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Groepsindeling	schooljaar	2018-2019	
 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Zangnoten Ninian, Eveliene en Sophia 
Vrolijke Noten Claudia, Jacqueline en Bianca  
Muzieknoten Ivana, Esther en Daniëlle 
Muzikantjes Mariska B., Edith en Jolanda 

Peuteropvang Suzanne en Patricia 
1/2A Jade Jade Jade Romy Romy 
1/2B Romy Alma Alma Alma Alma 
1/2C Anouk Anouk Anouk Anouk Anouk 
1D Karin Karin Astrid Karin Karin 
2A Gerda Wilma Gerda Gerda Gerda 
3A Renée Renée Marcella Marcella Marcella 
3B José José José José Joti 
4A Jorica Jorica Jorica Jorica/Kim Kim 
4B Mariëtte Mariëtte Kim Mariëtte Mariëtte 
5A Joti/Tanja Joti/Tanja Joti/Tanja Sas Sas 
5B  Inge Inge Inge Inge Inge 
6A Miloe Miloe Joke Joke Joke 

6B Tessa Tessa Tessa Tessa Tessa 

7A Nicolette Nicolette Nicolette Nicolette Nicolette 
7B Lisa Lisa Lisa Astrid Astrid 
8A Brendan Brendan Brendan Nynke Brendan 
8B Fernand Fernand Fernand Fernand Fernand 

BSO Daisy, Erik, Benita, Katinka, Daisy, Wendy, Tim, Mariska V., Lotte, Stacey en Claudia 
 

Toelichting	bij	de	groepsindeling	
Jorica is op een aantal donderdagen aanwezig en op andere donderdagen vrij 
Marcella en Tanja zijn leerkrachten in opleiding. 

Overige	taken	
Onderwijsassistent Maruja  en Madelon (groepen 3), Wendy, Lotte, Benita (groepen 2),  
    Patricia (groepen 1-2) 
Remedial Teacher Janneke  
Muziek   Jenny (3-8) en Edith (1-2) 
Gymnastiek  Sanneke  (woensdagochtend en donderdagochtend), Erik (groep 1 en 2) 
IB   Nynke (drie dagen per week) 
    Paula (4 dagen per week) 
IB in opleiding  Karin en Lisa  
Matrix-coaching Renée (donderdag) 
Eventmanagers  Maruja en Daisy 
 
Conciërge  Marijke en Anja (dagelijks) 
Keukenmedewerkers  Erica  
Administratie  Marion (dinsdag en donderdag) 
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Managementteam 
Locatieleider onderwijs  Guido (maandag t/m vrijdag) 
Locatieleider opvang  Mariska P. (maandag t/m vrijdag)  
Directeur    Petra (maandag t/m vrijdag) 
 

Invallers	opvang	
Anneloes, Edith, Patricia K., Stacey, Madelon 

Stagiaires	
Ook in 2018-2019 zullen er stagiaires meedraaien. Het betreft dan stagiaires van de opleiding tot 
onderwijsassistent(e), helpende zorg & welzijn, facilitaire diensten, PABO-studenten, studenten van 
andere HBO-opleidingen, stagiaires van sportopleidingen en maatschappelijke stages van middelbare 
scholieren. Tevens hebben wij leerkrachten die via het zij-instroomtraject voor HBO/WO-
geschoolden les mogen geven en tegelijkertijd hun ooleiding afmaken. 
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Jaarontwikkelplan	2018-2019	

	
Een	korte	terugblik	
Het afgelopen jaar hebben we onze huidige verouderde rekenmethode kritisch doorgenomen en 
naast de leerlijnen en de kerndoelen gelegd. Dat heeft geleid tot een positief resultaat: in vrijwel alle 
groepen zijn de opbrengsten voor rekenen in de laatste toetsronde hoger dan halverwege het jaar. 
Ook op gebied van taal en spelling zijn onze resultaten beter geworden. De nieuwe methode, Staal, 
heeft een positief effect. 
We zijn dit jaar gestart als Vreedzame school, of beter, een Vreedzaam IKC. Want alle kinderen van 0-
12 doen mee en alle medewerkers worden geschoold om met deze methode te werken. Zo ontstaat 
er langzaam een eenduidig pedagogisch klimaat. In januari kwamen er heel veel ouders naar de 
ouderavond om meer te weten te komen over die methode. Veel ouders waren erg enthousiast. Ook 
de kinderen geven de lessen van Vreedzaam leuk te vinden en heel leerzaam. 
We hebben dit schooljaar een pilot gedaan met Parro, de ParnasSys app voor korte en snelle 
berichten, in een veilige omgeving. Die pilot is veel ouders enorm goed bevallen. Van velen kregen 
we het verzoek om in alle groepen met Parro te gaan werken. Dat gaan we dus ook doen vanaf 
september. 
Soms gaan dingen wat minder goed: de typlessen in groep 6 kwamen dit jaar niet van de grond. Daar 
zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Inmiddels hebben we andere keuzes gemaakt. In 
groep 7 wordt er alsnog een basistraining toetsenbordvaardigheid aangeboden. 

Het onderwijs is het afgelopen jaar veel in het nieuws geweest. Er is gestaakt, voor een beter salaris 
(evenveel als in het voortgezet onderwijs!) en voor minder werkdruk. Er is deels gehoor gegeven aan 
de noodkreet: er is een salarisverhoging afgesproken, voor leerkrachten. Onderwijsondersteuners 
(denk aan Maruja, Marijke, Marion) krijgen er nauwelijks iets bij (en ook voor directeuren is er geen 
verhoging afgesproken). Bovendien is de sector van het primair onderwijs (PO) nog steeds slechter 
betaald dan die van het voortgezet onderwijs (VO). 
Beide sectoren blijven achter bij rijksambtenaren en bij het bedrijfsleven. En dat is te merken: het 
lerarentekort neemt hand over hand toe. Vele duizenden kinderen hebben na de zomervakantie nog 
geen juf of meester. We zijn daarom heel blij en trots dat wij onze formatie op dit moment “op orde 
hebben”, dat er voor alle groepen leerkrachten zijn en dat we zelfs behoorlijk wat extra 
ondersteuning en achterwacht hebben kunnen regelen. “Op dit moment”, want we beseffen dat we 
kwetsbaar zijn: een griepgolfje, een langdurig zieke…? Het is niet gegarandeerd dat we altijd een 
invaller beschikbaar hebben. Dat was dit jaar al merkbaar, en het kan goed zo zijn dat we er ook 
volgend jaar niet aan ontkomen om groepen naar huis te sturen. 
De maatregelen die we zelf al hadden genomen om te zorgen voor meer tijd, rust en ruimte voor 
onderwijsverbetering en kwaliteitsontwikkeling hebben goed uitgepakt. We kunnen met 
tevredenheid terugkijken op het afgelopen jaar. 

Het jaar stond ook een beetje in het teken van afscheid nemen: afscheid van Elma en Willie, die 
beiden met vervroegd pensioen konden. Maar ook afscheid van Maaike, die een pracht van een kans 
kreeg om directeur te worden op een fijne basisschool, op een steenworp afstand van het Duet. 
Gelukkig werken we nog veel samen. Dat gaat ook gelden voor Heleen, die per 1 augustus het team 
van Maaike gaat versterken. 
Ook juf Esther, twee jaar lang onze muziekdocente, heeft een ander pad gekozen. We zijn blij met 
alles wat zij onze kinderen heeft geleerd en zullen ook haar missen! Het goede nieuws is wel dat we 
door kunnen gaan met het aanbieden van muziek door een vakleerkracht. 
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Onze	speerpunten	in	2018-2019	

Rekenonderwijs	
Een nieuwe rekenmethode komt er nog niet, omdat er nog te weinig nieuwe methodes uit zijn 
gekomen om een goede keuze te maken. Wel gaan we ons als team laten bijscholen in de actuele 
rekendidaktiek, om zo, met de oude methode en alles wat er maar voor handen is, toch de beste 
rekenresultaten te kunnen behalen. 

Schoolplan	
Eind 2018 zal er een nieuw schoolplan voor de vier komende jaren klaar moeten liggen. Dit jaar 
zullen we gebruiken om met elkaar vorm te geven aan dit plan. Een aantal verplichte onderdelen ligt 
op bestuursniveau al klaar of wordt de komende maanden ontwikkeld. Daarbij kunt u denken aan 
een veiligheidsplan, het voldoen aan de Privacywetgeving, het verantwoorden van de opbrengsten, 
een klachtenprocedure en een procedure schorsing en verwijdering.  

Het bestuur heeft ook een koersplan gemaakt, waarbij ons schoolplan zal moeten aansluiten, met 
ruimte voor schoolspecifieke ontwikkeling en profilering. 
Voor het schooldeel zullen we opnieuw onze ambities vastleggen: naar welke harde opbrengsten en 
uitstroom streven we? Hoe gaan we dat realiseren? Wat vinden we nog meer belangrijk? 
Naast de resultaten voor taal-rekenen-lezen zal de Vreedzame School een belangrijke plek krijgen. 
Verder willen we ons verdiepen in thematisch onderwijs en zal ons cultuurbeleid opnieuw 
beschreven worden. Daarbij is het uitgangspunt elke keer dat we verbinding blijven zoeken tussen 
lestijd en vrije tijd, tussen activiteiten onderschools, bij de BSO en het naschools aanbod, tussen ons 
IKC en de wijk. Waarbij de optimale ontwikkeling van het kind van 0-12 jaar centraal staat en we 
streven naar een goede aansluiting bij het VO. 

Graag nodigen we jullie als ouders ook uit om mee te denken. Op maandag 24 september is er een 
schoolplancafé. Op die avond gaan we graag met je in gesprek over wat jouw beelden zijn bij onze 
ambities. 

Nieuwe	collega’s	en	uitbreiding	team	
We zijn erin geslaagd om een aantal geweldige nieuwe collega’s aan te trekken, zowel voor het 
onderwijsteam als voor het opvangteam. En… sommige collega’s werken in opvang èn onderwijs: we 
zullen de IKC-gedachte nog verder gaan verstevigen door meer pedagogisch medewerkers ook in te 
zetten in de volle onderbouwgroepen 1 tot 3. Zo ontstaat er een mooie doorgaande lijn voor 
kinderen. Gezichten die ze voor school zien, onder school, tijdens de middagpauze en bij de 
naschoolse opvang. Door de opening van een extra peutergroep, naast de groepen 1 zal er een 
peuter-kleuterplein ontstaan, waarin we inhoudelijk samenwerken en ook ruimtes en materialen 
delen. 

Waar	gaan	we	mee	verder?	
We gaan verder met het tweede jaar Vreedzaam. Dat betekent dat er leerlingen uit groep 7 en 8, als 
ze dat willen en met toestemming van hun ouders, worden opgeleid tot mediator. Zij kunnen op 
school, bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen, helpen bij het oplossen van een conflict tussen jongere 
kinderen. Zo komen we steeds een stap verder, want al zijn de regels en afspraken duidelijk en al 
spreken we allemaal dezelfde taal, het duurt echt een aantal jaar voordat “vreedzaam” een echte 
cultuur is geworden en je ook buiten schooltijd, in andere situaties, merkt dat onze kinderen in staat 
zijn om wat ze leren bij de vreedzame lessen ook in andere situaties toe te passen. 
Het helpt dat we op gemeentelijk niveau ook bezig zijn met de Vreedzame Wijk. Dat de VO-scholen 
erg geïnteresseerd zijn om aan te haken, dat hulpverleners en wijkagenten getraind worden en dat 
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we straks vanuit de principes van Vreedzaam met elkaar kunnen nadenken over de herinrichting van 
de buitenruimte. 

Door mee te doen aan De CultuurLoper zullen we ons cultuurbeleid verscherpen. Inmiddels hebben 
we twee opgeleide cultuurcoördinatoren, dus volgend jaar kunnen we er stevig tegenaan. Wat ons 
betreft is culturele vorming een breed aanbod voor alle kinderen: beeldend, podiumkunsten (muziek 
en drama), erfgoed, lezen en media (wijsheid).  Daarbij willen we zorgdragen voor zowel een 
onderschools aanbod als een laagdrempelig, betaalbaar, naschools aanbod. We vinden dat we nog 
onvoldoende aanbod hebben voor alle disciplines. Dat betekent scholing van het hele team, maar 
niet allemaal tegelijk en ook niet allemaal hetzelfde. Bij het traject van De Cultuurloper worden we 
ondersteund door PleinC en het cultuurloket Amstelland. 

Verder gaan we als team aan de slag om te kijken hoe we ons zaakvakkenonderwijs (aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuur&techniek) meer thematisch kunnen aanbieden en ook hierin de combinatie te 
zoeken met de verschillende cultuurdisciplines. De belangrijke basisvakken taal, rekenen en 
(begrijpend) lezen zullen we klassikaal blijven aanbieden, volgens het expliciete instructiemodel en 
begeleide inoefening. Deze basisvaardigheden kunnen de kinderen dan in een andere context leren 
toepassen en gebruiken. 

Ongeveer een keer per maand wordt een Duet-brede nieuwsbrief verstuurd, het Du@tje, die nieuws 
over onderwijs, opvang en naschoolse activiteiten brengt. 
Daarnaast zullen komend schooljaar alle groepen gebruik gaan maken van “Parro”, de communicatie-
app van ParnasSys. Dit maakt het eenvoudiger om snel en veilig bepaalde berichten met u te delen, 
bij voorbeeld als de bus van het schoolreisje vertraagd is. 
 

De wetgeving rondom privacy zijn door de overheid behoorlijk aangescherpt. Wij hebben daar op het 
Duet al op voorhand stappen in genomen door u elk jaar opnieuw een formulier te laten 
ondertekenen over de plaatsing van beeldmateriaal op internet.  
Dat leek ietsje eenvoudiger te kunnen: eenmaal op papier vastgelegd hoeven wij u niet meer jaarlijks 
een nieuw formulier te vragen. Wel dienen wij uw verklaring te bewaren en moeten wij u er jaarlijks 
aan herinneren dat u uw keuze kunt aanpassen. Wat het toch nog weer ingewikkeld maakt, is dat we 
soms van medium veranderen, of dat er iets bijkomt. “Nee” tegen foto’s op Facebook is wellicht niet 
“nee”  tegen foto’s op Parro, of ‘nee” tegen een mooi jaaroverzicht van de groepsactiviteiten van uw 
kind. Het ziet ernaar uit dat we dus het komend schooljaar weer een nieuw formulier uitdelen. 
Helaas wordt het steeds ingewikkelder om foto’s en filmpjes van evenementen en schoolactiviteiten 
te delen. We willen zeker onze vingers niet branden, de boetes zijn torenhoog. We zullen daarin dus 
steeds terughoudender zijn. 
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Praktische	informatie		

School-	en	opvangtijden		

Opvang	
Opvang voor 0-4 jarigen is mogelijk vanaf 7.00 tot 18.30 uur. 
Voor 4-12 jarigen is er buitenschoolse opvang mogelijk: voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur en 
naschoolse opvang tot 18.30 uur. Voor de verschillende “opvangpakketten” verwijzen wij u naar onze 
informatiebrochure 2015-2019, de website of de afdeling planning&plaatsing van Solidoe. 

Schooltijden	
De schooltijden van ons continurooster met vijf gelijke dagen zijn ongewijzigd. De lessen starten om 
8.30 uur, de deur gaat open om 8.15 uur. Alle kinderen eten tussen de middag op school. Alle 
groepen zijn alle dagen om 14.15 uur uit. 

Vrijwillige	bijdragen	voor	het	onderwijs	op	het	Duet	

Voor	de	oudervereniging	
Het Ministerie van Onderwijs betaalt de salarissen van de onderwijsgevenden. Daarnaast heeft de 
school een budget voor het onderhouden van het schoolgebouw en de aanschaf van leermiddelen. 
Activiteiten die het ministerie niet subsidieert, worden bekostigd uit de ouderbijdrage, waarvan het 
bedrag tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging wordt vastgesteld.  
Met ingang van schooljaar 2018-2019 zijn de bijdragen: 

- Vrijwillige ouderbijdrage: € 18,- per kind 
o Bij instroom na 1 januari: € 9,- per kind 
o Bij instroom na 1 april: € 5,- per kind 

- Bijdrage kleuterfeest: € 10,- per kind 
- Bijdrage schoolreis: € 30,- per kind 

De hoogte van de gevraagde ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 wordt in juni 2019 door 
onze oudervereniging vastgesteld. U ontvangt een mail met een directe link voor betaling met Ideal. 
 
Soms kunnen ouders deze ouderbijdragen niet betalen. Het is voor ouder(s) van kinderen die in de 
gemeente Uithoorn wonen mogelijk bij de gemeente een vergoeding aan te vragen voor de kosten 
van de ouderbijdrage en het schoolreisje. De vergoeding wordt verstrekt aan ouders die een 
inkomen hebben rond het minimumniveau en weinig tot geen vermogen. De hoogte van de 
vergoeding is afhankelijk van de daadwerkelijke kosten met een maximum van € 75,00. Ouders 
kunnen de vergoeding aanvragen bij het declaratiefonds van de gemeente Uithoorn. Medewerkers 
van het fonds zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 10.30 uur via telefoonnummer 
0297-513235. Daarnaast zijn er inloopspreekuren, kijkt u hiervoor op de site van de gemeente: 
www.uithoorn.nl.  
Hulp bij de aanvraag kunt krijgen van Bart Hermans. Even langslopen bij iemand van team of directie 
mag uiteraard ook! Wij helpen u graag verder. 
 
Voor	het	continurooster	
Wij vragen ouders een vrijwillige bijdrage van € 95,00 per leerling, per jaar (dat is ongeveer € 0,50 
per dag) voor de bekostiging van het toezicht tijdens de middagpauze. Dit bedrag wordt via 
doorlopende automatische incasso geïnd, in vijf termijnen per schooljaar, van ieder van €19,-. Het 
bedrag is vastgesteld in overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Over de begroting, inkomsten 
en uitgaven leggen wij verantwoording af aan de MR. In overleg met de MR is besloten om ouders 
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die de bijdrage betalen iets extra’s te bieden. Kinderen van ouders die de bijdrage betalen krijgen de 
mogelijkheid om mee te doen aan extra activiteiten tijdens de middagpauze. De activiteiten zijn 
bijvoorbeeld een liedbende, een boekenbende, een sportbende en wellicht zelfs een kookbende. 
Bij de aanmelding van uw kind op school ontvangt u van de directie een formulier voor doorlopende 
automatische incasso. Indien nodig verstrekken wij u bij de eerste schooldag een nieuw formulier. 

Vakanties	en	vrije	dagen	
De jaarkalender, op de volgende pagina afgedrukt, wordt ingevuld en actueel gehouden in het 
ouderportaal van ParnasSys.  Ondanks de zorgvuldigheid waarmee wij onze planning maken, kunnen 
er wijzigingen zijn. Houd daarom alstublieft onze nieuwsbrief en de Parro-app goed in de gaten. Een 
link naar het ouderportaal vindt u op onze website.  Zowel de losse jaarkalender als deze complete 
jaargids vindt u ook op onze website. Wij vragen juw speciale aandacht voor de zgn “meivakantie”. 
Deze valt dit schooljaar namelijk vooral in april, uitzonderlijk vroeg dus. Bij het maken van afspraken 
dus belangrijk om te weten! 

Ouderportaal	ParnasSys	
Alle ouders van het Duet kunnen inloggen op het ouderportaal van ParnasSys. Op dit moment kunt u 
daar de jaarkalender vinden, de adresgegevens van klasgenoten (handig bij halen en brengen) en het 
meest recente rapport van uw kind. Let op: als u niet wilt dat uw adresgegevens en telefoonnummer 
zichtbaar zijn voor anderen, dan kunt u dat bij ons aangeven! 
Inloggegevens voor het ouderportaal worden verzonden naar nieuwe ouders. Bent u de 
inloggegevens kwijt? Stuur dan een mailtje naar info@hetduet.nl, dan zullen wij een nieuw 
wachtwoord laten opsturen. 

Eindresultaten	
We zijn verplicht om de gemiddelde eindresultaten van onze leerlingen met u te delen. Hier ziet u de 
eindresultaten van de afgelopen drie schooljaren en de uitstroom van onze leerlingen. Indien u een 
vergelijk wilt maken met andere scholen verwijzen we u naar www.scholenopdekaart.nl. 
Op het Duet streven we naar een eindtoetsscore op of boven het landelijk gemiddelde. Dat is de 
afgelopen jaren bijna altijd gelukt. Het afgelopen jaar zaten we ruim boven het landelijk gemiddelde. 
Bij het bepalen van dit gemiddelde tellen alle leerlingen mee. Ook de leerlingen die pas in groep 7 of 
later bij ons zijn ingestroomd en ook de leerlingen die in het kader van Passend Onderwijs een ander 
ontwikkelingsperspectief hebben. Dat zijn dus de leerlingen die op basis van hun voorgeschiedenis of 
hun capaciteiten de einddoelen van groep 8 niet kunnen behalen en waarvoor passende einddoelen 
zijn vastgesteld.  

Scores zonder correctie 
op leerlinggewicht 

Score 
Duet 

Landelijk 
gemiddelde 

2017-2018 537,6 534,9 
2016-2017 533,4 535,1 
2015-2016 535,2 534,5 
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Avond 4-daagse       
ma t/m do 

Ma-do 

Schoolreis/kleuterfeest 
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Administratieve	zaken	

Aanmeldformulieren	

Opvang	
Een aanmeldformulier voor alle vormen van opvang op het Duet kunt u verkrijgen via de afdeling 
planning en plaatsing van Solidoe, 0297-729710. U kunt ook even binnenlopen bij de locatieleider 
opvang, Mariska Plasmeijer. 

Onderwijs	
Een aanmeldformulier voor het onderwijs op het Duet krijgt u mee na een kennismakingsgesprek en 
een rondleiding met de directeur of de locatieleider onderwijs.  
Heeft u al kinderen op school en wilt u een jonger broertje of zusje aanmelden? Loop dan even 
binnen in ons kantoor, of stuur ons een mailtje, dan zorgen wij voor een aanmeldformulier. Dit 
gebeurt niet automatisch! Door de verschillende wetgeving voor opvang en onderwijs is het nodig 
dat kinderen apart voor opvang en onderwijs worden ingeschreven. Dus ook kinderen die naar het 
KDV of de peuteropvang van het Duet gaan, moeten apart ingeschreven worden. 
Let op: voor het schooljaar 2018-2019 zijn nog maar een paar plekjes beschikbaar! 

Adressen	en	noodnummers	bij	calamiteiten	
De adres- en contactgegevens van alle kinderen worden ingevoerd in ons administratiesysteem 
ParnasSys. Via het ouderportaal kunt u controleren of uw gegevens nog correct zijn. Onze ervaring is 
dat met name mobiele telefoonnummers nog wel eens veranderen. Wij verzoeken u met klem om 
wijzigingen op tijd door te geven. Het is van belang dat wij u kunnen bereiken bij een calamiteit rond 
uw kind. Binnen het ouderportaal kunt u zelf aangeven of uw adresgegevens ook zichtbaar zijn voor 
de andere ouders van de groep van uw kind.  
Controleer in ieder geval aan het begin van ieder schooljaar uw gegevens. 
 
De administratie van de opvang loopt via Flexkids. Flexkids is niet gekoppeld aan ParnasSys. De 
gegevens in Flexkids dient u apart aan te (laten) passen. 

Formulieren	voor	het	aanvragen	van	verlof	onder	schooltijd	
Voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties  vragen wij u het aanvraagformulier te 
gebruiken. U kunt dit formulier bij de conciërge of de directie ophalen of downloaden vanaf de 
website. Er zijn strikte regels voor het verlenen van verlof, die vermeld zijn op de achterzijde van het 
formulier. Het is raadzaam om eerst te overleggen en pas daarna eventuele boekingen te doen. 

Formulier	toestemming	voor	gebruik		beeldmateriaal	op	social	media	
Volgens de huidige wetgeving hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig voor een het plaatsen 
van foto’s of video’s waarop uw kind herkenbaar in beeld is op onze website en Facebookpagina. U 
ontvangt hiervoor een formulier bij de start van uw kind op het Duet.  Op het formulier geven wij een 
korte toelichting. Wij vragen u heel dringend om dit formulier zo spoedig mogelijk ingevuld en 
ondertekend te retourneren. Vanaf volgende jaren zullen wij u jaarlijks vragen of een herziening 
nodig is. 
 
Er worden op het Duet ook regelmatig video-opnames gemaakt die gebruikt worden voor de 
ontwikkeling en scholing van ons team en onze stagiair(e)s, of voor de ondersteuning van leerlingen. 
Deze beelden worden alleen voor dat doel gebruikt en na afloop vernietigd.  
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Adreskatern	
 

het  Duet 
Prinses Christinalaan 120 
1421 BN Uithoorn 
0297-500666 
info@hetDuet.nl 
www.hetDuet.nl 

Stichting ICBO Uithoorn 
Dhr. M. Domela Nieuwenhuis Nijegaard, directeur-bestuurder 
Postbus 84 
1420 AB Uithoorn 
0297-562713 
directie@icbo-uithoorn.nl 
www.icbo-uithoorn.nl 

Bezoekadres: 
Eendracht 8 
1423 ET Uithoorn 

Namens het Duet zitten de volgende ouders in de raad van toezicht: 
Manon Osterop 
Suzanne Hermans 

Kinderopvang Solidoe 
Postbus 286 
1430 AG Aalsmeer 

Centraal kantoor: 
Zwarteweg 103 
1431 VK Aalsmeer 
0297-729700 
info@solidoe.nl  
www.solidoe.nl 

Planning en plaatsing: 
0297-729710 
planning@solidoe.nl  
 
Financiën: 
financiën@solidoe.nl 
0297-729720 

Pedagogiek en Kwaliteit: 
p&k@solidoe.nl 
0297 -29745 
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Medezeggenschapsraad het Duet (onderwijs) 
Oudergeleding: 
Bas Veer (MR) 
Mirjam Meejout (MR) 
Monique van Oudenallen (GMR) 
Personeelsgeleding: 
Karin van Veen (MR) 
Inge Bartels (MR) 
Fernand Fens (GMR) 
mr@hetDuet.nl 

Oudervereniging het Duet (onderwijs) 
Dagelijks bestuur: 
Claudia Koster (voorzitter)  
Bart Hermans (penningmeester), 06 12314615 
Helma Könst (secretaris) 
ov@hetDuet.nl  
www.ov-hetduet.nl  

Oudercommissie Solidoe het Duet (opvang) 
Marianne de Jong-Venekamp 
Stephanie Bliekendaal 
Marjanne de Jong 
Bianca Woerde-Gerads 
Irene Bar-Westgeest 
 
Klachtenafhandeling (onderwijs) 
Zie voor de procedure (het addendum bij) onze informatiegids 2015-2019 of de website waar vanaf 
september de volledige procedure als aparte download te vinden is. Leest u de procedure alstublieft 
zorgvuldig door.

Contactpersoon het Duet: 
Mevrouw Annuska Hendriks (0297-532676) 

Voor leerlingen het Duet: 
Nynke Verhorst en Renée Dekker 

Bestuurlijke Klachtencommissie: 
Dhr. M. Domela Nieuwenhuis 
domela@wijzeraandeamstel.nl  
Postbus 84, 1420 AB Uithoorn 
0297-562713 

Externe contactpersoon: 
Mevr. Jeanet Engelen 
06 46128941 
 

Vertrouwenspersoon ICBO: 
Dokter Lubbers 
Koningin Máximalaan 30T, afd. "De Drecht", 
1421 LC Uithoorn 
0297-566962 

Landelijke Klachtencommissie 
Stichting Geschillen Commissies Bijzonder 
Onderwijs (GCBO) 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
070-3861697 
info@gcbo.nl / www.gcbo.nl  

Klachtenafhandeling  opvang:  
Op www.solidoe.nl kunt u een klachtenformulier vinden   
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Samen beter voor kinderen, met wie wij samen werken 

Amstelronde, passend onderwijs: 
Amstelronde specialist Uithoorn: 
Leonora van Os (l.vanos@amstelronde.nl ) 
Contact met de Amstelrondespecialist loopt via het onderwijsloket:  
stuur een mail naar onderwijsloket@amstelronde.nl  en in cc naar Leonora. 
Bellen kan ook: 020-6401917 (maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 – 13.30 uur). 
www.amstelronde.nl 

Jeugdgezondheidszorg 
Sociaal verpleegkundige:  
nog niet bekend, algemeen nummer: 
020-555 5964 
 
aluttik@ggd.amsterdam.nl 
Schoolarts: Anouk Lucas 
Assistente: Annemarie Leenders 
020-5555964 
www.ggd.amsterdam.nl  
 
GGD 
Nieuwe achtergracht 100  
1018 WT Amsterdam   
020-5555575 

Ouder-kindcoach (maatschappelijk werk) 
0-4 jaar: 
Anne van Dijk 
a.van.dijk@meeaz.nl 
06- 30778552 

4-12 jaar: 
Ilona van Tongeren  
i.van.tongeren@vita-amstelland.nl ;  
06-22385114 
Ilona is wekelijks aanwezig op het Duet op dinsdagmiddag 
 
Logopedist OnderwijsAdvies 
Karin Adema 
Onderwijs Advies, 023-5100019 

  



 
16 

Alert4you 
Nienke van Breugel 
n.vanbreugel@kabouterhuis.nl 
06-45265984 

MOC ‘t Kabouterhuis  
MOC ’t Kabouterhuis Centraal Bureau 
Amsteldijk 196 
1079 LK Amsterdam 
Tel: 020-6445351 
Fax: 020-6446695 
Email: info@kabouterhuis.nl 
 
Internationale Taalklas Uithoorn, Locatie: Springschans Uithoorn 
Coördinatie: Mevrouw S. Rossing-Luimstra 
Simone@icbo-uithoorn.nl  

De Bibliotheek Amstelland 
Lees- en mediaconsulente het Duet: 
Marjolein van der Aar en Connie Fransen 
educatie@amstelland-bibliotheken.nl 

Vestiging Bibliotheek Uithoorn: 
Dorpsstraat 43 
1421 AS Uithoorn 
0297564925 
Dagelijks geopend, zie ook: 
www.debibliotheekamstelland.nl  
 
inloggen schoolwise: 
www.amstelland-bibliotheken.nl/schoolwise/regenboog   
 
Kinderfysiotherapie Uithoorn 
Corien Baijens, Wilma van Hoek 
Praktijkadres: 
Gezondheidscentrum De Waterlinie 
info@kftu.nl  

Sociaal Loket Uithoorn 
Inwoners zijn zonder afspraak welkom op woensdagmiddag van 13.00 - 17.00 uur. Met afspraak 
kunnen zij terecht op alle werkdagen. Het telefonisch spreekuur is op werkdagen van 9.00 - 10.30 
uur. Het telefoonnummer is: 0297 - 513111 

Inspectie van het Onderwijs 
www.onderwijsinspectie.nl 
telefoon:  1400 (informatie rijksoverheid) 
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Videt Uithoorn 
W: www.videt-uithoorn.nl 
 
Muziek- en Dansschool Amstelveen 
Stadshart Amstelveen, Stadsplein 99, 1181 ZM Amstelveen 
020-6471457 

Jeugdsport- en cultuurfonds: de directeur van het Duet is ambassadeur van beide fondsen. 
Meer info in het addendum bij de schoolgids en op onze website 
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