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Voorwoord 

Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar zorgen wij ervoor, dat ouders op de hoogte zijn 
van alle actuele en praktische zaken van De 7-Sprong. De bijlage wordt elk schooljaar 
opnieuw geactualiseerd.  
 
Op onze website vindt u onder andere de schoolgids en de jaarkalender. 
http://www.7sprong-eemnes.nl 
 
Voor overige vragen kunt u terecht bij de directeur. U kunt mij bereiken via het volgende 
mailadres: e.hogeweide@proceon.nl 
 
Mede namens het team De 7-Sprong, 
Elroy Hogeweide, directeur 
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1. Het team De 7-Sprong 
We hebben een fantastisch team. Niet alleen omdat ze zeer deskundig zijn, maar juist ook 
door hun professionele manier van samenwerken. 

De groepsindeling ziet er voor komend schooljaar zo uit: 

 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2A Liesbeth Ham Liesbeth Ham Liesbeth Ham Femke  
Visscher 

Femke 
Visscher 

1-2B Deborah 
Oosterbroek 

Deborah 
Oosterbroek 

Deborah 
Oosterbroek 

Deborah 
Oosterbroek 

Nadine Otter-
Doorn 

3 Nadine Doorn Nadine Doorn Nadine Doorn Nadine Doorn Laura Audier 

4 Ingrid Gorter Ingrid Gorter Frederieke 
Welling 

Frederieke 
Welling 

Frederieke 
Welling 

5 Femke 
Visscher 

Femke 
Visscher 

Femke 
Visscher 

Santana van 
der Molen 

Santana van 
der Molen 

6 Nelly Overeem Nelly 
Overeem 

Annouk Rinkel Annouk Rinkel Annouk 
Rinkel 

7 Lisette van den 
Heerik 

Lisette van 
den Heerik 

Lisette van 
den Heerik 

Lisette van 
den Heerik 

Elroy 
Hogeweide 

8 Joep van 
Maarseveen 

Santana van 
der Molen 

Santana van 
der Molen 

Joep van 
Maarseveen 

Joep van 
Maarseveen 

 

Directie Elroy Hogeweide 

Leerlingenzorg 
Intern begeleider groepen 1 t/m 8 

Laura Audier 
 

ICT-coördinator Joep van Maarseveen 

ICO Interne coördinator opleidingen Liesbeth Ham 
Elroy Hogeweide 

Stagiaires Lotte Hugen    
Dominique de Hoop 
Carlijn de Bie 
Nicole Jansen 
Simone Rebel 

Onderwijs ondersteunend personeel (o.o.p.) 
Remedial teacher 
Conciërge 

 
Leonie van Diemen 
Jacco de Winter 

Vakleerkrachten 
Bewegingsonderwijs  
Muziek 

 
Milan Hofland 
Ingrid Gorter 

Plusklas Lisette van den Heerik 

Administratie Hendrine van der Dussen 

Overige betrokkenen 
Onderwijsbegeleider Rondom Leren 
Pedagogisch medewerkers Partou 

 
Jet Streutker 
Kitty & Wallie 

Vertrouwenspersonen  
De 7-Sprong  

Annouk Rinkel 
Deborah Oosterbroek 

Externe vertrouwenspersonen 
Stichting Proceon 

Giti Bán    
Frank Brouwer 
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De externe vertrouwenspersonen zijn beiden werkzaam bij Stichting School & Veiligheid. 
Hieronder stellen zij zich aan u voor en vindt u tevens hun contactgegevens. 
 
Giti Bán 
g.ban@schoolenveiligheid.nl  –  
030 - 285 66 08 

Frank Brouwer 
f.brouwer@schoolenveiligheid.nl  –  
030 - 285 66 35 

 
Giti Bán werkt al vele 
jaren bij School & 
Veiligheid als trainer en 
adviseur van 
vertrouwenspersonen.  
Zij werkte mee aan tal 
van door 
vertrouwenspersonen 
gebruikte materialen, 
zoals de bekende 

“Handreiking voor vertrouwenspersonen in 
het onderwijs”. Haar jarenlange ervaring op 
de helpdesk maakt haar een externe 
vertrouwenspersoon met veel kennis van de 
onderwijspraktijk. Deze kennis gebruikt zij 
ook bij de organisatie van de landelijke 
conferenties voor vertrouwenspersonen. 
Giti is externe vertrouwenspersoon voor 
scholen in het hbo, primair- en voortgezet 
onderwijs. 
 

 
Frank Brouwer werkt bij 
School & Veiligheid als 
trainer en adviseur van 
vertrouwenspersonen. 
Daarnaast maakt hij deel 
uit van het helpdeskteam 
dat informatie en advies 
geeft over sociale 
veiligheid aan iedereen 
die werkzaam is in het 

onderwijs. Zijn specialisme is de wet- en 
regelgeving rond sociale veiligheid en 
vertrouwenswerk.  
Frank is jarenlang intern vertrouwenspersoon 
geweest in de organisaties waar hij gewerkt 
heeft en is externe vertrouwenspersoon voor 
scholen in primair- en voortgezet onderwijs. 
 

De externe vertrouwenspersonen zijn er voor klachten en meldingen rond ongewenst gedrag 
(machtsmisbruik, pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, onheuse 
bejegening, mishandeling en miscommunicatie). 

 
Stichting School & Veiligheid 
Zwarte Woud 2 
3524 SJ Utrecht 
www.schoolenveiligheid.nl 

Als dit geen bevredigende oplossing biedt, kunt u uw klacht indienen bij:  
Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) 
http://www.GCBO.nl 
T.a.v. mevrouw mr. A.C. Melis-Gröllers, algemeen secretaris 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
Tel: (070) 386 16 97  
Info@GCBO.nl 
Het secretariaat is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur. 

 

 

 

mailto:g.ban@schoolenveiligheid.nl
mailto:f.brouwer@schoolenveiligheid.nl
http://www.schoolenveiligheid.nl/
http://www.gcbo.nl/
http://www.gcbo.nl/
mailto:Info@GCBO.nl
mailto:Info@GCBO.nl
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2. Organisatie PROCEON 

College van Bestuur, Raad van Toezicht  

In het kort wordt Proceon Scholengroep als volgt bestuurd: 

• De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun scholen. 

• Het College van Bestuur (CvB) is integraal verantwoordelijk voor de organisatie en 
wordt hierbij ondersteund door het servicebureau en het secretariaat. 

• De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op en adviseert het CvB. 

• De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) adviseert de organisatie 
over het beleid van de stichting en heeft op een aantal terreinen instemmings- of 
adviesbevoegdheden. 

• Op schoolniveau vervult de medezeggenschapsraad (MR) deze rol. 

• Mw. Marieke Doddema is voorzitter van het College van Bestuur.  
 
 
Contactgegevens mevrouw M. Doddema  
Julianalaan 15, 1213 AP te Hilversum 
Het postadres: Stichting Proceon, Postbus 352, 1200 AJ Hilversum,  
Tel: 035-6852320 www.proceon.nl  
 

Organogram  

                      

 
 
 

  

http://www.proceon.nl/
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Strategisch beleid 

In het strategisch beleid 2018-2021 staan de volgende strategische uitgangspunten: 
 
We maken werk van een vitale, zichtbare stichting waarbinnen ontwikkeling en innovatie 
volop de ruimte krijgen en gericht zijn op kwalitatief sterk onderwijs.  

• Onze directeuren ontwikkelen hun scholen door naar lerende organisaties. 

• Onze leerkrachten ontwikkelen doorlopend zichzelf en hun onderwijs. 

• Ons onderwijs richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen.  
 
Concreet wordt dat zichtbaar binnen onze scholen door: 

• Blijvende ontwikkeling van ons onderwijs: we gaan voor de beste kwaliteit. 

• Volop ruimte voor professionalisering: leren van en mét elkaar staat centraal 

• Veel aandacht voor wereldburgerschap vanuit de UNESCO-waarden. 

• Innovatie, onderzoek, internationalisering en informatisering.  

• E-learning dat onderdeel is van ons onderwijs. 

• De samenwerking met stakeholders. De school is een maatschappelijke 
onderneming en ouders zijn hier onlosmakelijk mee verbonden, er is een gedeelde 
verantwoordelijkheid.  
 

Schoolgrootte  
Vorig schooljaar telde De 7-Sprong 170 leerlingen verdeeld over 7 groepen. Bij de start van 
dit schooljaar (2021-2022) starten we met 169 leerlingen. De kinderen hebben we over 8 
groepen kunnen verdelen, mede door de investering van het Nationaal Programma 
Onderwijs. 

 

3. Praktische Zaken 

Schoolvakanties 2021 - 2022 

Herfstvakantie maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober  
Kerstvakantie maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 
Voorjaarsvakantie maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 
Pasen vrijdag 15 april t/m maandag 18 april  
Meivakantie maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 
Hemelvaart donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 
Pinksteren maandag 6 juni 
Zomervakantie maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 
 

Studiedagen 2021-2022  

Voor het team van De 7-Sprong zijn onderstaande studiedagen gepland. De kinderen zijn 
dan de gehele dag vrij. 

 
maandag 21 september 2021   
maandag 11 oktober 2021 / najaar Proceon studiedag  
vrijdag 19 november 2021   
vrijdag 24 december 2021    
maandag 28 februari 2022 (na voorjaarsvakantie) 
woensdag 25 mei 2022   
dinsdag 7 juni 2022 (na pinksterweekend)   
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Rooster Bewegingsonderwijs 

De kinderen uit groep 3 t/m 8 hebben één keer per week gym in het Huis van Eemnes. De 
gymlessen zullen door onze vakdocent Milan Hofland worden gegeven met aandacht voor 
gymnastiek en sport & spel. 

De kinderen uit de groepen 3 en 4 worden ’s ochtends om 8.20 uur bij de gymzaal verwacht 
op de betreffende dag en zullen na afloop terug naar school lopen.  

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zullen per fiets van en naar de gymles gaan. Deze dagen 
moeten zij dus echt op de fiets komen. Bij elkaar achterop gaan, is om veiligheidsredenen 
niet toegestaan. 

Wij hanteren het volgende rooster: 

Woensdag 8.30-9.45 uur  Groep 3 

Woensdag 9.45-11.00 uur  Groep 7 

Vrijdag 8.30-9.45 uur   Groep 4 

Vrijdag 9.45-11.00 uur  Groep 5 

Vrijdag 11.15-12.30 uur  Groep 6 

Vrijdag 13.15-14.30 uur  Groep 8 

De kleuters zullen wekelijks een bewegingsaanbod krijgen in ons eigen speellokaal. Bij goed 
weer kunnen deze activiteiten ook plaatsvinden.  

Buitenschoolse opvang 

In het schoolgebouw is een BSO aanwezig, verzorgd door Stichting Kinderopvang Partou. 
Dit is een BSO voor jongere kinderen. Voor de oudere kinderen verzorgen zij ook BSO op 
andere locaties.Voor vragen en opmerkingen over de na- en tussenschoolse opvang kunt u 
terecht bij: klantenservice@partou.nl  www.partou.nl  
 

Mobiele telefoons en mediawijsheid 

Wij hebben de afgelopen jaren gemerkt, dat kinderen op jonge leeftijd de beschikking 
hebben over een mobiele telefoon. Dit heeft onder andere met de digitalisering van de 
gehele maatschappij te maken.  

Echter is het gebruik van een mobiele telefoon door kinderen op school niet toegestaan. 
Indien een telefoon toch wordt meegenomen naar school, is de school niet aansprakelijk 
voor schade en/of diefstal. 

Op school besteden wij aandacht aan mediawijsheid. Wij verzoeken u dringend om ook zelf 
uw kind te begeleiden bij het gebruik van een computer, tablet of mobiele telefoon. Het 
gebruik van bijv. Whatsapp (wettelijk gezien vanaf 16 jaar), social media en internet vraagt 
om persoonlijke aandacht en bescherming van uw kind(eren).  

  

mailto:klantenservice@partou.nl
http://www.partou.nl/
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Pauze 
Kinderen mogen ’s morgens een stukje fruit en drinkbeker meebrengen. Voor de jonge 
kinderen graag het fruit schoongemaakt meegegeven. Ook willen we liever geen pakjes en 
blikjes drinken op school, dit in verband met het afval. Een gezonde pauzehap en een 
pauzedrankje vinden we belangrijk. Wilt u daarom geen snoep of koeken of limonade met 
prik meegeven.  
 

Ouderportal Parnassys 

Communicatie hebben wij als school hoog in het vaandel staan. Wij trachten u als ouder mee 
te nemen in de dagelijkse praktijk en de ontwikkeling van uw kind(eren). Hiervoor maken wij 
gebruik van twee systemen: 
 
Via het ouderportaal kunt u de resultaten van uw kinderen volgen. Wij zullen uiterlijk binnen 
10 werkdagen toetsresultaten in Parnassys zetten, zodat u op de hoogte bent van de actuele 
resultaten. Tijdens de afname van de M-toetsen en E-toetsen van het leerlingvolgsysteem 
kunt u tijdelijk geen resultaten inzien. De leerkrachten hebben dan de tijd om toetsen te 
analyseren, om u daarna in de ontwikkeling mee te nemen in een 10-minutengesprek. 
Belangrijke mails en informatie zullen wij ook via Parnassys met u delen. Deze mails 
ontvangt u op het door u opgegeven mailadres. Wanneer uw e-mailadres wijzigt of u geen 
toegang heeft, vragen wij u dit door te geven aan Hendrine van der Dussen 
(h.vanderdussen@proceon.nl). 
 

Social Schools 

In een school gebeuren veel mooie dingen, die wij u zeker niet willen onthouden. Via 
berichten op social schools ziet u welke leuke dingen wij in de klassen hebben ondernomen 
en wat de kinderen zoal hebben geleerd. Daarnaast informeren wij u via Social Schools of 
zaken die in de school spelen en kunt u zich via social schools periodiek inschrijven voor 
oudergesprekken. Social Schools is een AVG-proof intern communicatiesysteem, waar u via 
een persoonlijke inlogcode gebruik van kunt maken. Wanneer u nog niet over de juiste 
inloggegevens beschikt, vragen wij u contact op te nemen met Hendrine van der Dussen 
(h.vanderdussen@proceon.nl) 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Jaarlijks zullen wij u verzoeken een vrijwillige ouderbijdrage te betalen. De vrijwillige 
ouderbijdrage dekt de kosten van de extra schoolactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de 
aankleding van het Sinterklaasfeest, kerstviering, de sportdag en de Kinderboekenweek.  
 
Jaarlijks wordt de ouderbijdrage vastgesteld. Voor komend schooljaar bedraagt deze 
bijdrage €37,50,-. In dit bedrag is een korting opgenomen van €27,50 ten opzichte van 
eerdere jaren. De reden van deze korting is het wegvallen van verschillende activiteiten uit 
het afgelopen jaar door de coronacrisis en de hierdoor vergrote reserve op de AC-rekening.  
In deze bijdrage zit ook €27,50 euro die is gereserveerd voor het schoolreisje of kamp in 
groep 7/8.  Medio september zult u via WIS Collect een betaalverzoek ontvangen voor de 
betaling van de ouderbijdrage. Voor de kinderen in groep 7 en 8 zal medio mei 2022 een 
extra bijdrage van €65,- worden gevraagd voor het kamp.  
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Activiteitencommissie (AC) 

Op De 7-Sprong is de ouderbetrokkenheid hoog. Ouders participeren onder andere in een 
activiteitencommissie. Zij ondersteunen het team van De 7-Sprong bij de organisatie van de 
traditionele feesten en andere schoolactiviteiten. De AC beschikt over de vrijwillige 
ouderbijdrage om de festiviteiten te kunnen organiseren. De vrijwillige ouderbijdrage is voor 
dit schooljaar vastgesteld op €65,-. Bij het betaalverzoek dat u medio september ontvangt, 
vindt u de begroting per kind voor de uitvoering van de festiviteiten, zodat u weet hoe wij de 
gelden besteden. 

Medezeggenschapsraad (MR)  
Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Een belangrijke taak voor een 
MR is het bevorderen van het onderling overleg in school tussen ouders, leerlingen en 
personeel. De MR bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding.  

Oudergeleding van de MR:  
- Welmoed Fokkema (voorzitter)  
- Ernst-Jan Zwijnenberg 
- Carolien Lasonder 

Personeelsgeleding:  
- Frederieke Welling 
- Nelly Overeem  
  

Kleding 
Het komt voor dat kinderen kleding dragen, die niet passen binnen onze normen en 
waarden. Conform de “leidraad kleding op school” van het Ministerie moeten wij 
kledingvoorschriften opstellen. De volgende afspraken gelden bij ons op school: 

• Het dragen van kleding mag geen ongewenst gedrag oproepen, daarom dus geen 

kleding met discriminerende teksten of tekens op kleding die op een of andere manier 

ongewenst gedrag oproept. 

• Het dragen van kleding past bij algemeen geldende fatsoensnormen, zoals 

bijvoorbeeld petten afzetten als je binnenkomt. 

• In de klas is het dan ook niet toegestaan je pet op te houden. 

• Het dragen van kleding moet communicatie mogelijk houden, zowel verbaal als non-

verbaal. 

• Het dragen van kleding mag geen gevaar opleveren voor jezelf of anderen. 

Wanneer wij van mening zijn dat de kleding die wordt gedragen, niet past binnen 
bovenstaande afspraken, dan overleggen wij met kind en ouders/verzorgers, ervan 
uitgaande dat we in gezamenlijk overleg er uitkomen. 

Schoolregels 

Naast afspraken en verwachtingen die we hebben van leerlingen per ruimte en groep 

hebben we drie regels geformuleerd: 

• We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om. Iedereen is anders en dat 
respecteren wij. 

• We zorgen voor een rustige en veilige omgeving. 

• We dragen zorg voor onze spullen en onze omgeving. 
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4. Onderwijsontwikkeling en borging  

Vorig schooljaar hebben wij ons met name gefocust op de ontwikkeling van The Leader in 
Me, automatiseren van rekenvaardigheden en begrijpend lezen. De plannen staan uitgebreid 
beschreven in ons jaarplan en de gemaakte afspraken zijn geëvalueerd. Borging vindt plaats 
doordat we met regelmaat de onderwijsontwikkeling monitoren, evalueren en aanpassen 
waar nodig.  

Kerndoelen  
In de wet is vastgelegd dat de basisschool bepaalde zaken aan kinderen moet leren, zodat 
alle kinderen aan het eind van de basisschool een aantal dingen kennen en kunnen 
toepassen, zodat het vervolgonderwijs goed kan aansluiten op het onderwijs op de 
basisschool. Om dit te bereiken zijn er de zogenoemde kerndoelen. Deze doelen geven aan 
wat de school uw kind moet leren op het gebied van bijvoorbeeld taal, rekenen, oriëntatie op 
jezelf en de wereld en bewegingsonderwijs. Ondertussen is de derde generatie kerndoelen 
van kracht. Deze ‘generatie kerndoelen’ bestaat uit 58 doelen.  

 

Tot slot 

We hopen dat u in deze bijlage een goede indruk heeft gekregen van de zaken die voor u als 
ouder voor dit schooljaar van belang zijn. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de groepsleerkracht en/of de 
directie. 

Namens het team De 7-Sprong, 

Elroy Hogeweide, directeur 


