
Beste ouders en verzorgers,

In deze flyer vindt u allerlei interessante en relevante 
informatie voor het komende schooljaar. 
Zoals de speerpunten voor ons onderwijs, de groepsindeling, 
de vakanties en andere vrije dagen en de uitstroomgegevens 
van groep 8. In het bewaardeel van de schoolgids leest u 
algemene informatie over onze school. Deze vindt u op onze 
website: www.kawama.nl. 

Wij wensen onze leerlingen en hun ouders/verzorgers een 
goed schooljaar toe.

Team Kawama

Onze speerpunten op onderwijskundig 
gebied voor 2020-2021

Als school zijn we continu in ontwikkeling en gaan we mee 
met de ontwikkelingen in de maatschappij. 
De focus ligt dit schooljaar op de volgende zaken:

• Verdieping van ons EGO onderwijs

• De inrichting van ons gebouw qua meubilair en  
 gebruik. Bv. het vormgeven van een beweegruimte
 
• ICT: Mediawijsheid binnen het projectwerk een  
 plek geven

• In samenwerking met Cultuurhuis Wherelant  
 techniek en cultuur aan elkaar verbinden

Naast bovenstaande onderwerpen borgen we de ontwik-
kelthema’s van de afgelopen jaren, zoals ons onderwijs aan 
meer-en hoogbegaafden, het techniekonderwijs, Engels 
aan de onderbouw en ons projectwerk.

Wat biedt Kawama?

• De oecumenische identiteit
• Onderwijs volgens de principes van het   
 Ervaringsgerichte Onderwijs
• De leerling wordt gezien en gehoord, onder   
 andere door kind-ouder-leerkracht gesprekken
• Een gezonde balans tussen het gebruik van   
 schriften en de inzet van ICT
• Een vakdocent voor gym
• Een doorgaande lijn voor meer- en 
 hoogbegaafdheid
• Techniekonderwijs
• Engels vanaf groep 1
• Fijne sfeer in de groepen en tussen de 
 leerlingen onderling en de leerkrachten
• Een mooie samenwerking tussen de leerlingen  
 en cliënten van de Prinsenstichting

Ervarings

Gericht 

Onderwijs

Contactgegevens:

Oecumenische basisschool Kawama

info@kawama.nl

www.kawama.nl

0299-480684

Tevredenheidsonderzoeken

Jaarlijks vinden er tevredenheids-
onderzoeken plaats op school. 
De leerlingen van groep 7 en 8 en 
de ouders worden gevraagd een 
vragenlijst in te vullen.
De leerlingen hebben deze 
vanwege de lange periode van 
thuiswerken dit jaar niet in kunnen 
vullen. De ouders hebben de 
vragenlijst wel ingevuld. Zij gaven 
in schooljaar 2019-2020 de school 
een 7,7. We zijn trots op dit cijfer 
en verwijzen u graag door naar 
www.scholenopdekaart.nl voor 
meer en vorige resultaten.

Kawama
Plaats waar het goed is!

Waar gaan onze groep 8 leerlingen naar toe?

Stichting Oudergelden Kawama

Stichting Oudergelden Kawama (SOK) int en beheert de 
ouderbijdrage. 
De bijdrage voor 2020-2021 is als volgt opgebouwd:

Bijdrage voor activiteiten €41,50.
Bijdrage voor het schoolreisje: €34,00 (groep 1 t/m 7).
Bijdrage voor het schoolkamp in groep 8: €60. 
Het resterende bedrag voor het kamp wordt vanaf groep 1 
gespaard vanuit de bijdrage voor activiteiten.

Beide bedragen zijn vrijwillig. De eerste bijdrage worden o.a. 
besteed aan St. Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, school-
tuinen, sparen kamp en de sportdag.

Conciërge:  Michael Hogenes

Administratief medewerker: Karlijn de Boorder

Vakdocent beweging: Sharon van Scheppingen

Leerlingbegeleider:  Liane Rozenberg

Coördinator BOUW: Mariëlle Dik

Onderwijsassistent: Anita Wisman

Intern begeleider:  Sabine Kortekaas 

ICT coördinator:  Marieke Schilder

Rekencoördinator:  Shama van Fraeijenhove

Cultuurcoördinator: Margreet Pieksma & Wanda Heskes

Meerbegaafdheidcoördinator: Sabrina Jongert

Techniekcoördinator: Nico Oudejans

Contactpersoon:  Sabine Kortekaas

(voorheen vertrouwenspersoon)

Managementteam:  Charlotte Roodenburg, 

   Sabine Kortekaas en Annemiek Langedijk

Directeur:                          Annemiek Langedijk

Groepsindeling 2020-2021

Groep 1  Marieke Zwiers & Margreet Pieksma

Groep 2/3a Iris Seelemeijer & Wanda Heskes

Groep 2/3b Annebel Nieuwenkamp

Groep 4  Chloë Korfage

Groep 5  Bianchi Opdam

Groep 6  Nico Oudejans & Margo Wals

Groep 7  Charlotte Roodenburg & Sabrina Jongert

Groep 8a  Marieke Schilder

Groep 8b  Shama van Fraeijenhove & Charlotte Roodenburg

Vakantierooster en studiedagen 2020-2021

Herfstvakantie:  12 t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie:  21 dec t/m 1 jan 2021
Voorjaarsvakantie:  19 t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag en Pasen: 2 april en 5 april 2021
Meivakantie:  26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaartsweekend: 13 en 14 mei 2021
Pinksteren:  24 mei 2021
Zomervakantie:  12 juli t/m 20 augustus 2021

Studiedagen:

Maandag 19 oktober 2020

Woensdag 18 november

Vrijdag 18 december

Maandag 1 maart 2021

Donderdag 1 april 

Dinsdag 25 mei

Vrijdag 18 juni

Medezeggenschapsraad

De MR leden in 2020-2021 zijn:

Maud Stokvis, ouder van Cas en 
Kik (groep 7); Annemarie Beving, 
ouder van Tim (groep 8); 
Dennis van den Oetelaar, 
ouder van Dylan (groep 5)

Namens het team zitten in de MR: 
Sabrina Jongert, Annebel 
Nieuwenkamp en Charlotte 
Roodenburg (voorzitter)

Katja Martins, ouder van Julian 
(groep 3) en David (groep 4) 
neemt namens Kawama deel aan 
de Gemeenschappelijke Medezeg-
genschapsraad (GMR) van stichting 
CPOW. 

De MR is te bereiken via 
mr@kawama.nl

Aantal leerlingen 
(39 totaal) per 
uitstroomrichting 
'18-'19

Aantal leerlingen 
(32 totaal) per 
uitstroomrichting 
'19-'20


