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Groepsindeling schooljaar 2022-2023 
  

Groep  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  

Peuter/ 
kleuter 
groep  

Lisanne/  
Madelon  

Lisanne/  
Madelon  

  Lisanne/  
Madelon  

Lotte/  
Madelon  

1/2A  Inge  Inge  Inge  Inge/  
Pascal  

Inge/  
Pascal  

1/2B  Astrid  Maruja  Maruja  Maruja  Maruja  
  

1/2C  Brigitte  Brigitte  Brigitte  Brigitte  Brigitte  
  

1/2D  Gerda/Jill  Jill  Gerda  Gerda  Gerda  
  

1/2E  Ilse  Ilse  Ilse  Ilse/  
Jill  

Jill  
  

3A  Marin  Marin  Marin/  
Marcella  

Marcella  Marcella  

3B  Rowenna  Joti  Joti  Joti  Joti  
  

4A  Marieke  Marieke  Marieke/Kim  Kim  Kim  
  

4B  Maruja/  
Sanne *  

Nerma  Nerma  Nerma  Nerma  
  

5A  Alma  Alma  Alma  Alma/  
Joke  

Joke  
  

5B  Natasha  Natasha  Astrid  Natasha  Natasha  
  

6A  Rick  Rick  Rick  Rick  Rick  
  

6B  Anouk  Anouk  Anouk  Anouk  Donna  
  

7A  Patrick  Patrick  Patrick  Patrick/  
Denise  

Patrick/  
Denise   

7B  Roli/  
Maaike  

Roli  Roli  Maaike  Maaike  

8A  Brendan  
  

Brendan  Rowenna  Brendan  Brendan  

8B  Tatjana  Tatjana  Tatjana  Tatjana  Lisa  
  

      

Toelichting bij de groepsindeling 

Groep 1-2 A en 7A: Denise en Pascal zijn vierde jaars stagiaires van de IPabo. Zij lopen het 
hele jaar stage op donderdag en vrijdag.  
Groep 4B: Maruja valt tijdens het zwangerschapsverlof voor juf Sanne in.   
Groep 5A 2021-2022 wordt groep 6B 2022-2023 
Groep 5B 2021-2022 wordt groep 6A 2022-2023 
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Ondersteuning, vakleerkrachten en overige taken 
Gymnastiek   Sanneke (woensdag en donderdagmiddag), Martijn (maandag en vrijdag) 

Muziek    Edith (1-2) en Maya (groep 3 -8) 

Remedial Teacher Janneke 

IB   Donna en Lisa 

HB specialist                    Tatjana, Janneke 

Rekenspecialist               Patrick  

Onderwijsassistenten    Wendy, Leontien, Lotte, Marcia, Kim, Arjan, Marjo, Frida 

VVE tutor     Suzanne 

Eventmanager      Daisy  

TSO-coördinator   Benita 

Conciërge    Marijke en Anja (dagelijks) 

Keukenmedewerkers    Anja en Erica 

Administratie onderwijs  Marion (dinsdag en donderdag) 

 

Managementteam 

Onderwijs   Paula (ondersteund door Daisy) 

Opvang    Mariska (vrijdagmiddag vrij), Daisy (adjunct) 

Stagiaires 

Ook in 2022-2023 leren ook stagiaires bij ons op het Duet. Het betreft dan bijvoorbeeld stagiaires van 

de opleiding tot pedagogisch medewerker, onderwijsassistent(e), helpende zorg & welzijn, facilitaire 

diensten, PABO-studenten, studenten van andere HBO-opleidingen, stagiaires van sportopleidingen 

en maatschappelijke stages van middelbare scholieren. Ook hebben wij leerkrachten die via het zij-

instroomtraject voor HBO/WO-geschoolden les mogen geven en tegelijkertijd hun opleiding 

afmaken. 
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Jaarplan 2022-2023 

Terugblik in woord en beeld: schooljaar 2021-2022 
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Aan het einde van het schooljaar kijken we met elkaar terug op het afgelopen schooljaar.    

Een jaar dat zich kenmerkt door de grote sprongen, die de leerlingen in hun ontwikkeling hebben 

gemaakt. De ene leerling heeft nieuwe vrienden leren maken, de andere leerling heeft de tafels 

onder de knie, kan nu alle letters herkennen en schrijven of die ene lastige som is nu toch niet meer 

zo lastig. Wij als team zijn trots op de ontwikkeling die alle leerlingen hebben door gemaakt dit 

schooljaar. 

Een jaar waarin naast de standaardvakken op het lesrooster ook tijd en ruimte was bijzondere 

activiteiten, zoals de opening van de Kuyper, flesseninzamelactie voor Oekraïne, het bezoek van 

prinses Laurentien, schoolreisje en de excursies met de klas. 

Een jaar waarin er steeds een beroep gedaan werd op de flexibiliteit van de leerlingen, de ouders en 

de leerkrachten. Helaas waren ook dit jaar nog niet af van het Corona virus. Iedereen heeft zich 

steeds moeten aanpassen aan de geldende maatregelen. Het vergde van u en van ons enige 

inspanning om op de hoogte te zijn en te blijven en ons daarop weer aan te passen. Dankuwel voor 

uw flexibiliteit.  

Een jaar, tot slot, waarin we afscheid namen van een aantal collega's. Veel collega’s, die al jarenlang 

het gezicht waren van IKC het Duet. Zij hebben plaats gemaakt voor nieuwe collega’s.  Zij stellen zich 

graag aan het begin van het schooljaar aan jullie voor.  

In deze gids vindt u ook de jaarkalender 2022-2023. De inloopochtenden, thema(koffie)ochtenden, 

voortgangsgesprekken en bijzondere activiteiten vindt u hierop terug. De jaarkalender wordt 

gekoppeld aan de Parro app. U kunt de activiteiten aan het begin van het schooljaar ook zien in deze 

app. 

Voor we aan het nieuwe schooljaar beginnen wensen we u eerst een fijne vakantie voor u, uw 

kinderen en uw gezin. Geniet rust uit en we zien u graag in goede gezondheid na de zomervakantie 

weer terug.  

Onze speerpunten in 2022-2023 

Leren jezelf te zijn 

De focus ligt het komend schooljaar op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Hoe 

monitoren we de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling? Op welke manier kunnen we nog 

beter samen spelen en werken? Dat zijn een aantal kernvragen voor het komend schooljaar. 

Leren vanuit een eigenzinnig profiel 

We starten dit schooljaar met een peuter-kleutergroep. Deze pilot starten we samen met de 

gemeente en de Ipabo. Met deze pilot kunnen we voor nog meer kinderen de overstap van opvang 

naar onderwijs soepel laten verlopen. 

Leren in de maatschappij 

Samen met u vormen we de maatschappij om de kinderen heen. We hebben elkaar nodig om de 

ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Naast dat we meerdere inloopochtenden hebben in het 

schooljaar om de lijntjes kort te houden, ontmoeten we u graag tijdens de thema-koffieochtenden. 

Uw betrokkenheid bij het IKC vinden wij erg belangrijk. Verder gaan we u ons rapport evalueren. Uw 

input wordt hierbij zeker gevraagd. Het doel is om nog beter de ontwikkeling van uw kind vast te 

kunnen leggen.  
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Leren met de beste leerkrachten, gecombineerd met Leren in een professionele cultuur 

We staan voor de kwaliteit van ons onderwijs. We hanteren daarbij een vaststaande kwaliteitscyclus 

en werken in een professionele schoolcultuur. Door onze didactische aanpak in de basisvakken nog 

beter op elkaar af te stemmen en een wisseling van een aantal methodes, verhogen we het komend 

schooljaar de kwaliteit van ons onderwijs. 

Meer lezen? 
Dit is een beknopte samenvatting van de speerpunten van komend schooljaar. Voor de uitgebreide 

versie en de samenhang met het koersplan en het schoolplan, verwijzen we u naar onze website, 

waar het jaarplan is terug te vinden. 

  

https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/personal/daisy_hetduet_nl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdaisy%5Fhetduet%5Fnl%2FDocuments%2FDocumenten%2F20220621%20Jaarplan%20IKC%20het%20Duet%20%28onderwijs%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdaisy%5Fhetduet%5Fnl%2FDocuments%2FDocumenten&ga=1


 

9 

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 2020-2024, 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 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 door de 

school via doorlopende automatische incasso geïnd, in vijf termijnen per schooljaar, 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.  

Voor extra activiteiten door de oudervereniging 

Het Ministerie van Onderwijs geeft de school een budget voor het onderhouden van het 

schoolgebouw, de aanschaf van leermiddelen en de leerkrachtensalarissen. Activiteiten die het 

ministerie niet subsidieert, worden bekostigd uit een vrijwillige ouderbijdrage, waarvan het bedrag 

tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging wordt vastgesteld.  

Met ingang van schooljaar 2022-2023 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 

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 de penningmeester van de oudervereniging, penningmeester@ov-

hetduet.nl. Even langslopen bij iemand van team of directie mag uiteraard ook! Wij helpen u graag 

verder. 

 

http://www.uithoorn.nl/
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Vakanties en vrije dagen 
De jaarkalender, op de volgende pagina afgedrukt, wordt ingevuld en actueel gehouden in het 

ouderportaal van ParnasSys en in de Parro-app. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee wij onze 

planning maken, kunnen er wijzigingen zijn. Houd daarom alstublieft onze nieuwsbrief het Du@tje en 

de Parro-app goed in de gaten.  

We attenderen u in het Duetje vooraf de maand op de taakdagen en/of vakanties.  

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), het 

absentieoverzicht 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. 

  

mailto:info@hetduet.nl
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Eindresultaten 
We zijn verplicht om de gemiddelde eindresultaten van onze leerlingen met u te delen. Als  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 steeds gelukt. 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.  

Score zonder correctie op leerlinggewicht Score Duet Landelijk gemiddelde 

2021-2022 535 534.8 

 

Schooladviezen per schooljaar 

  

http://www.scholenopdekaart.nl/
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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 directeur 

opvang, Mariska Plasmeijer. Als u uw kind wilt plaatsen, zorgt u dan voor een tijdige aanmelding? Op 

korte termijn kunnen we niet altijd een plekje garanderen. 

Onderwijs 

Een aanmeldformulier voor het onderwijs op het Duet krijgt u mee na een kennismakingsgesprek en 

een rondleiding met de directeur 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.. 

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 Konnect. Konnect is niet gekoppeld aan ParnasSys. De 

gegevens in Konnect 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. In het Protocol verzuim (zie website) worden de regels toegelicht. 

Toestemming voor gebruik  beeldmateriaal op social media 
Volgens de huidige wetgeving hebben wij uw toestemming nodig voor een het plaatsen van foto’s of 

video’s waarop uw kind herkenbaar in beeld is op onze website, in Parro, in de schoolgids en op onze 

Facebookpagina. Wij vragen u hiervoor jaarlijks opnieuw om toestemming te geven via de Parro-app. 

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.  

https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/personal/daisy_hetduet_nl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdaisy%5Fhetduet%5Fnl%2FDocuments%2FDocumenten%2FWijzer%20aan%20de%20Amstel%20%2D%20Verzuim%20protocol%20Leerlingen%20het%20Duet%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdaisy%5Fhetduet%5Fnl%2FDocuments%2FDocumenten&ga=1
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Adreskatern 
 

IKC het  Duet 

Prinses Christinalaan 120 

1421 BN Uithoorn 

0297-500666 

info@hetDuet.nl 

www.hetDuet.nl 

Stichting Wijzer aan de Amstel, Uithoorn 

Dh. R. Akkerboom, directeur-bestuurder 

Postbus 84 

1420 AB Uithoorn 

0297-562713 

Akkerboom@wijzeraandeamstel.nl 

www.wijzeraandeamstel.nl 

Bezoekadres: 

Eendracht 8 

1423 ET Uithoorn 

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 -729745 

 

 

  

mailto:info@hetDuet.nl
http://www.hetduet.nl/
http://www.wijzeraandeamstel.nl/
mailto:info@solidoe.nl
http://www.solidoe.nl/
mailto:planning@solidoe.nl
mailto:financiën@solidoe.nl
mailto:p&k@solidoe.nl
mailto:p&k@solidoe.nl
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Medezeggenschapsraad het Duet (onderwijs) 

Oudergeleding: 

Marjanne de Jong, Monique van Oudenallen, Hiske van Dijk  

Personeelsgeleding: 

Brigitte van Veen, Tatjana Vermeulen, Astrid Giezen 

mr@hetDuet.nl 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (Wijzer ad Amstel) 

Marcella Bax (personeelsgeleding), Maaike Rosenboom (oudergeleding) 

Oudervereniging het Duet (onderwijs) 

De oudervereniging is bereikbaar via het emailadres; ov@hetDuet.nl  

Oudercommissie Solidoe het Duet (opvang) 
De oudercommissie is bereikbaar via het emailadres: ochetduet@solidoe.nl 
 
Klachtenafhandeling (onderwijs) 

De klachtenprocedure staat op de website van IKC het Duet. Lees deze alstublieft  zorgvuldig door, 

zodat u weet welke stappen  er doorlopen worden.

Vertrouwenspersoon IKC het Duet: 

Donna Tesselaar 

Bestuurlijke Klachtencommissie: 

Dhr. R. Akkeroom 

info@wijzeraandeamstel.nl  

Postbus 84, 1420 AB Uithoorn 

0297-562713 

 

 

 

Vertrouwensinspecteurs van het onderwijs: 

0900-1113111 

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   

mailto:mr@hetDuet.nl
mailto:ov@hetDuet.nl
https://www.hetduet.nl/basisonderwijs/klachtenprocedure/
mailto:info@wijzeraandeamstel.nl
mailto:info@gcbo.nl
http://www.gcbo.nl/
http://www.solidoe.nl/
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Samen beter voor kinderen, met wie wij samen werken 

Amstelronde, passend onderwijs: 

Amstelronde specialist Uithoorn: 

Mariëlle Buskermolen (m.buskermolen@amstelronde.nl ) 

Contact met de Amstelrondespecialist loopt via het onderwijsloket:  

stuur een mail naar onderwijsloket@amstelronde.nl   

Bellen kan ook: 020-6401917 (maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 – 13.30 uur). 

Meer weten over passend onderwijs op het Duet? In het schoolondersteuningsprofiel van het Duet 

staat hoe wij vorm geven aan Passend Onderwijs op het Duet. 

www.amstelronde.nl 

Jeugdgezondheidszorg 

0-4 jaar: 

Consultatiebureau Uithoorn 

Koningin Maximalaan 30D 

1421 LC Uithoorn 

JGZUithoorn@ggd.amsterdam.nl  

06-10342384 

GGD 
Nieuwe achtergracht 100  
1018 WT Amsterdam   
020-5555575 
Jeugdarts: Wina Tjoa, wtjoa@ggd.amsterdam.nl, 020 555 5964  
Jeugdverpleegkundige: Chantal Ekamper, cekamper@ggd.amsterdam.nl, 020 555 5964  
www.ggd.amsterdam.nl  
 
 
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@participe.nu   06-20718748 

 

mailto:m.buskermolen@amstelronde.nl
mailto:onderwijsloket@amstelronde.nl
https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/personal/daisy_hetduet_nl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdaisy%5Fhetduet%5Fnl%2FDocuments%2FDocumenten%2FSOP%202022%20%2D%202026%20het%20Duet%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdaisy%5Fhetduet%5Fnl%2FDocuments%2FDocumenten&ga=1
http://www.amstelronde.nl/
mailto:JGZUithoorn@ggd.amsterdam.nl
mailto:wtjoa@ggd.amsterdam.nl
mailto:cekamper@ggd.amsterdam.nl
http://www.ggd.amsterdam.nl/
mailto:a.van.dijk@meeaz.nl
mailto:i.van.tongeren@participe.nu
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