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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 of 06-11400782
 

Vakantieverlof en bijzonder verlof
vraagt u aan met een speciaal
formulier. Vraag er op tijd naar bij de
locatiecoördinator 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 twee keer
15 minuten lunchpauze. Om 08.30 uur
gaan de deuren open en komen de
leerlingen zelfstandig naar binnen. De
ouders mogen helaas niet op het
schoolplein of in het gebouw komen in
coronatijd. De lessen starten om 8:45
uur.
 

 
 

Bewegingsonderwijs
is er voor alle leerlingen. Groep 2-3 en
de leerlingen zonder A-
diploma zwemmen op maandagmiddag
in de Estafette in Nieuw-Vennep. De
overige groepen hebben deze dag gym
van onze vakleerkracht. Op donderdag
hebben alle leerlingen gymles van onze
andere vakleerkracht. Gymkleding en
schoenen zijn verplicht. In coronatijd
mogen de leerlingen niet douchen op
school.

Talentklassen
staan 1 keer per week op ons
lesprogramma. Op dinsdag werken de
leerlingen aan het eind van de dag
groepsdoorbroken. Leerlingen kiezen
zelf voor een talentklas waar ze aan
deel willen nemen. Na een periode van
6 weken wordt er gewisseld.
Talentklassen waaruit gekozen kan
worden zijn o.a.: sport, natuur, koken,
dans & drama, muziek en wetenschap
& techniek. Er worden externen
ingehuurd om de talentklassen nog
leuker te maken. Voor de talentklassen
zijn wij altijd op zoek naar hulpouders,
al mag dit in coronatijd helaas
niet. Mocht u dit leuk vinden dan kunt u
zich opgeven bij de leerkracht van uw
zoon/dochter.
 
 
 
 



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.

 
Ouderbijdragen
De ouderbijdragen zijn afgeschaft en
zullen wij ook niet aan u vragen. Alle
leerlingen nemen deel aan alle
buitenschoolse sctiviteiten.

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. De
leerling is bij het gesprek aanwezig.
De eerste gesprekken vinden plaats

aan het begin van het schooljaar. 
Alle nieuwsbrieven ontvangt u digitaal.
Het is belangrijk om uw E-mail adres
z.s.m. aan de school door te geven
door het noodformulier in te vullen en
te retourneren aan de school.

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
ouder(s)/verzorger(s). Indien nodig
wordt er een afspraak gemaakt met de
zorgcoördinator, de locatiecoördinator
of de directeur. 
De zorgcoördinator is verantwoordelijk
voor de leerlingenzorg, de
locatiecoördinator is verantwoordelijk
voor de dagelijkse gang van zaken op
Het Kompas.
 
Tips en tops zijn altijd welkom!
 



Schoolvakanties 2021-2022

Vakantie Eerste
vakantiedag

Laatste
vakantiedag

Aantal
dagen

Herfstvakantie 18 -10 - 2021 22 - 10 - 2021 5

Kerstvakantie 27-12 - 2021 07 - 01 - 2022 10

Voorjaarsvakantie 21 - 02 - 2022 25 - 02 - 2022 5

Goede Vrijdag 15 - 04 - 2022 15 - 04 - 2022 1

Tweede Paasdag 18 -04 - 2022 18 -04 - 2022 1

Meivakantie 25 - 04 - 2022 06 - 05 - 2022 10

Hemelvaartsdag + extra
vrije dag

26 - 05 - 2022 27 - 05 - 2022 2

Tweede Pinksterdag 06 - 06 - 2022 06 - 06 -2022 1

Zomervakantie 18 - 07 - 2022 26 - 08 - 2022 30

Studiedagen 2021 - 2022

Studiedagen alle leerlingen zijn vrij

Maandag 30 augustus 2021
Studiedag personeel

Alle leerlingen zijn vrij.
Medewerkers werken aan hun
professionalisering.

Maandag 20 september 2021
Sectordag personeel

Alle leerlingen zijn vrij.

Dinsdag 7 juni 2022
Studiedag personeel

Alle leerlingen zijn vrij.
Medewerkers hebben een BHV dag

Vrijdag 15 juli 2022
Administratiedag personeel

Alle leerlingen zijn vrij.

Nog nader te bepalen
Studiedag

Alle leerlingen vrij



 

hoort bij de Aloysius Stichting, aloysiusstichting.nl

adressen en
telefoonnummers
Locatie Hoofdgebouw
Anne Franklaan 20
2135 HA Hoofddorp
023 56 29 275
sbohetkompas@aloysiusstichting.nl
www.sbohetkompas.nl
 
Bovenschoolse directeur
Martine de Ruijter
martine.deruijter@aloysiusstichting.nl
 
Locatiecoördinator
Sandra Eeken
sandra.eeken@aloysiusstichting.nl
06-11400782
 
 

 
Zorgcoördinator /
veiligheidscoördinator
Jitske Schroder
jitske.schroder@aloysiusstichting.nl
 
Orthopedagoog / zorgcoördinator
Manda Sondorp
manda.sondorp@aloysiusstichting.nl
 
Alle medewerkers van Het Kompas zijn
op werkdagen voor - en na schooltijd
telefonisch bereikbaar van 8:00 uur tot
16:30 uur.
 
Mailen kan natuurlijk ook:
voornaam.achternaam@aloysiusstichti
ng.nl
 


