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Voor u ligt het jaarlijkse deel van de schoolgids 

van Montessorischool De Cilinder. Hierin vindt 

u de praktische informatie die u nodig heeft 

voor het schooljaar 2022 2023. Meer 

informatie over de inhoud van het beleid van 

het onderwijs op De Cilinder vindt u in het 

meerjarig deel van de schoolgids. Deze ligt ter 

inzage bij de directie of is te downloaden via 

onze website. Daarnaast hebben we 

activiteiten, speciale dagen en studiedagen 

opgenomen in de kalender, zodat u op de 

hoogte bent van wat er allemaal speelt bij ons 

op school.  

Schoolleiding  

Margriet Hoekstra (directeur) 

Maaike Swart Troost (locatieleider) 

De directeur, Margriet, is 

eindverantwoordelijke voor Liereland en De 

Cilinder. Zij is elke woensdagochtend aanwezig 

op locatie De Cilinder.  

De locatieleider, Maaike, is verantwoordelijk 

voor de gang van zaken op De Cilinder. Zij zal 

op dinsdag- en donderdagochtend op het plein 

aanwezig zijn, zodat u haar kunt aanspreken. 

Om de week op woensdag is zij aanwezig voor 

haar ICT taak.  

Bij afwezigheid van de directie kunt u voor 

zeer dringende zaken, contact opnemen Karin 

Kolt, bovenbouw leerkracht. Zij is drie dagen in 

de week aanwezig.  

Groepen-, en taakverdeling 

Groep 1/2:   Amber en Daisy  

Groep 3/4:  Marion en Daisy 

Groep 5/6:  Annefleur en Anouk 

Groep 7/8:   Karin en Igmira 

HVO docent:   Olga  

Directeur:  Margriet 

Locatieleider:  vacature  

Interne begeleider: vacature  

Vertrouwenspersoon:  Marion 

Pestcoördinator:  vacature 

Vakleerkracht gym:  vacature 

ICT coördinator:  vacature  

Brede school act:  Margriet 

Culturele activiteiten:   

Conciërge:  Björn  

Administratie:  Nicole (do ocht) 

Hiernaast hebben wij stagiairs van het Horizon 

College en de PABO.  

 

Schooltijden 

Maandag t/m vrijdag: 8.30 – 14.00 uur 

’s Morgens gaat de deur om 8.20 uur open en 

mogen de kinderen naar binnen. De ouders 

van de onderbouw, groep 1/2 mogen hun 

kind(eren) naar het klaslokaal brengen.  

De ouders van groep 3/4 mogen hun kinderen 

tot de Kerstvakantie naar binnen brengen. De 

kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan 

zelfstandig naar binnen.   

Wij hebben hier afgelopen jaar voor gekozen 

omdat dit ervoor zorgt dat de kinderen een 

rustig kunnen starten. Wanneer u de 

leerkracht kort iets wilt melden, kunt u 

uiteraard even naar binnen gaan.  

Continurooster/ TSO 

De lessen starten om 8.30 uur en de kinderen 

eten tussen 11.30 en 12.30 uur gezamenlijk in 

de klas hun lunch. De ouder(s)/ verzorger(s) 

geven zelf eten en drinken mee.  Wat zijn we 

blij dat SOEF onze sportieve TSO twee dagen 

in de week op zich neemt! De andere dagen 

doen de leerkrachten de TSO zelf. Dit betekent 

voor het team dat wij tot 14.00 uur geen 

pauze hebben. Hierdoor zijn wij op maandag, 

woensdag en vrijdag tussen 14:15 en 14:45 

niet beschikbaar voor gesprekken, wij hebben 

dan pauze.  Met overmacht situaties en van 

tevoren gemaakte afspraken met de leerkracht 

als uitzondering. Wilt u er ook om denken dat 

de kinderen om 14:00 uur worden opgehaald? 

Wij vragen een eigen bijdrage per kind per 

jaar om de medewerkers van SOEF te betalen.  

Ziekmeldingen  

U wordt verzocht ziekmeldingen vóór 8.15 uur 

door te geven. Dit kunt u telefonisch doen. 

Liever niet per Social School/mail, aangezien 

deze niet iedere ochtend gelezen wordt voor 

aanvang van de les. Ziekmeldingen en 

schoolverzuim worden geregistreerd. Wanneer 

de situatie daartoe aanleiding geeft, nemen wij 

contact met u op. Het betekent dat wanneer 

uw kind te vaak verzuimt, wij met u in gesprek 

gaan om te kijken hoe wij het verzuim kunnen 

verminderen. Wanneer dit geen effect heeft, 

zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar te 

informeren.  

Doktersbezoek, specialist, tandarts e.d. 

U wordt verzocht de afspraken met de dokter, 

therapeut, tandarts enzovoorts, zoveel 

mogelijk buiten de schooluren te plannen. Zo 

gaat er geen lestijd verloren en komt het de 

rust in de school ten goede.  
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Buitengewoon verlof 

Buiten de vakanties om is het in principe niet 

mogelijk om vrij te krijgen. Wanneer u echter 

iets speciaals heeft of wanneer uw vakantie 

niet in de gebruikelijke periodes kan 

plaatsvinden, is in uitzonderlijke gevallen een 

regeling mogelijk. De noodzakelijke extra 

verlofdagen kunt u door middel van een 

verlofformulier aanvragen via de directie. Een 

verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 

13a van de Leerplichtwet dient minimaal zes 

weken van tevoren bij de locatieleider, Maaike, 

te worden ingediend. De locatieleider beslist 

over dit verzoek, maar is gebonden aan de 

regels.  Deze regels vindt u in de schoolgids en 

op de achterkant van het aanvraagformulier. 

De regels zijn aangescherpt en de 

leerplichtambtenaar controleert regelmatig of 

de school terecht verlof verleent. Voor een 

bruiloft of een overleden persoon in de familie, 

krijgt u uiteraard verlofdagen.  

Meer informatie vindt u op deze sites: 

www.leerplichtwegwijzer.nl   

https://www.alkmaar.nl/onderwijs-scholing-

en-kinderopvang/leerplicht-en-

kwalificatieplicht/ 

Gymrooster   

Een dag in de week, krijgt elke bouw, gymles. 
De kinderen in groep 1/2 gymmen in de 

ochtend in de gymzaal aan de Toscanestraat. 
Wij vragen u uw kind(eren) van groep 1/2 op 

woensdagochtend tussen 8.20 en 8.30 uur bij 
de gymzaal af te zetten. Amber en Esmaralde 

zijn er om de kinderen op te vangen in de 

kleedkamers. De groepen 3/4, 5/6 en 7/8 gaan 
lopend, onder schooltijd met de leerkracht 

heen en terug.  

De kinderen van groep 1/2 gymmen in hun 

ondergoed op hun gymschoenen en douchen 

niet. De kinderen gymmen vanaf groep 3 in 

sportkleding (shirt en broekje of turnpakje) en 

sportschoenen. Vanaf groep 3 frissen de 

kinderen zichzelf op na de gym. Geeft u 

hiervoor een handdoek, washand en eventueel 

schoon ondergoed mee? Als uw kind een 

deodorant meeneemt, dan is dit een stick/ 

roller. Geen spray.  

Gymnastiek rooster: volgt zo spoedig mogelijk. 

 

 

 

Vakantierooster schooljaar 2022  2023  

Herfstvakantie: 17 t/m 22 oktober 2022 

Kerstvakantie: 26 dec 2022 t/m 06 januari 2023 

Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023 

Tweede Paasdag: 10 april 2023  

Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023  

Hemelvaart: 18 & 19 mei 2023 

Pinksteren: 29 mei 2023  

Zomervakantie: 24 juli t/m 1 september 2023 

Studie(mid)dagen 2022 2023 De Cilinder 

Woensdag  21 september 2022 

Donderdagmiddag  10 november 2022 

Dinsdagmiddag  1 november 2022 

Woensdag 5 oktober 2022 

Maandagmiddag  28 november 2022 

Donderdag 26 januari 2023 

Vrijdagmiddag  10 februari 2023 

Maandag 13 februari 2023 

Woensdagmiddag  8 maart 2023 

Dinsdagmiddag  14 maart 2023 

Donderdagmiddag  30 maart 2023 

Woensdagmiddag  17  mei 2023 voor H’vaart 

Vrijdagmiddag  16 juni 2023 

Maandag 19 juni 2023 

Dinsdag 20 juni 2023 

Vrijdagmiddag  21 juli 2023 

   

LET OP: Wanneer De Cilinder een studiemiddag 

heeft, dan zijn de kinderen vanaf 12.30 uur vrij en 

eten ze thuis of bij de BSO. 

 

Humanistisch vormingsonderwijs 

Olga de Wandeler is al meerdere jaren 

verbonden aan onze school. Zij geeft aan de 

groepen 7 en 8 humanistisch 

vormingsonderwijs. In het vak HVO staat de 

identiteitsontwikkeling van de kinderen 

centraal. Kinderen leren na te denken over wie 

zij zijn, wat hun drijfveren zijn en wat zij 

kunnen. Tijdens de lessen wordt hierover 

gepraat en maken kinderen kennis met 

meningen van anderen. Het vak sluit daarmee 

aan bij de concrete ervaringen van kinderen. 

Het vertrekpunt in de lessen wordt dan ook 

http://www.leerplichtwegwijzer.nl/
https://www.alkmaar.nl/onderwijs-scholing-en-kinderopvang/leerplicht-en-kwalificatieplicht/
https://www.alkmaar.nl/onderwijs-scholing-en-kinderopvang/leerplicht-en-kwalificatieplicht/
https://www.alkmaar.nl/onderwijs-scholing-en-kinderopvang/leerplicht-en-kwalificatieplicht/


 

 

 

informatieboekje van  
Montessorischool De Cilinder schooljaar  2022 -2023  

 

4 

gevormd door de eigen levensvragen. Kinderen 

leren op een actieve en authentieke manier 

waarbij hun individuele situatie aan bod komt.  

Dramalessen 

Vanuit de NPO gelden hebben wij Rosanne 

ingehuurd die aankomend schooljaar ook weer 

een dag in de week dramalessen gaat geven. 

al meerdere jaren  

Eigen ambities en doelen aankomend 

schooljaar 

Aankomend schooljaar heeft het team van De 

Cilinder zich weer nieuwe doelen gesteld: 

- Lezen; het leesonderwijs uitbreiden en 

vernieuwen met als doel ‘leesplezier 

bevorderen’.  

- Hoogdbegaafden; een specialist komt ons 

vertellen over hoogbegaafheid bij 

basisschoolkinderen en hoe ons Montessori 

concept hier bij aansluit.   

-Borgen en uitbreiden van de kennis die wij 

hebben verworven m.b.t. de taalkasten. 

- AVE.IK, de ontwikkelaars van de rekenkasten 

scholen ons in het gebruik van deze kasten. 

Voor-, en naschoolse opvang/ 

kinderdagverblijf (BSO en KDV) 

Voor de voor- en naschoolse opvang en de 

kinderopvang is er een mogelijkheid om 

gebruik te maken van Kits Oonlie. Kits Oonlie 

bevindt zich in hetzelfde gebouw als onze 

school. De peuteropvang van Kits Oonlie 

bevindt zich in het gebouw van Liereland. Meer 

informatie kunt u vinden op hun site: 

www.kits-oonlie.nl. Uiteraard zijn er ook 

andere bedrijven die BSO voor kinderen van 

De Cilinder verzorgen. Waaronder bso SOEF 

die ook onze tussenschoolse opvang 

verzorgen. 

Buitenschoolse Activiteiten (BSA) 

Er worden na schooltijd ook cursussen 

verzorgd voor kinderen van Liereland en De 

Cilinder. Het aanbod varieert. Tegen betaling 

kunnen de kinderen hieraan meedoen. Opgave 

en verdere berichtgeving wordt door de 

Stichting Buitenschoolse Activiteiten De 

Tierelier geregeld. De eerste ronde start begin 

oktober. Houd u het cursusboekje in de gaten, 

want: “Wie het eerst komt…” 

 

Medezeggenschapsraad  

Voorzitter:   Marlous Visser 

                (moeder van Rozemarijn en Louise) 

Lid:   Jolijn den Ouden  

(moeder Nikki, Jip en Morris)  

Secretaris:    Amber Kranenburg 

Penningmeester:  Marion van der Kooi 

Email: mr.lierelandcilinder@gmail.com 

De MR van Liereland en De Cilinder is één MR. 

Zo denken ouders mee over allerlei belangrijke 

zaken (bijvoorbeeld jaarplan, schoolgids, 

schoolplan) die van invloed zijn op het klimaat 

en de speerpunten van het onderwijs.  

De MR komt meestal zo’n zes keer per 

schooljaar bijeen. Wanneer er een ouder lid uit 

de MR gaat, vindt er een officiële verkiezing 

plaats. De MR vergaderingen zijn openbaar.  

Ouderraad 

De ouderraad bestaat uit een groep ouders 

plus een teamlid. Dat is dit jaar Annefleur 

Nijland, leerkracht van groep 5/6. Deze raad 

organiseert de activiteiten in en om de school 

De ouderbijdrage wordt op de jaarlijkse 

ouderavond vastgesteld (zie hiervoor verdere 

informatie in de schoolgids of op de website) 

Voorzitter:  Roos  

              (moeder Finn en  

                          Ismay)  

Penningmeester:  Patricia  

       (tante Yalisha)  

Daarnaast is er een groep ouders ter 

ondersteuning bij alle activiteiten. 

Nieuwe ouders zijn altijd welkom om 

eens te komen kijken en te helpen! 

Email: voorzitter.orcilinder@outlook.com 

Ouderbijdrage (vrijwillig) 

De OR int ook de jaarlijkse ouderbijdrage. 

Hiervoor ontvangt u aan het begin van het 

schooljaar een Social School bericht. Uit de 

ouderbijdrage worden extra activiteiten 

(culturele, sportieve en andere gezamenlijke 

activiteite, Sint, Kerst, dicsco enz betaald). 

Zonder deze vrijwillige ouderbijdrage zouden 

er niet genoeg financiële middelen zijn. Mocht 

u door omstandigheden de ouderbijdrage niet 

(geheel) aan het begin van het schooljaar 

kunnen voldoen, bestaat er ook een 

mogelijkheid deze in termijnen te betalen. 

Neemt u in dit geval dan contact op met de 

directie. U kunt de vrijwillige ouderbijdrage ook 

voldoen met de Alkmaar Pas. Aankomend 

schooljaar vragen wij ook weer een extra 

bijdrage voor de inzet van de medewerkers 

van SOEF in de pauze.   

http://www.kits-oonlie.nl/
mailto:mr.lierelandcilinder@gmail.com
mailto:voorzitter.orcilinder@outlook.com
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Schoolreisjes en kamp 

De kinderen van de onder- en middenbouw 

gaan op een schoolreisje. De groepen 7/8 

gaan drie dagen op kamp. Wij vragen hiervoor 

een aparte bijdrage. Meer informatie hierover 

krijgt u per Social School.  

Avondvierdaagse 

Al heel wat jaren lopen kinderen van De 

Cilinder mee met de avondvierdaagse in Sint 

Pancras. Helaas kon de afgelopen twee jaar 

door Corona de Avondvierdaagse niet 

georganiseerd worden. Hopelijk kunnen we dit 

schooljaar weer mee doen! De organisatie voor 

deze avondvierdaagse voor De Cilinder ligt bij 

de Ouderraad. 

Boekensparen 

Normaliter kunnen de kinderen het hele jaar 

door sparen voor boeken. Wanneer dit weer 

opstart, informeren wij u hierover middels een 

Social School. 

Algemene informatie: Het gehele jaar door 

kunnen kinderen sparen voor boeken. Dit 

systeem waarbij kinderen geld mee naar 

school nemen wordt door de ouderraad 

bijgehouden op een spaarkaart. De kinderen 

kunnen hun opgespaarde geld, tijdens de 

Kinderboekenweek 2023  uitgeven in een 

Alkmaarse boekenwinkel. Wij willen graag dat 

de kinderen gedurende het jaar echt sparen en 

niet het bedrag in één keer inleveren.  

Bibliotheek 

De school beschikt over een goed gevulde 

bibliotheek en documentatiecentrum. Boeken 

en uitleengegevens worden middels een laptop 

met een simpel uitleenprogramma 

bijgehouden. Alle boeken staan ingedeeld op 

leesniveau. De bibliotheek wordt verzorgd door 

de kinderen van groep 8, een  medewerker 

van school en ouders van de OR. 

Informatie  

De Cilinder informeert de ouders over de 

lopende zaken middels de nieuwsbrief via 

Social School. U bent zelf verantwoordelijk dat 

u bij een verandering van e-mailadres of 

telefoonnummer dit zelf aanpast in Social 

Schools. Wij verwachten dat u ook de 

leerkracht en de administratie informeert.   

Communicatie 

Communicatie ouders ➔ leerkrachten. 

U kunt altijd contact opnemen met de 

leerkrachten via een bericht in Social Schools. 

Wilt u de leerkracht liever persoonlijk spreken, 

dan vragen wij u dit na 14.00 uur te doen. 

Houdt u rekening met onze pauze? Een korte, 

dringende mededeling kan om 08.20 uur. 

Verslagboekje. Vanaf groep 2 ontvangt uw 

kind twee keer per jaar een verslag.  

De kinderen in groep 1 ontvangen alleen aan 

het einde van het schooljaar een 

verslagboekje.  

Jaarafhankelijke informatie.  

Aan het begin van het jaar ontvangt u dit 

document.  

Op onze website vindt u de schoolgids en 

andere relevante informatie van onze school. 

Dit is een gids met uitgebreide informatie over 

onze school. Elk jaar wordt deze op een aantal 

kleine punten aangepast.  

Elke maand ontvangt u via Social Schools een 

nieuwsbrief met daarin wetenswaardigheden 

over de activiteiten die op school plaatsvinden 

en een kalender van die maand.  

Groepsmagneet bord. Bij elke bouw hangt 

er een magneetbord met informatie uit deze 

bouw. 

Informatiemoment. Elk jaar is er een 

middag of een avond waarop de ouders 

worden uitgenodigd om naar De Cilinder te 

komen. Tijdens dit moment krijgt u de 

informatie over de groep van de leerkrachten 

te horen. De directie, MR en de OR vertellen u 

wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan en 

wat zij op de planning hebben staan.  

De informatie middag staat op de planner, hoe 

dit vorm gegeven wordt, hoort u later. 

Wet privacy (AVG wet) 

Op onze school gaan wij zorgvuldig met de 

gegevens van u en uw kinderen om. Wij geven 

geen telefoonnummers/ adressen aan derden. 

Wanneer wij een foto willen gebruiken van uw 

kind, doen wij dit alleen wanneer u hier, bij 

inschrijving, schriftelijk toestemming heeft 

gegeven.  
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Mobiele telefoons 

We merken dat steeds meer kinderen mobiele 

telefoons mee naar school nemen. Hier 

hebben wij wel richtlijnen voor. Kinderen 

mogen geen foto’s of filmpjes van anderen 

maken, dit mag niet gezien de wet van de 

privacy (AVG wet).  

School is ook niet aansprakelijk wanneer 

waardevolle spullen wegraken.  

Kleding op school 

Kleding moet “sociaal veilig” zijn voor 

onderwijzend personeel en leerlingen. 

Teksten op de kleding mogen geen aanstoot 

geven of meer van de drager onthullen dan 

voor de omgeving gewenst is. Tevens moet 

kleding veilig en doelmatig zijn. De school 

roept ouders van leerlingen op zorg te dragen 

voor de naleving van de regels. De handhaving 

begint thuis, want daar worden de kleren 

uitgezocht en gekocht. 

Petten en andere hoofddeksels zijn in de klas 

niet toegestaan, omdat visueel contact met de 

leerling dan niet goed mogelijk is.  

Hoofddeksels i.v.m. religie zijn wel toegestaan 

als daar open over gecommuniceerd wordt. 

Gezichtsbedekende kleding is niet toegestaan. 

Fotograaf  

Elk jaar komt de fotograaf en maakt portretten 

en groepsfoto’s van de kinderen. Een 

leerkracht regelt dit samen met de ouderraad. 

Hiervan krijgt u tijdig bericht. U bent natuurlijk 

niet verplicht een foto te kopen. De fotograaf 

komt meestal in het voorjaar. 

Anglia-examen 

Wij zijn een officiële Anglia school. Groep 8 

maakt jaarlijks het officieel erkend Engelse 

examen, het Anglia-examen. Het examen 

wordt op drie niveaus afgenomen (junior, 

primary en priliminary) . De kinderen krijgen 

een certificaat na deelname aan het examen. 

Alle informatie over het examen vindt u op de 

site www.anglia.nl  

 

 

 

 

  

Verkeersexamen 

De school neemt deel aan het 

verkeersexamen, waarbij zowel de 

theoretische kennis van de verkeersregels als 

de bedrevenheid van het rijden op een goed 

gekeurde fiets wordt getoetst. Dit vindt om het 

schooljaar plaats. Aankomend schooljaar doen 

wij weer mee met groep 7/8. Op deze manier 

scheelt het veel organisatie en bieden wij wel 

alle kinderen de mogelijkheid om het 

verkeersexamen te halen.  

Anti pestprotocol 

Helaas komt het voor dat kinderen pesten of 

gepest worden. Een alerte houding van ons 

allen kan veel verdriet voorkomen. Signaleert u 

dit, wordt uw kind gepest of pest uw kind zelf? 

Bespreek het in elk geval met de 

groepsleerkracht zodat zo nodig passende 

maatregelen getroffen kunnen worden. 

Wanneer het noodzakelijk is, wordt er gebruik 
gemaakt van het pestprotocol. Dit ligt ter 

inzage bij de directie of IB-er. En het staat op 

de website. 

Verjaardag/ trakteren 

Afgelopen jaar hebben de kinderen een 

verpakte traktatie mogen uitdelen. De regels 

zijn nu soepeler en wanneer uw kind jarig is, 

dan mag hij/ zij de groep trakteren en ook de 

leerkrachten van de andere groepen. Wij 

vragen de ouders van kinderen die een allergie 

hebben of een dieet volgen om zelf een 

trommeltje mee te geven aan het begin van 

het schooljaar met hierin wat lekkers wat uw 

kind wel mag eten. 

De ouders van k inderen van groep 1/2 mogen 

aanwezig zijn bij de viering van de verjaardag 

van hun kind. De leerkracht zal u hiervoor 

uitnodigen en van de nodige informatie 

voorzien.  

LeerlingenRaad 

De Cilinder heeft een LeerlingenRaad. Deze 

raad bestaat uit kinderen van de groepen 3 

t/m 8 en de locatieleider. De kinderen worden 

door de groep gekozen. De raad komt een 

aantal keer bij elkaar om te vergaderen. De 

data vindt u op de jaarplanner en in de Social 

Schools agenda.  

  

http://www.anglia.nl/
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