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Nieuwsbrief 
Dit is de nieuwsbrief van het Dienstencentrum 
Zaan Primair. De nieuwsbrief is te lezen op de 
site www.dczaanprimair.nl en op intranet. 
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Nieuw adres per 22 augustus 2022: 
Dienstencentrum Zaan Primair 

De Noordsterweg 2 
1521 JS Wormerveer 

Tel: 075-30 300 59 
 
 

Bericht van Babs 
En dan staat zomaar ineens de zomervakantie voor de deur en kan het 
Dienstencentrum weer terug kijken op een mooi en enerverend jaar.  
Zo zijn we gestart met onze nieuwe naam ‘Dienstencentrum Zaan 
Primair’, hebben we afscheid genomen van Paul Detering, ben ik als 
nieuwe directeur zeer warm verwelkomd en hebben we met elkaar met 
veel bezieling de scholen, en daarmee de kinderen, ondersteund bij hun 
ondersteuningsvragen. Ook de missie en visie van het Dienstencentrum 
Zaan Primair is onder de loep genomen en heeft geleid tot een prachtig 
nieuw onderschrift: 

Als anders mag, kan alles! 
Het is dan ook een feest te mogen werken met zo een professioneel en gedreven team. Mijn eerste 
half jaar van ontmoeting, verkenning, onderzoeken en doorgronden zit er op. Ik kan niet wachten om, 
in gesprek met de scholen, met ons team verder te bouwen aan de basis- en extra ondersteuning en 
het passend onderwijs op de bij ons aangesloten scholen! 
En het wordt nog beter! Want op 22 augustus aanstaande 
zullen wij verhuizen naar de mooie, nieuwe locatie op de 
Noordsterweg 2, 1521 JS te Wormerveer. Het is een 
prachtig gebouw waar ook de locaties van Dynamica XL 
SBO Sportstraat en SO Tjotterlaan naar toe verhuizen. Zij 
zullen hun intrek nemen na de herfstvakantie.   
Al met al veel om naar uit te kijken en veel om mee aan de 
slag te gaan. Natuurlijk zal het gebouw officieel worden 
geopend. Dit zal ergens in november of december 
plaatsvinden. De uitnodiging volgt, zodat we gezamenlijk 
kunnen proosten op een mooie samenwerking! 

http://www.dczaanprimair.nl/
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Deadlines en aanmeldingen 

 
Komend schooljaar zullen alle werkplaatsen(spraak-taal/lees- en rekenwerkplaats) vaste trajecten 
draaien. Dat betekent dat er 2 momenten zijn dat aangemeld kan worden. De deadlines voor de 
aanmeldingen zijn: 23-01-'23 en 26-06-'23.  
Alle aanmeldingen die nu nog binnen komen zullen dus op de wachtlijst worden gezet voor begin 2023. 
 
De deadlines van de evaluaties van de OOA's zijn 06-02-'23 en 03-07-'23.  
Voor onderzoeken die nog plaats kunnen vinden aan het einde van komend schooljaar is de deadline 
voor aanvragen 05-06-'23.  
 

NIEUW 
 
Komend schooljaar zullen we starten met een OPK (overstaparrangement Peuter Kleuter). Dit 
arrangement is voor startende kleuters die extra ondersteuning nodig hebben. Voorafgaand aan deze 
aanvraag, die altijd via de schoolondersteuner gaat, is de specialist jonge kind al betrokken geweest 
(via aanvraag extern aanbod). Als van daaruit besloten wordt dat een OPK passend is, kan er een 
aanvraag ingediend worden. De specialist jonge kind blijft betrokken bij het OPK. De uitvoering van het 
OPK wordt bekostigd door het SWV. Op het eerste IB netwerk in september volgt meer informatie. 
 

Afscheid 
 
Hoi collega's 
 
Op wat melancholieke momenten na, sluit ik met plezier mijn werkzame leven in het onderwijs af. 
Het is goed om op tijd te stoppen. En eigenlijk voelt dat voor mij "spannender" dan door te gaan met 
werken! 
 
20 jaar met plezier op de Alexander Roozendaalschool in Amsterdam als leerkracht,  
en daarna 20 jaar als ambulant begeleider, in Zaandam op Het Anker, later Molenwerf en voor het 
Dienstencentrum gewerkt. 
 
Als ambulant begeleider en daarna specialist passend onderwijs, mocht ik meedenken met scholen 
over hoe de beste zorg aan kinderen te bieden. Het passend onderwijs werd ingevoerd; een 
spannende tijd. Het vraagt om inzicht, geduld, samenwerking en afstemmen. Op alle scholen ben ik 
dit, met sterke inzet, tegengekomen.  
Mijn respect hiervoor! 
 
Ik bedank de scholen van Zaan Primair voor de fijne samenwerking in al die jaren. 
 
Hartelijke groet van mij, en wie weet tot nog ‘ns ziens .. 
Michaele Hoekx 
 
 

 
 

http://www.dynamicaxl.nl/
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Even voorstellen 
 

Mijn naam is Sanne van den Bergh, ik ben 41 jaar oud en woonachtig in Koog aan de 
Zaan. Ik ben moeder van twee lieve jongens (Finn en Thomas) en getrouwd met Stefan. 
Ik heb een ‘gezellig druk’ sociaal leven en geniet daarvan. Verder wandel ik graag met 
de hond of ben te vinden bij de paarden.  
De afgelopen zeventien jaar heb ik met veel plezier gewerkt in het speciaal onderwijs 
op Dynamica Molenwerf. Ik heb mijn hart verpand aan de leerling met speciale 
onderwijsbehoeften: de leerling die iets extra’s van mij vraagt om tot leren en 

ontwikkelen te komen. Eerst als leerkracht en later als zorgcoördinator, is mijn drijfveer altijd geweest 
om te zoeken naar mogelijkheden om de leerling en/of leerkracht stappen in de eigen ontwikkeling te 
laten maken. Het van dichtbij meemaken dat een leerling of leerkracht ervaart het zelf te kunnen en 
tot inzichten komt, vind ik een mooi proces. 
Ik hoop dat ik vanuit mijn kennis en ervaring een bijdrage kan leveren aan de vraagstukken op het 
gebied van passend onderwijs. Ik besef goed dat deze functie komt met nieuwe uitdagingen en dat ik 
zeker in het begin nog echt lerende en zoekende zal zijn. Dat maakt de overstap dan ook best een 
beetje spannend, maar ik kijk er vooral naar uit om te starten en met iedereen kennis te maken.  Tot 
in het nieuwe schooljaar! 
Groeten Sanne  
 

***** 
 

Beste collega’s, 
Ik ben Ilona van Vliet.  
Ik ben 39 jaar en woon samen met mijn  man en 2 kinderen van 8 en 10 jaar in 
Krommenie. 
Afgelopen jaren heb ik met heel veel plezier op OBS de Lindenboom gewerkt. Ik ben 
op de Lindenboom gestart als leerkracht van de groepen 1 t/m 3. De laatste jaren was 
ik op de school betrokken als  jonge kind IB-er en was ik daarnaast nog werkzaam als 

peuter IB-er van de wijk Poelenburg. 
Verder werk ik 2 dagen per week als bovenschools VVE - en jonge kind specialist bij Zaan Primair. 
Ik heb ontzettend veel zin om aankomend schooljaar 3 dagen per week voor het Dienstencentrum te 
mogen werken. 
Ik zal mij voornamelijk richten op het traject: OPK. 
Dit is een nieuw traject waarbij ik startende kleuters zal begeleiden, die ondersteuning nodig hebben 
die de basisondersteuning overstijgt. Ik zal preventieve ondersteuning verzorgen binnen de eigen 
groep, om de kinderen een goede start op de basisschool te bieden.  
 

***** 
 

Beste lezer,  
Ik ben Suzanne Roest en vanaf augustus mag ik het team van het 
Dienstencentrum komen versterken als Specialist Passend Onderwijs. Na 
mijn afstudeerstage bij het onderzoeksteam van het Dienstencentrum heb 
ik gewerkt op een kind jeugdcentrum. Na het werken op diverse 
behandelgroepen heb ik mij gespecialiseerd in zowel het geven van 
(schaduw)begeleiding op school als het bieden van thuisbegeleiding. Nu is 

het tijd voor een nieuwe uitdaging en mag ik mijn expertise vanuit de master Orthopedagogiek Leer- 
en aandachtsproblemen en het methodisch handelen in zetten voor het Dienstencentrum; voor 

http://www.dynamicaxl.nl/
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scholen, leerkrachten, ondersteuners en natuurlijk de kinderen! Ik kijk er naar uit u te ontmoeten en 
samen te kijken naar de mogelijkheden die voor ons liggen. Fijne vakantie en tot in het nieuwe 
schooljaar! 
 

***** 
 
Dag allemaal, 
  
Voordat ik kennis met jullie maak, wil ik graag vertellen dat ik me bevoorrecht voel dat ik, als 
gespecialiseerde leerkracht Buiten Gewoon Leren vanuit het Samenwerkingsverband, mag werken op 
Landgoed Spijkerboor. De leerlingen die ik ga opvangen zijn tussen de 7 en 13 jaar.  
Na mijn carrière van jeugdhulpverlener, kleuterjuf, mentor VSO Molenduin en Begeleider Passend 
Onderwijs is dit weer een project dat ik op mag zetten.  

  
Ik ben Merel Cornet-Pols en woon in Krommenie met Marcel, Pip, Sef en Juup. Ik 
houd van koken, gezellige mensen en ben graag in de natuur. In de natuur, met 
wind in de haren, in een rustige omgeving, voelen kinderen zich snel op hun 
gemak; dat heb ik ook! 
Landgoed Spijkerboor is hiervoor de juiste plek. In het voorhuis van de boerderij 
starten we, Kelly de Bruin (Agora) en ik, ons klasje. 
We hebben er zin in! 
  

Hartelijke groet, 
 
Merel Cornet 
Gespecialiseerde leerkracht Buiten Gewoon Leren 
 
 

* BIJLAGE REKENEN EN WISKUNDE 
 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie 
en 

wederom een goede samenwerking 
in het nieuwe schooljaar! 

 

 

 

http://www.dynamicaxl.nl/

