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Identiteit: 
Wij geloven dat we allemaal 
waardevol en van betekenis zijn voor 
God en voor elkaar. Wij willen vanuit 
Zijn woord respect en begrip voor 
elkaar meegeven. Wetende dat Zijn 
liefde er voor ons allemaal is en we 
deze mogen uitdragen. 

Kind en Onderwijs: 
Wij weten dat we allemaal 
verschillend zijn en respecteren 
elkaars opvattingen en ideeën. 
We zijn een Kanjerschool en laten 
leerlingen leren over zichzelf, en over 
de omgang met de ander. 

Wij gaan bewust en zorgvuldig met 
onszelf, elkaar en onze omgeving om. 
We leren en werken samen. Hierbij 
onderzoeken we wat we kunnen 
leren van anderen, zowel binnen als 
buiten de school. Wij denken na over 
de gevolgen van ons handelen en 
proberen elke dag de beste keuzes 
te maken. Wij treden onze omgeving, 
de wereld en het leven nieuwsgierig 
tegemoet. Wij gaan uitdagingen niet 
uit de weg, maar zien het als een 
kans om onszelf te ontwikkelen.

Wij verbinden (basis)vaardigheden 
en brede kennis met elkaar zodat er 

een rijke samenhang ontstaat tussen 
wat we weten, willen, kennen, kunnen 
en ervaren. Wij gebruiken nieuwe 
inzichten, methodieken, leermiddelen 
en werkwijzen vanuit ons Dalton- en 
IPC-onderwijs. 
 
Partnerschap:
Onderwijs maak je samen, in 
verbinding met de ander. Daarom 
werken wij samen vanuit partnerschap 
met ouders, de wijk, de gemeenschap, 
de bedrijven en de scholen om ons 
heen. Wij zien ouderbetrokkenheid 
als een gelijkwaardige en niet 
vrijblijvende samenwerking tussen 

ouders en school; elk vanuit 
de eigen rol, deskundigheid en 
verantwoordelijkheid. Zo werken wij 
samen aan de ontwikkeling van de 
leerling.

Professionele organisatie: 
Bij de Van Heemstraschool werken 
professionele medewerkers in een 
lerende organisatie waarin leerlingen 
en medewerkers optimaal tot 
persoonlijke ontwikkeling komen. 
Het handelen van medewerkers 
zorgt ervoor dat leren op een manier 
gebeurt die bij je past, uitdagend 
is en ruimte geeft om invloed te 

hebben op je eigen leerproces. 
Medewerkers zijn gericht op 
relevante maatschappelijke en 
onderwijskundige ontwikkelingen en 
zijn in staat deze toe te passen in het 
onderwijsaanbod.

Financiën, Beheer en 
Huisvesting
Wij zijn goed georganiseerd, 
kwaliteits- en toekomstgericht 
en financieel gezond. Inkomsten 
zijn bedoeld om goed onderwijs 
te bieden. Financiële middelen 
besteden wij zoveel mogelijk aan het 
primaire proces.

Waar staan we voor?
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Augustus 2022
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
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Zomervakantie
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Zomervakantie
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Zomervakantie
Meester Tonny jarig
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Zomervakantie
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Zomervakantie
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Zomervakantie
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Zomervakantie
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Zomervakantie
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Zomervakantie
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Groepsindeling
groep leerkracht dagen Email 

1/2A Froucke Hoekstra Ma., di., wo., do., vr. frouckehoekstra@stichtingcambium.nl

1/2B Nina Stobbelaar ma., di., wo., do. en vr. ninastobbelaar@stichtingcambium.nl

3 Hendriette Agterhuis

Margreet van der Ziel

ma. en di.

wo., do., vr.

hendrietteagterhuis@stichtingcambium.nl

margreetvanderziel@stichtingcambium.nl

3/4 Annerieke van den Beld/  Liz de 
Jong na verlof 

Annelin Veldhuis/ Linda van der 
Vegte na verlof

ma., di., do. en vr./ werkdagen nog 
onbekend

wo./ werkdagen nog onbekend

anneriekevandenbeld@stichtingcambium.nl
lizdejong@stichtingcambium.nl

annelinveldhuis@stichtingcambium.nl
lindavandervegte@stichtingcambium.nl

5 Annelin Veldhuis

Mirjam Tromp

ma., di 

wo., do., vr

annelinveldhuis@stichtingcambium.nl

mirjamtromp@stichtingcambium.nl

6 Niels Schipper

Mirjam Tromp

ma., wo., do. en vr.

di.

nielsschipper@stichtingcambium.nl

mirjamtromp@stichtingcambium.nl

7 Rimke Voerman

Loes van Dijk

ma. en di.

wo., do. en vr.

rimkevoerman@stichtingcambium.nl

loesvandijk@stichtingcambium.nl

8 Jeanine van ’t Ende ma., di., wo., do., en vr. jeaninevantende@stichtingcambium.nl

 

Andere teamleden
Johan Bisschop, Directeur 
johanbisschop@stichtingcambium.nl

Niels Schipper, Bouwcoördinator 
nielsschipper@stichtingcambium.nl

Gerke Hoogers, Intern begeleider 
gerkehoogers@stichtingcambium.nl

Hanna de Bruin, Administratief medewerker 
hannadebruin@stichtingcambium.nl

Tonny Harmsen, Conciërge 
tonnyharmsen@stichtingcambium.nl
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wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
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Algemene ouder-
middag/ avond
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10 Minutengesprek-
ken 
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ken 
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Schoolreis groepen 
6 en 7
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Kinderpostzegels 
(groep 8)
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Schoolreis groepen 
1 t/m 5
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Schooltijden 
De Van Heemstraschool hanteert een continurooster. Hierbij 
gelden de volgende schooltijden: 

Maandag: 8.30 uur -14.15 uur
Dinsdag: 8.30 uur -14.15 uur
Woensdag: 8.30 uur -12.30 uur
Donderdag: 8.30 uur -14.15 uur
Vrijdag: 8.30 uur -14.15 uur

Deze tijden zijn voor alle groepen gelijk en gelden dus van de 
kleutergroepen tot en met groep 8. Op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag spelen de leerlingen na het middageten 
met hun eigen bouw een half uur buiten. Dit zal onder 
begeleiding van leerkrachten en pauzekrachten gebeuren.

De bel gaat vijf minuten voor schooltijd, zodat de kinderen 
rustig naar binnen kunnen komen en de lessen op tijd kunnen 
beginnen. Bij hevige regenval zal er een “regenbel” gaan (2 korte 
belsignalen). Vanaf de bel mogen de kinderen dan naar binnen. 

Financiën / Kosten 
Om het overblijven op school mogelijk te maken, worden we 
ondersteund door vrijwilligers. Wij vragen van u jaarlijks een 
vrijwillige financiële bijdrage van € 25,00 per kind om de 
pauzekrachten een vrijwilligersvergoeding te kunnen betalen. 
Voor het incasseren van dit bedrag maken we gebruik van de 
doorlopende machtiging die u bij aanmelding heeft ingevuld.

Ouderbijdrage/andere kosten 
Ieder jaar wordt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage 
gevraagd. Van deze bijdrage worden evenementen die in de loop 
van het jaar plaatsvinden bekostigd zoals het Sinterklaasfeest, 
Kerst, projecten e.d. Het gaat dus om uitgaven die het 
schoolleven van uw kind nog aantrekkelijker maken. Ook 
niet gesubsidieerde uitgaven, zoals excursies worden uit deze 
bijdrage bekostigd. We sluiten geen leerlingen uit waarbij ouders 
de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. 

Dat mogen wij niet, maar dat willen wij ook niet. De vrijwillige 
ouderbijdrage bedraagt € 25,00 per kind. Kinderen die na 
1 januari instromen betalen € 2,50 per maand. Leerlingen 
waarvoor geen bijdrage wordt betaald, kunnen niet 
vanzelfsprekend aanspraak maken op de ‘extraatjes’.

Kosten schoolreis en kamp groep 8
Alle groepen 1 t/m 7 gaan jaarlijks op schoolreis. Groep 8 gaat 
aan het einde van het schooljaar op kamp. Hier zijn kosten aan 
verbonden. De hoogte van de bedragen zijn als volgt:
- Schoolreisje groep 1-2  € 20,00
- Schoolreisje groep 3-7 € 25,00
- Schoolkamp + musical  € 92,50 
De kosten van de schoolreis of het kamp van groep 8 worden 
geïncasseerd via automatische incasso. De data van de 
verschillende incasso’s worden tijdig aangekondigd via onze 
nieuwsbrief.

Wij gaan naar school 
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wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
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Start kinderboeken-
week

Dag van de leraar
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Herfstvakantie
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Herfstvakantie
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Herfstvakantie

 19

Herfstvakantie
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Herfstvakantie
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43

Studiedag, kinderen 
vrij
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Juf Hanna jarig

 29 30
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Vakanties en 
vrije dagen

Vakanties 
Herfstvakantie   17 oktober t/m 21 oktober 2022
Dag voor Kerstvakantie   23 december 2022; kinderen vanaf 12.00 uur vrij
Kerstvakantie   26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie   27 februari t/m 3 maart 2023
Paasweekend   7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie   24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart   18 en 19 mei 20223
Tweede Pinksterdag   29 mei 2023
Dag voor zomervakantie   21 juli 2023; kinderen vanaf 12.00 uur vrij
Zomervakantie   24 juli 2023 t/m 1 september 2023

Vrije dagen 
Maandag 24 oktober 2022:    studiedag team, kinderen vrij
Vrijdag 12 mei 2023:  studiemiddag, kinderen vrij
Dinsdag 30 mei 2023:  studiedag team, kinderen vrij

Verzuim 
Bij ziekte van uw kind dient u uw kind tussen 8.00 uur en 8.15 uur telefonisch af te 
melden of via Parro. Ook van een bezoek aan een dokter, tandarts enz., waarvan wij 
hopen dat u dit zoveel mogelijk buiten de schooluren afspreekt, verwachten wij van 
tevoren bericht. De school registreert de momenten/tijden/data dat het kind verzuimt 
alsook de reden van de afwezigheid. Verzuim waarvoor geen verlof is verleend en te laat 
komen noteren wij als ‘ongeoorloofd’. 

Verlof  
Voor het aanvragen van verlof vult u een formulier in. Deze is te verkrijgen bij de ingang 
van de school, bij de bouwcoördinator en op de website. Bijzonder verlof behoort ruim 
van tevoren schriftelijk bij de bouwcoördinator te worden aangevraagd. Meer informatie 
over de leerplicht kunt u vinden op de website van de school.
 



notities

   

   

   

   

   

   

   

   

November 2022
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
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Dankdag

 
2

Schoonmaakavond 

3 4 5 6

45 7 8 9

Sint Maarten in 
Hattem
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10-Minutengesprek-
ken 
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10-Minutengesprek-
ken
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•  Het verder door ontwikkelen van ons Daltononderwijs. De kernwaarden van Dalton 
passen meer dan goed bij het ‘onderwijs voor de toekomst’. Hierdoor ontwikkelen 
kinderen zich tot sterke, zelfstandige, verantwoordelijke leerlingen, die iets kunnen 
en willen betekenen voor de maatschappij. Niet bang om te falen maar nieuwsgierig, 
ontdekkend en reflecterend. Samen leren, samen groeien!

•  Het werken met een nieuwe rekenmethode via Snappet en het verder borgen van ons 
ontwikkelde rekenonderwijs door collegiale consultatie, leerteams en vakliteratuur 

•  Het verbeteren van ons taal, lees en spellingsonderwijs.
•  Het thematisch onderwijs via IPC verbeteren door in te zetten op de doorgaande lijn 

door de hele school en de samenwerking met de peuteropvang.  

Speerpunten
voor komend jaar
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December 2022
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

48 1 2 3 4
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Sinterklaas

5 6 7 8 9 10 11

50 12 13 14 15 16 17 18

51 19 20 21

Kerstviering

22

Kinderen 12.00 uur 
vrij

 23 24 25

52

Kerstvakantie

26

Kerstvakantie

27

Kerstvakantie

28

Kerstvakantie

29

Kerstvakantie 

30 31



Kanjertraining

Veilige plek
De Van Heemstraschool wil een veilige plek bieden aan alle kinderen. Wij monitoren deze 
veiligheid actief door jaarlijks de vragenlijst ‘Sociale Veiligheid’ van KanVas (het leerlingvolg-
systeem van de Kanjertraining) af te nemen. Deze vragenlijst geeft aanleiding om ons beleid 
ten aanzien van Sociale Veiligheid te evalueren. Deze vragenlijst wordt afgenomen in groep 
5 t/m 8.
Plagen komt bij kinderen voor en hoort bij het met elkaar omgaan. Pesten is niet gewoon en 
tolereren wij niet. We zijn alert op signalen van pestgedrag maar in zowel de theorie als de 
praktijk blijkt dat het niet eenvoudig is om alles (tijdig) te zien. De samenwerking met ouders 
vinden wij niet alleen heel waardevol maar dit hebben we ook nodig. Signalen van pest-
gedrag kunt u altijd delen met de leerkracht, ook wanneer het niet uw eigen kind aangaat. 
Hoe eerder u dit doet, hoe beter wij daarop kunnen inspelen. In de klas wordt veel aandacht 
besteed aan goed omgaan met elkaar, zoals we leren bij de Kanjertraining. Voor pestklachten 
is er een stappenplan dat op school is in te zien. Bij pestklachten kan de leerkracht dit stap-
penplan hanteren. Ouders kunnen hiernaar informeren. Open communicatie en korte lijnen 
met de leerkracht geven vaak het beste en het snelste resultaat.

Anti-pest coördinator
Op school hebben we daarnaast een anti-pest coördinator: juf Mirjam Tromp (groep 5). Zij is 
tevens onze Kanjercoördinator. U kunt haar altijd vragen om meer informatie of ondersteu-
ning wanneer uw kind te maken heeft met pesten. Ook is Mirjam de interne vertrouwensper-
soon.    
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Januari 2023
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
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Kijk-, praat- en luisteravond 
Contact tussen ouders en leerkrachten vinden we 
heel belangrijk op school. Vier keer per jaar worden 
spreekavonden georganiseerd om met de leerkracht 
te spreken. De leerlingen vanaf groep 3 zijn bij de 
spreekavonden van harte welkom.

Op dinsdag 13 september en donderdag 15 september staat 
de eerste spreekavond gepland. 

De tweede spreekavond is op dinsdag 22 november of 
donderdag 24 november. 

De derde spreekavond is vóór het eerste rapport, de data 
hiervoor zijn dinsdag 14 februari en donderdag 16 februari. 
Deze spreekavond heeft een verplicht karakter. Op deze 
avond verwachten we alle ouders.

De data voor de laatste spreekavond zijn dinsdag 27 juni en 
donderdag 29 juni. Deze spreekavond is voorafgaand aan het 
laatste rapport. Deze heeft ook een verplicht karakter.
Alle spreektijden worden ‘s middags na schooltijd en 
eventueel ‘s avonds gepland. Voor een (langer) gesprek 
tussendoor kunt u gewoon een afspraak maken met de 
groepsleerkracht. Indien gewenst zal de groepsleerkracht ook 
zelf contact met u opnemen voor een gesprek.
Tijdens de spreekavonden zal ook een lid van het 
managementteam aanwezig zijn. Als u een van hen wilt 
spreken kunt u hiervoor een afspraak maken.

Samen met ouders  
Informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar houden alle groepen een 
informatieavond voor de ouders. Het is voor alle ouders een 
mooie en interessante avond en het is van belang dat deze 
avond wordt bezocht. 

Medezeggenschapsraad
De MR heeft als taak de schoolleiding, gevraagd of ongevraagd, 
te toetsen omtrent het beleid van de school. 
In een aantal gevallen is er instemming van de MR vereist om 
het beleid te kunnen uitvoeren. De taken en bevoegdheden 
hieromtrent zijn beschreven in de “Wet Medezeggenschap 
Scholen” (WMS).
De raad bestaat uit een vertegenwoordiging van de ouders en 
een vertegenwoordiging van het personeel en komt ongeveer 8 
keer per jaar bij elkaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Het 
vergaderrooster en de verslagen van de vergaderingen worden 
gepubliceerd in de nieuwsbrieven en op de website van de 
school.

GMR
De GMR toetst beleid dat school overstijgend is en is onder 
meer sparringpartner van de directeur bestuurder. 
De GMR bestaat uit zowel ouderleden als personeelsleden. 

OWG
De leden van de ouderwerkgroep worden uit en door de ouders 
gekozen, ook een leerkracht is lid van het OWG. De taken die 
in de ouderwerkgroep worden uitgevoerd zijn onder meer: 
beheer van het ouderfonds, (mede)organiseren van activiteiten 
en het meedenken over allerlei praktische schoolse zaken. Het 
rekeningnummer van de OWG is NL07RABO0313102155 t..n.v. 
Stichting Cambium inzake Van Heemstraschool te Hattem.

1

2

3

4
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Februari 2023
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
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Meester John jarig
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Juf Loes jarig
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Voorjaarsvakantie
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Onderwijsbehoefte
We stellen ons als school steeds de vraag: 
“Wat heeft dit kind nodig?” i.p.v. ”Wat heeft dit 
kind?”. (Pameijer e.a., 2009). Dit noemen we 
een onderwijsbehoefte. Het is datgene wat 
een leerling nodig heeft om een bepaald doel 
te bereiken. Deze worden genoteerd in het 
groepsoverzicht om vervolgens uit te kunnen 
werken in een groepsplan. Onderwijsbehoeften 
kunnen zeer divers zijn, maar komen in de kern 
voor in de volgende gebieden:

1.  Instructie: visuele ondersteuning, herhaalde 
instructie, voordoen-nadoen.

2.  Leertijd: meer leertijd (of lagere doelen), 
minder leertijd (of hogere doelen).

3.  Feedback: competentie verhogende 
feedback, grenzen stellende feedback, 
beloningen.

4.  Structurering taak: minder plaatjes, grotere 
letters, taak in kleine eenheden, afdekken.

5.  Aanpassing sociale omgeving: 
rustige kinderen in de omgeving, 
samenwerkingsvormen.

Op de Van Heemstraschool verlenen we 
ondersteuning aan onze leerlingen en houden 
we rekening met de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen. Dit doen we door observaties 
op cognitief en sociaal-emotioneel gebied, 
methodeonafhankelijke toetsen (IEP), methode 
gebonden toetsen en gesprekken met 
leerlingen, ouders, verzorgers en/of externen. 

Wij willen tegemoetkomen aan en uitgaan van 
de mogelijkheden van ieder kind. Ons doel 
is het bieden van een toekomstperspectief 
aan kinderen dat voor hen uitdagend 
en uitnodigend is. De leerkracht is 
verantwoordelijk voor de ondersteuning in de 
groep. Wij kiezen ervoor dat leerlingen zoveel 
mogelijk binnen de groep onderwijs krijgen 
en bij de groep worden gehouden. Hiervoor 
gebruiken wij het model van ‘directe instructie’. 
Lessen in reken-, taal-, en leesvaardigheden 
hebben altijd dezelfde structuur: oriëntatie op 
de les, algemene instructie, basisinstructie/ 
verlengde instructie, zelfstandig werken en de 
evaluatie van de les.

De kinderen worden o.a. ingedeeld op basis van 
de volgende instructie-behoeftes:
•  Aanpak 1: instructieafhankelijke 

leerlingen 
  Deze kinderen krijgen verlengde 

instructie aan de instructietafel of in een 
instructiegroep. 

• Aanpak 2: basisinstructie
  Deze kinderen gaan na de basisinstructie 

aan het werk. 
•  Aanpak 3: instructieonafhankelijke 

leerlingen
  Deze kinderen gaan na de algemene 

inleiding aan het werk en krijgen een 
compact aanbod en verrijkingsstof. 

Groepsplannen
Op de Van Heemstraschool werken we met 
groepsplannen. Groepsplannen zijn er op de 
gebieden: lezen, begrijpend lezen, rekenen, 
spelling en sociaal-emotionele ontwikkeling. In 
deze groepsplannen verdelen we de kinderen 
in leerstofaanbod/instructie op basis van hun 
mogelijkheden en onderwijsbehoeften. We 
hebben vijf keer per jaar een groepsbespreking 
waarin de leerkracht de zorg in de groep 
en de groepsresultaten bespreekt met de 
intern begeleider. Soms kan het zo zijn dat de 
begeleiding een andere vorm vraagt dan de 
huidige. De leerkracht zal dan samen met de 
ouders en indien mogelijk met de leerling een 
plan van aanpak opstellen. 
Een volledige beschrijving van het werken met 
plannen is te lezen in ons zorgdocument.

Handelingsgericht werken
Op de Van Heemstraschool werken wij op een handelingsgerichte wijze. Dit 
is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is 
op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van onze leerlingen. Op 
basis van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften een 
leerling heeft. Vervolgens passen wij het onderwijs daarop aan. Op deze 
manier wordt er zowel handelingsgericht als opbrengstgericht gewerkt om 
de meest passende en optimale resultaten te behalen.
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Maart 2023
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Bijzondere contactpersonen 

Schoolvertouwenspersoon
Bij de schoolvertrouwenspersoon kunnen 
kinderen, maar ook ouders terecht die graag 
onder vier ogen willen praten over iets wat hen 
bezighoudt. Officieel heet diegene:
contactpersoon. Zij /hij kan klachten doorspelen 
aan vertrouwenspersonen buiten de school.
Dit gebeurt altijd in overleg met de klager. De 
contactpersoon kan rechtstreeks benaderd 
worden of via de “Uilenpost. Omtrent de 
behandeling van problemen en/of klachten zijn 
(op school te verkrijgen) strikte richtlijnen
opgesteld om goede afhandeling te waarborgen 
en vertrouwelijkheid te garanderen. De 
contactpersoon voor de Van Heemstraschool is 
juf Mirjam Tromp.
 
Externe vertrouwenspersoon: 
De externe vertrouwenspersoon voor Stichting 
Cambium is de heer Herman Riphagen, adviseur 
IJsselgroep. Hij is via onderstaande gegevens te 
bereiken.
IJsselgroep
Postbus 10257, 7301 GG Apeldoorn
Tel. 088 0931 888
 

Landelijke Klachtencommissie:
Landelijke Klachtencommissie voor het 
Christelijk Primair Onderwijs, Voortgezet 
Onderwijs, Beroepsonderwijs en 
Volwasseneducatie, onderdeel van het GCBO.
www.geschillencommissiebijzonderonderwijs.nl 
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel. 070-3861697
Email: info@gcbo.nl

Klachten over intimidatie en seksueel 
misbruik kunnen worden doorgegeven aan 
de vertrouwensinspecteur van het onderwijs. 
Centraal meldpunt 0900-1113111. 
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April 2023
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

13 1 2

14 3 4 5

Paasviering

6

Goede Vrijdag

 7 8 9

15

Tweede Paasdag

10  11 12 13  14 15 16

16

Meester Johan jarig

17

Eindtoets IEP (groep 
8)

18

Eindtoets IEP (groep 
8

19 20

Koningsspelen

21 22 23

17

Meivakantie

24

Meivakantie

 25

Meivakantie

26

Meivakantie
Koningsdag

27

 Meivakantie

28 29 30



Algemene contactgegevens

Adres: 
Van Heemstraschool
Uilennest 10
8051 HB Hattem
t (038) 444 12 77
e vanheemstraschool@stichtingcambium.nl
www.vanheemstraschool.nl

Managementteam (MT)
De dagelijkse leiding van de school is in handen van het Management Team (MT). 
Deze bestaat uit de directeur van de school, de bouwcoördinator(en) en de 
intern begeleider.

De directeur van onze school is Dhr. Johan Bisschop. Hij geeft 
leiding aan het MT en draagt de eindverantwoordelijkheid 
voor de school. 

De Van Heemstraschool heeft een bouwcoördinator. 
Dit is Niels Schipper. Niels is het aanspreekpunt voor 
alle onderwijskundige en organisatorische zaken.

In iedere klas zijn kinderen die extra zorg of hulp 
nodig hebben. De intern begeleider, Gerke Hoogers, 
ondersteunt de leerkracht bij het signaleren en bege-
leiden van deze leerlingen, volgt deze kinderen door 
de jaren heen en zorgt ervoor dat ze ieder jaar de juiste 
ondersteuning ontvangen.

Administratie
Onze administratief medewerkster is Hanna de Bruin. 
Zij is een dag binnen onze school werkzaam. 
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Mei 2023
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

18

Meivakantie

1

Meivakantie 

2

Meivakantie

3

Meivakantie

4

 Meivakantie

5 6 7

19

Avond-4-daagse

8

Avond-4-daagse

9

Avond-4-daagse

10

Avond-4-daagse

11

Studiedag kinderen 
vrij

12 13 14

20 15 16

Meester/ juffendag

17

Hemelvaartweekend

18

Hemelvaartweekend

 19 20 21

21 22 23

Meester Niels jarig

24

 

25 26
 

27

Eerste Pinksterdag 

28

22

Tweede Pinksterdag

29

Studiedag, kinderen 
vrij

 30 31



Medezeggenschapsraad
Op iedere school kunnen ouders mee beslissen over het beleid 
op school in een Medezeggenschapsraad (MR). Ook onze 
school heeft een dergelijke raad.
Er zitten 3 personeelsleden in die de belangen van het 
personeel behartigen en 3 ouders die de belangen van de 
ouders van de school behartigen. Leden van een MR worden 
gekozen vanuit het team en alle ouders van de school.

Voor het personeel zijn dat dit jaar:
Margreet van der Ziel
Liz Lunenborg
Mirjam Tromp

Namens de ouders zijn dat:
Nanda Smit
Bart ten Brinke 
Linda Molenaar
 

Ouderwerkgroep
Een onmisbare schakel binnen onze school is de ouderwerk-
groep. Deze actieve groep ouders regelt allerlei hand- en span-
diensten voor de school. Ze vergaderen ongeveer 6 keer per jaar 
op school om alles te organiseren. Wilt u ook meehelpen? Neem 
contact op met owg@vanheemstraschool.nl. Op de website van 
de school kunt u meer informatie vinden over de OWG.

Leden zijn:
Eva Kouw
Marlies Afman
Frieda van Dijk
Angela Hoven
Henriëtte Nagelhout  
 

Overige gegevens
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Juni 2023
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

22  1 2 3

 

4

23

Juf Annelin jarig
 

5 6 7 8 9 10 11

24 12 13 14 15 16 17 18

25 19 20

Juf Mirjam jarig

21

Schoonmaakavond

22 23 24 25

26 26

10 Minutengesprek-
ken 

27 28

10 Minutengesprek-
ken

29

 

30



Partners
Kinderopvangorganisatie Partou 
t   038-4447400
Dorpsweg 29-31b
e  dorpsweg31b@partou.nl 
Uilennest 10
e  uilennest@partou.nl

Vanuit een gedeelde missie en visie hebben we het 
afgelopen jaar toegewerkt naar de samenwerking met 
Kinderopvangorganisatie Partou. Partou heeft sinds mei 2018 
een mooie ruimte gekregen binnen de Van Heemstraschool. 
Partou verzorgt kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en 
voor- en naschoolse opvang. De kinderen van de peuteropvang 
komen op maandag en donderdag om de week meekijken in de 
kleutergroepen, om zo de overstap van peuterspeelzaal naar de 
basisschool laagdrempelig te houden.

Buurtsportcoaches MFC De Marke
Samen met de buurtsportcoaches werken we samen aan een 
gezonde en actieve leefstijl. 
Naast het verzorgen van de gymlessen zorgen de 
buurtsportcoaches ook voor een buitenschools aanbod. 
e  buurtsportcoach@mfcdemarke.nl 
t   06-18746592
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Juli 2023
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

27

Wisseluurtje

3

Juf Liz jarig

4

Rapport mee

5 6  7

 

8

Juf Nina en juf 
Jeanine jarig

9

28

Musical groep 8

10  11 12 13  14 15 16

29

Afscheidsavond 
groep 8

17

Uitzwaaien groep 8

18 19 20

Laatste schooldag, 
kinderen 12.00 uur 

vrij

21 22

Juf Hendriette jarig

23

30

Zomervakantie

 
24

Zomervakantie

 25

Zomervakantie

26

 Zomervakantie
Juf Annerieke jarig

27

Zomervakantie

28 29 30

31

Zomervakantie 

31



Van Heemstraschool
Uilennest 10
8051 HB Hattem
t (038) 444 12 77
e vanheemstraschool@stichtingcambium.nl
www.vanheemstraschool.nl

Stichting Cambium 
Onze school maakt deel uit van Stichting Cambium.  
Onder deze stichting vallen zeven scholen:
In Wezep: De Bron en De Rank 
In Hattem: De Van Heemstraschool en de Jan Jaspersschool
In Heerde: Het Talent en Wereldwijs
In Veessen: De IJsselvallei

Het centraal bureau van de stichting is gevestigd in ‘De Heerd’
Bezoekadres Stichting Cambium:
Rhijnsburglaan 7a, 8181 XW Heerde

Stichting Cambium:
Postbus 18, 8180 AA Heerde
t  06-38149265. 
e secretariaat@stichtingcambium.nl
www.stichtingcambium.nl

College van bestuur: 
Dhr. B. Roeten
e secretariaat@stichtingcambium.nl

fotografie verzorgd door: 

Alice Kempers
Eikenlaan 12
8051 BD Hattem
t  06 46 32 82 48


