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6
deze week:

startgesprekken

20.00 uur OR 
vergadering

13
start thema:
Azie/Afrika

JUF LINDA

20 27

31
algemene informatie 

avond

7

MASON (gr. 2)

15 21 28

1

ELLA (gr. 2)
HANNAH (gr. 8)

8 15
schoolreisje

ANOUK (gr. 5)

22 29

2 9 16 23 30

3 10 24

4 11 18 25

5 12

KYAN (gr. 1)

19

JELMER (gr. 8)

26

september 2021

Grĳmans

vrij vanaf 12.00 uur
studiemiddag team

17

MARIJN (gr. 7)
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Ter herinning: 
heeft u de overblij-
frekening betaald?

4 11
19.30 uur OR 
vergadering

18
herfstvakantie

25
hele dag vrij

studiedag team

5 12

DANNY (gr. 6)

19
herfstvakantie

26

6
start 

Kinderboekenweek
Beroepen: Worden 

wat je wil.
MISCHA (gr. 8)

13
11.15-12.15 uur 
kleedjesmarkt

EBBE (gr. 6)

20
herfstvakantie

LUCAS (gr. 2)

27

7 14

YASMINE (gr. 6)

21
herfstvakantie

28

1 8
schoolfotograaf

15
afsluiting thema 

Azie/Afrika

22
herfstvakantie

29

MEESTER RENÉ

2 9 16

LYNN (gr. 6) 
ROAN (gr. 7)

23 30

3 10 17

LOU (gr. 7)

24 31

LISE (gr. 2)

oktober 2021
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1 8
start thema:Voeding

thema avond:
verbinding & 
kennismaking
TIES (gr. 8)

15
19.00-21.30 uur 

versieren Sint

22
deze week:

voortgangsgesprek-
ken groep 1 t/m 8

29

2

JANEY (gr. 7)

9 16 23

SHAKED (gr. 4)

30

3 10 17 24

4 11 18

JIP (gr. 4) 
OT (gr. 4)

25
19.30 uur OR 
vergadering

5 12 19 26

6 13 20

JUF BIANCA

27

7 14 21

NONNA (gr. 5) 
TOM R. (gr. 5)

28

november 2021

vrij vanaf 12.00 uur
studiemiddag team
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6
19.00-21.30 uur 
versieren Kerst

13 20

FLORINE (gr. 8) 
MELINE (gr. 5)

27
kerstvakantie

7

LAMAR (gr. 2)

14 21 28
kerstvakantie

1 8 15
kerstknutselcircuit

22
kerstdiner

29
kerstvakantie

2 9 16 23 30
kerstvakantie

3
Sinterklaas op 

school

10
afsluiting thema 

Voeding

MEES (gr. 7)

17

JUF JAIMY

24
kerstvakantie

BRADLEY (gr. 2)

31
kerstvakantie

4 11

DAVID (gr. 5) 
JULES (gr. 4) 
NELLE (gr. 8)

18

BRANKO (gr. 4) 
KIKI H. (gr. 7)

25

5 12 19

MEESTER MARTIJN

26

december 2021
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3
kerstvakantie

10
nieuwjaarskoffie 

deze week:
IEP Medio toetsen

19.30 uur OR 
vergadering

17
deze week:

IEP Medio toetsen

start thema: Gouden 
Eeuw

24
deze week:

IEP Medio toetsen

TIM (gr. 6)

4
kerstvakantie

11 18 25

5
kerstvakantie

12 19

EMMA (gr. 3)

26

6
kerstvakantie

LEVI (gr. 1)
JUF BARBARA

13
informatie avond 

groep 8

JUKKA (gr. 2)

20 27
advies gesprekken 

groep 8

VIANN (gr. 7)

7
kerstvakantie

14 21 28
JULIE (gr. 6)

1 8 15 22 29

BOUDEWIJN (gr. 8)

2 9

NADAV (gr. 1)

16 23 30

januari 2022

vrij vanaf 12.00 uur
studiemiddag team
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31 7 14
deze week: 

rapportgesprekken

21
voorjaarsvakantie

28

1 8 15 22
voorjaarsvakantie

2 9 16

MIKA (gr. 7)

23
voorjaarsvakantie

PENNY (gr. 2)

3 10

MILOU (gr. 1)

17 24
voorjaarsvakantie

4 11
rapporten mee

JESSEY (gr. 2)

18
afsluiting thema 
Gouden Eeuw

25
voorjaarsvakantie

5 12 19 26

6 13 20 27

februari 2022
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7 14
start thema:

Bouwen

21 28

1 8

JUF KIM

15

KIKI B. (gr. 7)

22 29

2 9 16

JILL (gr. 7)
SOPHIE (gr. 6)

23

ILAN (gr. 2)

30

3

MEESTER GERARD

10 17
19.30 uur OR 

vergadering

24 31

4 11 18 25

5 12

NOVA (gr. 7)

19 26

6 13 20

SENNA (gr. 3)

27

maart 2022

vrij vanaf 12.00 uur
studiemiddag team

van het afgelopen schooljaar. Hiertoe ontvangen alle
ouders in oktober een financieel overzicht.

Wat doet de MR?
De Medezeggenschapsraad is betrokken bij alle
(beleidsmatige) onderwerpen die voor onze school van
belang zijn. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het
school(jaar)plan, Schoolondersteuningsprofiel, de
formatie en begroting. De Mr adviseert de directie en
heeft op een aantal onderwerpen ook
instemmingsrecht. In de MR zijn ouders en personeel
vertegenwoordigd.
De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar van
19.30 – 21.00 uur op ‘De Zwaluw’. Op onze school
bestaat de MR uit twee leerkrachten en twee ouders.
De directeur is op verzoek van de MR bij de
vergaderingen aanwezig.

Samenstelling MR
De oudergeleding bestaat uit:
Bart Doeswijk
Resie Verbeek ( secretaris)

De leerkrachtengeleding bestaat uit
Gerard van Veghel (voorzitter)
José de Haan

Klachtenregeling

Op iedere school zijn twee contactpersonen benoemd
bij wie men in eerste instantie de klacht kan indienen.
Deze personen houden zich niet inhoudelijk met een
klacht gaan bezig. Zij hebben de taak de klager advies
en informatie te geven over mogelijke vervolgstappen.

De contactpersonen zijn:
Leerkrachtgeleding: José de Haan
Oudergeleding: Esther Zwemmer

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar de
Schoolgids op onze website: www.dezwaluw.nl

Communicatie met ouders

Op De Zwaluw hechten wij aan regelmatig contact en
goede communicatie met de ouders van de leerlingen.
Die contacten zijn zowel schriftelijk als mondeling en
zowel informeel als formeel.
Een opsomming:

Oudergesprekken en rapportavonden
Vier keer per jaar is er een ‘officieel’ moment waarop u
wordt uitgenodigd om met de leerkracht van uw
kind(eren) te overleggen. Dit zijn de volgende
momenten:
● In september tijdens het startgesprek waarbij u tips

en tops kunt uitwisselen met de leerkracht over uw
kind, vragen kunt stellen over het programma en
afspraken kunt maken. Het startgesprek is ook
geschikt om wederzijds verwachtingen uit te
spreken m.b.t. het onderwijs en de samenwerking.

● In november volgen de voortgangsgesprekken,
waarbij de ontwikkeling van uw kind - zowel op
leergebied als sociaal emotioneel - centraal staat.

● Begin februari volgt het rapportgesprek waarbij de
leerkracht de schriftelijke rapportage over de
ontwikkeling van uw kind met u bespreekt

● Medio april is er opnieuw een voortgangsgesprek,
waarbij vooruit gekeken wordt naar de overgang
van uw kind naar een volgende klas.

● Tenslotte zijn er rapportgesprekken aan het einde
van het schooljaar voor de groepen 1 t/m 7, waarbij

aan de ouders en de leerlingen van groep 7 ook
een voorlopig schooladvies voor het voortgezet
onderwijs gegeven wordt.

Omdat we het belangrijk vinden regelmatig met u over
de (leer)ontwikkeling van uw kind(eren) te praten,
hebben de gesprekken een ‘verplicht’ karakter. Alleen
het voortgangsgesprek in april is facultatief. Vanaf
groep 5 zijn ook de leerlingen welkom om aan te sluiten
bij de gesprekken.
U ontvangt twee keer per jaar een schriftelijke
rapportage waarin u kunt zien hoe het met de
ontwikkeling van uw kind gaat. De resultaten van de
toetsen uit ons leerlingvolgsysteem worden hierin ook
opgenomen.
Dat betekent dat er in ieder geval vier keer, verdeeld
over het schooljaar, een gesprek is met de leerkracht
van uw kind. Deze gesprekken houden u op de hoogte
van de ontwikkeling van uw zoon en/of dochter. Indien
noodzakelijk is het natuurlijk mogelijk om buiten deze
verplichte momenten een gesprek met de leerkracht
van uw kind te hebben. Daar moet u dan een afspraak
voor maken.  

Contacten met de directeur
Aan het begin van de schooldag is de directeur in de
gang bij de voordeur aanwezig. U kunt haar dan altijd
aanspreken voor een korte vraag. Wanneer u denkt
meer tijd nodig te hebben is het handig daarvoor een
afspraak te maken.

Algemene Ouderavond
Op deze avond staat een thema centraal, waarbij soms
een gastspreker wordt uitgenodigd. Het thema wordt na
overleg met de Ouderraad door het team vastgesteld.

Zwaluwnieuws
Maandelijks ontvangt u via e-mail het Zwaluwnieuws
met daarin belangrijke data, mededelingen m.b.t.
activiteiten en korte verslagen van leuke of opvallende
gebeurtenissen. Verder kunt u van de leerkracht van uw
kind mails ontvangen over zaken die een specifieke
groep betreffen.

Ouderhulp
Aan het begin van elk schooljaar krijgen alle ouders een
formulier, waarop zij kunnen aangeven bij welke
activiteiten zij de school willen en kunnen helpen. Soms
vragen leerkrachten gedurende het schooljaar
rechtstreeks ouders om hulp.

Website: www.dezwaluw.nl

De Zwaluw heeft een eigen website waarop u actuele
informatie kunt vinden, foto’s geplaatst worden en waar
de verschillende klassen stukjes plaatsen over wat
speelt binnen de groep.
De verschillende geledingen binnen de school zoals
MR en OR stellen zich aan u voor. Ook de Schoolgids,
het SchoolondersteuningsProfiel en andere
documenten en protocollen vindt u hier terug.

Mijn Album – Foto’s

In verband met de privacy plaatsen we de foto’s via
Parro in de juiste groepen. Dit betekent dat u alleen de
foto’s te zien krijgt die horen bij de groep van uw eigen
kind, zodat dit voldoet aan de eisen van de wet op de
privacy.
Twee keer per jaar kunt u aangeven of foto’s van uw
kind geplaatst mogen worden in Parro. Tevens kunt dan
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4 18
paasweekend

25
meivakantie

5 12 19 26
meivakantie

JUF MARTJE

6 13 20
IEP eindtoets 

groep 8

JESSE (gr.3)

27
meivakantie
Koningsdag

7 14

BEAUDILE (gr. 3)

21
IEP eindtoets 

groep 8

afsluiting Bouwen

28
meivakantie

8

BORIS (gr. 2)

15
lente feest 

29
meivakantie

TOM V. (gr.5)

2 9 16

DENNIS (gr. 1)

23 30

3

JUF JOSÉ

10 17 24

ISA (gr. 6)

1

april 2022

paasweekend
studiemiddag team

1

DYLANO (gr. 4)

22
Koningsspelen

ELISHIVA (gr.3)

11
deze week:

voortgangsgesprek-
ken

RINZE (gr. 5)
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2
meivakantie

9 16
start thema:

Planten

kamp groep 8

23

LOUISE (gr. 6)

30
deze week:

IEP Eind toetsen

3
meivakantie

10

OWEN (gr. 6)

17
kamp groep 8

24

GUUSJE (gr. 4)
SIEP (gr. 4)

31

4
meivakantie

SJORS (gr. 8)

11 18
kamp groep 8

5
meivakantie

12 19
kamp groep 8

26
hemelvaartweekend

6
meivakantie

13 20
kamp groep 8

EVA (gr. 8)
YASSINE (gr.6)

27
hemelvaartweekend

7 14 21 28

8

EMMA (gr.6) 

15

LUCA (gr. 5)
JUF NATHALIE

22 29

ALAE (gr. 1)

mei 2022

25

LUCAS (gr. 7)

(A t/m F). Hierdoor zijn er veel
differentiatie-mogelijkheden.

Bij de methode  Alles-in-1 wordt er gewerkt met één
boek voor alle vakken. Dit zorgt voor weinig
leswisselingen wat leidt tot meer rust en duidelijkheid.
In de ochtend wordt er vooral gewerkt aan de
cognitieve vaardigheden en in de middag worden
voornamelijk activiteiten gepland, die te maken hebben
met expressie, doe-opdrachten,werkstuk en onderzoek.

Elk jaar komen er vijf thema’s aanbod, één uit de
volgende domeinen: aardrijkskunde, cultuur,
geschiedenis, techniek en natuur. Hierbinnen worden
alle vakken gegeven, behalve rekenen,
handschriftontwikkeling  en bewegingsonderwijs.
Elk thema duurt vijf weken, start met een opening en
eindigt met een afsluiting. Binnen elk thema worden
afwisselende werkvormen en vaardigheden
aangeboden (klassikaal, individueel, in groepjes, in
tweetallen, onderzoekend/ontdekkend leren, schriftelijk,
mondeling, digitaal, cognitief, praktisch en creatief). Op
deze manier integreert De Zwaluw  Meervoudige
Intelligentie en coöperatief werken in het onderwijs en is
er een grote variatie aan activiteiten voor hoofd, hart en
handen.

Alles-Apart is de taalinstructie lijn van de methode. Net
als de projecten van Alles-in-1 is Alles-Apart uitgewerkt
op zes niveaus: hierdoor is de methode geschikt voor
zowel voor (taal)zwakke leerlingen als voor de
leerlingen die gebaat zijn bij meer uitdaging

Alles-Apart biedt:
- spelling
- werkwoordspelling
- grammatica
- begrijpend lezen
- stelopdrachten
- voortgezet technisch lezen (groep 5 en 6)

Binnen Alles-Apart is de hoofdzaak taalregels,
spellingcategorieën en leesstrategieën te leren en te
oefenen. Helder en duidelijk. Er kan uitstekend
zelfstandig mee worden gewerkt.
Taalonderwijs levert het meest op als de kinderen
betrokken zijn, als woorden en zinsconstructies op
verschillende manieren regelmatig terugkomen en
wanneer de kinderen zelf (nieuwe) taal regelmatig actief
gebruiken. Tijdens de projecten worden alle taalregels,
strategieën en afspraken van Alles-Apart herhaald,
gebruikt en toegepast waardoor deze veel beter blijven
“hangen”.
Thematisch onderwijs in Groep 1 ™ 3
In  groep 1 ™ 3 zullen mn creatieve opdrachten,
muziek, hoeken en boeken in het ( soms aangepaste )
thema worden aangeboden. In deze groepen staan niet
dezelfde leerdoelen centraal als in de bovenbouw.

Zelfstandig werken en Meervoudige
Intelligentie

Op de Zwaluw hebben wij de afgelopen jaren een
doorlopende lijn ontwikkeld v.w.b. het zelfstandig
werken in de groepen. Hierdoor creëren we tijd voor
extra, verlengde of vóór instructie binnen de groep.
Zelfstandig kunnen werken is voor het onderwijs op de
Zwaluw noodzakelijk omdat er grote verschillen bestaan
tussen onze leerlingen. Daarnaast willen wij ook
aansluiten bij de manier waarop onze leerlingen leren.
We gaan daarbij uit van de intelligenties zoals
psycholoog Howard Gardner beschreven heeft t.w.

Verbaal-Linguïstische intelligentie - woordknap
Logisch-Mathematische intelligentie - rekenknap
Visueel-Ruimtelijke intelligentie - beeldknap
Muzikaal-Ritmische intelligentie - muziekknap
Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie - beweegknap
Naturalistische intelligentie - natuurknap
Interpersoonlijke intelligentie -mensknap
Intrapersoonlijke intelligentie - zelfknap

Om onze leerlingen in de lessen aan te spreken op
deze verschillende intelligenties maken we gebruik van
coöperatieve werkvormen en de didactische structuren
zoals ontwikkeld door dr. Spencer Kagan.

Door het werken met de projecten van Alles-in-1 komen
alle intelligenties geïntegreerd in het lesprogramma aan
bod, zowel door de inzet van de  werkvormen zoals
hierboven beschreven, alsook door het toepassen van
zeer gevarieerde verwerkingen van de leerstof.
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6
pinksterweekend

JUF DESIREE

13
deze week:

IEP Eind toetsen

20
groep 1 t/m 8 
hele dag vrij

NIKAJ (gr. 6)

27

JUF BERNADETTE

7
deze week:

IEP Eind toetsen

14 21

JULIAN (gr. 7)

28

1 8 15 22 29

MILANKA (gr. 6)

2
19.30 uur OR 
vergadering

9 16 23

YURI (gr. 7)

30

3

JOOST (gr. 7)

10 17
dorpsfeest

BAUKE (gr. 6)

24
afsluiting Planten

4 11 18
dorpsfeest

25

5 12 19
dorpsfeest

KAY (gr. 5)

26

DUKE (gr. 5)

juni 2022

● Viering van een 25-, 40- of 50-jarig
ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten

● Viering van het 12 ½, 25, 40, 50 of 60 jarig
huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten

Met klem verzoeken wij u gebruik te maken van de
vakanties en vrije dagen voor familie-uitjes e.d.
Extra vrij wordt ook niet gegeven om bijv. files naar
vakantiegebieden te ontlopen o.i.d. Nog los van de
boete die u kan worden opgelegd door de
leerplichtambtenaar missen de leerlingen over de jaren
heen ook veel onderwijstijd.

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing die
door de directeur is genomen, staat het U te allen tijde
vrij om uw verlofaanvraag aan de leerplichtambtenaar
voor te leggen.

Wanneer u ervoor kiest om zonder toestemming van de
directeur toch verlof te nemen, is de laatste verplicht
om dit te melden bij de leerplichtambtenaar.  Dit zal
consequent gedaan worden.

Te laat komen
Om 8.20 uur gaat de deur open en komen de leerlingen
van groep 5 ™ 8 via de afgesproken ingang naar
binnen en gaan naar hun klaslokaal. Om 8.30 uur gaat
de bel en beginnen de lessen voor groep 5 ™ 8. De
leerlingen die dan nog niet aanwezig zijn worden als te
laat geregistreerd.
Tussen 8.35 en 8.45 uur worden de leerlingen van de
groepen 1/2  en 3/4 verwacht bij de afgesproken ingang
van de school. De leerkrachten halen de leerlingen van
deze groepen op.
Wanneer U voor schooltijd iets wilt melden aan de
leerkracht kunt u een mail sturen naar
kids@dezwaluw.nl of op het schoolmailadres van de
leerkracht. Even bellen kan ook tussen 8.00 en 8.15
uur.
In verband met de Corona maatregelen mogen ouders
hun kinderen niet binnen brengen.
Frequent te laat komen is reden voor gesprek, met u als
ouders, maar zeker ook met de leerlingen van de
bovenbouw omdat we vinden dat zij zelf ook een
verantwoordelijkheid hebben om op tijd in de klas te
zijn.

Zorg en Onderwijsondersteuning op “De
Zwaluw”

Alle kinderen bezitten potentie om te leren.
Het is de taak en de uitdaging van het onderwijs deze
talenten optimaal te gebruiken door te denken in
kansen, die bij ieder kind te ontdekken zijn!
Uitgangspunt is: ‘Wat heeft dit kind, in deze groep,
binnen de mogelijkheden van onze school nodig om tot
een optimale ontwikkeling te komen?’

Ondersteuning en zorg op groepsniveau
De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor ouders.
De leerkracht observeert en toetst de leerlingen en
analyseert de resultaten van de toetsen. Deze
resultaten worden gebruikt om het onderwijs aan te
passen. De leerkracht maakt
(groeps)handelingsplannen en voert deze uit.

Ondersteuning en zorg op schoolniveau
De IB-taken worden gecoördineerd door
Gerard van Veghel. Hij is onze Intern Begeleider en is
op maandag op ‘De Zwaluw’ aanwezig. Uiteraard kan
Gerard niet alle begeleiding voor zijn rekening nemen.

Daarom is ook Bianca Versteeg toegevoegd aan het
zorgteam als gedragsspecialist.
De begeleiding op het gebied van de
onderwijsondersteuning en zorg is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van directeur, intern begeleider,
gedragsspecialist en leerkrachten. Hoe de zorg voor de
kinderen verder is vormgegeven staat uitgebreid
beschreven in het Ondersteuningsplan van De Zwaluw.
Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd en kunt u nalezen
op onze website www.dezwaluw.nl .

Het leerlingvolgsysteem
Op De Zwaluw volgen wij de leerlingen systematisch in
hun ontwikkeling op leergebied. Elk kind heeft een
eigen dossier. Daarin worden alle ontwikkelingen en
vorderingen beschreven. Wij gebruiken voor het volgen
van de kinderen twee soorten toetsen:

● toetsen vanuit de methode  (methode
afhankelijke toetsen)

● toetsen van derden (methode onafhankelijke
toetsen, zoals IEP)

De methode afhankelijke toetsen komen uit de
methoden die wij gebruiken op school.
De methode onafhankelijke toetsen ( de IEP  Hoofd
Hart en Handen Toetsen van bureau ICE) testen de
kinderen op het gebied van:

● technisch lezen
● taalverzorging ( spelling)
● lezen
● schrijven
● woordenschat

Dit zijn de ‘Hoofd’ toetsen.
Een kind is natuurlijk meer dan rekenen en taal, ook
zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak
en creatief vermogen maken het tot wie het is. Een
compleet kind is hoofd, hart én handen. Door het
afnemen van de ‘Hart en Handen’ Toetsen krijgt een
kind inzicht in zijn/haar eigen profiel.

Om de Sociaal Emotionele Ontwikkeling van onze
leerlingen te volgen gebruiken wij Kanvas. Dit
programma sluit aan bij de Kanjertraining die op school
wordt gegeven.

Voor de kleuters vullen we de observatielijsten in die
passen bij het digitaal keuzebord en wordt de
Kleutersignalering dyslexieprotocol afgenomen.

In groep 8 wordt een eindtoets basisonderwijs gemaakt.
Alle basisscholen in Nederland zijn vrij om te kiezen
voor een - door het ministerie van onderwijs
goedgekeurde - Eindtoets die aansluit bij de manier van
lesgeven.Op De Zwaluw gebruiken we de IEP-toets.  
Op de jaarkalender staat aangegeven wanneer er
toetsen worden afgenomen.

Samenhangend thematisch onderwijs

Sinds schooljaar 2017 -2018 wordt op ‘De Zwaluw’ in
de groepen 4 t/m 8 gewerkt met het concept
Samenhangend thematisch onderwijs. Dit betekent dat
alle vakken in samenhang gegeven worden rond een
thema. Dit gebeurt met behulp van de methoden
‘Alles-in-1’ en ‘Alles-Apart’, waarbij ‘Alles Apart’ de
taalinstructie lijn van de methode is.  Deze methoden
zijn volledig kerndoelen dekkend en voldoen aan alle
eisen van de inspectie.

De methoden ‘Alles-in-1’ en ‘Alles-Apart’ zijn zeer
geschikt voor combinatiegroepen omdat elke les op zes
verschillende verwerkingsniveaus wordt aangeboden
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groep 8 & eindfeest
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zomervakantie

25
zomervakantie

5 12 19
zomervakantie
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zomervakantie
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11.30 uur
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zomervakantie
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BOBBI (gr. 5)
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SARAH (gr. 5)

3

FOSCO (gr. 6)

10 17 24 31

juli 2022
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17
zomervakantie

DEAN (gr.2)
SETH (gr. 6)
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augustus 
2022
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