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Handelingsgericht werken (HGW)
We werken handelingsgericht. Dit is een manier van werken/begeleiden waarbij 
de behoefte van het kind centraal staat. Centraal staat het denken in kansen en 
mogelijkheden, waarbij de kunde en kennis vergroot wordt bij de collega’s. We 
streven naar ondersteuning die zo vroeg mogelijk, zo licht mogelijk en zo dichtbij 
mogelijk wordt gegeven.

Doelstellingen HGW: 
 l Komen tot vroegtijdige signalering en kortlopende interventies die 

aansluiten bij handelingsbekwaamheid van de leerkracht;
 l Bij een gesignaleerde probleemsituatie wordt een analyse van de situatie 

rondom het kind gemaakt. In de analyse wordt gekeken naar kindfactoren, 
de onderwijsleersituatie en het gezin; 

 l Leren denken in kansen en mogelijkheden; 
 l Verandering van leerkrachtgedrag ten opzichte van het (zorg)kind;
 l Beter gebruik maken van en vergroten van de kennis en 

handelingsbekwaamheid van de leerkrachten en intern begeleiders 
(professionalisering en competentiemanagement);

 l Komen tot een zorgstructuur binnen de school, waarbij de leerkracht 
probleemeigenaar blijft en de totale school verantwoordelijk blijft voor de 
zorg van het kind;

 l Komen tot ondersteuning die zo vroeg mogelijk, zo licht mogelijk en zo 
dichtbij mogelijk wordt gegeven;

 l Hier wordt onder andere een leidraad voor het maken van 
ervaringsreconstructies gebruikt.







Informatie
SCHOOLTIJDEN                                                                                                                                         
                                      
Groep 1 tot en met 8
                                                                                 
Maandag: 8.30 – 14.30 uur                                                                                                                                                   
Dinsdag:    8.30 – 14.30 uur 
Woensdag:  8.30 – 12.30 uur                                                                                                                             
Donderdag:  8.30 – 14.30 uur
Vrijdag:  8.30 – 14.30 uur

We werken met een continurooster. Dit betekent 
dat alle kinderen tussen de middag samen met de 
leerkracht op school eten. KIJKAVONDTijdens de kijkavond, in de week voor de herfstvakantie, vertellen de kinderen zelf over het reilen en zeilen in hun groep. De datum van 

deze avond kunt u vinden op de kalender van de school.

Vakantieplanning

2020-2021  
                   

           

Herfstvakantie         12 t/m 16 oktober 

Kerstvakantie              
21 december t/m 1 januari 

Voorjaarsvakantie         22 t/m 26 februari 

Goede Vrijdag              2 april 

Tweede paasdag        5 april 

Meivakantie            
26 april t/m 7 mei 

Hemelvaartsdag 13 en 14 mei 

  +vrijdag 

Tweede Pinksterdag  24 mei 

Zomervakantie   12 juli t/m 20 augustus 

Hoofdluis
Na iedere vakantie is er controle op 

luizen. Mochten er bij een leerling luizen 
of neten worden aangetroff en, dan wordt 

dit zo snel mogelijk aan u doorgegeven. 
Als u zelf hoofdluis bij uw kind ontdekt, 
stellen we het op prijs dat u dit zo snel 
mogelijk aan de leerkracht doorgeeft. 

FRUIT ETEN
De kinderen mogen 
iedere morgen fruit en drinken mee naar 
school nemen. Dit eten en drinken we 
gezamenlijk rond de klok van 10 uur.






