
Addendum 
Wijzigingen en aanvulling 2018-2019 

Bij het uitbrengen van een informatiebrochure met een looptijd van 4 jaar, ontkom je er niet aan dat 
er tussentijds zaken wijzigingen. Hieronder treft u kort een overzicht van de belangrijkste 
aanpassingen of aanvullingen: 

 

Ad pagina 23 e.v., “leer- en ontwikkelingsgebieden” 
Er is een nieuwe taalmethode gekozen. Met ingang van het schooljaar 2016-2017 werken wij met de 
methode “Staal”. 
Engels wordt aangeboden vanaf de groepen 5. 
In groep 6 krijgen de leerlingen lessen toetsenbordvaardigheid, gegeven door een deskundige 
docent. Het is de bedoeling dat zij aan het einde van groep 6 een certificaat behalen. 

Ad pagina 28 e.v., “wat we nog meer doen” 
Sinds school 2016-2017 hebben we een eventmanager sop het Duet. Twee collega’s uit het 
onderwijs- en het opvangteam organiseren alle niet activiteiten. Daarnaast maken we een nog 
bewustere keuze in welke activiteiten we wèl en welke we niet op de overvolle jaarkalender zetten. 
Voor een aantal buitenschoolse activiteiten (alle sportactiviteiten en de avondvierdaagse) ligt de 
organisatie volledig bij de oudervereniging. Er is dan overleg met de directie over de communicatie 
hierover. Leerkrachten zijn geen aanspreekpunt en zullen ook niet vanzelfsprekend aanwezig zijn bij 
dergelijke activiteiten. 

Ad pagina 43 e.v., “Informeren en Communiceren” 
Naast onze website en onze facebookpagina, hebben wij in het schooljaar 2017-2018 een try-out 
gedaan met Parro, een app die het mogelijk maakt snel berichten uit te wisselen met ouders, in een 
beschermde omgeving. In 2018-2019 zullen alle leerkrachten hiermee gaan werken. 
De wekelijkse nieuwsbrief voor het onderwijsdeel is vervangen door een minder frequente 
nieuwsbrief voor het hele Duet, “het Du@tje”, dat ongeveer een keer per maand verschijnt. 
 
Ad pagina 51 e.v., “Resultaten van het onderwijs” 
De resultaten op de eindtoets en de uitstroomgegevens van onze leerlingen vindt u ook terug in de 
jaarlijkse bijlage bij deze informatiegids. 

Ad pagina 53 e.v., “Met wie wij samenwerken” 
De gemeente Uithoorn heeft zich aangesloten bij het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. De 
directie van het Duet is ambassadeur voor beide fondsen. Dit betekent dat alle kinderen kunnen 
sporten of bijvoorbeeld een muziekinstrument kunnen leren bespelen, ook als het inkomen van hun 
ouders onvoldoende is om de kosten te betalen. Meer hierover kunt u lezen op onze website. 

  



Ad pagina 61, “instromen en wennen” 
Het Duet kent per 1 augustus 2016 geen “wendagen” voor de vierde verjaardag.  Alle kinderen 
starten dus op de dag dat ze 4 jaar worden of de eerstvolgende lesdag daarna. Uiteraard mogen zij in 
de eerste periode op school, in nauw overleg tussen u als ouder en de leerkracht, gerust starten met 
een aantal halve dagen, of met een dagje minder per week. Dat hoeft niet, dus meteen de hele week 
hele dagen naar school kan ook.  
Kinderen die binnen het Duet gebruik maken van de peuteropvang of de kinderopvang zullen wel 
regelmatig met een groepje andere kinderen even op visite gaan in de groepen 1. Dat gebeurt op 
natuurlijke wijze, zoals er ook aan veel activiteiten door peuters èn kleuters wordt meegedaan. 

  



Ad pagina 62, “voor het continurooster” 
Wij vragen ouders een vrijwillige bijdrage van €0,50 per leerling, per dag voor de bekostiging van het 
toezicht tijdens de middagpauze. Het bedrag is vastgesteld in overleg met de 
medezeggenschapsraad. Tevens is daarbij afgesproken dat de kinderen van ouders die deze 
vrijwillige bijdrage betalen, in de loop van het schooljaar mee mogen doen aan een extra aanbod van 
activiteiten tijdens de TSO, als een Boekenbende, Liedbende, Sportbende, etc.  
Over de begroting, inkomsten en uitgaven leggen wij verantwoording af aan de MR. 

Ad pagina 51 e.v., “Overige informatie” 
Met ingang van het schooljaar 207-2018 werken we niet meer met een jaarrooster van 880 uren voor 
de onderbouw (groep 1-4) en 1000 uren voor de bovenbouw (groep 5-8). We hebben het aantal 
lesuren voor de hele school gelijkgetrokken naar 940 uur per jaar voor alle kinderen. 
Daarmee vervallen de aparte lesvrije dagen voor de onderbouw, maar is er meer ruimte voor 
gezamenlijke studie- en taakdagen voor het hele team. Wij denken hiermee ruimte te creëren voor 
schoolontwikkeling en de werkdruk van het team te verminderen. 
In de praktijk betekent dit dat alle leerlingen twee keer een extra week vrij zijn. Ouders worden voor 
de zomervakantie geïnformeerd wanneer die weken gepland zijn. 

 
Ad pagina 67, “klachtenafhandeling” 
De klachtenprocedure van de stichting ICBO is tegen het licht gehouden en hier en daar iets 
aangepast. U vindt de klachtenprocedure als download op onze website. De adressen staan tevens in 
de jaarlijkse bijlage. 

 


