
       
 
Donderdag 17 februari en vrijdag 18 februari :  Taakdag (alle leerlingen onderwijs zijn vrij) 
Maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari    : Krokusvakantie 
Vrijdag 4 maart     : Rapport 1 
 
In dit Du@tje blikken we terug op de maand januari en kijken we vooruit naar de maand februari  
 
Terugkoppeling ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoek 
Wij bedanken u voor het invullen van de tevredenheidsonderzoeken in het najaar van 2021.  
Bij de vorige tevredenheidsonderzoeken (2019) kwam naar voren dat de sociale veiligheid een 
aandachtspunt was voor zowel ouders als leerlingen. De afgelopen twee jaar hebben we structureel 
gewerkt aan het pedagogisch klimaat op het Duet. De laatste tijd zagen we een significante daling van 
het aantal grensoverschrijdende incidenten op het Duet. De leerlingen hanteren bewuster het 
stappenplan van De Vreedzame School bij conflicten en/of incidenten. Zowel u als de leerlingen hebben 
ook deze kentering gemerkt. In de tevredenheidsonderzoeken is dit dan ook terug te zien. Met de 
kinderen, de medewerkers en de ouders hebben we samen dit belangrijke onderdeel om weten te 
keren. Dank daarvoor. 
 
Ook hebben we de laatste twee jaar gewerkt aan onze communicatie. We gebruiken zoveel mogelijk 1 
kanaal (nl Parro) om informatie met u te delen. Via de chatfunctie is de communicatie met de 
leerkrachten ook in de afgelopen Corona tijd steeds soepeler verlopen. Dit heeft u als ouder ook 
aangegeven dat dit beter is gegaan. 
We zoeken nog wel naar hoe we alle ouders kunnen bereiken met onze informatie. Hoe brengen we de 
informatie goed over, zodat onze diverse populatie ouders de boodschap begrijpt. Dit is een mooi 
onderwerp om met elkaar verder te verkennen.  
 
Daarnaast is de algemene tevredenheid ook toegenomen. We zijn blij met deze mooie vooruitgang, die 
ook zichtbaar is bij ouders en leerlingen. Natuurlijk blijven we kritische kijken naar waar het beter kan. 
Dus heeft u naast de ingevulde tevredenheidsonderzoeken nog een opmerking en/of vraag schroom 
niet dit door te geven aan de leerkracht of directie. 
 
Vertrek Tom Hooghuis 
Per 1 april verlaat Tom het Duet. Momenteel is hij bij ons werkzaam als adjunct-directeur Onderwijs.  
Tom gaat voor een nieuwe uitdaging en is benoemd tot directeur van OBS de Pijlstaart te Vinkeveen en 
verlaat daarmee ook stichting Wijzer aan de Amstel.  
 
H.K.H. Prinses Laurentien op het Duet! 
Woensdag 26 januari 2022 gaat bij IKC Het Duet de 
geschiedenisboeken in als datum waarop H.K.H. Prinses 
Laurentien ons IKC bezocht! Op Parro en Flexkids las u 
eerder hoe deze dag was. Trots als we zijn delen we 
nogmaals de YouTube video over deze speciale dag!  
https://www.youtube.com/watch?v=LrwrvOhaXGw 
 



 
 
Verlofaanvragen/ verzuim Onderwijs 
Vanaf 5-jarige leeftijd is een kind leerplichtig. Uw kind volgt dan 5 dagen in de week onderwijs. Bij 
bijzondere omstandigheden kan er geoorloofd verlof worden aangevraagd. U kunt hiervoor een 
verlofaanvraag doen. We hanteren hiervoor de strikte criteria, die achter op het verlofformulier staan. 
Tip: Lees deze eerst voor u een aanvraag doet. 
 
Wanneer een kind vaak ziek is en/of vaak te laat is, hanteren we het onderstaande stappenplan. 
Hiermee zorgen we er samen voor dat uw kind het onderwijs krijgt dat het verdient. 

 
Voorjaarsvakantie  
De voorjaarsvakantie staat voor de deur. Gaat u er lekker even op uit met het gezin? Vergeet dan niet 
om uw kind(eren) af te melden! De medewerkers van de BSO zijn weer voorbereidingen aan het treffen 
voor een leuk en uitdagend programma! 
  
Inschrijven BSO 
Mocht uw zoon/dochter bijna vier jaar worden en u heeft opvang nodig na schooltijd dan is het van 
groot belang om tijdig in te schrijven. Zelfs bij tijdig inschrijven lukt het niet altijd om ouders exact te 
bieden wat zij nodig hebben aan opvang. Bedenk dus op tijd dat u deze inschrijving zelf moet regelen dit 
gaat niet automatisch. 
  
Op zoek naar pedagogische toppers! 
Binnen Solidoe hebben we veel vacatures. Ben of ken je iemand die interesse heeft om bij ons te komen 
werken? Neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te 
bespreken! Mariskaplasmeijer@solidoe.nl 
  
Collega’s Solidoe nemen afscheid 
Helaas gaan we in maart afscheid nemen van Patricia Koot (Muzikantjes) en Bianca Verbruggen (Vrolijke 
noten). Beiden al meer dan 10 jaar werkzaam bij Solidoe maar nu toe aan een hele nieuwe uitdaging. 
Jammer voor ons natuurlijk maar we wensen Patricia en Bianca veel werkplezier op hun nieuwe plek. 
Zhaniqua Jansen heeft aan aantal weken bij ons gewerkt als vaste invaller maar helaas heeft zij binnen 
haar proeftijd aangegeven dat het werken als invaller niet helemaal bij haar past. 
  
 
 
 
 



 
 
Oudercommissie Solidoe 
Heeft u opvang bij Solidoe voor uw kinderen en vind u het leuk om mee te denken over allerlei 
onderwerpen binnen de Kinderopvang met andere ouders en de directeur opvang? 
Komt u de oudercommissie van IKC het Duet versterken? 

• Vergaderen ongeveer 1x in de 2 maanden 
• Meedenken over veranderingen en beleid binnen Solidoe 
• Brainstormen over ideeën/producten/activiteiten binnen de locatie 
• Vertegenwoordigen van alle ouders (ouders kunnen met hun vragen en opmerkingen bij de OC 

leden terecht) 
Meer informatie nodig? Neem contact op met mariskaplasmeijer@solidoe.nl 
  
Mocht u vragen hebben aan de oudercommissie, mail naar ochetduet@solidoe.nl 
 
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 
Hierbij informatie over de jeugdgezondheidszorg, onderdeel van de GGD Amsterdam. 
 
Gezondheidsonderzoeken 
De doktersassistente komt op school om van alle kinderen geboren in 2016, de ogen en oren te 
onderzoeken en hen te wegen en te meten. Na afloop krijgt uw kind de uitslag mee naar huis. Een 
aantal kinderen wordt daarna nog door de arts, verpleegkundige of doktersassistente opgeroepen voor 
aanvullend onderzoek. Alle kinderen van groep 7 krijgen een gesprek op school met de 
jeugdverpleegkundige, ouders zijn hierbij aanwezig.  
 
Vaccinaties 
In Uithoorn krijgen kinderen rond 9 jaar een uitnodiging voor BMR, DTP en HPV. 
BMR: Bof, Mazelen, Rode Hond 
DTP: Difterie, Tetanus, Polio 
HPV: Humaan Papilloma Virus (6 vormen van kanker) 
 
Zorg Advies Team 
Samen met de Ouder- en Kindadviseur en de intern begeleider(s) van school, vormen wij het Zorg 
Advies Team. Tijdens dit terugkerende overleg denken wij mee over kinderen waar vragen of zorgen 
over zijn. 
 
Contact 
Heeft u vragen over opvoeden, opgroeien of de 
lichamelijke- of sociaal-emotionele ontwikkeling 
van uw kind?  Dan kunt u contact opnemen met 
ons via onderstaande gegevens.  
 
Jeugdarts: Ilse Hogerwerf, 
ihogerwerf@ggd.amsterdam.nl  
 
Jeugdverpleegkundige: Malon Luttik, 
mluttik@ggd.amsterdam.nl 
https://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bericht van MOC ’t Kabouterhuis: Piep zei de Muis (4-7 jaar) 

• Is er binnen jullie gezin sprake van stress/ spanningen? Bijvoorbeeld door een ingrijpende 
gebeurtenis, relatiestress of zorgen om je eigen welbevinden en/of dat van je partner? 

 
• Maak je je regelmatig zorgen? Heb je bijvoorbeeld financiële zorgen, is je relatie beëindigd of 

heb je een dierbare die ernstig ziek is?  
 

• Merk je dat je kind stiller is of moeite heeft om te gaan met zijn/haar gevoelens? Bijvoorbeeld 
door ineens boos te worden of door te blijven hangen in emoties?  

 
• Zie je terugval in gedrag bij je kind zoals plassen in hun broek of met een jonge stem praten?  

 
• Zijn er veel wisselingen geweest die invloed hebben gehad op jezelf of het gezin? Bijvoorbeeld 

door een verhuizing, wisseling van baan/school of verandering van verzorgers van kinderen?  
 

• Heeft je kind (opeens) moeite om afscheid te nemen of is hij/zij bang om te gaan slapen?  
 

• Is je kind onzeker of maakt hij/zij zich veel zorgen?  
 
Herken je jezelf of je kind in één of meerdere van bovenstaande vragen en woon je in de gemeente 
Uithoorn? Dan zou Piep zei de Muis een passende training kunnen zijn voor je kind! 
 
Piep zei de Muis is een training voor kinderen die thuis of in hun directe omgeving met stress of 
spanningen te maken hebben (gehad). Piep is een leuke handpop die vertelt over wat hij allemaal 
meemaakt. Hij nodigt kinderen uit om voor allerlei situaties een oplossing te zoeken: wat doe je 
bijvoorbeeld als je verdrietig bent? Ze leren om gemakkelijker met eigen emoties en de situatie thuis 
om te gaan en dat het niet hun schuld is. Daarnaast staat het positief bekrachtigen van het kind centraal 
en wordt er gewerkt aan een positief zelfbeeld. Onder begeleiding van twee enthousiaste trainers 
zorgen we ervoor dat Piep zei de Muis voor elk kind als een feestje voelt!  
 
Voor de ouders zijn er 4 bijeenkomsten waarbij de focus ligt op psycho-educatie en het betrekken van 
de ouders bij de thema’s waar de kinderen aan gewerkt hebben.  
 
Waar en wanneer?  
De training bestaat uit 14 bijeenkomsten die elke dinsdagmiddag (m.u.v. de vakantie) gegeven wordt 
van 8 maart t/m 21 juni van 15.15 – 16.45. Locatie: MOC ’t Kabouterhuis, Brede School Legmeer.  
 
Ok, ik ben enthousiast! En nu?  
Geef je op door je contactgegevens te mailen naar: aanmeldingenuithoorn@kabouterhuis.nl De 
betrokken medewerkers van Piep zei de Muis sturen vervolgens een aanmeldformulier op waarna zij 
contact met je opnemen.  
* MOC ’t Kabouterhuis biedt hulp aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand, met opvoedingsproblemen of met 
psychiatrische problemen. Daarnaast richten wij ons ook op de preventie en bieden wij laagdrempelige trainingen aan zoals Piep 
zei de Muis, Rupsenclub en Triple P. Deze trainingen worden vanuit de gemeente Uithoorn aangeboden en bekostigd. 
 
 
 
 
 
Paula Bouw 
Mariska Plasmeijer 
Daisy den Hollander 
Tom Hooghuis 


