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Oeboentoe, klaar voor het nieuwe schooljaar!
Voor u ligt de Jaargids 2022-2023 van obs Oeboentoe, met informatie over de praktische gang van
zaken bij ons op school . Deze Jaargids is bedoeld voor ouders van de huidige leerlingen. Voor
ouders die nog een schoolkeuze moeten maken, hebben we een algemene schoolgids die te vinden is
op onze website en in het Ouderportaal. Daarin vindt u meer achtergrondinformatie over hoe wij het
onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt.
Met de Jaargids willen we u goed op de hoogte stellen van onze afspraken, regels en gewoonten die
voor dit nieuwe schooljaar gelden. Ook vindt u praktische informatie over de groepsindeling, de
gymroosters, de schoolvakanties en studiedagen. Met het handige ABC van Oeboentoe kunt u de
Jaargids ook gebruiken als naslagwerk.
Heeft u nog verdere vragen? U kunt natuurlijk altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.
Wij wensen u en uw kind(eren) een leerzaam en plezierig schooljaar toe!
Namens het team van obs Oeboentoe,
Tim Jongewaard, directeur
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Onze speerpunten in het schooljaar 2022-2023
1.

Professionalisering - Schoolprogramma

Komend schooljaar geven wij een vervolg aan ons scholingstraject EDI: Aan de basis van
onze professionalisering staat de implementatie van EDI ( Expliciete Directe Instructie). EDI
bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met instructietechnieken. Het is een
bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en
betere leerprestaties bij alle leerlingen. Afgelopen schooljaar zijn we als team gestart met
een intensief scholingstraject. Dit traject zetten we komend schooljaar voort. Hierbij worden
we weer begeleid door een expert van Expertis Onderwijsadviseurs. Het traject bestaat uit
diverse scholingsbijeenkomsten op studiedagen en uit observatiemomenten in de groepen.
Naast de begeleiding door Expertis zullen er ook momenten zijn waarop de
groepsleerkrachten bij elkaar op klassenconsultatie gaan. Leren van en met elkaar staat
hoog in het vaandel.
EDI is ook een belangrijk uitgangspunt in de rekenmethode Getal en Ruimte Junior, de
nieuwe rekenmethode waar we afgelopen schooljaar mee van start zijn gegaan.

2.

Implementatie methode Nieuw Nederlands Junior

Afgelopen schooljaar hebben we onderzoek gedaan naar nieuwe methodes voor taal,
spelling en lezen. We hebben gekozen voor de methode Nieuw Nederlands Junior. Deze
methode is een geheel nieuwe aanpak voor taalonderwijs, waarbij taal, spelling en
(begrijpend) lezen in samenhang perfect op elkaar aansluiten. De verschillende vakken
worden in één leerlijn gecombineerd.
Nieuw Nederlands Junior is bewezen effectief, eenvoudig in gebruik én met heldere stappen
te volgen. Bovendien sluit deze methode goed aan op de meest gebruikte methode in het
Voortgezet Onderwijs. We gaan hier na de zomervakantie mee van start.

3.

Leerplein

Behalve dat we op Oeboentoe inzetten op effectieve, klassikale instructies, streven we naar
diversiteit in leren: soms zelfstandig, dan weer samen. Afgelopen schooljaar hebben we ons
leerplein opnieuw ingericht. In het schooljaar 2022 - 2023 zullen wij het leerplein op het
podium weer gaan gebruiken als plaats waar leerlingen van de groepen 4 t/m 8 in kleine
groepjes kunnen werken, onder begeleiding van juf Rosanne. Zij geeft ook instructies en
helpt kinderen bij hun dag- en weektaak. Juf Rosanne is afgestudeerd als
leraarondersteuner.
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4.

Profilering – Talentweken!

Oeboentoe heeft als slogan ‘Voor elk talent!’. De leerlingen, de leerkrachten en experts
hebben afgelopen schooljaar vier weken lang mogen genieten van verschillende workhops
op het gebied van koken, techniek, freerunning, judo, dans, ICT en fotografie. Dit alles werd
voorbereid en verzorgd door externe experts. In de middagen verzorgden onze leerkrachten
workshops vanuit hun eigen talent. We hebben genoten van de afsluiting op het podium in
de grote tent op het schoolplein en van de verschillende presentaties in de school. Ook in
schooljaar 2022 – 2023 zullen er weer Talentweken worden georganiseerd.

5.

Gebouw, partners en omgeving: Kindcentrum?

Wij delen ons hoofdgebouw De Kraal met meerdere partners, die zoveel mogelijk gebruik
maken van elkaars kwaliteiten bij de opvoeding en het onderwijs aan de kinderen. In De
Kraal zijn naast Oeboentoe peuteropvang Watoto, oecumenische basisschool Kawama,
buitenschoolse opvang Anansi, het atelier in samenwerking met Wherelant, een servicepunt
van Bibliotheek Waterland en een sportzaal, waar Spurd activiteiten organiseert, gehuisvest.
In de herfstvakantie van schooljaar 2021-2022 hebben we alle lokalen en het leerplein
voorzien van nieuw meubilair.
Bij de keuze van het nieuwe meubilair hebben we behalve aan functionaliteit, ook aandacht
geschonken aan speelse elementen. Er is bij het ontwerp o.a. rekening gehouden met de
nieuwe manieren van werken in ons onderwijs, bijvoorbeeld op het leerplein.
Alle lokalen van Oeboentoe liggen aan de kant van het kleuterplein. Op de plattegrond,
verderop in de jaargids, kunt u de lokaalverdeling zien.
Komend schooljaar zullen wij streven naar een nog intensievere
samenwerking tussen de verschillende partners. Hiermee hopen wij op
weg te gaan naar de vorming van een kindcentrum. een voorziening
waar onderwijs en kinderopvang integraal en als een logisch geheel
zijn samengebracht als ware het één organisatie.
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Onze visie
Oeboentoe is een warme, uitnodigende buurtschool in de Afrikawijk in de Purmerendse wijk
Weidevenne. Onze schoolnaam is Afrikaans voor ‘samen één-zijn’. Diversiteit is daarom voor
ons een sleutelwoord: wij verschillen van elkaar én we zijn gelijkwaardig. Met onze eigen
talenten vullen we elkaar aan. Waar die van de één ophouden, beginnen de talenten van de
ander.
Op Oeboentoe ontdekken kinderen wie ze zijn en waar ze goed in zijn. Kinderen zijn
nieuwsgierig en creatief én beschikken over veel talenten. Wij stemmen daar op af met een
diversiteit aan didactische middelen.
In de ochtend leren onze leerlingen op een gestructureerde manier lezen, rekenen, spellen
en taal aan de hand van lesmethodes en instructies die bewezen effectief zijn. In de middag
halen we "de echte wereld" binnen door samen op verschillende manieren interessante
thema's te onderzoeken én erop uit te gaan. Na afloop van het thema laten zij op diverse
manieren zien wat ze hebben geleerd en wat ze kunnen. Zo krijgen onze leerlingen steeds
meer zelfvertrouwen en zijn ze klaar om nu én straks volop mee te doen in de samenleving.
Op Obs Oeboentoe zie je dat:
•
•
•

•

We onze leerlingen opleiden voor de toekomst: Bij ons leg je een basis van
zelfvertrouwen, omdat je jouw talent(en) ontdekt en ontwikkelt. In onze thema's, het
Praktijkatelier of in workshops koken, groen, muziek, dans en bewegen!
We streven naar kwaliteit: Inrichting, materialen, methodes, didactiek en hoe onze
leerlingen en leraren samen werken, leren en spelen. Zo doen we dat op Oeboentoe!
We onze leerlingen opleiden voor kritisch burgerschap, met diversiteit hoog in het
vaandel: In onze thema's, met speciale lesprogramma’s en excursies naar musea en
maatschappelijk betrokken organisaties leren wij jou je verplaatsen in het perspectief van
de ander.
We een dynamisch kindcentrum zijn met onze Kraal-partners: Oecumenische
basisschool Kawama, sportorganisatie SPURD, Kinderopvang Purmerend, Cultuurhuis
Wherelant en Bibliotheek Waterland.

Onze visie in de praktijk: de Talent Labs
Tijdens onze talentweken ontdekken en ontwikkelen onze leerlingen hun eigen talenten in
verschillende Talent Labs: Techniek, Koken, Dans & Bewegen, ICT/programmeren,
Fotografie, Muziek en Groen. Zo zijn wij een school die kinderen écht hun talent laat
ontdekken.
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Lab Techniek - Praktijkatelier voor kinderen met gouden handjes!
Oeboentoe heeft een Praktijkatelier voor alle leerlingen, waarin in samenwerking met
Cultuurhuis Wherelant een divers techniekaanbod een bredere ontwikkeling mogelijk maakt.
De vakdocent geeft wekelijks lessen in beeldende vorming, waarin creativiteit, techniek en
ook cultureel-maatschappelijk bewustzijn (kunst/cultuur) worden aangewakkerd. De lessen in
het praktijkatelier sluiten zoveel mogelijk aan bij inhoud van schoolthema’s. Zo stelt kunst- en
cultuureducatie onze leerlingen in staat om hun talenten te ontplooien.

obs OeboentoeJaargids 2022-2023

6

Team Oeboentoe
Onderbouw
Groep 1/2 A
Groep 1/2 B
Groep 1/2 C
Middenbouw
Groep 3/4
Groep 4/5
Bovenbouw
Groep 6
Groep 7/8 A
Groep 7/8 B

Leerkracht(en)
Sonja Kesting / Nicole Beijer-Kaper
Amber Tolman
Mirjam Ettema-Borst
Leerkracht(en)
Irene Boerlage / Cora van Heiningen
Kim Riepen-Van der Meer / Linda Diepbrink
Leerkracht(en)
Thom Koreman/ Irene Boerlage
Jacob Drost / Wilma van Gent
Elroy van der Wees

Specialisten en vakleerkrachten
Leraarondersteuner
Leraarondersteuner
Managementondersteuning
Intern Begeleider
Reken- en taalspecialist, remedial teaching
Vakleerkracht Gymnastiekdocent SPURD
Vakleerkracht Praktijkatelier
Vakleerkracht muziek
Coördinator ICT
Anti-pestcoördinator
Contactpersoon

Conciërge
Coördinator EDI/ Lesson Study
Directeur
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Eveline Schulte
Rosanne van Kasteren
Eveline Schulte
Cynthia Langedijk
Hylde de Haan
Sharon van Scheppingen
Marieke Hunze
Dieke Verrijk ( docent Muziekschool Waterland)
Kim Riepen-Van der Meer
Elroy van der Wees
Cynthia Langedijk
Linda Diepbrink
(l.diepbrink-vellema@opspoor.nl)
Rosanne van Kasteren
(r.vankasteren@opspoor.nl)
Michaël Hogenes
Astrid Schoonenberg
Tim Jongewaard
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Jaaroverzicht 2022-2023
Schooltijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.
De leerlingen lunchen op school.
De deuren gaan open om 8.20 uur. De leerkrachten zijn in het lokaal aanwezig om de leerlingen
welkom te heten. De lessen beginnen om 8.30 uur. Onder lestijd is de school via de hoofdingang
toegankelijk.
Wilt u de leerkracht spreken?
Dan kan vanaf 14.30 uur; u maakt daarvoor ’s ochtends of op een ander moment (via het
Ouderportaal) een afspraak.
Lunch
De leerlingen lunchen samen met de groepsleerkracht in de klas. Op Oeboentoe krijgen alle leerlingen
een Dopperfles om water uit te drinken. Wij stimuleren een gezonde leefstijl. Wij vragen u daarom een
gezonde lunch en groente/fruit voor in de kleine pauzes mee te geven.
Vakanties
herfstvakantie
Kerstvakantie
voorjaarsvakantie
Goede vrijdag / Paasvakantie
meivakantie
Hemelvaart + vrijdag
Pinkstervakantie
zomervakantie

17 oktober 2022 t/m 21 oktober 2022
Vrij 23 december 2022 t/m 6 januari 2023
27 februari 2023 t/m 3 maart 2023
Vrijdag 7 april 2023 / Maandag 10 april 2023
24 april 2023 t/m 5 mei 2023
Donderdag 18 mei 2023 + Vrijdag 19 mei 2023
Maandag 29 mei 2023
Vrijdag 21 juli 2023 t/m 1 september 2023

Studiedagen
Dinsdag 20 september 2022
Vrijdag 7 oktober 2022
Woensdag 23 november 2022
Maandag 13 maart 2023
Donderdag 22 juni 2023

Leerlingen vrij
Leerlingen vrij
Leerlingen vrij
Leerlingen vrij
Leerlingen vrij

Feestdagen
Sinterklaasfeest
Kerstfeest
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Belangrijke data
12 september t/m 16 september 2022
Woensdag 21 september 2022

Donderdag 13 oktober 2022

Di 25 oktober en do 27 oktober 2022
16 januari 2023 t/m 1 februari 2023
Vrijdag 24 februari 2023
Dinsdag 14 maart t/m vrijdag 16 maart 2023
6 maart 2023 t/m 4 april 2023
Woensdag 5 april 2023 12.00 – 14.00 uur
Dinsdag 18 april 2023 t/m donderdag 20 april 2023
Dinsdag 30 mei 2023 t/m vrijdag 16 juni 2023
Vrijdag 30 juni 2023
Maandag 3 juli t/m vrijdag 7 juli 2023

Kennismakingsgesprekken
Informatieavond
18.30 - 19.00 uur: groep 1/2 A, B, C
19.00 – 19.30 uur: groep 3/4 en groep 4/5
19.30 – 20.00 uur: groep 6, groep 7/8 A en B
- Kijkavond afsluiting thema : 19.0020.00 uur.
- Jaarvergadering MR.
NIO/Drempelonderzoek (heel) groep 8
M-toetsen
1e rapportverslag mee
Oudergesprekken
Talentweken
afsluiting Talentweken
Centrale Eindtoets groep 8
E-toetsen
2e rapportverslag mee
Oudergesprekken ( facultatief)

Thema’s en kijkavonden
Dit jaar zullen we geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en burgerschap weer aanbieden in vijf
thema’s.
Ook doen we 5 oktober 2022 t/m 16 oktober 2022 mee met de Kinderboekenweek met als
motto Gi-Ga-groen!
Over start en afsluiting van een thema wordt u altijd geïnformeerd.
U kunt dit jaar twee momenten komen kijken naar de resultaten van de thema’s op:
• Donderdag 13 oktober 2022 19.00 - 20.00 uur
• Woensdag 5 april 2023 afsluiting Talentweken 12.00 – 14.00 uur
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Gymnastiek
Groepen 1/2
De kinderen hebben bewegingsonderwijs in het speellokaal. Wanneer het mooi weer is, spelen ze in
deze uren ook wel eens buiten. Binnen gymmen de kinderen in het ondergoed. Wij raden u aan om
uw kind gymschoenen en kleding te geven die het zelf kan aan- en uittrekken.
Groepen 3 t/m 8
De kinderen krijgen twee keer per week les in de grote sportzaal van een vakleerkracht van SPURD,
volgens onderstaand rooster.
Tijdens de lessen dragen de kinderen sportkleding. In de sportzaal is het verplicht gymschoenen te
dragen, die niet buiten gebruikt zijn en geen zwarte zool hebben. Sporten op blote voeten is niet
toegestaan. Laat de kinderen geen sieraden, horloges en telefoons meenemen naar de sportzaal.
Wanneer er niet deelgenomen kan worden aan de bewegingslessen, dient u dit aan de leerkracht te
laten weten. De kinderen kunnen na het sporten douchen en/ of zich wassen.
Dinsdag en donderdag
9.30 – 10.15 uur
10.30 – 11.15 uur
11.15 – 12.00 uur
12.30 – 13.15 uur
13.15 – 14.00 uur

Groep 3/4
Groep 4/5
Groep 6
Groep 7/8 A
Groep 7/8 B

BOUW! Tutorlezen
Het leesprogramma BOUW! (leesondersteuning) vindt plaats op school, op de
volgende tijden:
•
•

Dinsdag
08.30 - 9.00 uur
Woensdag 08.30 - 9.00 uur
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Lokaalverdeling 2022-2023

Verlof aanvragen m.b.v. formulier
Uw kind is vanaf het vijfde jaar leerplichtig. Tot die tijd is het mogelijk om in overleg met directie een
aanvraag voor vakantieverlof in te dienen. Vanaf de 5e verjaardag is vakantieverlof NIET meer
mogelijk. Indien er naar uw mening sprake is van een gewichtige omstandigheid, die het niet mogelijk
maakt dat uw kind de school bezoekt, dan dient u vrijstelling te vragen met behulp van het formulier
‘Verzoek vrijstelling geregeld schoolbezoek’, dat u kunt ophalen bij de administratie van de school. Dit
formulier dient minimaal 8 weken van tevoren te worden ingeleverd bij de directie van de school.
Toestemming voor verlof: gewichtige omstandigheden
In bijzondere, vastgelegde omstandigheden is het mogelijk extra vrije dagen voor een leerling aan te
vragen. Dit verlof mag:
• éénmaal per jaar verleend worden;
• niet langer duren dan 10 schooldagen;
• niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar óf gedurende toetsperiodes;
Verlof voor vakantie mag uitsluitend worden verleend indien het voor één van de ouders vanwege de
specifieke aard van het beroep slechts mogelijk is om buiten de regulier vastgestelde schoolvakanties
twee aaneengesloten weken op vakantie te gaan. Alleen wanneer dit onmogelijk is in álle lange
vakanties (zomer-, Kerst en meivakantie), kan dit worden toegekend. De noodzaak en specifieke aard
dienen schriftelijk te worden aangetoond. Voorts mag er verlof worden gevraagd, indien gewichtige
omstandigheden daarom vragen. Hoewel kinderen formeel pas vanaf hun vijfde verjaardag
leerplichtig zijn, verzoeken wij ook de ouders van de jongste leerlingen ons in te lichten over eventueel
verzuim.
Ziekte, bezoek dokter/tandarts
Bij afwezigheid van uw kind wegens ziekte, bezoek dokter of tandarts of
andere belangrijke zaken, laat u dit altijd aan de leerkracht van uw kind weten.
Hiervoor stuurt u via Ouderportaal een bericht.
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Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage
De rol van de ouders in het opvoedings- en leerproces is van groot belang. Dit betekent dat de
betrokkenheid van de ouders bij de school belangrijk is voor het functioneren van het kind in de
school. Wij hechten dan ook veel waarde aan de betrokkenheid van ouders. Sommige ouders doen
dat door mee te praten en mee te denken over het beleid van de school. Andere ouders kiezen ervoor
vooral praktisch behulpzaam te zijn in de school.
Medezeggenschapsraad (MR)
Hierin hebben naast drie leerkrachten, ook drie ouders zitting. In de MR wordt voorgenomen beleid
besproken en soms ook geïnitieerd. Bij sommige besluiten is de instemming van de MR noodzakelijk.
Vrijwillige ouderbijdrage
Aan het begin van het schooljaar zal u om een vrijwillige bijdrage in het ouderfonds gevraagd worden.
Deze bijdragen zullen gebruikt worden om zaken te bekostigen die niet door de overheid aan de
school vergoed worden. Voorbeelden zijn: kosten m.b.t. festiviteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen,
afscheidsavond groep 8, excursies en de aanschaf van duurzame artikelen t.b.v. de school/leerlingen.
Een totaal overzicht van de uitgaven krijgt u tijdens de jaarvergadering van de
medezeggenschapsraad aan het begin van het schooljaar. Heeft u problemen met de hoogte van de
ouderbijdrage of wenst u deze niet te betalen? Neem dan aan het begin van het schooljaar contact op
met de directie.
Ouderhulp
Ouders wordt gevraagd om te helpen bij de activiteiten zoals het uitvoeren van de thema's, het
organiseren van festiviteiten, schoonmaken en repareren van materiaal, begeleiding bij excursies,
sportdagen, expressievaardigheden, de bibliotheek en dergelijke. Deze activiteiten zijn van
ondersteunende aard en dragen ertoe bij dat het kind meer kan oefenen of sneller hulp geboden kan
worden. Tijdens de Talentweken maken we ook graag gebruik van de talenten van onze ouders!
Commissies
Bij verschillende taken op school waarbij ouders een rol kunnen spelen, hebben we commissies die
bestaan uit ouders en leerkrachten. Binnen het schoolteam worden de activiteiten ontwikkeld en bij de
uitvoering zijn de ouders ondersteunend. Wij kennen commissies voor sport, Kerst, Pasen en
Sinterklaas.
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Het ABC van Oeboentoe: praktische informatie
Buitenschoolse opvang
In ons schoolgebouw is ook de buitenschoolse opvang (bso) Anansi gehuisvest. Voor- en na
schooltijd worden de kinderen gestimuleerd om mee te doen met activiteiten op allerlei gebied:
knutselactiviteiten, timmeren, theater, sport, dansen et cetera. Maar ook samen spelen en chillen
maken vanzelfsprekend onderdeel uit van een fijne bso-middag! In de vakanties is er een extra leuk
activiteitenprogramma. Voor meer informatie: https://kinderopvangpurmerend.nl/locatie/bso-anansipurmerend/
Klachtenregeling
Het team van Oeboentoe zet zich elke dag volop in voor goed onderwijs aan uw kind. Het kan
voorkomen dat u een zorg, ontevreden gevoel of klacht heeft. Of misschien heeft u iets gesignaleerd
waarover u in gesprek wilt gaan of waarop u actie wilt ondernemen. In de meeste gevallen wordt uw
zorg of klacht op schoolniveau met de betreffende leerkracht en/of de directeur van de school
opgelost. In situaties waarin dit niet mogelijk blijkt te zijn, heeft ons schoolbestuur OPSPOOR een
uitgebreide klachtenregeling die te vinden is op de website van OPSPOOR, www.opspoor.nl.
Ouderportaal-app
Onze school maakt gebruik van het Ouderportaal. Dit Ouderportaal is hét veilige platform waar uw
kind centraal staat. Ouder en school houden elkaar in een afgeschermde omgeving op de hoogte én
werken met elkaar samen om een optimale ontwikkeling van het kind mogelijk te maken.
Met Ouderportaal heeft u alles bij de hand: informatiebrieven, contact met de school of de leerkracht,
informatie over de groep, mogelijkheden tot ziekmelden en intekenen voor rapportgesprekken en
andere schoolactiviteiten.
Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) groep 7
Alle leerlingen van groep 7 worden met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een PGO. Het
onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige en vindt plaats op een Centrum Jong
locatie. Tijdens dit gesprek wordt voorlichting gegeven over het gebruik van alcohol en de
consequenties daarvan.
Privacy
Op Obs Oeboentoe wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft
leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden
de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. Wij hebben een
privacybeleid volgens de nieuwe Europese wetgeving. Deze is in te zien op school, in het digitale
ouderportaal of op de website van OPSPOOR: www.opspoor.nl.
Sociale media en mobiele telefoons
Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het
gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale
media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te
houden met vrienden en te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook
risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens. We hebben
een reglement over het gebruik van internet en sociale media en we voeren gesprekken op school en
in de klas over wat er gewoon is op sociale media (en wat niet). De afspraken zijn van toepassing op
alle leerlingen van Oeboentoe, voor het gebruik van mobiele telefoons en sociale media op school en
in de klas, maar ook het mediagebruik buiten de school.
Spraaktaal-screening 5-jarigen
Bij alle leerlingen geboren in de tweede helft 2017 en eerste helft 2018 wordt een spraaktaalscreening afgenomen. De screening wordt uitgevoerd door een logopedist en vindt plaats op school.
Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
De school heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, die afgesloten is door het bestuur. Voor
kleine ongelukjes dient u altijd eerst uw eigen verzekering inschakelen. Zijn er
problemen, dan kan er een beroep gedaan worden op de WA-verzekering van
school.
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Ons bestuur
Wij maken deel uit van OPSPOOR, een stichting met 37
scholen in Purmerend en omliggende gemeenten. Bij
OPSPOOR werken zo'n 750 medewerkers dagelijks met
passie voor onderwijs aan de ontwikkeling van kinderen.
Binnen de stichting vinden we onderwijsontwikkeling erg
belangrijk en leerkrachten leren onderling met én van
elkaar. Zo kunnen we ook binnen Oeboentoe profiteren
van waardevolle ervaringen, nieuwe inzichten en
toekomstgericht onderwijs. Kijk op de website van
OPSPOOR voor meer informatie: www.opspoor.nl.
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