
1. Wstęp 

Drodzy rodzice / opiekunowie, 

Przed sobą macie szkolny przewodnik naszej szkoły De Toverbal. 

W tym przewodniku szkolnym mogą Panstwo przeczytać o codziennych obowiazkach szkolnych 

Waszych pociech w bieżącym roku szkolnym. 

Obs De Toverbal jest administracyjnym oddziałem obs 't Fonnemint, Sint Annaparochie. Jeśli chodzi o 

politykę szkoly, Toverbal ma własną wizję i misję. 

Nasz proces edukacyjny i rozwój szkoły koncentruje się na edukacji NT2. Nasza szkoła znajduje się na 

terenie AZC w Sint Annaparochie. Populacja szkoly składa się głównie z nowoprzybyłych uczniow. 

Ten szkolny przewodnik opisuje konkretną sytuację w jakiej znajduje sie szkola, De Toverbal. 

Jeśli czytasz lub przeczytales/las ten przewodnik, a masz pytania, zapraszamy do nas.  

W imieniu zespołu obs De Toverbal, 

Johanna Hooiveld, 

Dyrektor 

Przeczytaj i dobrze przechowaj ten przewodnik!!! 

2. Tożsamość szkoly 

2.1 Edukacja publiczna 

De Toverbal jest publiczną szkołą podstawową do spraw edukacji dla dzieci obcojezycznych. Do dzieci 

pochodzących z AZC zwracamy sie jako do "nowoprzybylych.” W De Toverbal mile widziani  są dorośli 

jak i dzieci wszystkich wyznań i narodowości. Szanujemy wszystkie przekekonania życiowe. W naszej 

szkole nie ma znaczenia pochodzenie danej osoby. Każdy pogląd jest szanowany. 

2.2 Bezpieczenstwo i bezpieczne srodowisko szkolne 

Uważamy, że ważne jest, aby szkoła była bezpiecznym, ciepłym i stymulującym do nauki 

środowiskiem dla dzieci. Każde dziecko musi czuć się dobrze i bezpiecznie w naszej szkole. 

Udana wspolpraca opiera się na obopólnym zaufaniu, szacunku i otwartości. Zarówno pomiedzy 

dziecmi jak i rodzicami i nauczycielami naszej szkoly. 

Tylko wtedy, gdy dziecko czuje się bezpiecznie, może się rozwijać. 

 

3. Wizja i misja naszej szkoly 

3.1 Do priorytetow naszej szkoly nalezy: 

· Oferowanie edukacji dostosowanej do potrzeb ucznia; 

· Praca w grupach na roznych poziomach nauczania 

· Praca w małych grupach 

· Każdego dnia nacisk kładziony jest na język niderlandzki i arytmetykę 



· Każdego dnia zwraca się uwagę na s rozwój spoleczno-emocjonalny za pomocą metody SOEMO. 

· Poswiecanie uwagi na twórczy i fizyczny rozwój dziecka 

4.  Organizacja 
4.1  Organizacja szkoly 

 

 

Groep: 1/2 1/2 9t/m12 j   6 t/m 8 j  mb  bb  IB- taken 

Leerlingen:   kleuters kleuters inloop 1  inloop2 blauw groen   

maandagmo TW JV AD  MD JB HB  

maandagmi  TW  AD   MD JB HB   

               

dinsdagmo TW JV AD  MD GF HB  

dinsdagmi  TW   AD  MD GF HB  

                

woensdag MvdP JV AD  MD GF JB IK 

                

donderdagmo TW JV SV  CP GF HB  IK 

donderdagmi  TW   SV  CP GF HB IK 

                

vrijdagmo TW JV SV  CP GF HB   

vrijdagmi     SV  CP GF HB   

    
 

    
 
Groep/ Grupa Groepsnaam/ Nazwa 

grupy 
Leerkracht/ 
Nauczyciel 

Aanwezig op:/ 
Obecny w dni: 

1 en 2 Geel/ Zolta Juf Thea Wolbert 
 
Juf Margriet vd Pal 

Ma-, di-, do- en 
vrijdag 
Woensdag 

Schakelklas (taal) 
Klasa laczona (jezyk) 

Paars/ Fioletowa Juf Maaike Dijkstra 
Juf Cynthia 
Peereboom 

Maandag, di, woe 
donderdag en vrijdag 

Schakelklas (taal) 
Klasa laczona (jezyk) 

Rood/ Czerwona Juf Annet Dijkstra 
Juf Sippie Tadema 

Ma-, di, woe 
Do- en vrijdag 

3,4 en 5 Blauw/ Niebieska Meester Jan 
Braaksma 
Juf Geertje 
Folkertsma 

Maandag 
  
Dinsdag-woe, do en 
vrijdag 

6,7 en 8 Groen/ Zielona Juf Henderika 
Bonnema 
Meester Jan 
Braaksma 

Ma-, di- do- en 
vrijdag 
Woensdag 

Obecni w szkole sa: Verder zijn aanwezig:   
 Directeur/ Dyrektor Johanna Hooiveld Ma- en donderdag 

 IB-ers Ingrid Klumper Woe- en donderdag 

 Coördinator/ 
Koordynator 

Margriet van der Pal Di-, do- en vrijdag 

 Onderwijsassistenten/  
Asystent nauczyciela 

José Vriese 
Mariska Halma 

Iedere ochtend 
Woe-, do- en vrijdag 

 



  



        
 
 
4.2 Plan zajec: 

Dzien Grupa Ranki Po poludnia 
Poniedzialek Zolta 

Przedszkolaki 4 
lata 

08.25 – 12.00  Wolne od szkoly 

 Zolta 
Przedszkolaki 5/6 
lat 

08.25 – 12.00 12.30 – 14.30  

 - klasa łączona 08.25 – 12.00  12.30 – 14.30  
 Fioletowa- klasa 

łączona 
08.25 – 12.00  12.30 – 14.30  

 Niebieska, grupa 
3-5 

08.25 – 12.00  12.30 – 14.30 

 Zielona, grupa 6-8 08.25 – 12.00 12.30 – 14.30 

Wtorek Zolta 
Przedszkolaki 4 
lata 

08.25 – 12.00  Wolne od szkoly 

 zolta 
Przedszkolaki 5/6 
lat 

08.25 – 12.00  12.30 – 14.30  

 Czerwona- klasa 
łączona 

08.25 – 12.00 12.30 - 14.30  

 Fioletowa- klasa 
łączona 

08.25  – 12.00  12.30 – 14.30 

 Niebieska, grupa 
3-5 

08.25 – 12.00  12.30 – 14.30  

 Zielona, grupa 6-8 08.25 – 12.00  12.30 – 14.30  

Sroda Zolta 
Przedszkolaki 

08.25 – 12.15  Wolne od szkoly 

 Czerwona- klasa 
łączona 

08.25 – 12.15 Wolne od szkoly 

 fioletowa- klasa 
łączona 

08.25 – 12.00 Wolne od szkoly 

 Niebieska, grupa 
3-5 

08.25 – 12.15  Wolne od szkoly 

 Zielona, grupa 6-8 08.25 – 12.15  Wolne od szkoly 

Czwartek zolta 
Przedszkolaki 4 
lata 

08.25  – 12.00 Wolne od szkoly 

 zolta 
Przedszkolaki 5/6 
lat 

08.25  – 12.00  12.30 – 14.300  

 czerwona- klasa 
łączona 

08.25 – 12.00  12.30 – 14.30 

 Fioletowa- klasa 
łączona 

08.25 – 12.00 12.30 – 14.30  

 Niebieska, grupa 
3-5 

08.25 – 12.00  12.30  – 14.30  



 Zielona, grupa 6-8 08.25 – 12.00  12.30  – 14.30  

Piatek zolta 
Przedszkolaki 

08.25  – 12.00  Wolne od szkoly 

 Czerwona- 
klasa łączona 

08.25 – 12.00   

 Fioletowa- klasa 
łączona 

08.25 – 12.00 12.30 – 14.30  
 

 Niebieska, grupa 
3-5 

08.25 – 12.00 12.30 – 14.30  
 

 Zielona, grupa 6-8 08.25 – 12.00  12.30 – 14.30 

• Dzieci w wieku 4 lat chodzą do szkoły tylko rano. 

• Kiedy dzieci mają 5 lat, mogą również chodzić do szkoły w południe, z wyjątkiem piątkowego 

popołudnia. 

• Dzieci, które wciąż muszą uczyć się języka niderlandzkiego (uczniowie, którzy dopiero 

mieszkaja w Holandii) codziennie chodzą do grupy Czerwonej lub Fioletowej. Nazywamy te 

klasy Schakelklas – grupy laczone.  

 

Przychodznie do szkoly punktualnie 

Pierwszy dzwonek jest o godzinie 8.25 rano a kolejny o 12.55 po południu, abyśmy mogli rozpocząć 

zajęcia w klasie na czas. 

Jako szkola chcemy aby kazdy rodzic zadbal aby jego dziecko (dzieci) przychodzilo do szkoły na czas 

!!!!! 

Dzieci, które przyjda do szkoły trzy razy za późno, muszą zostac w szkole dluzej, aby nadrobić stracony 

czas.  

 
Specjalnie dla przedszkolakow z grupy Zoltej 1/2: 
Dla przedszkolakow, szkola jest otwarta od godziny 8.15. 
 
Poranek i popołudnie w szkole: 
Rano od 8:15 rano, a po południu od 12:45 na placu jest obecny nauczyciel do sprawowania nadzoru 
nad bezpieczenstwem kazdego ucznia. Od tego czasu dzieci mogą przychodzić do szkoły i bawić się na 
placu. Dzieci z grup od 3 do 8 mogą bawić się na szkolnym placu zabaw, dopóki nauczyciele nie zabiorą 
dzieci do środka. 
 
Krutka przerwa 
Wszystkie dzieci mają przerwę rano. Dzieci z grupy Czerwonej, Fioletowej, Niebieskiej i Zielenoj 
najpierw maja przerwe sniadaniowa, a następnie bawią się o godzinie 10.00 przez kwadrans na placu 
szkolnym. 
Dzieci z grupy Zoltej jedza owoc o 10 rano, a następnie bawią się na zewnątrz lub mają zajęcia ruchowe 
w sali zabaw. 
Dluga przerwa 
Dla dzieci, które jedzą w szkola w czasie od 12.00 do 12.30, Stichting Kinderopvang Friesland zapewnia 
pośrednią opiekę uczniow.  
Na stronie http://www.kinderopvangfriesland.nl/ znajdziecie Panstwo wszystkie informacje na ten 

http://www.kinderopvangfriesland.nl/


temat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Harmonogram wakacyjny 

Nazwa: Od: Do: 

Pierwszy dzien szkoly 23-08-2021  

Przerwa jesienna 16-10-2021 24-10-2021 

Przerwa swiateczna 25-12-2021 9-1-2022 

Ferie zimowe 19-02-2022 27-2-2022 

Wielkanoc 15-4-2022 18-4-2022 

Przerwa majowa(+Swieto 
krolowej) 

28-4-2022 8-5-2022 

Wniebowstapienie 26-05-2022 27-05-2022 

Pinksteren (Zielone Świątki) 5-06-2022 6-06-2022 

Suikerfeest (Festiwal cukru) 
 

Nauczyciele sa obecni w 
szkole, dzieci maja wolne 

Przerwa wakacyjna 16-7-2022    od godziny 12.00  28-8-2022 

 
Seminaria nauczycielskie, 
Dzieci maja wolne od szkoly 

 

• 27-4-2022 

 
 

 

Regulamin wakacyjny na rok szkolny 2021-2022 

W 2006 roku weszła w życie nowa ustawa o trwaniu roku szkolnego. 

Zmiany odnoszą się do całkowitej liczby godzin szkolnych w roku, liczby 

dni w tygodniu i MR (Rada uczestnictwa) musi być zaangażowana w 

określanie czasów szkolnych. Tekst nowej ustawy mowi: "Edukacja jest 

zorganizowana w taki sposób, aby uczniowie otrzymywali co najmniej 7520 godzin nauki w ciągu 

ośmiu lat szkolnych, przy założeniu, że uczniowie mają co najmniej 3520 godzin kształcenia w ciągu 

pierwszych czterech lat i co najmniej 3760 godzin w ciągu ostatnich czterech lat 

szkolnych.” Obliczenia pokazują, że średnio w ciagu pierwszych czterech lat nauki, 

uczen powinien odbyc co najmniej 880 godzin lekcyjnych(tak też jest teraz), a w 

wyzszych grupach co najmniej 940 godzin (okolo 1000 godzin). Średnia całkowita liczba godzin musi 

wynosić co najmniej 940 godzin. W ten sposób uczniowie otrzymują tyle samo lekcji w całym okresie 

szkolnym. 

 

4.4 Choroba badz urlop 

Meldowanie chorego dziecka: 

Cukierki nie są spożywane podczas 

przerw i podczas godzin lekcyjnych! 

Daj dziecku owoc lub zdrową 

kanapkę! 



Jesli dziecko nie moze przystapic do zajec szkolnych, rodzic jest zobowiazany poinformowac 

nauczyciela przed rozpoczeciem lekcji o powodzie nieobecnosci dziecka w szkole.   

4.5 Wizyta u lekarza/stomatologa 

Jeśli Panstwa dziecko musi iść do lekarza lub dentysty, nalezy zgłosić to nauczycielowi 

prowadzacemu. Szkoła może przyzwolic na nieobecnosc ucznia jesli jego/jej obecnosc bedzie 

uzasadniona. Rodzic musi okazac list od lekarza lub dentysty. Możesz zabrać dziecko z klasy na 10 

minut przed wizytą u lekarza. Twoje dziecko może iść do szkoły tego dnia. 

Jeśli musisz udać się do Leeuwarden, musisz również zgłosić to nauczycielowi, a twoje dziecko może 

opuścić czesc dnia szkolnego. 

Dzieci nie mogą być zabrane ze szkoły przez starsze rodzeństwo - musisz to zrobić sam! Chcielibyśmy 

podkreślić, że Twoje dziecko jest zobowiązane do uczęszczania do szkoły i kiedy nie jest chore, po 

prostu musi przyjsc do szkoły! 

5. Gimnastyka/zajecia ruchowe 

Dzieci z grupy żółtej / pomarańczowej bawią się w szkolnej sali zabaw. Te dzieci muszą mieć buty 

sportowe, szorty i przynieś t-shirt do szkoły. 

W szkole trzymamy odzież sportową. 

Dzieci z grup czerwonej, fioletowej, niebieskiej i zielonej raz w tygodniu chodzą do Sali sportowej w St. 

Jacobiparochie lub Minnertsga. Ponizej jest pokazany harmonogram zajec gimnastycznych.  

 
5.1 Plan zajec ruchowych: 

Sala sportowa St Jacobiparochie/  

sala Minnertsga 

Gimnastyka  

Przewoz: autobus 

Wtorek po poludniu 

Kazdego tygodnia 

Grupa fioletowa i 

czerwona (starsi 

uczniowie) 

Czwartek po poludniu  
 
Kazdego tygodnia 

Grupa fioletowa i 

czerwona (mlodsi 

uczniowie) 

Piatek po poludniu 
Kazdego tygdnia 

Grupa niebieska i 

zielona 

  

 
 
 
 
Dzieci są przewożone autobusem. Możliwe, że dzieci czasem wroca do 

szkoły nieco później niż 0 14:30 godzinie. 

Twoje dziecko musi 

nosić odpowiednią 

odzież sportową w 



trakcie zajec sportowych. Obuwie sportowe można nosić tylko na sali 

sportowej. Dzieci, które nie przynoszą odzieży sportowej do szkoły, nie 

mogą uczestniczyć w zajęciach na sali sportowej i beda musialy zostać 

w szkole.



Folder informacyjny obs de Toverbal NT2 

Dyrekcja szkoly może wyrazić zgodę na nieuczestniczenie w lekcjach gimnastyki tylko poprzez ukazanie 

zaswiadczenia lekarskiego. Jeśli Twoje dziecko nie może wziąć udziału w tych lekcjach, musi nadal iść 

do szkoły. Ten czas zostanie wkorzystany w inny sposob.  

Biblioteka 

W St.-Annaparochie znajduje sie biblioteka, z ktorej Panstwa dziecko moze wyporzyczac ksiazki. Jest 

to calkowicie darmowe i doradzamy wszystkim uczniom do wykorzystania tej okazji.  

Noszenie okryc glowy 

Niektorzy rodzice jak i uczniowie uwazaja nakrycia glowy jako konieczne. To nie jest problem w 

naszej szkola. Chcemy jedynie przypomniec o uzywaniu sportowego okrycia glowy w trakcie zajec 

ruchowych.  
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