01
  gesloten: 25, 26, 27, 30, 31-12
13-02-2020 Studiedag geopend
14-02-2020 Studiedag geopend
17-02-2020 t/m 21-02-2020 Voorjaarsvakantie geopend
18-03-2020 Studiedag gesloten (woensdag)
10-04-2020 Goede vrijdag gesloten
13-04-2020 2e paasdag gesloten
27-04-2020 t/m 08-05-2020 Meivakantie geopend
21-05-2020 t/m 22-05-2020 Hemelvaartsdag gesloten
01-06-2020 2e pinksterdag gesloten
02-06-2020 Studiedag geopend
03-07-2020 Studiedag geopend
06-07-2020 t/m 14-08-2020 Zomervakantie geopend: 6 t/m 17-7 en 3 t/m 14-8
  gesloten: 20 t/m 31-7 (week 3 en 4)
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SPORTACTIVITEITEN
De school doet, afhankelijk van de belangstelling, mee aan bui-
tenschoolse activiteiten zoals de sportdag, het schoolvoetbal-
toernooi, een schaaktoernooi etc. Vertegenwoordigers van de 
ouderraad nemen hiervoor het initiatief. 

GYMLESSEN 
• Kinderen van groep 1-2 dragen tijdens de gymles stevige gympjes 

met een stroeve zool met elastiek of klittenband. De kinderen gy-
men in hun ondergoed. De gymspullen blijven op school. Voor 
elke vakantie worden ze meegegeven naar huis. De groepen 1-2 
gebruiken het gymlokaal in ons gebouw en bij mooi weer de speel-
plaats.

• De groepen 3 t/m 8 gebruiken de gymzaal. De gymdagen en 
tijden vindt u op onze website en in de nieuwsbrief. De leer-
lingen gymmen in een korte broek en een T-shirt met daarbij 
stevige gymschoenen (die niet buiten gedragen worden). 

• Wij vinden het belangrijk dat kinderen blijven zwemmen. Ook 
na het behalen van hun diploma. Daarom krijgen de groepen 
3 t/m 8 zes zwemlessen per schooljaar. Deze vinden plaats 
onder schooltijd en vervangen de gymles. 

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
Wij verzorgen voorschoolse-, en naschoolse opvang bij BSO 
Helmgras. De BSO is bijna het gehele jaar open, ook tijdens stu-
diedagen. Alleen de week tussen Kerst en Oud & Nieuw en de 
derde en vierde week van de zomervakantie zijn wij gesloten. Meer 
informatie over het pedagogische beleid, de openingstijden en ta-
rieven vindt u achterin deze schoolgids of op onze website: www.
helmgras.tabijn.nl 

ZIEKTE VAN EEN LEERLING
Als uw kind ziek is en niet op school kan komen, dient u dit te-
lefonisch aan school te melden vóór 8.15 uur. Wanneer uw kind 
ongemeld afwezig is, zal de leerkracht contact met u opnemen 
om te informeren wat de reden van het verzuim is. Als uw kind 
onder schooltijd ziek wordt, bellen wij u, zodat u uw kind kunt 
komen halen. Als u onbereikbaar bent, nemen wij contact op met 
het door u opgegeven telefoonnummer bij afwezigheid. Wilt u 
afspraken met tandarts, dokter en/of fysiotherapeut na schooltijd 
maken? Als een afspraak onder schooltijd valt, dan bent u ver-
plicht om uw kind op school te komen ophalen. Wij mogen geen 
kinderen alleen naar huis laten gaan. 

LEERPLICHT EN SCHOOLVERZUIM
• Kortdurend verlof kunt u aanvragen via Social Schools. Ouders 

ontvangen hiervan een bevestiging per mail. 
• De directie is bevoegd bijzonder verlof of vakantieverlof te ver-

lenen als dit minimaal zes weken van tevoren schriftelijk is aan-
gevraagd op een formulier dat op school verkrijgbaar is. Dit 
verlof wordt alleen verleend als een werkgeversverklaring wordt 
overlegd waaruit blijkt dat de ouder geen verlof kan krijgen tij-
dens de 12 weken van de reguliere schoolvakanties. De wet 
geeft het recht op één gezinsvakantie per jaar van twee aan-
eengesloten weken. Dit verlof mag niet langer dan tien school-
dagen duren en niet plaatsvinden in de 1e twee lesweken van 
het schooljaar. Luxeverzuim, zoals eerder vertrekken of later 
terugkomen van vakantie moet door de school direct aan de 
leerplichtambtenaar van de gemeente worden gemeld. 
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DIRECTIE
Niels Vermij is directeur van basisschool Helmgras. Hij wordt on-
dersteund door adjunct-directeur Stephana Kruse. Samen met 
het management advies team zetten zij het beleid uit voor de 
school. De intern begeleiders, BSO coördinator en vertegen-
woordigers van de onder-, midden,- en bovenbouw vormen sa-
men het management advies team. 

TEAM
Helmgras beschikt over een gevarieerd en dynamisch team. Een 
groepsleerkracht geeft les aan een groep. Een onderwijsassis-
tent begeleidt één of meer leerlingen in opdracht van de intern 
begeleider. Hiervoor is een beperkt aantal uren beschikbaar. Al 
onze onderwijsassistenten zijn na schooltijd werkzaam bij BSO 
Helmgras. 

AFWEZIGHEID VAN LEERKRACHTEN 
Als een leerkracht of pedagogisch medewerker afwezig is, zal 
deze vervangen worden door een collega van Helmgras. Het kan 
voorkomen dat er niet direct een vervanger beschikbaar is. Dan 
maken wij gebruik van invalkrachten uit de flexpool van Tabijn. Als 
ook daar geen leerkracht beschikbaar is, wordt de betreffende 
groep in ieder geval de eerste vijf dagdelen opgevangen door de 
overige teamleden.

STAGIAIRES
Wij vinden dat wij als school een inspanningsverplichting hebben 
voor het opleiden van stagiaires van SPW (sociaal pedagogisch 
werk) en de PABO (pedagogische academie basisonderwijs). 
Deze stagiaires worden opgeleid tot leerkracht of onderwijs-
assistent. Zij verzorgen verschillende lessen in de groep onder 
begeleiding van de leerkracht. De studenten zullen het gehele 
schooljaar één tot drie dagen per week in de klas of op de BSO 
aanwezig zijn. LIO-stagiaires zijn leerlingen van de PABO die wor-
den gezien als een volwaardig teamlid. Zij draaien zelfstandig een 
groep en worden bijgestaan door een mentor vanuit de school. 

Wie werken bij ons op school?11
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GROEPSINDELING
Bij de start van het schooljaar 2019-2020 is ons team samenge-
steld zoals hiernaast is aangegeven. Wij werken zoveel mogelijk 
met vaste duo’s. Zo maken we efficiënt gebruik van de overca-
paciteit binnen de school. Hierdoor hoeven we als school minder 
gebruik te maken van externe invallers.

BIJZONDERE TAKEN BINNEN DE SCHOOL
Van leerkrachten verwachten wij dat ze op de hoogte zijn van 
nieuwe ontwikkelingen, dat zij zich scholen door middel van kort-
durende cursussen of zelfs een opleiding volgen om zich te spe-
cialiseren in een vakgebied. Binnen onze school hebben wij de 
volgende teamleden met een specialisatie: 

TAAK NAAM
Directeur Niels Vermij
Adjunct-directeur Stephana Kruse
Interne begeleiding Maarit Sander en Cindy Nijman
Kanjerspecialist Danny Linnert
Leescoördinator Petra Hillen
ICT-coördinator  Dyllan Bons
Cultuurcoördinator Lianne Rijkhoff
Anti-pestcoördinator Danny Linnert
Aandachtsfunctionaris Maarit Sander en Cindy Nijman
Stagecoördinator Stephana Kruse
ARBO coördinator  Hugo van der Klip
Bedrijfshulpverleners Marlou Emmerik 
    Hugo van der Klip 
    Marjan Beerse
    Jeanette Honing
Administratief medewerker Marjan Beerse
Conciërge Hugo van der Klip

GROEP TEAMLEDEN WERKDAGEN

Groep 1/2A Marlou Emmerik  ma t/m vr
Groep 1/2B Anita Breetveld  di, wo
  Janneke Heijmans  ma, do, vr
Groep 1/2C Kim Spil ma, di, wo  

 Dyllan Bons  do, vr
Groep 3A Petra Hillen ma t/m wo
  Lianne Rijkhoff do, vr
Groep 3B Roel Res ma, di, wo, vr 
  Anita Beentjes do
Groep 4A Fenna Venema  ma t/m vr
Groep 4B Mijke Ponjee ma t/m do
  Anita Beentjes  vr
Groep 5A Dorita Engel  ma, di
  Inge van Wakeren wo t/m vr
Groep 5B Doortje Baars ma t/m vr
Groep 6A Jeanette Honing ma t/m wo
  Esther Duineveld  do, vr
Groep 6B Agaath van Veen ma t/m vr
  Wilma Kramer vr
Groep 7A Noor Slaman wo t/m vr
  Wilma Kramer  ma, di
Groep 7B Joyce Seeliger ma t/m vr
Groep 8A Eva de Vries  ma t/m vr
Groep 8B Danny Linnert di t/m vr
  Anita Beentjes  ma

Plusklas Lianne Rijkhof di
Muziekdocent Ingrid Bijlenga ma, do

Vervanging vanuit de werkdrukgelden 
Heleen van der Nol  ma t/m wo
Dyllan Bons   ma, di
Wilma Kramer   do, vr
Lisanne Ruitenberg  ma t/m do
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AANNAMEBELEID 4-JARIGEN
Het aannamebeleid van basisschool Helmgras is dat in princi-
pe elk kind welkom is. Bij de aanname van leerlingen staat de 
keus van de ouders voor de school voorop. Ouders kiezen voor 
het onderwijskundig concept van de school. Ook de levensbe-
schouwelijke richting kan bij de schoolkeuze een rol spelen. Toch 
kunnen er speciale omstandigheden zijn die ertoe leiden dat een 
kind niet bij ons geplaatst kan worden. Als de groepsgrootte het 
toelaat en de leerling geen specifieke zorgbehoefte heeft, wordt 
de leerling aangenomen. Als de aangemelde leerling een speci-
fieke zorgbehoefte heeft (gedragsproblematiek, leerproblematiek 
en/of lichamelijke beperkingen), zal zorgvuldig worden onder-
zocht of de school zal kunnen voorzien in de zorgbehoefte van 
deze leerling. Mocht blijken dat deze de mogelijkheden van onze 
school te boven gaat, dan wordt de leerling niet aangenomen. 
Wij zullen er in overleg met de ouders alles aan doen om een 
passende school voor de 4-jarige te vinden.

PASSEND ONDERWIJS
In het schoolondersteuningsprofiel van Helmgras staat beschre-
ven welke leerlingen wij passend onderwijs kunnen bieden. Hier-
bij zijn drie zaken voor de aanname van belang: zelfredzaamheid, 
leerbaarheid en veiligheid. Het belang van het kind en de moge-
lijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind 
te ondersteunen worden hierbij in acht genomen. De directeur 
besluit of de leerling wordt aangenomen. Daarbij is altijd sprake 
van een teambesluit. We gaan er immers vanuit dat de leerling bij 
toelating de gehele basisschoolperiode op onze school welkom 
zal zijn. 

AANMELDING
Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen kunt u een afspraak 
maken met de directie: Niels Vermij of Stephana Kruse. Tijdens 
een rondleiding zullen zij u informeren over het onderwijs en de 
gang van zaken op school. Wij vinden het leuk als u uw kind 
meeneemt, zodat wij alvast kunnen kennismaken. Na het ge-
sprek ontvangt u een inschrijfformulier waarmee u uw kind kunt 
aanmelden. Na ontvangst van het formulier stuurt de school u 
een bevestiging van inschrijving. Wilt u uw kind aanmelden voor-
dat het 3 jaar oud is?

WENNEN
De kleuters die bij ons op school komen, mogen voor hun vier-
de verjaardag 5 keer een dagdeel komen wennen. De leerkracht 
van de kleutergroep neemt ongeveer 6 weken voor de eerste 
schooldag telefonisch contact op met de ouders om wenafspra-
ken te maken. Daarnaast kunt u eventuele vragen stellen. Na dit 
gesprek stuurt de leerkracht u een boekje toe met informatie over 
de praktische gang van zaken op school. 
 
KLAAR VOOR DE BASISSCHOOL 
De school is er voorstander van dat de toekomstige kleuter eerst 
de peuterspeelzaal of crèche heeft bezocht. Dit komt de sociale 
vaardigheden van het kind ten goede. Ook verwachten wij dat uw 
kind overdag zindelijk is en zelfstandig het toilet kan bezoeken.

In- en uitschrijven van leerlingen12



28

STARTEN OP SCHOOL
Als uw kind vier jaar is gaat het hele dagen naar school. Voor ver-
lofaanvragen/vrije dagen van vierjarige kinderen gelden dezelfde 
regels als voor alle overige kinderen van de school. Op vijfjarige 
leeftijd is uw kind leerplichtig. Tijdens de decembermaand en vier 
weken voor het einde van het schooljaar zullen er geen kinderen 
komen wennen. Deze kinderen stromen in na de kerst- of zo-
mervakantie.

VAN OF NAAR EEN ANDERE SCHOOL
Komt de leerling tussentijds van een andere basisschool? Dan 
overlegt de directeur altijd eerst met de school van herkomst. Wij 
zijn terughoudend met het inschrijven van leerlingen die binnen 
de gemeente willen overstappen naar een andere school. Hier-
over hebben alle scholen in Castricum afspraken gemaakt: 
• Overstappen is pas mogelijk nadat de directies van beide 

scholen hierover contact hebben gehad.
• Voor ouders betekent dit dat u ook altijd zelf contact op dient 

te nemen met de basisschool van uw kind. 
• Wisselingen vinden bij voorkeur plaats na een vakantie. Uiter-

aard gaat deze regel niet op als de leerling verhuist. 
• Als de leerling wordt toegelaten stuurt de vorige school een 

onderwijskundig rapport naar onze school. Een uitgeschreven 
leerling krijgt een onderwijskundig rapport mee voor de nieuwe 
school

SCHORSING OF VERWIJDERING
Slechts in uiterste gevallen zal een school overgaan tot schorsing 
of verwijdering van een leerling. Dit kan het geval zijn bij ernstig 
wangedrag van een leerling en/of ouders en bij een onherstel-
baar verstoorde relatie tussen school en leerling en/of ouders.  
Schorsing is slechts mogelijk voor een beperkte periode. Het be-
sluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld 
nadat er overleg heeft plaatsgevonden met de leerling, de ouders 
en de groepsleerkracht. Verwijdering van een leerling is een or-
demaatregel die uiterst zorgvuldig wordt genomen volgens een 
wettelijk vastgelegde procedure en een Tabijnprotocol en wordt 
altijd gemeld bij de onderwijsinspectie.
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Helmgras is een gezonde en veilige school. Wij stimuleren onze 
leerlingen een verantwoord lunchpakket mee te nemen en op 
gezonde traktaties te trakteren. Ook tijdens onze lessen beste-
den wij aandacht aan goede, lekkere en gezonde voeding. Om 
op onze school een gezonde en veilige leer- en werkomgeving te 
ontwikkelen zijn onderstaande zaken van toepassing:

GENEESKUNDIG SCHOOLTOEZICHT
De medewerkers van de afdeling Jeugdgezondheidszorg GGD 
Kennermerland letten op de gezondheid, groei en ontwikkeling 
van uw kind. Tijdens het opgroeien kunnen er stoornissen of 
problemen optreden, ook zonder dat kinderen ziek lijken. Het is 
belangrijk dat dit zo vroeg mogelijk ontdekt wordt om ziektes op 
latere leeftijd te voorkomen. Zij willen u hierbij graag helpen.

PERIODIEK ONDERZOEK
Leerlingen worden op 5-6 jarige leeftijd onderzocht door de 
jeugdarts en op 10-11 jarige leeftijd door de jeugdverpleegkun-
dige. Er vindt een gesprek plaats en vragen of problemen kun-
nen worden besproken. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. 
Soms is een gericht onderzoek gewenst. Daarvoor kunnen aller-
lei redenen zijn: twijfel over gehoor, gezichtsvermogen of spraak, 
problemen op school of met het gedrag. Ouders, leerkrachten of 
het kind zelf kunnen om een gericht onderzoek vragen. Kijk voor 
meer informatie op www.ggdkennemerland.nl

LOGOPEDIE
Als een leerkracht knelpunten signaleert op het gebied van 
spraak- en taalontwikkeling bij een leerling, kan hieruit het advies 
voortkomen om uw kind te laten screenen door een logopedist.

MEDICATIEVERKLARING
Gebruikt uw kind (structureel) geneesmiddelen die het onder 
schooltijd moet innemen of toedienen? Dan kunt u een medi-
catieverklaring aanvragen bij de directeur of groepsleerkracht, 
waarin alle bijzonderheden van het medicijngebruik worden ver-
meld. Voor het toedienen van medicatie tijdens de schooltijden 
dient de school altijd schriftelijke toestemming van de ouders 
te hebben. Zonder uw toestemming kunnen wij geen genees-
middelen uitreiken. Om misverstanden en onbedoelde schade 
te voorkomen, volgen wij het protocol ‘Medicijnverstrekking en 
medisch handelen’.

U kunt het protocol bij de directie inzien. Ouders van kinderen 
met een ernstige allergie of aandoening, vullen een handelings-
stappenplan in. Dit protocol hangt in de klas en in de teamkamer 
voor noodgevallen. Ouders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van de geneesmiddelen die op hun verzoek worden 
verstrekt aan hun kinderen.

HULPVERLENING ONDER SCHOOLTIJD
Onderzoek, behandeling, therapie en ondersteuning van leerlin-
gen onder schooltijd door mensen van buiten de school vinden 
altijd plaats na overleg met de directeur. De afspraken hierover 
worden schriftelijk vastgelegd. Ouders die buiten de school-
tijden hun kind willen laten onderzoeken door een deskundige 
zijn daarin vrij. De school is niet verplicht de adviezen die daaruit 
voortkomen op te volgen.

Gezondheid en veiligheid13
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HULP BIJ OPVOEDING
Heeft u tips of advies nodig bij de opvoeding van uw kind? Neem 
dan contact op met het Centrum voor jeugd en gezin: www.cjg-
kennemerland.nl

HOOFDLUISBESTRIJDING
Na elke schoolvakantie worden de kinderen op hoofdluis gecon-
troleerd volgens een daarvoor opgesteld protocol. De luizencon-
trole wordt verzorgd door een groep ouders van school. Wanneer 
hoofdluis wordt geconstateerd, neemt de leerkracht of de direc-
tie contact op met de ouders van het betreffende kind, zodat zij 
hun kind kunnen behandelen. Constateert u zelf hoofdluis bij uw 
kind? Informeer dan zo snel mogelijk de leerkracht van uw kind.

WET SOCIALE VEILIGHEID OP SCHOOL
One school voert een actief veiligheidsbeleid dat is vastgelegd in 
het schoolveiligheidsplan. Dit beleid bevat een aantal maatrege-
len die gericht zijn op het voorkomen en afhandelen van inciden-
ten. Het veiligheidsbeleid bevat o.a.
• Beleid tegen agressie en geweld
• Gedragscode
• Meldcode kindermishandeling
• Verwijsindex
• Procedure vertrouwenspersoon

Het beleid is verankerd in de dagelijkse praktijk en regelmatig on-
derzoeken wij de effecten ervan. Op onze school is Danny Linnert 
de anti-pestcoördinator. Hij is aanspreekpersoon en coördineert 
het beleid tegen pesten. 

MELDCODE
Op Helmgras zijn de intern begeleiders beide aandachtsfunc-
tionaris. Zij ondersteunen de leerkrachten in de omgang met 
signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij zijn ook 
aandachtfunctionaris voor BSO Helmgras. Bij signalen van kin-
dermishandeling gebruiken wij een meldcode met een stappen-
plan, dat bij alle leerkrachten bekend is. Het stappenplan ligt ook 
ter inzage op school. De organisatie Veilig Thuis Noord-Holland 
Noord is 24 uur per dag bereikbaar in geval van kindermishan-
deling en huiselijk geweld via 0800-2000. Of kijk op de website 
www.vtnhn.nl.

VERWIJSINDEX
Als leerkrachten signalen ontvangen van kinderen over huiselijk 
geweld, kindermishandeling of andere misstanden waardoor het 
kind in zijn ontwikkeling wordt belemmerd, zullen wij dit melden bij 
hulpverlenende instanties. Deze melding vindt plaats via een digi-
taal systeem, de Verwijsindex. Hierin worden de naam en enkele 
persoonsgegevens van het kind geregistreerd, waarna hulpverle-
ning wordt gestart. Als het betreffende kind al in het systeem voor-
komt, worden gegevens uitgewisseld en de hulp aan kind en ou-
ders gecoördineerd. Ouders worden hiervan vooraf op de hoogte 
gebracht. Kijk voor meer informatie op: www.multisignaal.nl
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PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gege-
vensbescherming (AVG) van kracht die de privacy van leerlingen 
en ouders beschermt. De wet kent twee niveaus van verantwoor-
delijkheid waar het gaat om privacy:
1 Eigen verantwoordelijkheid: Het plaatsen van informatie op 

social media gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Van ou-
ders wordt verwacht dat zij hier zorgvuldig mee omgaan. Onze 
leerlingen brengen we met behulp van een doorgaande leerlijn 
van groep 1 t/m 8 de vaardigheden en kennis bij die nodig zijn 
voor een verantwoord gebruik van internet en social media.

2 Verantwoordelijkheid Tabijn: Onze verantwoordelijkheid be-
slaat met name het verzamelen van gegevens en de veilige 
opslag hiervan, gebruik van beeldmateriaal met toestemming 
en internet- en social media-gebruik. Tabijn streeft naar een ge-
leidelijke maar doordachte invoering van de nieuwe privacywet. 
We werken aan continue bewustwording van informatiebewa-
king en privacybescherming. Op de website van Tabijn, www.
tabijn.nl vindt u verdere informatie over de AVG met daarbij re-
levante links. De informatie wordt doorlopend geactualiseerd.

Onze school volgt het privacy-reglement van Tabijn. Dit ligt ter 
inzage op school. Uiteraard bent u met uw vragen altijd welkom 
bij de directie!

BEELDMATERIAAL
Voor het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen op bijvoor-
beeld de website, in de schoolgids, in de nieuwsbrief, in pers-
berichten of op Social Schools, vragen wij toestemming aan de 

ouders. Dit doen wij schriftelijk, bij de inschrijving en wordt bij-
gehouden in Social Schools. U mag altijd besluiten om die toe-
stemming niet te geven of de toestemming weer in te trekken. 
Let u er ook op dat u als ouder geen beelden of gegevens van 
derden deelt?

ARBO
De Arbocoördinator van de school zorgt voor een veilig werk-
klimaat. Door middel van een Risico Inventarisatie en Evaluatie 
(RI&E) is het veiligheidsniveau van het gebouw en het plein in 
kaart gebracht en een plan van aanpak geschreven. Deze Risi-
co Inventarisatie is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de GGD 
voor de uitvoering van de BSO werkzaamheden.

BRANDVEILIGHEID
Helmgras heeft een gebruikersvergunning van de brandweer. Elk 
jaar houden wij minstens drie ontruimingsoefening met de hele 
school om bij calamiteiten het gebouw snel en ordelijk te kun-
nen verlaten. Dagelijks zijn er meerdere bedrijfshulpverleners op 
school aanwezig. Zij worden elk jaar (bij)geschoold.

VEILIGE BUURT
Wij hechten veel waarde aan een veilige route naar school. Voor 
alle ouders geldt altijd de oproep om de kinderen zoveel mogelijk 
lopend of op de fiets naar school te brengen. Helpt u ook mee 
de situatie rond de school veilig te houden, door uitsluitend te 
parkeren waar dat is toegestaan?
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INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS 
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BSO Helmgras biedt professionele voor- en naschoolse opvang 
aan kinderen van basisschool Helmgras. Kinderen zijn er in hun 
vrije tijd, dus spelen staat voorop. Met veel plezier neemt BSO 
Helmgras de verantwoordelijkheid voor uw kind tijdelijk van u over. 

VISIE
Onze visie sluit zoveel mogelijk aan bij het profiel van Helmgras: 
een veilige en respectvolle omgeving bieden waarin het kind 
nieuwsgierig kan zijn en zijn talenten optimaal kan ontwikkelen. 
Wij bieden uw kind een plek waar het zich thuis voelt, met vriend-
jes en vriendinnetjes kan spelen en mogelijkheden heeft om zich 
te ontwikkelen. Pedagogisch medewerkers houden rekening met 
de verschillende behoeften en ontwikkelingsfasen van kinderen, 
zodat elk kind, ongeacht de leeftijd, zich thuis voelt.

PEDAGOGISCH BELEID
Een goed onderbouwd pedagogisch beleid is het uitgangs-
punt van onze opvang. Het is een richtlijn, een houvast voor de 
groepsleiding, zodat duidelijk is wat u van onze pedagogisch 
medewerkers mag verwachten. Het pedagogisch beleid geeft 
ouders de mogelijkheid om onze werkwijze te toetsen. Ook de 
kinderen die naar de buitenschoolse opvang komen kunnen ons 
houden aan wat er in het beleid staat. 

Onze visie is vertaald in de volgende vier pedagogische uitgangs-
punten; 
1. Het bieden van (emotionele) veiligheid 
2. Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van 
 persoonlijke competentie 
3. Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van 
 sociale competentie 
4. Waarden en normen, cultuur

Inhoudsopgave BSO Helmgras

Visie en uitgangspunten

1

BSO HELMGRAS
Het Korte Land 3 
1902 BA Castricum 
T: 0251-650864 / 06-25394089 SportBSO
bsohelmgras@tabijn.nl 
helmgras.tabijn.nl/buitenschoolse-opvang/
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Onze opvang2
Deze vier pedagogische uitgangspunten staan vermeld in de 
Wet Beleidsregels kwaliteit kinderopvang. Op deze punten wordt 
BSO Helmgras ook getoetst door de GGD in opdracht van de 
gemeente Castricum. De pedagogische uitgangspunten worden 
uitgewerkt in vijf pedagogische middelen: 
1. Leiding-kind 
2. Binnen-buitenruimte 
3. De groep 
4. Activiteiten 
5. Spelmateriaal

In ons pedagogisch beleid leest u hoe de uitgangspunten zijn 
uitgewerkt met behulp van de 5 pedagogische middelen. U vindt 
het pedagogisch beleidsplan op onze website. 

GROEPEN
BSO Helmgras biedt opvang aan kinderen die bij ons op school 
zitten. Zij kunnen terecht in de volgende leeftijdsgroepen: 
• Onderbouwgroep voor kinderen van 4 t/m 7 jaar 
• Bovenbouwgroep voor kinderen van 8 t/m 12 jaar 
• SportBSO voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar

GROEPSGROOTTE
• Bij BSO Helmgras is ruimte voor maximaal 50 kinderen per 

dag. Voor zowel de vakanties als reguliere afnamedagen han-
teren wij een minimale aanmelding van vijf kinderen per dag.

• De SportBSO heeft ruimte voor maximaal 20 kinderen per dag. 
Ook hier geldt dat we een minimale aanmelding van vijf kinde-
ren per dag hanteren.

RUIMTE
BSO Helmgras beschikt over een grote, gemeenschappelijke 
ruimte, die in gebruik is als aula, bibliotheek en BSO. Deze ruim-
te is efficiënt en vrolijk ingericht. De pedagogisch medewerkers 
verzorgen de dagelijkse activiteiten voor alle leeftijden. Daarnaast 
hebben wij een sportBSO op het terrein van FC Castricum. Daar 
vermaken de kinderen zich onder professionele leiding met ge-
richte sport- en spelactiviteiten. 

BSO ACTIVITEITEN
Talentvol onderwijs op Helmgras ziet u ook terug in de activi-
teiten op de BSO. Dagelijks bieden wij activiteiten aan op het 
gebied van koken en bakken, creativiteit, sport en spel, techniek 
en toneel/drama, afgestemd op de leeftijdscategorie. Daarnaast 
maken we gebruik van experts via Toonbeeld voor het geven van 
workshops. Tijdens de schoolvakanties zijn er geregeld uitstap-
jes. Daarbij maken wij gebruik van het openbaar vervoer of onze 
eigen BSO personenbus.

SPORTBSO
Op dinsdag en donderdag kunnen 20 kinderen van alle leeftij-
den onder deskundige leiding gebruik maken van ons sportaan-
bod bij FC Castricum. Per leeftijdsgroep bieden wij verschillende 
sportactiviteiten aan. Voor de jongere kinderen is veel aandacht 
voor bewegingsspellen en aangepaste sportvormen. De oudere 
kinderen krijgen te maken met diverse sporten waaronder voet-
bal, handbal, rugby, etc. Deelnemers aan de sportBSO worden 
na schooltijd naar FC Castricum gereden. U kunt uw kind daar 
aan het eind van middag ophalen.
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BSO GESLOTEN
BSO Helmgras is het gehele jaar geopend met uitzondering van:
• De 3e en 4e week van de zomervakantie
• De week tussen Kerst en Oud & Nieuw
• Alle officiële feestdagen
• Goede Vrijdag en de dag na Hemelvaart

Tijdens de schoolvakanties is de sportBSO gesloten.

HALEN EN BRENGEN
Wij hanteren op studiedagen en vakanties de volgende regels:
• U dient uw kind vooraf aan te melden voor opvang tijdens  

vakanties en studiedagen via bsohelmgras@tabijn.nl. 
• Kinderen zijn welkom als zij zijn aangemeld en aanwezig zijn 

vóór 9.30 uur.
• Wilt u uw kind later brengen? Dat kan uitsluitend in overleg met 

de groepsleiding. 

OPENINGSTIJDEN

OPVANG DAGEN TIJDEN

Voorschoolse opvang tijdens schoolweken Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 07.30 - 08.30 uur
 
Naschoolse opvang tijdens schoolweken Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag  14.30 - 18.00 uur
 
SportBSO tijdens schoolweken Dinsdag, donderdag 14.30 - 18.00 uur
 
Vakantieopvang Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 08.00 - 18.00 uur

Studiedagen  Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 08.30 - 18.00 uur

Praktische informatie3
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DAGPROGRAMMA 

VOORSCHOOLSE OPVANG
07:30 uur  Kinderen worden door de ouders naar de BSO-ruimte gebracht. 
  Jassen en tassen aan de kapstok bij de BSO, kinderen mogen gaan spelen.
08:20 uur  De groepsleiding brengt de kinderen met hun jas en tas naar de groep.

NASCHOOLSE OPVANG 
14.25 uur  Kleuters worden uit de klas opgehaald, midden- en bovenbouw gaat zelf naar de BSO.
15:00 uur  De kinderen krijgen fruit en limonade en gaan daarna buitenspelen.
15:30 uur  Activiteiten waaraan kinderen kunnen meedoen.
16:00 uur  Kinderen eten met elkaar aan tafel een cracker en drinken water. 
18:00 uur  Kinderen zijn opgehaald, sluiting BSO.

NASCHOOLSE OPVANG SPORTBSO
14.25 uur  Kleuters worden uit de klas opgehaald, midden- en bovenbouw gaat zelf naar de BSO
14:30 uur  De kinderen verzamelen in de aula en worden in groepjes naar de SportBSO gebracht. 
  Daar gaan zij omkleden in sportkleding. 
15:00 uur We eten aan tafel een cracker en drinken water, aansluitend sporten de kinderen buiten 
  onder begeleiding of zelfstandig.
16:15 uur  De kinderen eten aan tafel fruit en drinken limonade en gaan verder buiten sporten.
18:00 uur  Kinderen zijn opgehaald, sluiting BSO.

VAKANTIE- EN STUDIEDAGEN 
08:00 uur Binnenkomst kinderen, kinderen kunnen gaan spelen. 
10:00 uur Kinderen eten een cracker en drinken water, gevolgd door activiteiten of spel.
12:30 uur  De kinderen eten met elkaar. Voor de lunch wordt gezorgd.
15:00 uur  De kinderen eten fruit en drinken limonade aan tafel.
18:00 uur Kinderen zijn opgehaald, sluiting BSO.
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OPVANGVORMEN
U heeft de keuze uit de volgende opvangvormen:
1 Structurele opvang: dat is de vaste afname van een aantal 

vaste dagen voor- en/of naschoolse opvang tijdens schoolwe-
ken en/of vakanties.

2 Incidentele opvang: u neemt daarbij op incidentele basis 
voorschoolse-, naschoolse- of vakantieopvang af. Dit is alleen 
mogelijk als: 
• Het maximum aantal kinderen in de groep niet wordt over-

schreden
• En als het aantal ingeplande pedagogisch medewerkers dit 

toe laat. 

Bij de aanmelding voor buitenschoolse opvang kunt u kiezen
voor de reguliere BSO, SportBSO of een combinatie van beide.

OPVANGKOSTEN
• De actuele uurprijzen staan vermeld op de website van Helm-

gras, onder ‘buitenschoolse opvang’. 
• De kosten van incidentele opvang zijn hoger dan die van de 

structurele opvang. 
• BSO Helmgras kent een jaarlijkse prijsverhoging op indexbasis. 
• Voor actuele prijzen of vragen omtrent BSO Helmgras kunt u 

contact opnemen met de BSO coördinator via het telefoon-
nummer 0251-650864 of via de mail: bsohelmgras@tabijn.nl. 

OPVANGKOSTEN                   PRIJZEN PER 01-01-2019
Reguliere opvang BSO € 7,22 per uur
Voorschoolse opvang € 7,22 per uur
Vakantieopvang  € 7,22 per uur
Incidentele opvang VSO/BSO € 8,00 per uur
SportBSO € 7,50 per uur
Incidentele opvang SportBSO € 8,27 per uur

KINDEROPVANGTOESLAG
U kunt op de website van de Belastingdienst een persoonlijke 
proefberekening maken. Hieruit volgt een bedrag dat u terugkrijgt 
van de Belastingdienst in de vorm van kinderopvangtoeslag. Kijk 
ook even op: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen

INSCHRIJVEN
U vindt het inschrijfformulier voor de BSO op de website van 
Helmgras. Als u het inschrijfformulier (digitaal) invult en mailt naar 
bsohelmgras@tabijn.nl kunnen wij uw kind inschrijven. Na ont-
vangst van het inschrijfformulier neemt onze BSO-coördinator 
contact met u op over de plaatsing.

WACHTLIJST
Als de BSO groep van uw keuze vol is, plaatsen wij uw kind 
op een wachtlijst. Broertjes en zusjes en kinderen die al opvang 
afnemen hebben daarbij voorrang. Zodra uw kind geplaatst kan 
worden, maken wij een afspraak voor een kennismaking. Na-
tuurlijk is het altijd mogelijk om op afspraak een kijkje te komen 
nemen bij BSO Helmgras. 

OPZEGGEN
Wij hanteren een opzegtermijn van 2 maanden in het eerste jaar 
waarin uw kind naar de BSO gaat. Daarna is de opzegtermijn  
1 maand. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk via bsohelmgras@
tabijn.nl.

Opvangkosten4
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Wie werken er op BSO Helmgras?5

6
OUDERCOMMISSIE 
Elke organisatie in de kinderopvang is wettelijk verplicht om een 
oudercommissie in te stellen. Elke ouder met een kind op BSO 
Helmgras kan lid worden van de commissie. De oudercommissie 
bestaat momenteel uit drie leden, die minstens vier keer per jaar 
samenkomen voor een overleg met de leiding van de BSO. Ver-
slagen van die overleggen worden op de website gepubliceerd. 
De oudercommissie fungeert als belangenbehartiger, heeft in-
spraak in belangrijke onderwerpen en speelt een rol in de com-
municatie met ouders. Het doel van de oudercommissie is om 
samen met BSO Helmgras de kwaliteit van de opvang te borgen 
en waar mogelijk te verbeteren.

WAT DOET DE OUDERCOMMISSIE?
BSO Helmgras moet de oudercommissie om advies vragen 
wanneer er sprake is van wijzigingen in het kwaliteitsbeleid, pe-
dagogisch beleid, personeelsbeleid of de groepsbezetting. Ou-
ders hebben inspraak in het beleid op het gebied van voeding, 
opvoeding, veiligheid en gezondheid. Daarnaast hebben ouders 

 
een stem bij de vaststelling van openingstijden, klachtenregeling 
of prijswijzigingen. Ook is de oudercommissie initiatiefnemer van 
het BSO buffet in het najaar. De organisatie daarvan wordt door 
de BSO en de oudercommissie samen gedaan. 

LID WORDEN?
Heeft u een vraag of een opmerking voor de oudercommissie? 
Mail dan naar ocbso.helmgras@tabijn.nl. De oudercommissie is 
altijd op zoek naar nieuwe leden. Interesse? Aanmelden kan via 
hetzelfde mailadres, of meld u aan bij de BSO coördinatoren.

WAT IS BOINK?
BOinK is een belangenvereniging voor ouders in de kinderop-
vang. Doel van deze vereniging is het behartigen van de belan-
gen van ouders en het informeren van oudercommissies. De 
oudercommissie van BSO Helmgras is lid van BOinK. Daarom 
mogen alle ouders van de BSO gebruikmaken van hun dienst-
verlening. Zie voor meer informatie www.boink.info

 De stem van de ouders

NAAM FUNCTIE WERKDAGEN
Cindy Liefting Onderwijsassistent/coördinator BSO di, do, vr
Patricia Kouwenberg Onderwijsassistent/coördinator BSO ma, di, do, vr
Silvie Kaandorp Onderwijsassistent/SportBSO/BSO Helmgras ma, di, do, vr
Kimberly van Brienen  Onderwijsassistent/SportBSO/BSO Helmgras di, do, vr
Joyce Huisman Onderwijsassistent/BSO Helmgras ma, di, do
Patricia Raven Onderwijsassistent/BSO Helmgras ma, di, do
Claudia Schuit Onderwijsassistent/BSO Helmgras ma, di, do
Miriam de Loos Onderwijsassistent/BSO Helmgras ma, di, do
Maartje Vermij Vaste inval beide locaties 

Het team van BSO Helmgras bestaat voor de kinderen uit be-
kende gezichten. Vrijwel alle BSO medewerkers zijn tijdens de 
schooldag als onderwijsassistent actief in de groepen. De vol-
gende teamleden werken op BSO Helmgras:
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LANDELIJK REGISTER KINDEROPVANG 
BSO Helmgras staat ingeschreven in het Landelijk Register Kin-
deropvang. Om ingeschreven te staan in het register moet de op-
vang voldoen aan voorwaarden. Deze worden gecontroleerd door 
een toezichthouder van de GGD, in opdracht van de gemeente 
Castricum. U kunt de inspectierapporten bekijken via onze web-
site. Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang kunt 
u zien dat BSO Helmgras als volgt staat ingeschreven:
• BSO Helmgras: LRK nummer 100639914
• SportBSO Helmgras: LRK nummer 566748101

HEEFT U EEN KLACHT?
Als ouders, oudercommissie of bedrijven een klacht hebben kun-
nen zij zich wenden tot de groepsleiding, de BSO coördinator of 
directie van Helmgras. Bent u niet tevreden over de afhandeling 
van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw 
vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket 
Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw 
klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation 
proberen op te lossen.

GESCHILLENCOMMISSIE
U kunt ook rechtstreeks een klacht indienen bij de externe en 
onafhankelijke ‘Geschillencommissie Kinderopvang en Peuter-
speelzalen’. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, 
deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een 
bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak 
moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet 
mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op: www.degeschil-
lencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang




