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Basisschool Hof ter Weide

Schooljaar 2022 - 2023
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Social Schools
Wij communiceren via social schools met onze ouders. 
Mochten wij één enkele ouder of een groepje ouders 
willen bereiken, dan mailen wij via het ons bekende 
mailadres. Als ouders kunt u bij de social schools-
omgeving van de groep van uw kind(-eren).
Uiteraard kan u reageren op het bericht. Vanuit school 
antwoorden wij hier niet op (uitzonderingen daar 
gelaten). Wanneer u een persoonlijke vraag heeft, 
vragen wij u te mailen naar degene die het bericht op 
Social Schools heeft geplaatst.
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Studiedag
Start Kinder- 
boekenweek  
‘Gi-ga-groen’

Dag van de leraar
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Schoolkamp
De kinderen van groep 8 gaan drie dagen op schoolkamp. Een 
heerlijke tijd voor de kinderen om lekker in de buitenlucht 
samen met vriendjes en vriendinnetjes en de leerkrachten en 
begeleiders te genieten. We doen allerlei spellen, creatieve 
en sportieve activiteiten rondom een thema. Veel helpende 
handen van ouders zijn hierbij nodig.
Een gedeelte van de kosten wordt betaald uit de ouderbij-
drage en een gedeelte betalen de ouders apart. U kunt een 
maandelijkse betalingsregeling treffen als het bedrag voor u 
in één keer te hoog is. 
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Vrijwilligers
Een school kan niet zonder de helpende handen van 
ouders. Als er dus een beroep op u wordt gedaan dan is 
dat niet voor niets. Wij kunnen uw steun goed gebruiken 
als klassenouder, hulp bij feesten zoals Sint, Kerst, 
uitstapjes en tijdens de poetsweken. Opgeven om te 
helpen gebeurt via een mail van de groepsouder.

Studiedagen
Het team van onze school doet veel aan deskundig-
heidsbevordering. Samen hebben wij momenten in het 
jaar waarop belangrijke thema's voor school worden 
besproken en uitgewerkt. Dit zijn dagen voor het hele 
team. U vindt deze terug op de jaarkalender. Alle 
kinderen zijn op deze studiedagen vrij.
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Start 'week van 
de mediawijsheid' 
groepen 5 t/m 8
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Kerstdiner

Oudjaarsdag
2e 
Kerstdag
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Kindvrije dagen
In de jaarplanning vindt u ook kind vrije dagen. Op deze dagen 
heeft uw kind vrij en werken de leerkrachten aan schooltaken.

Kerstviering
Voor de kerstvakantie houden we op een avond onze kerstviering. 
Hierbij gaan wij met de kinderen eten in de klas. We vragen 
daarbij aan alle ouders een bijdrage te leveren wat betreft het 
eten. We hebben een eigentijdse manier om met het kerstthema 
bezig te zijn.
Voor de exacte uitwerking van het thema vragen wij u social 
schools in de gaten te houden.

Sinterklaas 
viering  tot 
12.15 u

Alle kinderen vrij
vanaf 12.15 u

MR vergadering

1e
Kerstdag
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MR vergadering

Toetsweek Informatie-
ochtend 
nieuwe ouders

Toetsweek

Toetsweek

Klassenouders
Binnen Hof ter Weide maken we dankbaar gebruik van 
klassenouders. Dit zijn ouders die het de leerkrachten 
mogelijk maken om allerlei activiteiten te organiseren 
met behulp van henzelf en andere ouders. Zij helpen 
met het coördineren van de hulp die nodig is bij diverse 
activiteiten.
Ze nemen ons veel werk uit handen en daar zijn we erg 
dankbaar voor.
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Studiemiddag 
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vanaf 12.15 u
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Bijeenkomsten met ouders
Minimaal 2x per jaar presenteren de kinderen vol trots 
het geleerde uit het IPC thema. Dit kan door middel van 
optredens, een tentoonstelling of een voordracht. Door 
deze vorm te kiezen ontwikkelen kinderen vaardighe-
den als voor een groep presenteren of optreden. 
Eén keer per jaar wordt het groots aangepakt door 
middel van een parade. Deze middag/avond zijn er 
optredens van kinderen en de school regelt tegen 
betaling een hapje en een drankje. 

Naast de afsluitingen houden we ook afstemmings-
gesprekken. Deze hebben tot doel om de verwachtingen 
van ouders en leerkrachten over kinderen op een lijn 
te krijgen. Daarnaast wordt aan het begin van het 
schooljaar een informatieavond gehouden, waarbij de 
leerkracht vertelt hoe het schooljaar eruit gaat zien.

Sportdag
Elk jaar organiseren we een sportdag. Deze valt samen 
met de Koningsspelen. 
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Inschrijven port-
folio gesprekken 
vanaf 16.00 u 

Portfolio groep 8 
mee

Portfolioge-
sprekken

Carnaval

Portfolio-
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gesprekken

Portfolio-
gesprekken

Portfolio-
gesprekken

Toetsweek

Kindvrije dag
Alle kinderen vrij

Definitieve 
adviesgesprekken 
groep 8

Definitieve 
adviesgesprekken 
groep 8

Portfolio mee 

Definitieve 
adviesgesprekken 
groep 8

Carnavalsviering

Definitieve 
adviesgesprekken 
groep 8
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Studiedag
Alle kinderen vrij

Informatieochtend 
nieuwe ouders

MR vergadering

Start Ramadan

Tweemaal per jaar worden de ouders  
uitgenodigd voor een portfoliogesprek 
Voorafgaand aan het gesprek ontvangt u het portfolio van 
uw kind. Het portfolio bestaat uit werk dat de kinderen 
zelf geselecteerd hebben, verslagen die ze gemaakt 
hebben, een verslag van de leerkracht en ingevulde 
leerlijnen, waarin de vorderingen van uw kind per 
ontwikkelingsgebied beschreven worden. 
De gesprekken worden gehouden na schooltijd. U krijgt 
vooraf de gelegenheid om in te tekenen voor deze 
gesprekken.
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Informatieochtend 
nieuwe ouders

IEP eindtoets 
groep 8

KoningsspelenSuikerfeest

Koningsdag

Paasontbijt en 
Paasverhaal

1e
Paasdag

2e Paasdag

Alle kinderen vrij

Palmzondag
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De toets- en observatiegegevens worden door de 
leerkrachten verwerkt in een portfolioverslag.
De toetsresultaten worden besproken met alle leerkrach-
ten in een teamvergadering. We brengen de ontwikkeling 
van de kinderen statistisch in kaart, bespreken de 
zorgleerlingen en de plannen die we gaan ontwikkelen 
voor deze leerlingen. 
Ook is het een toetssteen voor ons onderwijs. Het geeft 
een algemeen beeld van de ontwikkeling per vakgebied en 
dus aanknopingspunten welke zaken voor verbetering 
vatbaar zijn.

Toetsperiode
Tweemaal per jaar houden we een toetsperiode. Tijdens 
deze periode worden onze leerlingen getoetst op het 
gebied van voorbereidend rekenen en taal, technisch 
lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Ook worden 
voor de kinderen van groep 1 - 2 de observatielijsten 
ingevuld uit het observatie-instrument ‘Bosos’. Deze 
observaties hebben betrekking op alle leerlijnen. Ook 
wordt gekeken hoe een kind sociaal emotioneel functio-
neert. 

14 3 4 5 6 7 8 9

13      1 2

Schoolreis 
groep 3/4
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SchoolfotograafSchoolfotograaf Goede Vrijdag
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MR vergadering

Kamp groep 8 Kamp groep 8 Kamp groep 8

MoederdagSchoolreis 
groep 5/6

Dodenherdenking Bevrijdingsdag

UVL (Utrechts Veiligheidslabel)/Verkeer
Wij hebben dit label ontvangen. Regelmatig doen wij 
UVL/verkeersactiviteiten. Dit zijn activiteiten om 
kinderen actief te betrekken bij verkeerssituaties. 
Wij vragen u als ouder uw kind te stimuleren om lopend 
of op de fiets naar school te komen. Dit vanwege de 
drukke verkeerssituatie rondom school. Mocht u niet 
anders dan met de auto kunnen komen, dan vragen wij u 
de auto te parkeren in een parkeervak.

Vrije dagHemelvaart

Alle kinderen 
vrij
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Studiemiddag 
Alle kinderen vrij 
vanaf 12.15 u

2e Pinksterdag

Alle kinderen vrij

Toetsweek
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Inschrijving port-
foliogesprekken
open om 16.00 uur

VaderdagKindvrije dag

Alle kinderen 
vrij

Portfoliogesprek-
ken (voor groep 
7 verplicht i.v.m. 
voorlopig advies)

Parade 16.00 - 
19.00 u

Kinderen om 12.15 
u uit vanwege 
parade 

Portfolio-
gesprekken

Portfolio-
gesprekken

MR vergadering

Portfolio-
gesprekken

Portfolio-
gesprekken

Portfolio mee

Schoolreis 
groep 7

Informatieochtend 
nieuwe ouders

Toetsweek

Toetsweek

Toetsweek
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Jaarafsluiting: Afscheidsfeestje en 
"Oversteppen"
Wanneer de kinderen van de onderbouw (groep 4) naar 
de bovenbouw (groep 5) gaan, laten we de kinderen 
"oversteppen". We doen dit op een feestelijke manier. 
De kinderen gaan per step naar de bovenbouwtrap en 
worden daarbij uitgezwaaid door alle leerlingen en 
leerkrachten van de onderbouw en welkom geheten 
door de bovenbouw. Ouders van de groep 4 leerlingen 
mogen hierbij aanwezig zijn. Een dag na het "overstep-
pen" is er een wenmoment. Daarna wordt er in elke klas 
een afscheidsfeestje gevierd.

De kinderen van groep 8 sluiten niet alleen dit school-
jaar af, maar de hele basisschoolperiode.
Wij laten dit niet ongemerkt voorbij gaan. ’s Avonds 
mogen zij op school komen met hun ouders. Dan wordt 
de musical opgevoerd, waar de laatste weken hard aan 
is gewerkt. 
We nemen afscheid van een groep, die we hebben 
begeleid om op eigen benen verder te gaan in het 
voortgezet onderwijs. We zien in de praktijk velen van 
hen nog regelmatig terug, want de schoolperiode op Hof 
ter Weide is een deel van hun leven geworden. 

Zomervakantie 10 juli t/m 20 augustus

Oversteppen 
groep 4 om 14.oo u

Afscheidsmiddag 
groep 8 van 
15.00-17.00 u

Wenochtend van 
8.45 u -  9.45 u

Laatste schooldag, 
start vakantie om 
12.15 u



De medezeggenschapsraad
In de MR zitten vier ouders en vier leerkrachten; zij 
vormen de afvaardiging van alle ouders en personeel. 
De MR vergadert over beleidsmatige zaken en maakt 
gebruik van advies- en instemmingsrecht volgens het 
KSU-regelement.
De MR geeft periodiek een sfeerbeschrijving aan u, 
waarin ze u informeert over de onderwerpen, die 
besproken zijn. De MR krijgt haar informatie van de 
directeur en ziet positief kritisch toe op het volgen van 
de juiste procedures.

Oudercommissie
Onze school heeft een actieve oudercommissie. Deze 
commissie organiseert in samenwerking met teamleden 
allerlei activiteiten rondom de jaarlijks terugkerende 
vieringen en naschoolse activiteiten. Ze vergaderen 
zo’n zes maal per jaar. Elk jaar wordt de vrijwillige 
ouderbijdrage vastgesteld door onze MR. We vragen 
een vrijwillige bijdrage aan ouders om de festiviteiten 
te kunnen financieren.   

Eindtoets groep 8
De leerlingen van groep 8 maken een Eindtoets. Het 
leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 is mede van belang 
voor de schoolkeuze.

Carnaval
Bij Carnaval is verkleden natuurlijk een belangrijk 
onderdeel, maar de voorbereiding voor Carnaval ligt 
niet alleen in de uitvoerende sfeer. De kinderen zijn er 
ook in het kader van religieuze vorming mee in 
aanraking gekomen. Carnaval is namelijk de start van 
de Vastentijd.

Paasviering
Pasen en de betekenis hiervan vanuit de christelijke 
traditie wordt besproken in de Goede Week. Dit is de 
week voorafgaande aan Pasen. Tevens wordt er 
gekeken naar andere godsdiensten om de overeenkom-
sten en de verschillen te ontdekken. 
De Vastentijd die voorafgaat aan Pasen kennen we ook 
in andere godsdiensten, zoals de Islam die de Ramadan 
heeft. Pasen vieren we op Hof ter Weide door samen 
met de kinderen een paasontbijt te houden. De kinderen 
nemen voor elkaar een ontbijtje mee. Eieren zoeken 
ontbreekt ook niet.

Schoolreisje
De groepen 1 t/m 7 gaan op schoolreisje. De kosten 
hiervoor worden betaald uit de ouderbijdrage. Bij het 
schoolreisje is begeleiding nodig van ouders. 

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse wordt georganiseerd door de 
oudercommissie. Wij lopen met Hof ter Weide mee in 
Leidsche Rijn. De avondvierdaagse lopen is erg gezellig, 
ook voor de volwassenen die meelopen. We lopen de 5 
en de 10 kilometer. Vanaf groep 3 kunnen de kinderen 
zich hiervoor inschrijven. 

Verlof
Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op 
school niet kan volgen. De overheid heeft regels 
vastgesteld omtrent leerlingverzuim. Elk ongeoorloofd 
verzuim moet en zal door ons gemeld worden bij de 
ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtre-
ding van de leerplichtwet kan bestraft worden, dit geldt 
zowel voor de ouders/verzorgers die hun kind ongeoor-
loofd thuis houden als voor de directeur die daarvan 
geen melding maakt. Bij ieder verzoek om verlof dient u 
een aanvraagformulier in te vullen bij de directeur.

Wenmoment
Aan het einde van het schooljaar is er voor alle kinderen 
een algemeen wenmoment. De kinderen gaan tijdens dit 
moment naar hun nieuwe groep, om daar kennis te 
maken met de leerkracht en (nieuwe) klasgenootjes.

Pauzeregeling
Onze kinderen hebben een uur pauze. In dat uur wordt er 
een half uur gegeten en een half uur buiten gespeeld. 

Schooltijden
Onze schooltijden zijn als volgt:
Maandag  8.15 uur - 14.30 uur
Dinsdag  8.15 uur - 14.30 uur
Woensdag 8.15 uur - 14.30 uur
Donderdag 8.15 uur - 14.30 uur
Vrijdag  8.15 uur - 12.15 uur

Op de jaarkalender vindt u onze vakanties, vrije dagen 
en studiedagen. Dan hebben alle kinderen vrij.

Gym
Met gym werken wij met blokuren voor de groepen 
6 t/m 8.
Dit betekent dat de kinderen één keer in de week 
1,5 uur gymles krijgen. 
De groepen 3 t/m 5 krijgen twee in de week een 
gymles van 45 minuten.
Wanneer de gymles wordt verzorgd door de vakdocent, 
is de leerkracht van de groep vrij geroosterd voor 
andere schooltaken.
De kleuters hebben een eigen speelzaal tot hun 
beschikking en zij gymmen minimaal twee keer in de 
week.
Het gymrooster, welke groepen wanneer gymmen, 
wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar 
gecommuniceerd.



Groep: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1/2 Koekoeken Marije Marije Mieke Mieke Mieke
1/2 Grutto’s Nanda Nanda Nanda Nanda Nanda
1/2 Velduilen Bernardien Bernardien Bernardien Sam Bernardien
1/2 Buizerds Natasja Simone Simone Natasja Natasja
1/2 Patrijzen Carmen Carmen Carmen  Ineke Ineke 

3 Graspiepers Kim H. Dyanne Dyanne Kim H. Kim H.
3 Meerkoeten Marek Marek Marek Marek Marek
3 Rietzangers Danique Danique Danique Dyanne Danique

4 Scholeksters Josje/Yvette Yvette Fleur Josje/Yvette Josje
4 Zwaluwen Mirjam Mirjam Marijke /Mirjam Marijke Marijke

5 Ringmussen Vacature Vacature Vacature Vacature Vacature
5 Torenvalken Bo Bo Bo Stéphanie Stéphanie

6 Kwikstaarten Carola/Adeline Carola/Adeline Carola/Adeline Carola Carola
6 Fazanten Madelon Madelon Kim G. Madelon Madelon

7 Kwartels Kristy Kristy Kristy Ryanne Kristy
7 Kievieten Ryanne Joran Joran Joran Joran

8 IJsvogels Sanne Sanne Sanne Sanne Sanne
8 Wulpen Patricia Patricia Lies Lies Patricia

Directeur Barbara Barbara Barbara Barbara Barbara

Bouwcoördinator  Ryanne/Natasja

Ondersteuning groep 4  Denise  Denise

IB-er  Birgitte Birgitte/Melissa  Birgitte/Melissa Birgitte/Melissa

RT  Anne Marie/Denise Fleur Madelon/Denise Fleur Denise

Ondersteuning kleuters Sam Sam Ineke Bernardien Sam

Plus   Anne Marie Anne Marie Kristy Ryanne (ochtend)

Gym   Menno Menno Menno/Carmen Menno

Conciërge  Hassan  Hassan Hassan

Gedrag specialist  Lies   

ICO/schoolopleider   Natasja Kim G.

Administratie Yvonne   Yvonne 

ICT     Anouk
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