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BELANGRIJKE INFORMATIE

Als uw kind ziek is

of om andere dringende redenen niet
naar school kan komen, belt u dan vóór
08.45 uur met de school. Vergeet niet,
indien van toepassing, het
leerlingenvervoersbedrijf tijdig op de
hoogte te brengen. De school is vanaf
08.00 uur telefonisch bereikbaar op
nummer 023-5629275.
 

Vakantieverlof en bijzonder verlof

vraagt u aan met een speciaal formulier.
Vraag er op tijd naar bij de coördinator of
download het van onze website. Uw
verlofaanvraag wordt beoordeeld volgens
de wettelijke richtlijnen.

Schooltijden

zijn op het Kompas voor alle dagen
gelijk. Dit betekent dat we op alle dagen
lesgeven van 08.45 uur tot 14.15 uur. Dit
is inclusief 30 minuten lunchpauze. Om
08.35 uur gaat de eerste bel en komen
de leerlingen binnen. De lessen starten
om 08.45 uur.
 

Bewegingsonderwijs

is er voor alle leerlingen. Groep 1-2-3 en
de leerlingen zonder
diploma zwemmen op maandagmiddag
in de Estafette in Nieuw-Vennep. De
overige groepen hebben deze dag gym.
Op donderdag hebben alle leerlingen een
gymles van onze vakleerkracht.

Talentklassen

staan 2 keer per week op ons
lesprogramma. Op woensdag en vrijdag 

werken de leerlingen aan het eind van de

dag groepsdoorbroken. Leerlingen kiezen zelf

voor een talentklas waar ze aan deel willen

nemen. Een periode duurt 5 weken en

bestaat uit 10 lessen. Talentklassen waaruit

gekozen kan worden zijn o.a.: sport, ict,

koken, dans & drama, muziek en

wetenschap & techniek.

 

 
Schoolvakanties en studiedagen

zijn te vinden op onze website maar ook
verderop in deze folder. Wilt u buiten
deze periode met vakantie, dan is dit
slechts in uitzonderlijke gevallen
mogelijk. Hiervoor dient u een
verlofverzoek in. Op studiedagen zijn de
leerlingen vrij en werkt het team aan hun
professionele ontwikkeling.

 
Ouderbijdrage

is de bijdrage waarmee wij op school
allerlei activiteiten kunnen
financieren. Aan het begin van het
schooljaar ontvangt u een brief met
daarin het verzoek om de vrijwillige
ouderbijdrage en de bijdrage voor het
schoolreisje of het schoolkamp over te
maken. Gespreide betaling is mogelijk. U
maakt hiervoor een afspraak met de
coördinator. De volledige ouderbijdrage
komt ten goede aan uw kind.
 



Communicatie

is er op het Kompas op veel
verschillende manier. Drie keer per jaar
gaan de groepsleerkrachten met de
leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)
in gesprek over de vorderingen. Alle
gesprekken vinden plaats na schooltijd.
Omdat de leerlingen bij het gesprek
aanwezig zijn, worden er 's avonds geen
gesprekken gepland (m.u.v. de
OPP-gesprekken).
De eerste gesprekken vinden plaats in de
tweede schoolweek. Aan het einde van
het gesprek wordt er direct een nieuwe
datum en tijd afgesproken voor het
middengesprek.
Alle brieven en de nieuwsbrief ontvangt u
digitaal. Via de website kunt u zich
hiervoor aanmelden.
Als u brieven en de nieuwsbrief op papier
wilt ontvangen dan geeft u dit aan bij de
coördinator. De nieuwsbrief verschijnt op
de laatste vrijdag van de maand.

De inlog voor het ouderportal en de
ouderapp is in ontwikkeling! Kijk voor

meer informatie op 
https://www.aloysiusstichting.nl/Home/o
uders

Alle belangrijke informatie van en over
de school is terug te vinden in de
schoolgids en op de website. De
schoolgids, brieven en protocollen kunt u
vanaf onze website downloaden. 
 
De groepsleerkrachten zijn het eerste
aanspreekpunt voor leerlingen en
ouders/verzorgers. Indien nodig wordt er
een afspraak gemaakt met de
zorgcoördinator, de coördinator of de
locatiedirecteur. 
De zorgcoördinator is verantwoordelijk
voor de leerlingenzorg, de coördinator is
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken op het Kompas.
 
Tips en tops zijn altijd welkom!
 
SBO Het Kompas: Samen staan we sterk!

 



BELANGRIJKE INFORMATIE

Schoolvakanties

Vakantie Eerste
vakantiedag

Laatste
vakantiedag

Aantal dagen

Herfstvakantie 22 oktober 26 oktober 5

Kerstvakantie 24 december 04 januari 10

Voorjaarsvakantie 18 februari 22 februari 5

Goede Vrijdag 19 april 19 april 1

Meivakantie 22 april 03 mei 10

Hemelvaart + extra dag 30 mei 31 mei 2

Pinksteren 10 juni 10 juni 1

Zomervakantie 15 juli 23 augustus 30

Studiedagen & leerlingbesprekingen

Studiedagen (alle leerlingen zijn deze
dag vrij)

Leerlingbesprekingen (leerlingen van
onderstaande groepen zijn deze dag vrij)

vrijdag 28 september 2018 donderdag 27 september 2018: groep 8 en
groep 5-6A

maandag 4 februari 2019 maandag 1 oktober 2018: groep 7-8 en
groep 6-7B

woensdag 13 maart 2019 donderdag 4 oktober 2018: groep 6-7A

dinsdag 11 juni 2019 maandag 8 oktober 2018: groep 5-6B

vrijdag 12 juli 2019 maandag 15 oktober 2018: groep 1-2-3 en
groep 4



Bekijk onze website

Adressen en telefoonnummers
Locatie Hoofdgebouw

Anne Franklaan 20
2135 HA Hoofddorp
023 56 29 275
sbohetkompas@aloysiusstichting.nl
www.sbohetkompas.nl
 
Directeur

Karin Kersten
karin.kersten@aloysiusstichting.nl
 
Coördinator

René Veerman
rene.veerman@aloysiusstichting.nl

 
Zorgcoördinator / veiligheidscoördinator

Ineke Dalm
ineke.dalm@aloysiusstichting.nl
 
Alle medewerkers van het Kompas zijn
voor en na schooltijd telefonisch
bereikbaar.
 
Mailen kan natuurlijk ook:
voornaam.achternaam@aloysiusstichting.nl

 
 
 
 
 


