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Voorwoord
Geachte ouders / verzorgers,   
 
In deze bijlage voor het schooljaar 2021-2022 hebben 
we geprobeerd alle praktische informatie handzaam in 
een boekje bij elkaar te zetten.  

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we u graag 
naar de schoolgids van onze school. Deze schoolgids 
wordt aan alle ouders/verzorgers uitgereikt wanneer zij 
hun kind aanmelden.  
Ook belangstellende ouders die informatie wensen over 
onze school kunnen onze schoolgids opvragen. 
Ook kunt u de schoolgids vinden op onze website.
In deze bijlage is niet alles opgenomen.  

Wilt u nóg meer weten over de gang van zaken op onze 
school?  Kijk dan regelmatig op onze website 
www.zonnewiel.nl en meld u aan voor de nieuwsbrief.   
U kunt natuurlijk te allen tijde ook voor informatie terecht 
op school.  
Wij wensen uw kind(eren) en u een fijn schooljaar toe.  
 
Team ’t Zonnewiel

O
nze plannen voor kom

end jaar
Optimaliseren van de Kanjertraining 
De Kanjertraining is al jarenlang een belang-
rijk onderdeel binnen onze school. Vanuit 
deze methode werken we aan een veilig 
pedagogisch klimaat in de school; daarnaast 
levert de Kanjertraining een belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van de sociale 
vaardigheden bij onze leerlingen. 
Alle collega’s zijn bevoegd om de Kanjer-
training te geven. In het schooljaar 2018-
2019 hebben we met het gehele team de 
nascholing gevolgd. 
De nieuwe collega’s volgen de nascholing in 
het tweede jaar dat ze bij ons werken. 
In dit schooljaar willen we de Kanjertraining 
nog meer op de voorgrond zetten. 
De coördinatoren van de Kanjertraining ver-
zorgen tijdens team- en bouwvergaderingen 
een aantal inhoudelijke workshops.

Selecteren van een nieuwe methode voor 
het rekenonderwijs.
In het schooljaar 2020-2021 hebben we na 
goed onderzoek een selectie gemaakt van 2 
methoden, waarvan 1 methode ook al is uit-
geprobeerd in de praktijk. 
Dit schooljaar zullen we de andere methode 
ook uitproberen in de praktijk. Na deze uit-
probeerfase gaan we op basis van onze visie 
en opgestelde kwaliteitscriteria een defini-
tieve keuze maken. 
In het schooljaar 2022-2023 gaan we met de 
nieuwe methode werken en daarbij gericht 
aandacht hebben voor een goede implemen-
tatie. 

Versterken van aanbod en begeleiding 
NT 2 leerlingen. 
Binnen onze leerlingenpopulatie zien we 
de afgelopen jaren een toename van NT 
2 leerlingen, dit zijn kinderen waarvoor de 
Nederlandste taal de tweede taal is. 
Om de taalontwikkeling van deze kinderen 

nog beter te kunnen begeleiden gaan we 
dit schooljaar een teamscholing volgen. 
Daarnaast gaan onze twee NT2 coördi-
natoren volgen zelf nog een uitgebreidere 
opleiding. 
Op deze wijze willen we het aanbod en 
begeleiding van deze specifieke groep 
leerlingen verder versterken.

Invoeren van het Pravoo-leerlingvolg- en 
hulpsysteem voor groep 1 en 2. 
Dit nieuwe leerlingvolgsysteem bevat 
observatie-items voor 10 ontwikkelings-
aspecten: kring, spelen, werken, taal, 
motoriek, rekenen, auditieve en visuele 
waarneming, redzaamheid en afscheid 
nemen. De kerndoelen voor rekenen en 
taalontwikkeling zijn ook opgenomen in 
de observatie-items. Hiermee kunnen we 
de ontwikkeling van kleuters nog beter in 
beeld brengen. 
In het schooljaar 2021-2022 gaan we dit 
leerlingvolgsysteem voor de kleuterbouw 
afronden.   



Eind groep 8 zwaaien we onze kinderen 
uit en zullen ze na gemiddeld acht jaar 
basisonderwijs beginnen aan een 
nieuwe fase in hun onderwijscarrière.  
Het voortgezet onderwijs zal hun nieuwe 
thuishaven zijn. We hopen natuurlijk dat 
we ze op ’t Zonnewiel hierop voldoende 
hebben voorbereid. 
 
Er zijn de volgende vormen van voort-
gezet onderwijs:Praktijkonderwijs (PRO), 
VMBO, HAVO, VWO.  
Het VMBO is dan weer onder te verde-
len in de volgende niveaus: BBL (Basis 
Beroeps Leerweg)/ KBL (Kader Beroep 
Leerweg), TL (Theoretische Leerweg).  

Elk jaar brengen we in beeld hoe onze 
schoolverlaters zijn uitgestroomd. Daar 
dit elk jaar aangepast wordt, hebben we 
deze gegevens in de bijlage opgenomen.  
U kunt deze gegevens ook vinden op 
onze website.
               

Uitstroom schooljaar 2020-2021 in 
procenten*.
  

‘t Zonnewiel Almere

PRO 0 2,1
BBL 2,7 9,9
KBL 8,1 17,2
TL 25,7 21,9 
HAVO 36,5 22,9
Atheneum 27,1 19,6

 
*Bij 6,4 % van de Almeerse leerlingen 
was nog geen keuze voor het vervolg-
onderwijs ingevoerd. 

IEP score: 
Voor de Centrale Eindtoets van onze 
groep 8 leerlingen maken wij gebruik 
van de IEP toets. 
In het schooljaar 2020-2021 hebben we 
als school een score van 83,7 behaald. 
Het landelijk gemiddelde lag op 79,7.

Stabiele basisschool
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Onze school is een stabiele basis-
school in de Parkwijk in Almere-
Stad. De school heeft zich in de 
afgelopen jaren ontwikkeld tot een 
school met een duidelijke visie en 
heeft hierbij een gewaardeerde 
plek ingenomen in het Almeerse 
onderwijs.

Een aantal belangrijke pijlers van 
onze school:

• Vertrouwen. 
We vinden het belangrijk om 
als team naar de kinderen uit 
te stralen dat we elkaar kun-
nen vertrouwen.

 
• Kindvriendelijke sfeer. 

• Aandacht voor elkaar.
Als school willen we uitstra-
len dat we echte aandacht 
hebben voor elkaar om er 
zo voor te zorgen dat dit ook 
een levenshouding wordt 
van onze kinderen.

• Veiligheid en geborgen-
heid. 
Wij willen ieder kind d.m.v. 
ons pedagogisch aanbod 
een gevoel geven van veilig-
heid en geborgenheid. We 
geven veel vertrouwen en 
verwachten van de kinderen 
ook een actieve rol/bijdrage.

• Respect voor elkaar 
We vinden het belangrijk dat 
ieder kind zichzelf kan zijn en 
dat we onderlinge verschillen 
waarderen en respecteren.

• Goede samenwerking 
tussen ouders en school. 
We hechten veel waarde aan 
het contact tussen ouders 
en school. We informeren 
ouders op actieve wijze en 
er is een laagdrempelige 
sfeer in de school zichtbaar, 
waardoor ouders gemak-
kelijk in gesprek kunnen met 
leerkrachten.  

Onze schoolverlaters
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O
ns team

Vakanties 2021-2022

* i.v.m de coronamaatregelen foto van schooljaar 2019-2020 gebruikt.

Op het huisje van links naar rechts:
Camiel, Martin, Sijmen, Mark, Chantal,  Linda W, Ilse, Renee, Sandra, Elisa, Ilona, 
Agnes, Herman, Diana, Manya, Lianne, Alice. 
Voor Diana zit Rebecca daarnaast Dragan.

Voor het huisje staan:
Chantal, Ursula, Arthur, Mariska, Inez, Marieke, Linda v B., Cindy, Marjan, Janneke 
K, Laetitia, Marije, Renate, Mariette, Cisca, Angelique, Miriam, Angela S, Helene, 
Lennart. 

Onderste rij: Mandy, Heleen, Kim, Janneke B, Angela L, Nel, Anouk, Lindsey, Esther, 
Marloes.

Ontbrekende collega’s: Linda van L, Caitlin, Peer, Marlies, Priscilla, Phileine, en 
Lonneke, 

Afscheid genomen van: Herman, Angela S, Anouk, Camiel, Sijmen, Ursula, Chris-
tie, Esther, Nel en Arthur.

Nieuwe collega’s: Yvonne, Marieke H, Nienke, Julia, Jeanet en Sergio

Behalve deze vakanties zijn de kinderen ook vrij op studie- en lesvrije 
dagen. Deze kunt u vinden op de jaarkalender.

Herfstvakantie  18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie  24 december 2021 t/m 07 januari 2022
Voorjaarsvakantie  18 februari 2022 t/m 25 februari 2022
Paasvakantie   15 april 2022 t/m 18 april 2022 
Meivakantie   25 april 2022 t/m 06 mei 2022
Hemelvaartvakantie  26 mei 2022 t/m 27 mei 2022
Pinkstervakantie 06 juni 2022 t/m 10 juni 2022
Zomervakantie   15 juli 2022 t/m 26 augustus 2020

Gymdagen
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben twee keer per week gym van 
een vakleerkracht. Tijdens deze lessen is er aandacht voor sportief 
gedrag, diverse sport- en spelsituaties en bewegingsvormen.

Schooltijden
Groep 1 t/m 4

Woensdag:  8.30 - 11.30 uur
Overige dagen:  8.30 - 11.45 uur

13.00 - 15.15 uur
Groep 5 t/m 8

Woensdag:  8.30 - 12.30 uur
Overige dagen:  8.30 - 11.45 uur

13.00 - 15.15 uur

Team ‘t Zonnewiel 2021 - 2022*


