Jaargids 2021-2022 Dynamica XL locatie Tjotterlaan

Jaargids
2021- 2022

Expertisecentrum Passend Onderwijs
Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan
Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam
Sportstraat 1, 1541 JL Koog aan de Zaan
Tjotterlaan 2, 1503 LB Zaandam

Beste ouders/verzorgers,
Vanaf het schooljaar 2016-2017 beschikken de scholen van Zaan Primair over een centrale
schoolgids. In die gids staat veel informatie over het onderwijs en ook over de scholen van
Dynamica XL. Via deze link is deze gids op onze website terug te vinden.
Voor informatie over de verschillende locaties van Dynamica XL wordt een eigen jaargids
uitgegeven. In deze gids staat allerlei praktische informatie voor het schooljaar 2021-2022.
Wanneer zijn de studiedagen? Wat is de hoogte van de ouderbijdrage? Wat te doen bij ziekte?
Wie is de vertrouwenspersoon? Al die vragen worden beantwoord in deze jaargids.
Met vriendelijke groet,

Team Dynamica XL
Locatie Tjotterlaan
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Schooltijden
Om 8.15 uur gaat de school open. De leerlingen gaan door de deur van het lokaal naar binnen. Om
8.30 uur gaat de tweede bel en kan er gestart worden met de les. Op alle dagen zijn de leerlingen
om 14.00 uur uit.
Tijdens de lessen zijn de deuren op slot. Als een leerling door omstandheden later op school komt
loopt er iemand van school mee naar de klas. Ouders/ verzorgers kunnen op dat moment niet mee
naar binnen, zodat de leerkracht alle aandacht voor de groep heeft.

Wie staan er voor de groep

SBO JK
SO1

maandag
Juf Denise
juf Sanneke

woensdag
juf Vivan B
juf Sanneke

donderdag
juf Denise
Juf Sabine

vrijdag
Juf Denise
juf Sabine

juf Liese

dinsdag
juf Vivan B
juf Sanneke/
Sabine
juf Liese

SO2

juf Liese

juf Liese

juf Liese

SO 3
SO4

juf Sabine
juf Vivian P

juf Melissa
juf Vivan P

juf Melissa
juf Yvette

juf Melissa
juf Yvette

SO5

juf Manja

juf Manja

juf Melissa
juf Vivian P /
Yvette
juf Manja

juf Manja

juf Manja

Daarnaast zijn de meesters Frank en Mike en de juffen Ursula, Dana, Marina en Lotte beschikbaar
om de leerkrachten te ondersteunen.

Wat nemen de leerlingen iedere dag mee aan eten en drinken?
Op alle dagen nemen de leerlingen een verantwoord tussendoortje, brood en 2x drinken mee. Het
tussendoortje zal in de ochtend genuttigd worden, de broodjes zijn voor tussen de middag.
Alle groepen nemen op dinsdag en woensdag groente of fruit mee. Wij noemen dit de gruitdagen.
Uiteraard moedigen wij groente en fruit ook aan voor de andere dagen.

Gym
Er wordt op maandag en donderdag gymnastiekles gegeven. De kinderen krijgen les van onze
vakleerkracht Dave Rietveld.
De leerlingen zijn verplicht om gymkleding en gymschoenen te dragen. Er wordt op onze school na
de gymles niet gedoucht.
Het gymrooster ziet er als volgt uit:
Maandag
Tijdstip
08.35 – 09.15 uur

Groep
JK-groep

09.15 – 09.55 uur
09.55 – 10.35 uur
10.35 – 10.45 uur
10.45 – 11.25 uur
11.25 – 12.05 uur
12.05 – 12.30 uur
12.30 – 13.10 uur
13.10 – 13.50 uur
Donderdag
Tijdstip
08.35 – 09.15 uur
09.15 – 09.55 uur
09.55 – 10.35 uur
10.35 – 10.45 uur
10.45 – 11.25 uur
11.25 – 12.05 uur
12.05 – 12.30 uur
12.30 – 13.10 uur
13.10 – 13.50 uur

SO 5
SO 4
ombouwtijd
SO 3
SO 2
pauze
SBO
SO 1

Groep
JK-groep
SO 5
SO 4
ombouwtijd
SO 3
SO 2
pauze
SBO
SO 1

Communicatie
Wij vinden een goede communicatie met ouders heel erg belangrijk. Tenslotte kent u uw kind het
beste. Aan het begin van het schooljaar zal er daarom een startgesprek plaatsvinden. U krijgt
hiervoor een uitnodiging van de leerkracht. Doel van het gesprek is om duidelijk de verwachtingen
naar elkaar uit te spreken: Wat verwacht u van de school en wat verwacht de school van u.
2x Per jaar worden de toetsgegevens en het ontwikkelingsperspectief met u besproken. Het is
daarom noodzakelijk dat u aanwezig bent op deze contactmomenten. Er kan zo afstemming
plaatsvinden en er kan worden teruggekeken naar de verwachtingen.
Daarnaast maken wij gebruik van de schoolpraatapp. Dit is een zeer belangrijk
communicatiemiddel in onze organisatie. Het is belangrijk dat iedere ouder zich hiervoor
aanmeldt. Via de schoolpraatapp wordt veel informatie over de school gedeeld. Er worden ook
regelmatig nieuwsbrieven en leuke foto’s geplaatst.

Bij ziekte of afwezigheid van de leerling
U kunt iedere dag tussen 08.00 en 08.30 bellen om uw kind af te melden. Indien dit niet gebeurd
is, zal school naar huis bellen om te vragen waar uw kind blijft. Dit omdat wij ons anders zorgen
maken. Wanneer u de leerkracht telefonisch wilt spreken kunt u na schooltijd bellen, dus na 14.00
uur.

Ondersteuning

10 x per jaar vindt er een ondersteuningsoverleg plaats. In dit overleg bespreken we de extra
ondersteuningsbehoefte of ontwikkelingsvragen van leerlingen. Het is mogelijk dat u uitgenodigd
wordt om aanwezig te zijn bij een overleg.

Speelgoed
Binnen Dynamica XL locatie Tjotterlaan hebben wij de afspraak gemaakt dat leerlingen alleen
speelgoed mee mogen nemen op de vrijdag voor de vakantie. Op de overige dagen blijft het
speelgoed thuis tenzij u hier een andere afspraak met de leerkracht over gemaakt heeft. Wij
kunnen geen verantwoordelijkeid nemen voor kapotgaan of zoekraken van meegebracht
speelgoed.
Dynamica XL zorgt voor goed materiaal voor de kinderen om mee te werken. Hiermee is een
behoorlijk budget gemoeid. Wij leren de kinderen op een goede manier met de schoolspullen om
te gaan en bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor de spullen van school.
Wanneer hierbij materiaal moedwillig kapot wordt gemaakt, wordt u als ouder hiervoor
verantwoordelijk gesteld.
In verband met de veiligheid van de leerlingen en mogelijke beschadigingen zijn hover boards niet
toegestaan op locatie TJL.

Mobielbeleid
De regel is geen mobieltjes of smartwatches mee naar school. In overleg met de ouders kan
hiervan worden afgeweken, bv. omdat een leerling met de fiets naar school komt.
Van 8.30 tot 14.00 uur worden de mobieltjes en smartwatches in een kluisje opgeborgen. Als er
iets mee gebeurt zijn wij als school namelijk aansprakelijk.

Vertrouwenspersoon
Op onze school hebben we een vertrouwenspersoon in de persoon van Vivian Bleij. Wanneer
teamleden, leerlingen of ouders behoefte hebben aan een gesprek kunnen zij bij haar terecht.
Voor contact kunt u bellen met de administratie.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die noodzakelijk is om leuke activiteiten op school te
kunnen blijven doen. Het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 20202021 vastgesteld op € 30,00. Hiervan worden allerlei activiteiten op school bekostigd.
De bijdrage voor het schoolreisje worden later in het schooljaar bekend gemaakt via een schrijven
aan de ouders en/of verzorgers van de leerlingen.

Medicatie:
Indien uw kind medicatie gebruikt is het belangrijk om deze medicatie altijd te geven (ook in het
weekend en/of de vakantieperiode). Tevens willen wij u vragen om telefonisch of per mail goed
bereikbaar te zijn wanneer uw kind ’s ochtends misschien geen medicatie heeft gehad, zodat wij
daar navraag naar kunnen doen. Wij kunnen hem/haar dan alsnog de medicatie geven (met uw
toestemming).

Vakanties en belangrijke dagen schooljaar 2020 – 2021

Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag + vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
25 december 2020 t/m 9 januari 2022
19 februari 2022 t/m 27 februari 2022
17 en 18 april 2022
23 april 2022 t/m 8 mei 2022
26 en 27 mei 2022
4 juni 2022 t/m 6 juni 2022
16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022

Studiedagen
Studiedag 1
Studiedag 2
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5
Studiedag 6
Studiedag 7
Studiedag 8
Calamiteitendag

4 oktober 2021
5 oktober 2021
6 december 2021
18 februari 2022
15 april 2022
13 mei 2022
20 juni 2022
21 juni 2022
15 juli 2022

Week van de
oudergesprekken
Kennismakings -en intakegesprekken
Startgesprek nieuwe leerlingen (OPP)
Oudercontact moment (rapport / OPP)
Oudercontact moment (rapport / OPP)
Toetsweek 1
Toetsweek 2

Vanaf 30 augustus 2021
6 weken na startdatum nieuw leerling
Vanaf 7 februari 2022
Vanaf 20 juni 2022
Vanaf 12 januari 2022
Vanaf 17 mei 2021

Bijzondere dagen
Offerfeest

9 juli 2022

Ramadan
Koningsspelen
Suikerfeest
Dag van de leraar
Kinderboekenweek
Sint Maarten
Sinterklaasviering
Kerstlunch
Moederdag
Vaderdag
Sportdag
Schoolvoetbal
Afscheidsavond groep 8

3 april 2022
22 april 2022
2 mei 2022
5 oktober 2021
6 oktober t/m 17 oktober 2021
11 november 2021
3 december 2021
24 december 2021
8 mei 2022
19 juni 2022
datum volgt; Special Sportdag
Woensdagen in april
14 juli 2022

Het volledige overzicht vindt u terug in de app van de school.

Resultaten Dynamica SO Tjotterlaan
Uitstroom
Jaarlijks stromen er leerlingen uit. De meeste leerlingen stromen uit richting het niveau VMBO. De
uitstroom is vaak niet naar een reguliere VMBO school, maar met aanbeveling OPDC en/of een verwijzing
naar het VSO (voortgezet Speciaal onderwijs). Een enkele leerling stroomt door naar het PRO
(praktijkonderwijs), zij leiden op tot arbeid of vervolgonderwijs.
Uitstroom in niveau
aantal PRO
20182019
20192020
20202021

17
14

2

PRO/VMBO- VMBO-B
B
12

VMBOB/K
4

1

6

3

7

1

11

VMBOK
1

VMBOT

VMBO- Havo
T/Havo

1
1

1
1

PRO= Praktijkonderwijs
VMBO-B + VMBO- Basis
VMBO-B/K = VMBO- basis/Kader
VMBO-K= VMBO-Kader
VMBO-T = VMBO-Theoretisch
Uitstroom naar soort onderwijs
aantal
2018-1019
17
2019-2020
14
2020-2021
11

PRO regulier
1

Aanbeveling OPDC
6
6
3

VSO
11
7
8

OPDC= Orthopedagogisch didactisch onderwijs
VSO= Voortgezet Special Onderwijs
Afname eindtoets
Vanaf schooljaar 2019-2020 is het verplicht gesteld dat wij onze SO leelringen, in het jaar van uitstromen,
de eindtoets afnemen. Sommige leelringen vallen onder de ontheffingsgrond van de eindtoets. In dat geval

is de iendtoets niet verplicht. Deze leerlingen mogen wel deelnemen aan de afname van de eindtoets. In
samenspraak met de zorgcoordinator bespreekt de leerkracht of de leerling in aanmerking komt voor
ontheffing of afname.

2019-2020
2020-2021

Aantal lln die in
aanmerking komen

Aantal leerlingen met
ontheffing

14
11

-

Aantal leelringen die
deelnemen aan de
eindtoets
14
11

Resultaten eindtoets
Ondergrens

score

2019-2020
2020-2021
325,5
Vanwege de Corona pandemie is er in april 2020 geen landelijke eindtoets afgenomen.

