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Welkom op OBS De Piramide

OBS De Piramide is een openbare basisschool voor 4 - tot 12-jarige kinderen.
Dat betekent, dat de school toegankelijk is voor kinderen van alle gezindten
zonder onderscheid van geloof, ras of levensbeschouwing.
OBS De Piramide telt ongeveer 165 leerlingen, verdeeld over
acht groepen. In de school zit een peuteropvang, "De Mini-Piramide", voor kinderen
vanaf 2 jaar.
De belangrijkste taak van de school is uw kind zo goed mogelijk te begeleiden
in een prettige sfeer, zodat het tot optimale leerprestaties kan komen.
De school werkt met jaargroepen en de leerstof wordt klassikaal uitgelegd,
waarna de kinderen de leerstof zelfstandig gaan/leren verwerken.
Sinds een aantal jaren zet de school ook IPads in ter ondersteuning van de lessen.
Kinderen die meer uitleg nodig hebben krijgen extra hulp van de klassenleerkracht.
Kinderen die de stof sneller beheersen krijgen verdiepingsstof aangeboden.
De kinderen worden zorgvuldig voorbereid op het voortgezet onderwijs.
Dit betekent o.a. dat de kinderen vanaf groep 4 al wat huiswerk meekrijgen.
Daarnaast besteden we zeer veel aandacht aan sociale, creatieve en sportieve
vaardigheden.
Verder zijn belangrijke kenmerken van ons onderwijs: respect voor elkaar en discipline.
We vinden het belangrijk dat uw kind zich "thuis" en veilig voelt bij ons op school.
Vandaar dat orde, rust en netheid bij ons hoog in het vaandel staan.
Tot slot hopen wij, dat uw kind een fijne tijd op OBS De Piramide zal hebben.

Jaqueline Boogaard
Directeur
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Medewerkers Van OBS De Piramide
Directie
Directeur De Piramide

OBS de Piramide
Mw. J. Boogaard

Onderwijsgevenden
Peuteropvang/ VVE coaching

Mw. Y. Tool
Mw. C. van Leen

Groep 1

Mw. M. Schlatmann
Mw. L. Kok

Mw. L. Aichi

Groep 2

Mw. E. Smits
Mw. A. Loupatty

Mw. L. Aichi
Mw. J. Boogaard

Groep 3

Mw. I. v. d. Fits
Mw. S. Salhi

Groep 4

Mw. F. Arendsen
Mw. E. Moison

Groep 5

Mw. M. Beekhuys
Mw. L. Kok

Groep 6

Mw. A. Beumer

Dhr. M. KösterHenke

Groep 7

Mw. M. Kraal
Dhr. P. Nijssen

Groep 8

MP. L. Kamst
Mw. D. Petter

Schakelgroep Taal 4 t/m 5
Lezen 7/8

Mw. M. Spanjer
Mw. E. Moison

Schakelplusgroep

Mw. E. Moison
Mw. M. Spanjer

Mw. D. Petter

ICT leerkracht/coördinatie

Dhr. H. El Muhandiz

Mw. M. Beekhuijs

Intern begeleider gr. 1 t/m 8

Mw. M. van Zalen

Vakleerkracht gymnastiek

Dhr. R. el Hajoui

Taalcoördinator

Mw. M. Spanjer

Rekencoördinator

Mw. E. Moison

Onderbouw coördinator

Mw. I. van der Fits

Midden bovenbouw coördinator

Mw. M. Spanjer

Cultuur coördinatie

Mw. F. Arendsen

Thematisch werken coördinatie

Dhr. M. KösterHenke

Gezonde school coördinator

Mw. M. Kraal

Docent Natuurlokaal

Mw. E. Honders

Naschoolse activiteiten

Mw. J. Boogaard

Franse les groep 8

Dhr. H. El Muhandiz

Administratie

Dhr. P. Krooder,

Mw. L. Aichi

Vrijwilligers

Dhr. P. IJzendoorn

Mw. M. Polderman
Else Schmidt

Mw. D. Petter
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Speerpunten schooljaar 2021-2022 OBS de Piramide
Onze school blijft in ontwikkeling. In het schooljaar 2021-2022 staan de volgende
beleidspunten centraal:
Beleidspunten OBS de Piramide schooljaar 2021-2022
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Starten met logo 3000 woordenschatmethode in groep 4 en 5
Combineren schakelklas en schakelplusklas zodat nog meer leerlingen kunnen
profiteren van onderwijsaanbod op maat
Kind gesprekken voortzetten en uitbreiden naar groep 1 en 2
Rekenmethode borgen met accent op korte instructie, gebruik van de
instructietafel en het inzetten van observatielijsten
Implementeren Atlantis: een nieuwe methode voor Technisch en begrijpend lezen
Oriëntatie Methode Blits: aanbod voor studerend/ begrijpend lezen groep 5 t/m 8
Cultuurkracht023: versterken van het cultuuraanbod door o.a. scholing van het
team en het inzetten van vakdocenten met aandacht voor dans, drama, muziek
en beelden werken
Opzetten doorgaande lijn van ons aanbod ICT
Inzetten op PR van onze school
Oriënteren nieuwe methode wereldoriëntatie

Aanmelden leerlingen via het nieuwe plaatsingsbeleid van Haarlem
Is uw kind na januari 2015 geboren, dan ontvangt u van de Gemeente een
aanmeldkaart. Met deze aanmeldkaart kunt u uw kind op onze school aanmelden. Nadat
een plaats is toegekend kunt u uw kind inschrijven op onze school. Meer informatie over
het nieuwe plaatsingsbeleid vindt u op onze website: www.piramide-haarlem.nl
Na plaatsing ontvangt uw kind een welkomkaart en kan uw kind in overleg twee
ochtenden komen wennen.
Binnenkomst
Om op tijd en zo snel mogelijk met de lessen te kunnen beginnen, wordt er gebeld om
8.25 uur. De peuters en de kinderen van groep 1 t/m 2 gaan via de kleuteringang naar
binnen. De ouders van de peuters gaan even mee naar het lokaal om met hun kind een
werkje te doen. Daarna gaan de ouders naar huis. Oudere broers of zussen brengen de
kleuters tot aan de ingang, anders zijn ze te laat in hun eigen groep en missen zij de
startactiviteit.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan na het horen van de bel direct in de rij staan bij de
bovenbouwingang. Zij worden dan door een leerkracht opgehaald. Ouders gaan vanaf
groep 3 niet meer mee naar binnen. Wilt u ervoor zorgen, dat uw kind in ieder geval vóór
8.25 uur op het schoolplein aanwezig is?
Creatieve lessen
In alle groepen worden in de vorm van een creatief blok creatieve lessen gegeven door
de leerkrachten. Dit circuit wordt enkel keren per jaar herhaald. Er worden verschillende
technieken aangeboden oplopend in moeilijkheidsgraad. De cultuur coördinator begeleid
de voortgang van deze lessen.
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Computers en IPads
Computers en IPads zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij. Het is dus goed
om de kinderen zo jong mogelijk te laten wennen aan het werken hiermee. In alle
klassen wordt dan ook gewerkt met computerprogramma’s voor kinderen ondersteunend
aan de methode. Meester Hassan geeft ICT-les aan de kinderen. Naast computers
beschikt OBS de Piramide over IPads en Chrome Books die ingezet worden in alle
groepen ter ondersteuning van het onderwijsaanbod. Programmeren is een belangrijk
onderdeel van het aanbod. Bezoekt U ook eens onze website: www.piramidehaarlem.nl

Contactpersonen
Waar gewerkt wordt, zijn weleens misverstanden en worden weleens fouten gemaakt. Zit
u iets dwars? Heeft u het gevoel dat iets niet helemaal goed loopt of heeft u een klacht?
Dan kunt u dit natuurlijk altijd aan de school melden. Betreft het iets wat in de klas
speelt, richt u zich dan in de eerste plaats tot de groepsleerkracht van uw kind. In de
meeste gevallen leidt dit gesprek tot de gewenste oplossing. Zo niet, richt u zich tot de
schoolleiding, Jaqueline Boogaard (directeur). Zij zal altijd in overleg met u, zoeken naar
een gewenste oplossing voor het probleem. De school heeft ook een aparte
contactpersoon voor klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, agressie of
geweld, pesten, discriminatie en racisme. De taak van de contactpersoon is het
verzorgen van de eerste opvang bij de hierboven genoemde klachten. De contactpersoon
zal samen met u en/of uw kind naar een passende oplossing zoeken. Bij ons op school
zijn de contactpersonen mevrouw L. Aichi (voor de ouders) en mevrouw L. Kamst
(voor de kinderen), bereikbaar op telefoonnummer 023-5338064. Voor eventuele
verdere klachtenprocedures verwijzen wij u naar de schoolgids van de Piramide.
Contract sociale vaardigheden
We hebben met elkaar een aantal gedragsregels afgesproken en in de vorm van een
contract opgesteld. Dit contract vindt u hieronder. Vanaf groep 4 wordt het contract met
alle groepen besproken en tekenen alle kinderen dit, waarmee zij beloven zich aan de
regels te zullen houden. Omdat de regels voor de leerlingen in groep 4 nieuw zijn bespreekt
de directeur deze in groep 4 aan het begin van het schooljaar.
Als kinderen zich niet aan de regels houden, komen we terug op het ondertekende
contract en de belofte die hieruit voortkomt. We vinden het belangrijk in de klassen
regelmatig aandacht te besteden aan sociale vaardigheden. In alle groepen wordt
Kanjertraining gegeven.
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Contract sociale vaardigheden
We vinden het prettig als je bij ons op school:
naar een ander luistert
eerlijk bent
je aan je afspraken houdt
een fout durft toe te geven
een ander helpt
voor je mening uitkomt
eens een complimentje geeft
je excuus aanbiedt als je fout bent geweest
elkaar gedag zegt
je eigen rommel opruimt
geen pet draagt
je mobiele telefoon alleen meeneemt in overleg met de leraar
Uit respect voor een ander:
spreken wij Nederlands op school
doe je niets bij een ander wat je zelf ook niet wilt
kom je niet aan een ander, als de ander dat niet wil
sta je niet meteen met een oordeel klaar en probeer je de ander te begrijpen
sluit je geen andere kinderen buiten
scheld je geen andere kinderen uit
Bij pestgedrag:
vertel je aan de meester, de juf of je ouders dat je gepest wordt
vertel je aan meester, de juf of je ouders dat een ander gepest wordt (dit is geen
klikken)
praat je er met anderen over, bijvoorbeeld je ouders
(denk ook aan de kindertelefoon)
Bij ruzie:
denk je eerst na over de drie sss (schoppen, slaan, schelden)
probeer je eerst op te lossen door het uit te praten
bedreig je geen andere kinderen
haal je hulp als dat nodig is
moedig je iemand die ruzie heeft niet aan
pak je geen spullen van de ander af
Ik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uit groep . . . . . . houd mij aan dit contract.
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handtekening leerkracht:

Handtekening leerling:
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Dansdag op school
We werken al een aantal jaren samen met professionele dansers en muzikanten. Elk jaar
organiseren we weer zo’n cultuurdag. Aan het einde van deze dag zal er een presentatie
zijn voor de ouders. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de datum.
Excursies/Projecten
Er worden korte projecten gehouden, bijv. de Kinderboekenweek, de Week van het
Geloof, Lentekriebels, aanbod muziek en theater via het kunstmenu van de Gemeente
Haarlem, natuurprojecten en alle groepen bezoeken een museum.
Soms is er na afloop van een thema een tentoonstelling.
Fietsenrek
Na toestemming van de directie mag een kind op de fiets naar school komen.
Alleen kinderen die ver weg wonen krijgen toestemming.
De fiets moet gestald worden in het fietsenrek vóór de school.
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van/of schade aan de fiets.
Fotograaf
Onze school werkt samen met de Schoolfotograag. Dit schooljaar komt de
schoolfotograaf op dinsdag 21 september ‘21 bij ons op school.
Gedragscode OBS De Piramide voor ouders en medewerkers
Van alle geledingen binnen de school, directie, leraren, leerlingen, niet onderwijzend
personeel, ouders, naschoolse opvang, overblijfouders en stagiaires, wordt verwacht, dat
zij zich houden aan de vastgestelde gedragscodes.
Dat betekent dat ze:
• Medewerkers, leerlingen en ouders in de school elkaar gelijkwaardig en met respect
behandelen.
• Geen gebruik maken van racistische, discriminerende of seksueel getinte taal of
beelden.
• Geen agressief lichamelijk contact hebben met medewerkers, leerlingen en andere
ouders.
• Zie verder veiligheidsplan punt 3.
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Gymnastiek
De kleuters krijgen gymnastiek van hun eigen leidster in het speellokaal.
De kleuters gymmen in sportkleding. We raden U aan om
sportschoentjes/gympjes/balletschoentjes e.d. mee te geven.
Gymkleding – korte broek (en shirt met korte mouwen) – is verplicht.
Sportschoenen met witte zolen zijn toegestaan, mits de schoenen niet op straat gebruikt
zijn. Er wordt niet in gewone kleding gegymd. Na het gymmen wordt er gedoucht.
Als uw kind niet mag douchen dient u hiervoor een formulier in te vullen.
Het meenemen van een handdoek is echter verplicht zodat uw kind zich wel kan
opfrissen.
Gymrooster groep 3 t/m 8:
Maandag
08.30-09.15 uur
Groep 7
09.15-10.00 uur
Groep 8
10.00-10.45 uur
Groep 6
10.45-11.30 uur
Groep 3
12.45-13.30 uur
Groep 4
13.30-14.15 uur
Groep 5

Donderdag
08.30-09.15
09.15-10.00
10.00-10.45
10.45-11.30
12.45-13.30
13.30-14.15

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

6
7
8
5
4
3

Halen van kleuters
Indien uw kleuter niet wordt opgehaald door uzelf, maar door iemand anders, verzoeken
wij u dit aan de kleuterleidsters mee te delen. Zij laten geen enkele kleuter zonder
begeleiding naar huis gaan. Om het overzicht goed te kunnen bewaren, verzoeken wij de
ouders buiten bij het hek op de speelplaats te wachten.
Hoofdluis
Hoofdluis is een veel voorkomend probleem op basisscholen. Na elke vakantie vindt er op
school een luizencontrole plaats. Indien er hoofdluis geconstateerd wordt, moet het haar
van het kind behandeld worden met een bestrijdingsmiddel tegen hoofdluis en elke dag
gekamd worden met een speciale kam.
Ouders worden persoonlijk op de hoogte gebracht en krijgen een stencil mee naar huis
met aanwijzingen hoe je het haar moet behandelen.
Na een week worden de kinderen gecontroleerd door juf Jaqueline of juf Manon.
Uit voorzorg kunt u het haar wassen met Tea Three shampoo (De Tuinen) of Henna.
Dit zijn natuurlijke middelen, dus niet schadelijk voor het haar.
Huiswerk
Hierover heeft de school een duidelijke visie.
Kinderen moeten naast het naar school gaan nog veel kunnen spelen.
Echter, als voorbereiding op het voortgezet onderwijs waar huiswerk dagelijks werk is,
moet je leerlingen trainen in huiswerk maken/leren. In groep 4 en 5 worden de tafels
geleerd. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen ook leerdictees mee naar huis. Vanaf groep 5
wordt steeds iets meer huiswerk gegeven. In groep 7 en 8 wordt het huiswerk genoteerd
in een agenda.
We proberen ook dit jaar huiswerkbegeleiding te regelen voor de kinderen. Hierover
worden ouders nog nader geïnformeerd.
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Infobrief
Voor de ouders geven we elke vrijdag een digitale infobrief mee aan alle oudste kinderen
van een gezin via Social Schools. Hierin staan allerlei zaken betreffende de school. Voor
nadere uitleg van de nieuwsbrief kunt u de dag na het ontvangen van de brief altijd
terecht bij juf Louiza. Heeft u nog geen account, meld dit dan bij meester Hassan. Hij
helpt u graag verder.
Informatiemiddag
Ieder jaar organiseren we in elke groep een informatiemiddag
U maakt dan nader kennis met de leerkracht(en) van uw kind(eren).
Deze bijeenkomst duurt een half uur per groep. Tijdens deze middag zijn er geen
kinderen aanwezig. De datum wordt bekend gemaakt via Social Schools
De middag is vooral bedoeld om u te informeren over:
• Het onderwijsaanbod/ de methoden die gebruikt worden in de nieuwe groep.
• Huiswerk op OBS de Piramide
• De regels van de school
Ouders die graag meer informatie willen, kunnen die op diverse manieren krijgen:
- gesprek met de schoolleiding
- bijwonen van o.a. de inloopmiddagen
- bijwonen van vergaderingen van de medezeggenschapsraad, ouderraad, enz.
Inloopmiddagen
Wij organiseren twee inloopmiddagen op 27 oktober en 10 februari van 14.15 uur tot
15.00 uur. Kinderen mogen dan met hun ouders de groep in om te laten zien waar ze op
dat moment mee bezig zijn.
Kanjermethode
Onze school werkt met de Kanjermethode. De Kanjermethode is een methode ter
bevordering van de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.
We hebben deze methode acht jaar geleden ingevoerd en het hele team is getraind.
Groep 1 t/m 8 krijgen éénmaal per week les uit deze methode met als doel het
verstevigen en borgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.
De school heeft inmiddels het vignet Kanjerschool gehaald.
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Koffieochtenden
Eén keer in de maand tussen 8.30 en 9.00 uur kunnen ouders van de peuters en de
leerlingen in de ouderkamer koffiedrinken. Iedereen is welkom. Meester Hassan
organiseert ook koffieochtenden voor de vaders. Data worden vermeld in de
ouderplanner en staan wekelijkse nieuwsbrief.
Te laat komen
Het is in het belang van de kinderen en de rust op school, dat ieder kind op tijd komt. Is
er een duidelijke reden dat uw kind wat later is, geef dan een briefje mee of bel even.
Laatkomers (groep 3 t/m 8) zonder briefje of telefoontje moeten bij de directie een gele

0

kaart

0 en moeten

halen. Bij de derde keer krijgen deze kinderen een rode kaart

ze de verloren tijd inhalen. Bij regelmatig te laat komen is school verplicht Bureau
Leerplicht in te schakelen.
Lentekriebels
Per 1 december 2012 zijn de kerndoelen aangepast en zijn scholen verplicht aandacht te
besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit.
Respectvol omgaan met verschillen is het uitgangspunt.
Wij willen kinderen een positieve kijk op seksualiteit geven, weerbaar maken en waarden
en normen bijbrengen zodat zij in staat zijn vrije en verantwoorde keuzes te kunnen
maken in relaties en seksualiteit.
Onze school heeft daarom gekozen mee te doen aan: De week van de Lentekriebels.
Dit is een nationale projectweek waarin in het basisonderwijs aandacht wordt besteed
aan relationele en seksuele vorming.
De week heeft als doel om kinderen van groep 1 t/m 8 te ondersteunen bij hun
relationele en seksuele ontwikkeling en te leren verantwoorde keuzes te maken. Dit
draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat. Dit jaar
vindt de week plaats van 15 maart t/m 19 maart ’21.
Doelen:
• De weerbaarheid van kinderen neemt toe.
• Respectvol gedrag wordt bevorderd
• Door meer kennis en begrip is er meer
veiligheid en acceptatie op school
• Het verbeteren van de omgang tussen
jongens en meisjes.
• De kennis over relaties, seksualiteit en seksueel misbruik neemt toe.
• Leerlingen zijn assertiever en durven eerder vragen te stellen over seksualiteit
Naschoolse activiteiten
OBS de Piramide Europawijk verzorgt een naschools aanbod dat het gehele jaar door
loopt. Bij te veel inschrijvingen wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst.
De activiteiten zijn gratis. Ook wordt er drie keer per jaar een extra blok met activiteiten
aangeboden in samenwerking met ander scholen in Europawijk. Informatie hierover
ontvangt u in de wekelijkse nieuwsbrief.
Bij inschrijving is deelname wel verplicht omdat we iedereen een kans willen geven om
aan deze activiteiten deel te nemen. Daarom berekenen we ook kosten bij regelmatige
afwezigheid of tussentijds afzeggen zonder geldige reden.
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Opstap (4-6 jaar).
In samenwerking met stichting Dock doet onze school mee aan de programma:
Opstap (4-6 jaar)
Opstap
Opstap is een tweejarig gezinsgericht stimuleringsprogramma voor kinderen van 4 tot 6
jaar met laagopgeleide moeders. Met een groot aantal werkmaterialen en
leesboekjes oriënteren kinderen zich spelenderwijs op het lezen, schrijven en rekenen in
groep 3. Opstap stimuleert de ontwikkeling, bevordert een actieve leerhouding
en ondersteunt de kwaliteit van de omgang (interactie) in het gezin.
Dagelijks verricht een ouder, meestal de moeder, twee
activiteiten van Opstap met het kind. Een speciaal getrainde
begeleidster ondersteunt haar daarbij.
Deze 'contactmedewerkster Opstap' gaat wekelijks op huisbezoek en laat zien hoe
moeder en kind de activiteiten kunnen uitvoeren. De activiteiten sluiten aan bij de kennis
en vaardigheden die nodig zijn in het basisonderwijs.
Daarnaast komen de deelnemende moeders regelmatig bij elkaar onder leiding van een
Opstap-coördinator. Tijdens deze groepsbijeenkomsten worden thema's op het gebied
van ontwikkeling en opvoeding behandeld. De moeders leren, onder meer in een
videocursus, hun kind te stimuleren en te ondersteunen bij het leren thuis en op school.
Centraal staan het op een positieve manier ingaan op signalen van het kind en het
bevorderen van leerplezier en een actieve leerhouding.
Orthopedagoge op school
Aan onze school is een vaste orthopedagoge gekoppeld, mw. S. Snikkers. Zij is
regelmatig op school en adviseert leerkrachten of observeert leerlingen om een goede
begeleiding te garanderen bij eventuele hulpvragen. De orthopedagoge wordt ingezet na
toestemming van ouders.
Ouderbijdrage
U kunt de ouderbijdrage vanaf dit jaar alleen nog maar digitaal over maken bij:
AMBAMRO
t.a.v. de Piramide Europa
Rekeningnummer: NL14ABNA622233289
Als de bijdrage is overgemaakt ontvangt u een bewijs hiervan van juf Louiza. Zij zit elke
ochtend van 8.30 uur tot 9.00 uur in de aula om u verder te helpen. Van de
ouderbijdrage worden o.a. de feesten (Sinterklaas, Kerst, Pasen, kinderfeest) en de
sportdag en excursies betaald. Door deel te nemen aan deze activiteiten kunnen wij het
schoolleven van uw kind extra leuk maken.
De ouderbijdrage is dit jaar verhoogd om de werkelijke kosten te kunnen dekken. De
ouderbijdrage is vanaf dit schooljaar: €25 per kind, dus:
Voor één kind

: € 25,00

Voor twee kinderen

: € 50,00

Voor drie of meer kinderen

: € 75,00
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Ouderbijeenkomst
Een keer per maand organiseert onze school op donderdagochtend een ouderbijeenkomst
voor alle ouders van de peuters en van de leerlingen. U gaat dan zelf aan de slag met
bijvoorbeeld interactief voorlezen, materiaal uit de klassen, Citotoetsen etc. De
oudercursussen worden gegeven door juf Mariette en juf Louiza en zijn inmiddels een
groot succes.
Oudercommissie
De Oudercommissie is een vertegenwoordigend lichaam van ouders.
Hij houdt zich voornamelijk bezig met het regelen van ouder participerende activiteiten
en het stimuleren van de goede gang van zaken in en om de school. De oudercommissie
komt ongeveer een keer per maand bij elkaar.
Ouderhulp
Een school kan niet meer zonder hulpouders.
Er zijn vele mogelijkheden: Toetreden tot de oudercommissie of de
Medezeggenschapschapsraad als er vacatures zijn.
Ouders kunnen helpen bij het versieren bij schoolfeesten of begeleiden van excursies.
Ze kunnen o.a. helpen bij het Kerstdiner, het Paasontbijt en bij het Zomerfeest. Ook zijn
er altijd ouders nodig bij de luizencontrole.
Als u geïnteresseerd bent in een van bovengenoemde activiteiten, kunt u contact
opnemen met juf Louiza.
Overblijven
Door het invoeren van gelijke schooltijden blijven alle kinderen over. De pleinwacht
wordt geregeld door leerkrachten, ondersteuners en enkele moeders. Kinderen nemen
zelf hun gezonde lunch mee (brood en drinken, liefst water) en eten in de klas onder
begeleiding van hun eigen leerkracht. De overblijf is gratis.
Peuteropvang Duitslandlaan de Mini Piramide
De peuteropvang is in januari ’21
overgenomen door Hero
Kindercentra en is gevestigd in
onze school.
Ze hebben de beschikking over een
groot lokaal, speellokaal en
buitenspeelplaats.
De doelstelling van deze
peuteropvang is het bevorderen
van de ontwikkeling van jonge
kinderen vanaf 2 jaar door hen in
groepsverband samen te laten
werken onder deskundige leiding
en ouders hierbij te betrekken. Er worden diverse materialen aangeboden. Het is alvast
een goede voorbereiding op de basisschool. De school en de peuteropvang werken
intensief samen. Er wordt gewerkt volgens De Piramide-methode en Logo 3000. Bijna
alle peuters stromen door naar onze basisschool.
De peuteropvang verzorgt aanbod van 16 uur per week en is geopend van maandag t/m
donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.
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Meld uw peuter op tijd aan, zodat hij/zij op tijd geplaatst kan worden. Aanmelden kan via
www.herokindercentra.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen: 023-5123920
Er is een wachtlijst. U bereikt de peuteropvang zelf met het volgende telefoonnummer: 06-82775443

Piramide-methode
In de peutergroep en in de groepen 1 en 2 wordt gewerkt volgens De Piramide-methode.
Piramide is een educatieve methode voor alle kinderen van drie tot zeven jaar. Piramide
biedt kinderen een veilige omgeving waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.
De methode heeft een sterke pedagogische basis. In een veilige speelleeromgeving
waarin kinderen zich prettig voelen, krijgen ze volop kansen eigen initiatieven te nemen
in spel en zelfstandig leren. Piramide is een evenwichtige methode waarin alle
ontwikkelingsgebieden op gelijkmatige wijze aan de orde komen.
Piramide heeft een aantal speciale uitwerkingen voor kinderen die extra steun nodig
hebben, zoals taalstimulering, extra spel of tutoring. Naast de Piramide Methode werken
we ook met de methode Ik en Ko in groep 1 om de ontwikkeling van taal en
rekenbegrippen extra te stimuleren. LOGO 3000, een nieuwe woordenschatmethode
wordt naast de bestaande methodes gebruikt.
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Pleinregels OBS De Piramide
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Als je op het plein komt blijf je daar.
Als de bel gaat, ga je rustig in de rij staan.
Peuters, kleuters en groep 3 gebruiken de kleuteringang.
Leerlingen van groep 4 t/m 8 gebruiken de midden/bovenbouwdeur.
De hoofdingang is bedoeld voor leerkrachten en bezoekers.
Je blijft vóór de hekken van de gymzalen.
Gooi afval in een afvalbak en hou het plein schoon.
Tijdens de pauze ga je naar de wc.
Alleen met toestemming van een leerkracht ga je de school binnen.
Laat de bomen, takken en blaadjes met rust.
In de voetbalkooi wordt alléén met de plofbal gespeeld.
We houden ons aan het rooster van de voetbalkooi.
Klimmen doe je alleen op de klimrekken.
Alleen de kleuters spelen met het kleutermateriaal.
Bij ruzie of vechtpartijen waarschuw je snel de pleinwacht of een leerkracht.
Alleen met toestemming kom je met de fiets naar school.
Op het plein loop je met je fiets.
Kleine broertjes en zusjes worden buiten opgehaald.
Alle ouders wachten op het plein op hun kinderen.

Rapporten
Eerste voortgangsgesprek
Eerste rapport
Tweede rapport

: Week 40/41: 4 t/m 15 oktober ‘21
: 11 maart ‘21
: 14 juli ‘21

Rapportgesprekken
Het eerste rapport is vervangen door een voortgangsgesprek. Dit eerste gesprek vindt
een maand eerder plaatst dan in voorgaande jaren. De focus ligt bij dit gesprek minder
op de resultaten van de leerling waardoor andere belangrijke zaken besproken kunnen
worden. De leerlingen in de groepen 1 t/m 8 krijgen dit jaar twee keer een rapport mee.
Voordat het kind het rapport mee naar huis krijgt, vindt er een oudergesprek plaats.
Met alle ouders wordt dus drie keer per jaar een gesprek gehouden i.v.m. de
vorderingen. Ook worden dan de afgenomen toetsen besproken.
Als er tussendoor iets opmerkelijks aan de hand is met een kind, neemt de
groepsleerkracht zelf contact op met de ouders.
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De oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 7 zijn in de week van:
4 okt ‘21
28 februari ‘22
4 juli ‘22
In groep 8 zijn de gesprekken met de ouders intensief, aangezien we dan met elkaar
gaan bepalen, naar welke vorm van voortgezet onderwijs een kind zal gaan. Vanaf 28
februari 2022 zijn de oudergesprekken over de keuze van het voortgezet onderwijs.
Via diverse tests, die uitvoerig met de ouders besproken zullen worden, komen we tot
een advies.
Regels en afspraken op OBS De Piramide:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zorg dat je op tijd komt
Je luistert naar elkaar en naar alle juffen en meesters
Je blijft altijd beleefd
Ruzie los je op met praten of samen met juf of meester
Iedereen hoort erbij
Je pest niet
Bemoei je met jezelf en niet met een ander
In de gang loop je rustig en stoor je niet
Respecteer jezelf, de ander en de materialen
Eten en drinken doe je binnen
Op school praten we Nederlands
Je loopt naar buiten met je juf of meester
Je neemt geen mobiele telefoon mee naar school

Schoolarts en samenwerking met jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland
Wij werken samen met het Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Aan onze
school is een team van een JGZ-arts (de schoolarts), JGZ verpleegkundige en een JGZassistente verbonden. De taak van de jeugdgezondheidszorg is het begeleiden van de
groei en de ontwikkeling van uw kind. U kun als ouder aan de JGZ vragen stellen over
onder andere gezondheid, voeding, groei, opvoeding, gedrag, slapen, bedplassen. Deze
vragen kunt u telefonisch en tijdens preventieve gezondheidsonderzoeken stellen
(Telefoonnummer 0900-0400682 7,5 cent per minuut)
JGZ GGD Kennemerland maakt deel uit van het centrum voor jeugd en gezin.
Kinderen worden op vaste momenten, zoals is vastgelegd in het basistakenpakket van de
JGZ gevolgd. Binnen de basisschoolperiode is er een preventief gezondheidsonderzoek
voor de 5-jarigen (in het jaar dat een kind vijf jaar wordt) en groep 7 leerlingen.
Schoolmaatschappelijk werk door CJG coach
Sinds augustus 2015 is aan onze school een CJG-coach verbonden, mw. Karolien
Grunstra. Zij kan door school (IB of directeur) ingezet worden ter ondersteuning in de
opvoeding of voor advies.
Schoolregels
Een van de uitgangspunten van onze school is dat de kinderen met plezier naar school
gaan. Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met de
kinderen. We zorgen ervoor, dat de regels in alle klassen hetzelfde zijn, natuurlijk
aangepast aan de leeftijd van het kind.
Er zijn regels opgesteld hoe de kinderen zich dienen te gedragen in de klas, in de gang
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en op de speelplaats. Kinderen dienen zich te houden aan deze regels en gedragscodes.
We leren de kinderen ook hoe ze bepaalde conflicten kunnen oplossen.
Schoolreis
Elk jaar gaan alle groepen een dag op schoolreis. We trachten een bestemming te vinden
voor een redelijke prijs. Het schoolreisje is buiten een gezellig dagje uit ook een sociaal
gebeuren. Kosten voor de schoolreis zijn: € 30 euro, Alle kinderen zijn verplicht om mee te gaan!
Groep 8 gaat als afsluiting van de basisschoolperiode op schoolkamp. Voor twee dagen
zijn de kosten €75 euro. Ouders worden hierover uiteraard tijdig geïnformeerd.
Betaling vindt plaats via Club Collect.
Schooltijden (gelijke) groep 1 t/m 8
Alle kinderen blijven op school.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30
8.30
8.30
8.30
8.30

–
–
–
–
–

14.15
14.14
14.15
14.15
14.15

uur
uur
uur
uur
uur

Schooltelevisie
In alle klaslokalen is een digitaal schoolbord of touchscreen (groep 1 en 2) aanwezig.
Alle groepen maken gebruik van de schooltelevisieprogramma's aangeboden door de
NOT.
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Schoolvieringen en activiteiten
Een aantal keer per jaar is er een gezamenlijke viering op het podium in onze hal.
Elke groep studeert iets in. U krijgt ruim van tevoren een uitnodiging.
Data:

Info/vieringen

Info middag groep 1 t/m 8

: 31 aug

Inloopmiddag

:27 okt. en 10 febr.

Zomerfeest

: nader te bepalen

Studiedagen

:
:
:
:
:

17
20
15
16
20

sept.
sept.
febr.
febr.
juni

Opening Kinderboekenweek

: 6 oktober

Project: Ik eet het beter
gr. 5 t/m 8

: nader te bepalen

Nationaal schoolontbijt

: week 44

Sinterklaasfeest

: 03 dec.

Kerstdiner

: 22 dec.

Paasontbijt

: 15 april

Juffen en meester dag

: nader te bepalen

Wisseluurtje

: nader te bepalen

Afscheidsmusical groep 8

: 12 juli

Sportdag
Voor alle kinderen is erbij droog weer één keer per jaar een sport/speldag.
Dit jaar sporten we in mei. De kinderen zijn dan vanaf 12.30 uur vrij.
Sporttoernooien
Dankzij onze sportieve leerkrachten nemen we jaarlijks deel aan diverse Haarlemse
schooltoernooien zoals zaalvoetbal, korfbal, volleybal en basketbal ed.
Tussendoortje en lunch
Wij adviseren u uw kind een gezond tussendoortje en lunch mee te geven naar school,
zoals een stukje groente, fruit of een volkoren boterham (dus geen croissant of witte
boterham) met mager beleg. Water en melkproducten (mager, halfvol) zijn als drinken
prima, maar geen koolzuurhoudende dranken als cola en sinas en sapjes.
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Uitstroomgegevens Voortgezet Onderwijs
In de tabellen hieronder vindt u de uitstroom van de leerlingen naar het type Voortgezet
Onderwijs in percentages van de afgelopen drie jaar:
Type school
VWO

2019
14%

2020
05%

2021
12%

Type school
Hageveld

VWO/HAVO
HAVO
HAVO/VMBO T
VMBO T

09%
09%
09%
32%

15%
10%
20%
45%

00%
44%
00%
12%

Stedelijk Gymnasium
Sancta Maria
Coornhert
Haarlem College

VMBO K/B
VMBO B
Praktijkonderwijs
Groep 8

23%

05%

12%
12%
04%
04%

Sterrecollege
Haemstede Mavo
Rudolf Steiner
Schotergemeenschap
Spaarnecollege
Mendel College
Oost ter Hout
Groep 8
Aantal leerlingen

Aantal lln.

22

20

25

2019
2x

2020
1x

2021
1x

4x
3x

3x
8x
1x

1x
4x
5x
4x

2x
1x
4x

1x
6x

5x
1x
22
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3x
2x
2x
1x
1x
1x
25

Vakanties schooljaar 2021 -2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag
16 oktober 2021
25 december 2021
19 februari 2022
17 april 2022
23 april 2022
26 mei 2022
05 juni 2022
16 juli 2022

Laatste dag
24 oktober 2021
09 januari 2022
27 februari 2022
18 april 2022
08 mei 2022
27 mei 2022
06 juni 2022
28 augustus 2022

Verjaardagen en trakteren
Jarige kinderen mogen in de klas trakteren.
Wilt u de traktatie zo gezond mogelijk houden? (Zowel voor de kinderen als voor de
leerkrachten indien u voor hen ook iets mee wilt geven) En wilt u zorgen voor een kleine
portie?
Tussen 10 uur en half 11 mogen ze langs de andere leerkrachten. Het is verboden om op
lolly's of kauwgom te trakteren. Een gezonde traktatie wordt beloond met een foto op het
prikbord in de aula!
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Verlof aanvragen
Verlof voor religieuze feestdagen:
Wanneer een kind “plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of
levensovertuiging” kan hiervoor verlof verleend worden onder de volgende voorwaarden:
• Per religieuze feestdag kan in principe 1 vrije dag worden verstrekt door de
directeur van de school.
• Een aanvraag van extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland te
vieren kan door de directeur niet gehonoreerd worden; vrije dagen worden alleen
verstrekt voor de religieuze feestdag zelf, de rest zou extra vakantie zijn.
• De afwezigheid van een kind/jongere vanwege een religieuze feestdag wordt ten
minste twee dagen van tevoren door één van de ouders schriftelijk aan de
directeur van de school gemeld.

Verlof voor extra vakantie:
Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt
worden wanneer een kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee weken
gezinsvakantie kan genieten vanwege de “specifieke aard van het beroep” van één van
de ouders (uit jurisprudentie is gebleken dat er vanuit gegaan wordt dat de ouder het
merendeel van zijn inkomsten slechts in de zomervakantie kan verdienen). In dat geval
kan bij de directeur schoolverlof worden aangevraagd voor extra vakantie. De directeur
kan in deze gevallen eenmaal per jaar voor ten hoogste tien schooldagen verlof verlenen.
Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie.

Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden:
• De verlofperiode mag niet vallen in de eerste twee weken van het
schooljaar.
• De aanvraag voor extra verlof moet ten minste acht weken van tevoren worden
ingediend bij de directeur van de school. Dit heeft te maken met een eventuele
bezwaarperiode.
• De verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Voor een periode
van meer dan tien schooldagen mag wettelijk gezien geen toestemming worden
verleend.
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Verlof wegens gewichtige omstandigheden:
Bij gewichtige omstandigheden gaan het volgens de wet om “buiten de wil van ouders en
kind gelegen situaties”. Voor deze omstandigheden kan verlof worden aangevraagd. Te
denken valt aan:
• Verhuizing van het gezin
• Bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot de 3e graad
• Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot de 4e graad
• Overlijden en begrafenis van bloed- of aanverwanten
Onder gewichtige omstandigheden vallen niet:
• Familiebezoek in het buitenland
• Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding of
het winnen van een prijs.
• Vakantie onder schooltijd vanwege gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
• Eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie vanwege de verkeersdrukte
Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden:
•

•

De aanvraag voor extra verlof moet, indien mogelijk, ten minste acht weken van
tevoren, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk, worden ingediend bij de
directeur van de school. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode.
De verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Voor een periode
van meer dan tien schooldagen moet een aanvraag voor extra verlof worden
ingediend bij de leerplichtambtenaar.

Verlof procedure
Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige
omstandigheden kunt u bij de directeur van de school een aanvraagformulier halen. Dit
formulier moet u, geheel en naar waarheid ingevuld, indienen compleet met relevante
aanvullende stukken.
Wanneer uw aanvraag voor verlof wordt afgewezen en u bent het met deze beslissing
niet eens, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U dient dan een bezwaarschrift op te
stellen dat u indient bij de persoon die het besluit genomen heeft. Hierin moeten
minimaal de volgende gegevens zijn opgenomen:
• Naam en adres van de belanghebbende
• Datum
• Omschrijving van het genomen besluit
• Argumenten die aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit
• Uw handtekening
Geen toestemming, toch weg?
Wanneer u geen toestemming hebt voor extra verlof voor uw kinderen en u houdt uw
kinderen toch van school, dan is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de
leerplichtambtenaar van uw woongemeente. De leerplichtambtenaar zal u in dat geval
oproepen en kan ertoe besluiten proces-verbaal op te maken.
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Verzekering
Doorgaans zijn de WA-verzekeringen (aansprakelijkheidsverzekering) en de
ziektekostenverzekering die ouders voor hun kind(eren) hebben afgesloten voldoende.
Het is belangrijk om zo'n aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor uw hele gezin.
Het kost een paar euro’s per jaar, maar dan wordt schade die door uw kind wordt
veroorzaakt, bijv. als uw kind per ongeluk iets vernielt, vergoed.
De school neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van
sieraden, horloges, telefoons e.d. Geeft u uw kind dergelijke kostbare zaken niet mee!
De ouderraad heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten i.v.m. excursies,
schoolreizen, enz.
Voor- en naschoolse opvang
Zoekt u voor-en naschoolse opvang voor uw kind dan kunt u contact opnemen de
buitenschoolse opvang Kindercentrum Venkelstraat van Hero Kindercentra Tel: 0235406552

VVE-school
OBS De Piramide locatie Europawijk vormt een zogenaamd V.V.E.-koppel (Voorschoolse
en Vroegschoolse Educatie) met de peuteropvang de Mini Piramide. Doel van de V.V.E.
is taal - en ontwikkelingsachterstand bij de kinderen te voorkomen, dan wel zo snel
mogelijk aan te pakken. Daarom is een belangrijk element van V.V.E. dat de aanpak al
start voordat kinderen in het basisonderwijs beginnen. Kinderen kunnen een
taalachterstand hebben als zij op 4-jarige leeftijd de basisschool bezoeken. De algemene
doelstelling van de V.V.E. is een brede ontwikkeling te stimuleren bij kinderen. De
peuteropvang werkt met de Piramide-methode en LOGO 3000 net zoals onze
kleutergroepen, zodat een doorgaande leerlijn is gegarandeerd.
Ziekmelding
In geval van ziekte van uw kind dient
u vóór schooltijd de school hierover
in te lichten. Dit kan mondeling,
telefonisch of schriftelijk.
023 - 5338064
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De zomervakantie begint op vrijdag 16 juli 2022

23

