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In 1776 werd het zelfstandige 
Amerika geboren:     

   “De Nieuwe Wereld”  
 

Het werd een land van 
gekken en dwazen, 
denkers en dichters, 

      doorzetters en dwepers, 
vluchtelingen en 
volhouders…….. 

 
Een land met ongekende 

mogelijkheden. 

 

vrij uit: de Groene Amsterdammer 
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1. Woord vooraf 

 

  

2. Het schoolbestuur

 

De Basisschool.………..een stukje van je leven. 

 

De Basisschool is een stukje van je leven. Voor de 

kinderen, voor u en ook voor ons. In de komende jaren 

vertrouwt u uw kind zo'n 8000 uur toe aan onze zorg. 

Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een 

basisschool kies je dan ook met zorg. 

 

Scholen verschillen in werkwijzen, sfeer en resultaten. 

Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom 

vraagt de overheid aan de basisscholen een gids te 

maken om u te helpen bij het bewust kiezen van een 

school voor uw kind. Het bestuur van de school stelt 

jaarlijks de inhoud van de schoolgids vast, nadat deze 

op school met instemming van de 

medezeggenschapsraad is bijgewerkt. De inspectie 

van het onderwijs controleert of de schoolgids voldoet 

aan de wettelijke eisen. 

 

De schoolgids is bedoeld om u als ouder in staat te 

stellen een goed en duidelijk beeld van onze school te 

vormen. In deze gids kunt u lezen welke doelen wij 

nastreven en hoe wij die willen verwezenlijken. 

Bij de schoolgids hoort de jaarlijkse bijlage met 

praktische informatie zoals data, roosters, 

groepsindeling etc. betreffende het lopende 

schooljaar. Aan het begin van ieder schooljaar wordt 

deze bijlage op de website geplaatst. 

 

Wij hopen een zo volledig mogelijke beschrijving te 

geven, maar zijn ons er van bewust dat lang niet alles 

in een boekje is vast te leggen. Mocht u dus nadere 

uitleg, verduidelijking of aanvulling wensen, dan kunt u 

altijd bij ons terecht. 

 

Namens directie en team van “De Nieuwe Wereld” 

augustus 2018 

  

 

 

 

De stichtingen OPSO en SPOOR besturen samen 37 

scholen in Purmerend, Waterland, Landsmeer, 

Wormerland, Oostzaan, Beemster en Edam-

Volendam. Beide stichtingen opereren gezamenlijk 

onder de naam OPSPOOR. De scholen van 

OPSPOOR geven vanuit een gezamenlijke ambitie 

een eigen invulling aan het onderwijs en de 

ondersteuning voor uw kind(eren). Dit doen we met 

heel erg veel plezier voor bijna 8000 leerlingen met 

ongeveer 750 medewerkers. 

 

Alle scholen zijn openbaar. Dit betekent dat ze 

algemeen toegankelijk zijn, iedereen is welkom zonder 

onderscheid naar afkomst, godsdienst of 

levensovertuiging. Verschillen in opvattingen en 

levensbeschouwing ontmoeten elkaar in onze scholen 

en worden actief gebruikt als uitgangspunt voor het 

onderwijs. Zo bieden we onze leerlingen een sociale 

omgeving waarin ze zichzelf mogen en kunnen zijn 

met respect en ruimte voor de ander. 

 

Namens de bestuurscommissie    

Chris van Meurs 

Voorzitter College van Bestuur 

Wilt u meer weten over OPSO-Purmerend bezoek dan 

de website : www.opso-purmerend.nl 

 

 

Het adres en telefoonnummer van het schoolbestuur 

vindt u achterin deze schoolgids. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          

 

 

      
 

 

 

 

 

 

3. De start van “De Nieuwe  

    Wereld” 

 

Een nieuw millennium……. 

Een nieuwe wijk……….. 

Een nieuwe school gaat van start. 

 

Vanaf 1 september 1999 startten de voorbereidingen  

voor Openbare basisschool “De Nieuwe Wereld” 

(DNW). Vier maanden later, op 1 januari 2000, 

begonnen 21 leerlingen en twee onderwijsgevenden 

daadwerkelijk op de Nieuwe Wereld in een tijdelijke 

huisvesting. Een eigen schoolgebouw voor DNW 

moest op dat moment nog gebouwd worden. 

Op 12 augustus 2002 was het dan zover. Negentien 

onderwijsgevenden en meer dan 300 leerlingen 

betrokken het eigen schoolgebouw aan de 

Yellowstone in Weidevenne. Een modern, ruim 

gebouw waarin ook de voor- en naschoolse opvang 

“De Blokhut” en peuterspeelzaal “Hiawatha” van de 

Stichting Kinderopvang Purmerend gevestigd is. 

De naam van onze school legt een relatie met de wijk 

waar de school staat; het zogenaamde “Amerika” 

kwadrant. Daarbij geeft het uiting aan ons streven 

toekomstgericht te willen werken waarbij 

onderwijsvernieuwing als een uitdaging wordt gezien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4. Waar staan we voor 

 

 DNW is een openbare school.   

Van oudsher is het bijzondere van openbaar 

onderwijs de algemene toegankelijkheid en de 

openbaarheid van bestuur. Openbaar en 

algemeen toegankelijk onderwijs is in beginsel 

voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar. 

Openbaar onderwijs kent geen drempels. Elke 

ouder kan zijn of haar kind op een openbare 

school onderwijs laten volgen, ongeacht 

godsdienst of levensbeschouwing. Op een 

openbare school is ieder kind welkom. Daarom 

kiezen ouders vaak voor een openbare school, 

willen leerkrachten, onderwijsassistenten en 

schoolleiders er werken. Een openbare school 

wil zoveel mogelijk leerlingen in al hun 

verscheidenheid goed onderwijs bieden. Dat 

betekent dat onze scholen recht willen doen aan 

de verschillen tussen onze leerlingen. Het 

betekent ook dat in onze scholen met elkaar 

gewerkt wordt aan het beeld, de sfeer en het 

karakter van de school. Openbaar onderwijs 

staat niet op zichzelf, maar is onlosmakelijk 

verbonden met alle onderdelen van de 



 

 

 

 

 

maatschappij. In elke wijk van Purmerend zijn 

binnen redelijke afstand van het ouderlijk huis, 

één of meerdere openbare scholen aanwezig. 

. 

 Wij gaan uit van een multiculturele samenleving. 

Op DNW proberen wij een sfeer te scheppen, 

waarin ieder kind zich geaccepteerd voelt met 

zijn/haar uiterlijk, taal en culturele achtergrond. 

Wij vinden het onze taak om in een sfeer van 

vertrouwen, die moet worden opgebouwd, de 

kennis en de achtergrond die de kinderen zelf 

meebrengen in de klas te gebruiken om zo van 

elkáár te leren. 



 

 

          

 

 

      
 

 

 We werken aan een continue ontwikkeling. Onze 

school probeert een onderwijsleersituatie te 

scheppen die het mogelijk maakt een continue 

ontwikkelingsproces bij de kinderen te 

bewerkstelligen op alle aspecten van de 

kinderlijke ontwikkeling. Deze aspecten betreffen 

de verstandelijke, sociale, emotionele,  

motorische en de creatieve ontwikkeling.  

 

 De Nieuwe Wereld richt zich op de totale 

ontwikkeling van het kind in de vorm van vakken, 

gericht op de cognitieve ontwikkeling (te weten: 

taal, rekenen, wereldoriëntatie, lezen, verkeer en 

Engels) en de creatieve, sociaal-emotionele 

ontwikkeling (muziek, dans, drama, beeldende 

vorming en vormen van kunstbeschouwing). 

 

 Zorg op maat omdat ieder kind anders is.   

De ontwikkeling van kinderen verloopt niet gelijk. 

Dat betekent dat wij als onderwijsgevenden 

rekening zullen houden met de eigen geaardheid 

van de kinderen, hun verschillen in ontwikkeling, 

begaafdheid, belangstelling en motivatie. 

 

 Werkplezier, veiligheid en geborgenheid.  

Het is belangrijk dat kinderen en leerkrachten zich 

thuis voelen op school. Daarom is er aandacht 

voor de belangstelling van de kinderen, hun 

zorgen en pleziertjes. Bij het verlaten van de 

school willen we bereikt hebben dat uw kind 

voldoende gemotiveerd is om zijn/haar 

ontwikkeling in het vervolgonderwijs voort te 

zetten.  

 

 Samenwerking, zelfstandigheid en zelfsturing. 

Een van de doelstellingen van ons onderwijs is 

kunnen samenwerken  met respect voor elkaar én 

zelfstandig kunnen werken met het accent op 

zelfsturing. Door samenwerking leren kinderen 

veel van elkaar en ervaren zij de verschillen die er   

tussen mensen zijn. Goed kunnen samenwerken 

en kunnen “geven en nemen” zien wij als een 

belangrijke voorwaarde om in de maatschappij 

behoorlijk te kunnen functioneren. 

 

Vanuit zelfsturing willen wij kinderen leren steeds 

meer verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling 

te dragen. Dit willen we bereiken door de kinderen 

mede eigenaar te maken van het leren en leven in de 

klas en op school. Het is onze verwachting dat wij 

daardoor kinderen actief bij het leren kunnen 

betrekken. Leren krijgt dan een extra betekenis voor 

de leerling zelf. 

 

Op welke wijze wij inhoud geven aan deze kenmerken, 

hopen wij duidelijk te maken in deze schoolgids. 

 

 

5. De schoolorganisatie 

 

De groepssamenstelling 

Op onze school werken we in de kleuterbouw met 

heterogene groepen waarbij 4, 5 en 6 jarigen samen 

werken en samen spelen in dezelfde groep. Vanaf 

groep 3 streven we naar het werken in jaargroepen 

met een duidelijk accent op differentiatie naar aanleg 

en tempo waarbij de onderlinge samenwerking ook 

dan een belangrijk uitgangspunt  is. 

 

Wij streven naar de volgende groepsindeling: 

Kleuterbouw  (groep  1 en 2) 

          kinderen van 4-5-6 jaar 

onderbouw   (groep 3-4) 

         kinderen van 6-7-8 jaar 

middenbouw (groep 5-6) 



 

 

 

 

 

         kinderen van 8-9-10 jaar 

bovenbouw  (groep 7 en 8) 

                     kinderen van 10-11-12 jaar 

Op grond van ongunstige leerlingaantallen kan een 

combinatie groep ontstaan.  

 

De voorgenomen groepsamenstelling is niet altijd te 

realiseren. Het aantal leerlingen in een leerjaar is 

vooral bepalend hoe groepen worden samengesteld. 

Bij de samenstelling van de groepen streven we naar 

evenwichtig samengestelde groepen. Broertjes/zusjes 

plaatsen we in principe niet in dezelfde groep.   

 

 

 

Schooltijden 

Onze school werkt met een aaneengesloten rooster. 

De kinderen blijven tussen de middag op school om 

samen met de groepsleerkracht te lunchen. De 

schooltijden zijn voor alle groepen gelijk.  

 

ma-di-do-vrij 8.30 – 14.30 uur 

woensdag 8.30 – 12.30 uur 

 

De lestijd wordt in de ochtend onderbroken door een 

speelpauze van 15 minuten (gr.3 t/m 8) en geleidspel 

of bewegingsonderwijs (kleuterbouw).  Na of voor de 

lunch is er een grote pauze van 30 minuten.  

 
 

De gezamenlijke lunch op school 

Tussen het ochtend- en middagprogramma is er voor 

alle kinderen de gezamenlijke lunch. Onder leiding 

van de groepsleerkracht (en evt. hulpouders) wordt de 

meegebrachte lunch genuttigd. Voor of na de lunch is 

een pauze van 30 minuten waarbij de kinderen onder 

begeleiding buiten spelen. Deze Tussen de Middag 

Opvang (TMO) is een gezamenlijke verantwoording 

van ouders en school. Van alle ouders/verzorgers 

verwachten wij bij toerbeurt hulp bij de TMO. Bij 

inschrijving van uw kind conformeert u zich aan deze 

afspraak. Aan het begin van ieder schooljaar wordt 

een rooster gemaakt waarop de hulpbeurten vermeld 

staan. Eén en ander is uitgewerkt in een 

“overblijfprotocol“. Dit protocol ligt op school ter inzage 

en is ook op onze website te vinden. 

 

6. Het werken en leren op school 

 

De werkvormen 

Het gesprek neemt binnen de school een belangrijke 

plaats in. Daarbij denken we niet alleen aan de 

gesprekken in de kring met de hele groep (grote 

kring), maar ook aan de gesprekken met enkele 

kinderen en de leerkracht (de zgn kleine kring) en 

leerlingen onderling (een  twee-gesprek). 

Het spel is bij uitstek dé manier waarop kinderen de 

wereld en zichzelf ontdekken. Niet alleen verstandelijk, 

maar ook sociaal, emotioneel en motorisch. Met name 

in de kleuterbouw neemt spel een belangrijke plaats in 

tijdens een schooldag. Ook in de andere bouwen is 

het spel terug te vinden. Bijvoorbeeld bij 

bewegingsonderwijs en muziek. 

Het werken op school beslaat een breed terrein. Niet 

alleen een rekenopdracht is een vorm van werk. Ook 

knutselen, samen bouwen in de bouwhoek, tekenen 

enz. is werk. Het taakuur noemen wij de periode 

waarin de kinderen bezig zijn met hun dag- weektaak. 

Naast individueel werk en individuele begeleiding, 

wordt er gewerkt in groepen en geeft de leerkracht op 

vaste momenten in de dag groepsinstructies.  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen van en met 

elkaar leren. Daarom maken we gebruik van 

coöperatieve werkvormen. 

In de kleuterbouw kennen we geen specifiek “taakuur”. 

We spreken hier van “speel- werkuur” waarbij de 

kinderen  vrije keuzemogelijkheden of een ”taakje” 

krijgen. Naast het taakuur/speel- werkuur zijn er 

momenten met groepsactiviteiten. Deze  

groepsactiviteiten met een gezamenlijke beleving 

vinden wij ook belangrijk. In dit kader willen wij de 

diverse vieringen en uitstapjes zoals sluitingen, 



 

 

          

 

 

      
 

schoolprojecten en de jaarlijkse feesten niet 

onvermeld laten. 

De leergebieden 

In de wet staat welke vakken de kinderen moeten 

leren en van elk vak zijn doelen aangegeven. Wij 

hebben bij de doelen heel zorgvuldig moderne 

methoden gekozen. In die methode staat in ieder 

geval de verplichte leerstof (basisstof). De leerkracht 

deelt het schooljaar in en zorgt ervoor dat de 

basisleerstof behandeld wordt. Sommige kinderen 

kunnen meer aan. Voor hen is er extra leerstof 

(verrijking). Soms is de basisstof niet haalbaar voor 

een kind. Daarover leest u meer in hoofdstuk 9 

“Onderwijs op maat”.  

 

De Taalontwikkeling van kinderen kan niet los gezien 

worden van ontwikkeling op ander gebied, bijv. op 

cognitief, sociaal en motorisch gebied. Vooral in de 

kleuterbouw komen kinderen al denkend, spelend en 

handelend in aanraking met taal en leren ze die taal 

begrijpen in voor hen zinvolle en betekenisvolle 

situaties. In groep 3 worden de vaardigheden m.b.t. 

het lezen en schrijven verder ontwikkeld. Vanaf groep 

4 komt het accent steeds meer te liggen op de 

schriftelijke taalvaardigheid. Bij begrijpend en 

studerend lezen,  leren de kinderen de structuur van 

teksten te doorzien. Uiteraard wordt er aandacht 

besteed aan grammatica en spelling. 

 

Ook voor het rekenonderwijs wordt de basis gelegd in 

de kleuterbouw. Hier vinden diverse activiteiten plaats 

die wij als voorwaarden zien voor het latere rekenen. 

Bijvoorbeeld inhoud geven aan begrippen als “meer” 

“minder”, “evenveel” en het spel in de zandbak en 

bouwhoek. Wij werken met een realistische 

rekenmethode. Een realistische rekenmethode 

kenmerkt zich door veel gesprekken tussen 

leerling(en) en leerkracht. Een ander aspect van 

realistisch rekenen is dat de opgaven in een 

herkenbare situatie zijn geplaatst.  

Wereldoriëntatie omvat de vakken aardrijkskunde, 

geschiedenis, biologie en natuurkunde. De leerstof 

wordt niet afzonderlijk maar in samenhang behandeld. 

Er wordt in de hele school met herkenbare thema’s 

gewerkt. 

Beeldende vorming, bewegingsonderwijs en 

expressie. Beeldende vorming bestaat uit tekenen, 

textiele werkvormen en handenarbeid. Deze 

activiteiten worden indien mogelijk ingezet in relatie tot 

de thema’s bij wereldverkenning. Het 

bewegingsonderwijs bestaat uit spellessen en 

toestellessen. 

 

Motorische vaardigheden komen aan bod bij sport en 

spel, dansen of bewegen op muziek en bij het 

schrijfonderwijs. Het accent voor de motorische 

ontwikkeling ligt in de onderbouw. Iedere dag hebben 

de kinderen een vorm van bewegingsonderwijs, hetzij 

buiten of binnen in de speelzaal. Daarnaast wordt de 

fijne en grove motoriek d.m.v. spel verder ontwikkeld. 

Het methodisch schrijfonderwijs start in groep 3.  

 

De Expressievakken muziek, dans en drama hebben 

veel met elkaar gemeen en kunnen dan ook niet los 

van elkaar gezien worden. De leerlingen maken 

kennis met verschillende vormen van expressie. 

Daarbij maken we regelmatig gebruik van 

vakleerkrachten o.a. van de Muziekschool. 

 

De begeleiding van de leerlingen. 

Vergroten van kennis is 

o.i. alleen mogelijk als er 

ook voldoende aandacht 

is voor de sociaal- 

emotionele ontwikkeling. 

De sociaal- emotionele 

ontwikkeling en 

burgerschapsvorming 

krijgen permanente 

aandacht in de groep vanuit het programma van  “De 

Vreedzame school. De klas en de school worden 

gezien als een democratische gemeenschap waarin 

iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt. De 

kinderen leren problemen op een goede manier op te 

lossen en hun emoties te benoemen. 



 

 

 

 

 

Huiswerk. Op school proberen wij er voor te zorgen 

dat er voldoende geleerd wordt. Er zijn echter 

momenten waarop het belangrijk kan zijn  thuis ook 

extra aandacht te besteden aan de schoolse 

activiteiten. Extra lezen, tafels oefenen, topografie 

leren en spreekbeurten voorbereiden zijn hier 

voorbeelden van. Met steun en aandacht van uw kant 

kan het leren op school nog leuker worden. 

 

Computers op school 

Op De Nieuwe Wereld werken kinderen regelmatig 

met Chromebook en I-pads. Leerkrachten en ook de 

leerlingen hebben daarbij de beschikking over een 

digibord. Deze digitale mogelijkheden zetten wij in als 

hulpmiddel bij het leerproces. Bij diverse methoden is 

software ontwikkeld zodat de kinderen de oefenstof uit 

de methode ook op een andere, vaak aantrekkelijke, 

manier kunnen oefenen. Daarnaast wordt de computer 

ingezet om kinderen onderwijs op maat te bieden, 

presentaties te maken, onderzoeksvragen uit te 

pluizen en de eerste stappen te zetten op het gebied 

van programmeren. Op deze wijze bereiden we de 

leerlingen voor op vaardigheden van de 21ste eeuw.  

De school heeft een eigen website waar u naast 

bekende informatie (zoals de schoolgids) ook de 

meest recente informatie aantreft over onze school 

zoals verslagen over uitstapjes met foto’s, 

nieuwsbrieven etc. Indien u bezwaar hebt tegen het 

plaatsen van afbeeldingen van uw kind(eren) in een 

schoolse situatie op onze website, kunt u dit schriftelijk 

kenbaar maken bij de schoolleiding.  

 

7. Een continue ontwikkeling 

Doorstroming binnen de school 

We proberen de overgang van de ene groep naar de 

andere zo soepel mogelijk te laten verlopen door onze 

werkwijzen op elkaar af te stemmen. Door onze 

manier van werken kennen wij niet de traditionele 

vorm van zittenblijven. Kinderen ontwikkelen zich op 

eigen niveau verder. In sommige situaties is het voor 

de leerling beter om in dezelfde groep te blijven. We 

spreken dan van een “verlenging”. De keuze voor 

verlenging hangt af van de individuele ontwikkeling, 

het tempo waarin het werkt, de belangstelling die het 

toont voor de verschillende onderwerpen en de manier 

waarop het omgaat met de andere kinderen. Deze 

keuze willen we het liefst samen met de 

ouders/verzorgers samen maken. Als we onverhoopt 

niet tot overeenstemming komen, neemt de  

schoolleiding  de uiteindelijke beslissing. Het komt ook 

voor dat leerlingen versneld door kunnen stromen. 

Ook hierbij is overeenstemming tussen 

ouders/verzorgers en school ons streven. Naast een 

opvallend goede cognitieve ontwikkeling, is een 

evenwichtige sociaal- emotionele ontwikkeling van 

doorslaggevend belang. De uiteindelijke beslissing 

over een vervroegde overgang ligt bij de schoolleiding.  

 

Doorstroming naar het voortgezet onderwijs.  

Na groep acht komt het voortgezet onderwijs. Het is 

zeker dat de overgang van basisschool naar 

voortgezet onderwijs voor elk kind een grote stap is. 

Voordat  deze stap door uw kind gezet wordt, heeft de 

groepsleerkracht van groep 8 al overleg gehad met de          

nieuwe school en belangrijke zaken doorgesproken. 

Verslaggeving bij doorstroming van een leerling  

naar een andere school voor basisonderwijs of bij 

plaatsing op een school voor voortgezet onderwijs 

vindt plaats d.m.v een onderwijskundig verslag. Dit 

verslag is bestemd voor de ontvangende school en 

bevat informatie die de nieuwe school inzicht verschaft 

in het ontwikkelingsniveau van de leerling. De 

ouders/verzorgers ontvangen een afschrift van dit 

verslag. Een kopie wordt bewaard in het leerling-

dossier. Bij doorstroming naar een volgende groep 

binnen onze eigen school, wordt alle relevante 

informatie aan de nieuwe groepsleerkracht 

overgedragen en doorgesproken. 

 

8. Onderwijskwaliteit en 

advisering voortgezet onderwijs 

 

De Nieuwe Wereld is één van de vele Purmerendse 

basisscholen. Al die scholen verschillen van elkaar in 

werkwijzen, sfeer en resultaten. Kortom kwaliteit. Op 

verschillende manieren werkt onze school aan verdere 

kwaliteitsverbetering:  

- we werken met deskundige leerkrachten; 

- we voeren een actief  bijscholingsbeleid; 

- we volgen de resultaten van de leerlingen   

               nauwkeurig; 



 

 

          

 

 

      
 

- we maken gebruik van zelfevaluatie om de  

kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen; 

       -      we gebruiken goede, moderne methoden; 

Nog belangrijker dan de methoden die een school 

gebruikt, zijn de mensen die er werken.  

Aan hen vertrouwt u uw kind toe. De teamleden 

werken bij ons op school niet op eigen houtje, maar 

besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. De 

maatschappij verandert voortdurend en dus ook het 

onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de 

voet. Een andere manier om de kwaliteit van het 

onderwijs te bewaken en verder te verhogen is het 

werken met toetsen en observaties. Toetsen geven 

ons niet alleen inzicht in de prestaties van ieder kind 

afzonderlijk maar ook van de school als geheel.  

 

Het krijtbord is verruild voor het digitale schoolbord 

 

Advisering Voortgezet Onderwijs 

Natuurlijk wil elke ouder dat zijn/haar kind op een 

goede school terecht komt. Maar wat is een goede 

basisschool? Er zijn ouders die denken dat het aantal 

verwijzingen naar de verschillende vormen van 

voortgezet onderwijs veel zegt over de kwaliteit van 

een basisschool. Dat is maar gedeeltelijk waar. Het 

percentage leerlingen dat naar de diverse vormen van 

voortgezet onderwijs gaat wisselt van jaar tot jaar. Het  

succes in het basis- en voortgezet onderwijs wordt 

vooral bepaald door: 

- de capaciteiten van het kind maar ook zijn        

       inzet en werkhouding; 

- de situatie thuis en de achtergrond van de    

       ouders; 

- de kwaliteit van de basisschool. 

Wij proberen uw kind optimaal te laten presteren. 

Daarvoor is een goede samenwerking tussen school 

en ouders een absolute voorwaarde. 

Rekeninghoudend met de mogelijkheden van uw kind 

wordt na overleg met de ouders de meest geschikte 

vorm van voortgezet onderwijs geadviseerd. Om tot 

een goed advies voor het voorgezet onderwijs te 

komen, maakten de scholen van het primair openbaar 

onderwijs in Purmerend bindende afspraken. De 

scholen geven aan het eind van groep 7, maar uiterlijk 

in het laatste basisschooljaar, een advies voor 

vervolgonderwijs. Dit advies komt uiteindelijk tot stand 

op grond van de volgende gegevens:  

- de opvattingen van de groepsleerkracht over 

de ontwikkeling van het kind; 

- de leerprestaties die gemeten zijn met behulp 

van toetsen uit het leerlingvolgsysteem van 

de school; 

- evt. een intelligentieonderzoek, afgenomen 

door een onafhankelijk bureau; 

- evt. een onderzoek naar de sociale en 

emotionele ontwikkeling, afgenomen door 

een onafhankelijk bureau.  

 

Publiceren van onderwijsresultaten 

De openbare basisscholen in Purmerend publiceren 

jaarlijks een verslag (het jaarverslag) waarin zij 

schrijven over de resultaten van onderwijs en 

opvoeding.  Zowel in dit verslag als ook in de jaarlijkse 

bijlage van de schoolgids worden de gegeven 

adviezen voor voortgezet onderwijs opgenomen. Het 

jaarverslag wordt voorafgaande aan de 

jaarvergadering aan de ouders/verzorgers uitgereikt 

en tijdens de jaarvergadering toegelicht. De 

jaarvergadering vindt plaats aan het begin van ieder 

schooljaar (oktober). 

 



 

 

 

 

 

9. Onderwijs op maat, want ieder   

    kind is anders. 

  

Elk kind heeft recht op zorg die hij/zij nodig heeft. Als 

de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt,  

bieden we extra ondersteuning. Wie goed kan leren 

krijgt extra uitdagende opdrachten. Dit zorgsysteem  

binnen onze school wordt opgezet en bewaakt door 

een gespecialiseerde leerkracht, de intern begeleider.  

Het leerlingvolgsysteem is onderdeel van ons 

zorgsysteem. Om adequaat in te kunnen spelen op de 

behoeften van de leerlingen is het noodzakelijk de 

vorderingen van de leerlingen in alle groepen te 

volgen en vast te leggen. Hiervoor gebruiken we 

observaties, dagelijkse resultaten en toetsmomenten 

vanuit de methoden. Daarnaast hanteren we landelijke 

toetsen, waarmee we de ontwikkeling van uw kind 

kunnen vergelijken met het landelijk gemiddelde. De 

resultaten van leerlingen worden door de intern 

begeleider met de groepsleerkracht besproken en 

geïnterpreteerd. Indien de (toets)resultaten hiertoe 

aanleiding geven, wordt na verdere diagnose een 

hulpplan gemaakt.   

                  
Extra hulp binnen de school wordt in principe 

geboden door de groepsleerkracht in de eigen groep. 

Soms is het gedrag en/of de prestatie in de groep 

aanleiding om een apart leerplan te maken. De 

groepsleerkracht stelt in overleg met de intern 

begeleider het plan op. Dit plan beschrijft welke 

stappen ondernomen moeten worden ter verbetering 

van de leerprestaties of het gedrag van het kind. Na 

verloop van tijd wordt bekeken of de aanpak zijn 

vruchten afwerpt. De ouders worden door de 

groepsleerkracht  geïnformeerd en indien wenselijk 

betrokken bij het traject van de extra zorg. 

 
Extra hulp van buiten de school is ook mogelijk. 

Onze school neemt deel aan een 

samenwerkingsverband van basisscholen, scholen 

voor speciaal basisonderwijs, GGD, Bureau 

Jeugdzorg en de Schoolbegeleidingsdienst.  Vanuit dit  

 

samenwerkingsverband, het zgn. Zorgplatform, is 

professionele hulp en ondersteuning mogelijk.  Soms 

komen we tot de conclusie dat alle extra inzet 

onvoldoende effect heeft. In overleg met de ouders 

kan besloten worden nog een extra jaar in dezelfde 

groep te blijven. Bij enkele kinderen is het  

beter dat zij geplaatst worden op een speciale school 

voor basisonderwijs. Aan zo’n verwijzing gaat een 

proces vooraf waarbij bekeken wordt waar het kind het 

best tot zijn/haar recht kan komen. Ouders moeten 

hiervoor toestemming geven en zijn direct betrokken 

bij het gehele proces 

           

Passend onderwijs 

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend onderwijs van 

kracht.  Met de invoering van Passend  onderwijs krijgen 

de schoolbesturen zorgplicht voor alle leerlingen. Die 

extra zorg en ondersteuning kan op reguliere scholen 

plaats vinden, maar ook nog steeds op Speciaal (SO) of 

Speciaal  Basisonderwijs (SBO. Om de zorgplicht goed 

vorm te kunnen geven zijn alle scholen/schoolbesturen 

aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband 

(SWV). De kern van Passend onderwijs is dat we kijken 

naar de mogelijkheden van een kind en wat er nodig is 

om een passend programma te kunnen bieden. 

 

Kan ieder kind onze school bezoeken?  

Ouders van kinderen met een handicap, een 

beperking of een meer specifieke 

ondersteuningsbehoefte geven er soms de voorkeur 

aan om hun kind te plaatsen op een reguliere 

basisschool. De Nieuwe Wereld zou graag ieder kind 

welkom willen heten, maar kent ook haar grenzen. 

Centraal staat het belang van het kind en de 

mogelijkheden van de school om het 

ontwikkelingsproces van het kind te kunnen 

ondersteunen. Iedere aanvraag zal met de ouders en 

eventuele deskundigen zorgvuldig besproken worden. 

Daarbij zijn de volgende criteria richtinggevend:  

- Op het moment dat uw kind naar de basisschool 

gaat, dient het zindelijk te zijn;  

- In de groep zijn rust en veiligheid voorwaarde voor 

een onbelemmerd leerproces;                   

- In de verhouding tussen verzorging/begeleiding en 

het onderwijsaanbod dient altijd het geven van 

onderwijs te kunnen prevaleren;  

- Bij het bieden van verzorgende ondersteuning aan 

een kind dienen de ARBO-richtlijnen voor het 

schoolpersoneel in acht te worden genomen; 



 

 

          

 

 

      
 

- Er dient in de groepen voldoende ruimte 

(opnamecapaciteit) te zijn. Hierbij gaat het niet alleen 

om fysieke ruimte per kind, maar ook 

‘begeleidingsruimte’ in de klas is een medebepalende 

factor;  

- Ten aanzien van de opvang van het kind dient onze 

school voldoende specifieke deskundigheid in huis te 

hebben om adequate begeleiding te kunnen bieden. 

Daarnaast zullen we voldoende professionele 

ondersteuning vanuit het Expertisecentrum moeten 

kunnen ontvangen; 

- Op grond van een nauwkeurig omschreven 

ondersteuningsbehoefte is het soms een voorwaarde 

dat een basisschool aanspraak kan maken op extra 

formatie en middelen (het zogenaamde 

ondersteuningsbudget); 

Uiteindelijk neemt de directeur een beslissing omtrent 

de haalbaarheid van de plaatsing van de leerling bij 

ons op school. Mocht de beslissing negatief zijn en 

bent u het daar niet mee eens, dan kunt u beroep 

aantekenen bij het schoolbestuur. 

 

Excellentie 

Vanaf augustus 2009 werken wij aan onderwijs voor 

excellente leerlingen. Kinderen die zich zeer snel en 

goed ontwikkelen vragen onze speciale aandacht. Om 

hen gemotiveerd te houden, is een speciaal 

leerstofaanbod ontwikkeld binnen de eigen school.  

Voor een kleine groep leerlingen is dit aanbod ook nog 

onvoldoende. Voor deze leerlingen uit de groepen 5 

t/m 8 is er de ‘plusklas’: een bovenschoolse 

voorziening waar leerlingen één dagdeel per week les 

krijgen. 

 

De zorg voor het jonge kind 

Kleine groepen of “extra handen” in de klas waardoor  

meer aandacht en zorg aan de kinderen gegeven kan 

worden is prima, maar garandeert niet een verbetering 

van kwaliteit. Daarvoor is meer nodig. Een 

doorgaande lijn in de ontwikkeling van (jonge)  

kinderen is net zo belangrijk. Niet alleen binnen onze 

eigen schoolmuren, maar ook in relatie tot de 

voorschoolse periode. Het is ons streven om met de 

leidsters van de peuterspeelzaal “Hiawatha”, 

gevestigd in hetzelfde gebouw als onze school, een 

samenwerkingsvorm te creëren waarbij de overgang 

naar de basisschool soepel en adequaat verloopt. 

 

10. Contacten ouders en school 

Een goed contact tussen ouders en school  vinden wij  

belangrijk.  Wij informeren u door middel van: 

- verslagen (rapporten) over de vorderingen van 

uw kind. Alle leerlingen krijgen drie keer per jaar 

een verslag/rapport mee naar huis; 

- contactavonden (besprekingen) over de 

ontwikkeling van uw kind aan de hand van het 

verslag/rapport; 

- contactavonden op wederzijds verzoek. Deze 

vorm van overleg vindt plaats op initiatief van de 

ouders of van de leerkracht.  Wij adviseren u niet 

te lang te wachten met het maken van een 

afspraak als u iets met de leerkracht wilt 

bespreken over de ontwikkeling van uw kind.  

- de groepsinformatieavond aan het begin van 

ieder schooljaar. De groepsleerkracht geeft uitleg 

over de inhoud en organisatie van ons onderwijs 

met name gericht op de betreffende groep/bouw. 

Voor ouders van leerlingen uit groep 8 betreft het 

vooral informatie over het voortgezet onderwijs; 

- maandelijkse nieuwsbrief; 

- inloopavonden. Tijdens deze avond krijgt u de 

gelegenheid om samen met uw kind(eren) het 

werk te bekijken; 

- de Schoolgids, waarvan jaarlijks de  wijzigingen 

aan de ouders worden  verstrekt; 

- het jaarverslag; 

- de website; 

Naast het verstrekken van informatie vinden wij het 

ook belangrijk om door u geïnformeerd te worden. Na 

schooltijd maken wij daar graag tijd voor. Om 

voldoende feedback te krijgen en daardoor ons werk 

ieder jaar weer een stukje beter te kunnen doen, 

houden we om de vier jaar een enquête onder de 

ouders/verzorgers.  

 



 

 

 

 

 

Informatie aan gescheiden ouders 

Het spreekt voor zich dat de school ouders informeert 

over de vorderingen van hun kind.1 Maar hoe nu als 

de ouders gescheiden zijn en zij niet gezamenlijk op 

school komen voor een rapportgesprek? In de gids over 

het primair onderwijs voor ouders en verzorgers van het 

ministerie staat daarover de volgende tekst.2 

 
U heeft recht op bepaalde informatie over uw kind, 

bijvoorbeeld over de schoolprestaties. De school moet 

u deze informatie in principe geven, óók als u 

gescheiden bent en niet het wettelijk gezag heeft over 

uw kinderen. Onder deze informatie valt bijvoorbeeld 

het rapport, maar ook de informatie die u krijgt tijdens 

een ouderavond. De wet kent als hoofdregel de 

situatie dat de rechter na de ontbinding van het 

huwelijk het ouderlijk gezag aan beide ouders toekent. 

In dat geval hebben beide ouders eenzelfde recht op 

informatie en hieraan doet niet af of de ene ouder wel 

is belast met de verzorging van het kind en de andere 

niet.  

Een ouder zonder wettelijk gezag krijgt dus ook de 

informatie die de andere ouder ook zou krijgen. De 

ouder zonder wettelijk gezag moet daar wel zelf om 

vragen. De leerkracht zal dus niet uit zichzelf de ouder 

zonder wettelijk gezag informeren. Het voorafgaande 

kent een aantal uitzonderingen. De meest relevante is 

dat de leerkracht geen informatie hoeft te geven die in 

strijd is met de belangen van het kind. Daarvan is 

bijvoorbeeld sprake als een omgangsregeling tussen 

een ouder en het kind is afgewezen en de ouder toch 

probeert het kind bij de school te ontmoeten. De leer-

kracht kan in dat geval informatie weigeren die het de 

ouder mogelijk zou maken om het kind te blijven zien. 

Als u vindt dat een leerkracht u ten onrechte informatie 

weigert, kunt u daarover praten met de directie van de 

school of het bestuur. Als dat niets oplevert, kunt u 

een klacht indienen bij de klachtencommissie van de 

school of uw probleem bij de rechter neerleggen. 

 

                                                           
1 Onder ouders worden in dit verband ook verzorgers en 
voogden verstaan die de dagelijkse verantwoording voor de 
kinderen hebben. 
2 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 
Primair onderwijs 2005 – 2006, gids voor ouders en 
verzorgers, pagina 32. De gids is op internet te lezen: 
http://www.minocw.nl/brochures/pogids/ 

Op welke manier moet een ouder zonder wettelijk 

gezag om informatie vragen? De ouder dient het 

verzoek om informatie schriftelijk in bij de directeur 

van de school. Daarbij zal een kopie van een 

legitimatiebewijs moeten worden meegestuurd, zodat 

de school zeker weet dat het om een ouder van de 

leerling gaat. De directeur stelt de ouder die de 

dagelijkse zorg voor het kind heeft van het verzoek op 

de hoogte en onderzoekt of het geven van informatie 

niet strijdig is met de belangen van het kind. Indien de 

directeur zich ervan overtuigd heeft dat er geen 

belemmeringen zijn, dan zal het verzoek ingewilligd 

worden. De informatie kan, naar het oordeel van de 

directeur, schriftelijk of mondeling gegeven worden. 

Beantwoording van een verzoek zal in principe binnen 

drie weken plaatsvinden.  

 

 

 

11. Ouders praten mee 

Wij willen een leef- en werkgemeenschap zijn van 

kinderen, ouders en schoolteam waar de ouders actief 

betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de school. 

Hierdoor wordt bereikt dat De Nieuwe Wereld een 

school is waar men openstaat voor goede suggesties; 

waar thema’s of schoolfeesten een saamhorigheid 

oproept en waar iedereen probeert de schoolperiode 

van het kind tot een onvergetelijke tijd te maken. 

 

De Medezeggenschapsraad (MZR) 

Op alle openbare scholen kunnen ouders meepraten 

en meedenken. Elke school heeft een medezeg-

genschapsraad. In deze raad zitten ouders en 

leerkrachten. In het medezeggenschapsreglement zijn 

de taken, de functies en de verkiezing van de leden 



 

 

          

 

 

      
 

beschreven. In dit reglement is ook vastgelegd bij 

welke aangelegenheden de medezeggenschapsraad 

adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Het reglement 

ligt op school ter inzage. De vergaderingen van de 

MZR zijn openbaar en staan vermeld in de bijlage 

(activiteitenkalender). 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR) vertegenwoordigt de ouders en het personeel 

van alle aangesloten scholen van de Stichtingen OPSO 

en SPOOR. Zij behartigen de belangen van de 

leerlingen, ouders en personeelsleden binnen de 

Stichting. 

 

De oudervereniging, werkgroepen en commissie. 

Naast de Medezeggenschapsraad werkt onze school 

met  commissies en werkgroepen waarbij de 

oudervereniging een coördinerende rol heeft. 

De commissies en werkgroepen richten zich op  

verschillende activiteiten in de school. Iedere 

commissie bestaat minimaal uit een ouder en een 

leerkracht. De commissieleden komen regelmatig 

bijeen en doen verslag van de werkzaamheden aan 

de oudervereniging en het schoolteam.  Aan het begin 

van het schooljaar of na de  

eerste schooldag van uw kind, krijgt u van ons het 

formulier “ouderhulp op DNW” waarmee u zich kunt 

aanmelden voor de werkgroepen en commissies. 

 

 

12. De vrijwillige ouderbijdrage 

Het is scholen toegestaan een vrijwillige ouderbijdrage 

aan ouders te vragen. Deze bijdrage maakt het mogelijk 

diverse activiteiten te bekostigen die niet door de 

overheid vergoed worden zoals de jaarlijkse festiviteiten 

rondom Sinterklaas, Kerst en Pasen, sportevenementen 

en (culturele) excursies. Tevens krijgt iedere 

groepsleerkracht een “groepsbudget”  voor kleine, 

specifieke groepsuitgaven zoals bijvoorbeeld buitenspel 

materiaal. De vrijwillige ouderbijdrage wordt gestort in 

het ouderfonds en wordt jaarlijks vastgesteld. Daarnaast 

vragen wij een bijdrage voor het schoolreisje. Deze 

kosten zijn afhankelijk van de invulling. 

 

Het ouderfonds.  

De ouderbijdragen worden beheerd door de 

penningmeester van de oudervereniging. Hij/zij wordt 

daarbij geassisteerd door een 2e penningmeester 

(vanuit de financiële commissie). Jaarlijks wordt een 

begroting opgesteld die op de jaarvergadering aan de 

ouders wordt voorgelegd. Tevens legt de 

penningmeester verantwoording af over het gevoerde 

financiële beleid van het afgelopen jaar. 

 

13. Sponsoring 

Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn nog erg 

gevoelig voor allerlei invloeden en wij vinden het dan 

ook belangrijk kritisch naar sponsoring te kijken. De 

openbare scholen in Purmerend, houden zich aan het 

convenant over sponsoring dat de staatssecretaris van 

onderwijs en vijftien organisaties ondertekend hebben. 

Het convenant en de brochure over sponsoring zijn op 

school in te zien. 

 

14. Externe contacten 

We onderhouden regelmatig contacten met : 

- Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs;  

- De schoolbegeleidingsdienst voor advisering 

over o.a. onderwijsinhoudelijke aangelegenheden 

en leerlingen met leer- en gedragsproblemen.  

- Stichting kinderopvang Purmerend in het kader 

van de samenwerking met de peuterspeelzaal en 

de voor- en naschoolse opvang; 



 

 

 

 

 

- School maatschappelijk werk. Op een aantal 

vaste momenten is de schoolmaatschappelijk 

werkster op school aanwezig. Ouders kunnen met 

haar een afspraak maken. 

 

Indien nodig kan de school een beroep doen op 

speciale instanties zoals b.v. bureau jeugdzorg, 

wijkbeheer, vertrouwensarts e.d. Met name voor de 

leerkrachten is het bestuur aangesloten bij de 

Arbodienst. Deze dienst adviseert echter ook bij 

aangelegenheden die de hele schoolbevolking 

aangaan. De rijksinspecteur legt regelmatig een 

controlerend bezoek aan de basisscholen af en doet 

daarvan verslag aan de school en het bestuur. 

 

Jeugdgezondheidszorg 

De jeugdgezondheidszorg van de GGD bewaakt en 

bevordert de gezondheid, groei en ontwikkeling van 4 

tot 19 jarigen. Het adres vindt u bij de adressenlijst. 

 

15. Algemeen toelatingsbeleid 

Volgens de Wet op het Primair Onderwijs beslist het 

bestuur over de toelating tot de openbare school. In 

de meeste gevallen is deze bevoegdheid overge-

dragen aan de directeur van de school. Dat betekent 

dat ouders hun kind rechtstreeks bij de school van hun 

voorkeur kunnen aanmelden. Een aanmelding geeft 

nog geen recht op toelating. Enkele maanden voordat 

de leerling toegelaten kan worden bekijkt de directeur 

of er plaats is. Als er plaats is regelt de directeur de 

inschrijving en maakt de nodige afspraken.  

Bij alle openbare scholen worden broertjes en zusjes 

altijd met voorrang geplaatst. Vervolgens vindt 

toelating plaats op leeftijd. De aanmeldingsdatum 

speelt dan ook geen enkele rol. Daarnaast is het 

gebruikelijk dat er zes weken voor het einde van een 

schooljaar geen vierjarigen meer geplaatst worden. Is 

er op de school van voorkeur geen plaats, dan wordt 

in ieder geval een plaats aangeboden op een andere 

openbare school, in principe in dezelfde wijk. Ook 

kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap 

kunnen bij een basisschool worden aangemeld. In dat 

geval zal de aanmeldingsprocedure meer tijd in beslag 

nemen.  

 

Aanmelding van leerlingen voor een openbare 

basisschool is vanaf de leeftijd van drie jaar mogelijk. 

Met de andere schoolbesturen in Purmerend zijn 

afspraken gemaakt over overplaatsing van de ene 

naar de andere school. De algemene regel is, dat 

overplaatsing mogelijk is bij het begin van een nieuw 

schooljaar. Overplaatsing binnen een schooljaar is 

alleen mogelijk bij verhuizing of bij een situatie waarin 

de oude en nieuwe school daarmee instemmen. 

 

16. Aanmelding bij “De Nieuwe      

      Wereld” 

 

Als u voor het eerst uw kind voor onze school wilt 

aanmelden, krijgt u vooraf schriftelijke informatie. 

Deze informatie geeft u een eerste indruk over onze 

school. Vervolgens kunt u een afspraak maken met de 

schoolleiding voor verdere informatie en eventuele 

vragen. Na een bezoek aan DNW volgt, wat ons 

betreft, niet direct de aanmelding. Wij vinden het 

namelijk belangrijk dat u tijd krijgt om na te denken 

over wat u gehoord heeft en eventuele nieuwe vragen 

die bij u opkomen, kunt stellen. Komt u vervolgens tot 

een weloverwogen besluit dat u achter de school met 

haar werkwijze wilt staan, dan kunt u uw kind 

aanmelden bij de directie. Ruim voor de eerste 

schooldag van uw zoon/dochter ontvangt u nadere 

informatie van ons. 

 

Kennismaken vooraf 

 De eerste schooldag is meestal een spannende 

gebeurtenis voor uw kind. We willen samen met u 

deze stap zo goed mogelijk begeleiden. Voorafgaande 

aan de eerste schooldag kunt u samen met uw kind 

na schooltijd een kennismakingsbezoek brengen aan 

onze school. Er is dan voldoende tijd om elkaar en de 

nieuwe omgeving nader te leren kennen. Wanneer de 

start direct aan het begin van het nieuwe schooljaar is, 

wordt uw zoon/dochter samen met alle nieuwe 

leerlingen nog voor de zomervakantie uitgenodigd  

voor een kennismakingsmiddag. 

 

Contact met de vorige school 

Als uw kind al op een basisschool zit, zoeken we 

contact met de vorige school van uw kind. Door middel 

van een onderwijskundig verslag worden wij op de 



 

 

          

 

 

      
 

hoogte gebracht van de vorderingen van uw kind. 

Samen met de door u verstrekte informatie is dit de 

basis van de nieuwe start bij ons op school.  

 

Voor de eerste keer naar de basisschool 

Wanneer uw kind voor het eerst naar de basisschool 

gaat, gebeurt dit in de regel na zijn/haar vierde  

verjaardag. In sommige gevallen is direct plaatsing na 

de vierde verjaardag niet mogelijk (bijvoorbeeld vlak  

voor of na de grote vakantie en in de maand 

december). 

Wij adviseren u de vierde verjaardag van uw kind niet 

op school te vieren.  Uw kind heeft nog zoveel nieuwe 

indrukken te verwerken. 

De eerste schoolweek begint uw kind alleen met de 

ochtenden waarna in overleg met de groepsleerkracht 

van uw kind het schoolbezoek uitgebouwd wordt. Ook 

hierbij geldt:  “een rustig en goed begin is het halve 

werk”. 

 

 

 

 

 

 

17. Adressen en   

      telefoonnummers 

 

 

Basisschool De Nieuw Wereld tel. 647374 
Yellowstone 11 
1448 XW Purmerend 

 

Directie DNW 
Dennis van Alfen 
dir@obsdenieuwewereld.nl 

 

Schoolbestuur: 

Stichting OPSO-Purmerend   tel. 314900 
Voorzitter College van Bestuur:  
Dhr. Chris van Meurs 
Gedempte Singelgracht 18-20 
1441 AP Purmerend 
Postbus 200 
1441 AE Purmerend 
www.opspoor-purmerend.nl 
 

Oudervereniging De Nieuwe Wereld 
oudervereniging@osbdenieuwewereld.nl 
facebook: Oudervereniging obs De Nieuwe Wereld 

 
 

Buitenschoolse opvang  tel. 461011  
Stichting Kinderopvang    
Purmerend (centrale) 
 

Peuterspeelzaal   tel. 461011  
Centrale administratie    
Stichting Kinderopvang  
 

Peuterspeelzaal Hiawatha en 

voor- en naschoolse opvang 

De Blokhut   tel  479512 

 

Zorgplatform   tel. 783483 
Dir. Dhr. A. Loer 
Wielingenstr.115 
1441 ZN Purmerend 
Postbus 811 
1440 AD Purmerend 
swvwaterland@sbz.nl 
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