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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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Opening Noordsterweg 2 te Wormerveer 
 
Op 8 december j.l. is ons nieuwe gebouw op de 
Noordsterweg 2 te Wormerveer officieel geopend door 
wethouder Natasja Groothuismink van de Gemeente 
Zaanstad. Ruim 150 genodigden woonden de opening 
bij en kregen een rondleiding. 
Wat is het mooi geworden! Wat zijn we blij met dit 
prachtige gebouw! 
Het is inmiddels 5 jaar geleden, ik toen nog in de functie 
van directeur van de scholen van Dynamica XL, dat 
opnieuw het proces van de Nieuwbouw voor de locaties Sportstraat, Tjotterlaan en het 
Dienstencentrum in gang werd gezet. De projectgroep waaronder Paul Detering en ik hebben menige 
noot gekraakt. Het projectplan, Prognoses leerlingenaantallen, selecteren mogelijke architecten, het 
vulde onze agenda. 
 
Bij de presentaties van de 5 architecten waren Paul en ik snel om, toen we architectenbureau BRTA 
hoorden vertellen over de nestjes die ze wilden maken in het gebouw, waarin termen als geborgenheid 
en veiligheid werden genoemd. 
 
Wat een goede keuze is dat geweest! Op schoolbezoek bij een gebouw in Barneveld van BRTA werd 
eens te meer duidelijk dat ze de vertaalslag wisten te maken naar kinderen in alle verscheidenheid. 
 
En dat is goed terug te zien in het gebouw: 

• Rustige kleuren 

• Ronde beschermende vormen 

• Lichte verwelkomende ruimtes 

• Duidelijke lijnen 

• En natuurlijk… die nestjes in het gebouw! 
 
En nu komt veel hier samen. Een gebouw waarin dagelijks wordt gewerkt om kinderen datgene te 
geven wat ze ook daadwerkelijk nodig hebben. Vanuit het Dienstencentrum Zaan Primair, met een 
fantastisch team van gedreven collega’s, vooral ondersteunend in het regulier onderwijs om zodoende 
zo thuis nabij onderwijs te bieden. Met korte lijnen naar het Samenwerkingsverband PO Zaanstreek, 
omdat deze vanuit Zaan Primair ook hier haar thuisbasis heeft. Samen met de scholen van Dynamica 
en Babino een gebouw vol professionaliteit en expertise en natuurlijk… geweldige kinderen! 
 

 
Wethouder Natasja Groothuismink en vooraan 
ceremoniemeester Paul Detering tijdens 
ontvangst cadeau gemeente. 
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We maken ons hard, samen met de gemeente, het onderwijs, de Jeugdzorg en kinderopvang, voor 
onderwijs voor elk kind, want er moet nog veel gebeuren! 
 
Des te meer zijn we dankbaar en prijzen we ons rijk met dit prachtige gebouw. Wij voelen ons 
bevoorrecht te mogen werken op deze mooie plek en ik ben er van overtuigd dat kinderen dit ook 
voelen en het ze helpt in hun ontwikkelingskansen! 
 
Babs Schipper 
Directeur Dienstencentrum Zaan Primair  
Bestuurscoördinator Samenwerkingsverband PO Zaanstreek 

 
 
Belangrijke deadlines. 
 
23 januari 2023; deadline aanvragen lees-spraak/taal- en rekenwerkplaats. 
6 februari 2023; deadline OOA evaluaties. 
 
Basiscursus kinderen met SpraakTaalproblemen in de onderbouw 
 
Afgelopen maanden heb ik aan diverse collega's van het Dienstencentrum mogen vertellen over het 
aanbod wat wij gaan bieden; Basiscursus op spraaktaalontwikkeling in de onderbouw. Het doel is dat 
leerkrachten na het volgen van deze cursus in staat zijn om een taalplan te maken en meer inzicht 
hebben verworven op dit gebied. 
Een ambulant begeleider van de Alexander Roozendaal school heeft deze cursus ontwikkeld en het 
Dienstencentrum de mogelijkheid geboden om dit aan te bieden. We hopen dat scholen hun 
onderbouwcollega's en taalspecialisten de gelegenheid bieden om deze cursus te gaan volgen.  
Dit jaar word ik ingewerkt in de materie en samen met de jonge kind specialisten maken wij gebruik 
van het materiaal. De signaleringslijst die ik uitgebreid met de collega's besproken heb biedt inzicht 
waar en hoe aan te pakken als een leerling op een onderdeel uitvalt of meer ondersteuning nodig 
heeft. 
Dit jaar als pilot, maar volgend jaar willen we dit aanbieden vanuit het Dienstencentrum aan de scholen 
van Zaan Primair en Dynamica Onderwijs. 
 
Irma van der Meer 
Specialist Passend Onderwijs 
Dienstencentrum Zaan Primair 
 
 
OPK, overstap arrangement peuter-kleuter. 
 
Naast het Traject Jonge Kind biedt het Dienstencentrum  sinds 
schooljaar 2022-2023 ook het OPK aan. 
OPK staat voor Overstaparrangement peuter-kleuter. 
Het doel van het OPK is om de leerling tijdens de 
overgangsfase naar de basisschool een extra steuntje in de rug 
te bieden.  
Door al vroeg betrokken te zijn bij de overdracht van de 
peuters naar de school waar ze zijn ingeschreven kunnen wij 
als Dienstencentrum onze expertise aanbieden. 
We starten het OPK altijd vanuit een aanvraag extern aanbod, daarna zal er een observatie  worden 
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ingepland door een specialist passend onderwijs. De observatie van de specialist kan al plaatsvinden 
vanaf  3.8 jaar op de voorschoolse voorziening.  De specialist bespreekt na de observatie of een OPK 
haalbaar is of dat een ander aanbod/traject mogelijk passender is.   
Tijdens het OPK begeleidt de specialist de leerling op de reguliere school voor 2 uur per week  voor 
een periode van 12 weken.  Zij biedt  de leerling ondersteuning bij het aanleren van de routines en 
vaardigheden die nodig zijn om een goede start te maken in groep 1 en om er samen voor te zorgen 
dat de kinderen op de school in de wijk te kunnen blijven.  Naast de begeleiding van het kind, ontvangt 
de leerkracht ook gerichte ondersteuning en handelingsadviezen om in te zetten in de klas. 
 
We hebben afgelopen periode een mooie start gemaakt met het OPK.  Bij elke start loop je tegen 
nieuwe uitdagingen aan en daar zijn we gelijk mee aan de slag gegaan om het traject nog passender te 
maken. De gerichte spelbegeleiding op de groep en de schaduwbegeleiding van de leerlingen blijkt 
zeer waardevol. We zien een mooie groei in het zelfvertrouwen en betrokkenheid van de leerlingen. 
We hebben ook een leerkracht gevraagd om haar ervaring met het OPK met ons te delen. Zij geeft aan 
dat ze de korte lijntjes tussen de specialist en haar als zeer prettig ervaart en ook vindt zij het fijn dat 
er vanaf de start al ondersteuning is bij de specifieke aanpak voor de leerling.  
Door het OPK is er een nog intensievere samenwerking ontstaan met Levvel en gaan we in januari 
starten met  de eerste OPK  vanuit SKC naar een reguliere groep 1. 
Er komen steeds meer aanvragen binnen voor het OPK,  we hopen nog veel kinderen hiermee een 
goede start  op school te kunnen bieden. 
 
Even voorstellen. 
 

Hoi, mijn naam is Kirsten de Boer en sinds deze maand werk ik als 
schoolondersteuner bij het Dienstencentrum. Hiervoor heb ik als behandelaar en 
diagnosticus gewerkt in de dyslexiezorg, alwaar ik tevens onderwijsadviseur voor 
de Zaanstreek was op het gebied van taal en rekenen. Hoewel het raakvlak van 
zorg en onderwijs mij erg beviel, werd het tijd om de verbreding op te zoeken. In 
mijn functie als schoolondersteuner hoop ik mee te kunnen denken en adviseren 
over ondersteuningsvraagstukken en zo nog meer kinderen van het juiste 
onderwijs en zorg te kunnen voorzien. Een mooie uitdaging!  
In mijn vrije tijd ben ik vooral creatief bezig: ik ben lid van een musicalvereniging 

in Velsen, waar ik tevens woon, en kruip graag achter de naaimachine. Verder kun je me altijd wakker 
maken voor een toffe superheldenfilm of gewoon een lekker quizprogramma.  
 
 

Mijn naam is Lisette Way, getrouwd met Kevin en moeder van twee heerlijke 
jongens.  
Na mijn studie Forensische Orthopedagogiek heb ik gewerkt als freelance 
orthopedagoog.  
Vervolgens heb ik de Pabo gedaan en stagegelopen op diverse Zaan Primair 
scholen en een aantal jaar gewerkt als leerkracht.  
Via wat omzwervingen ben ik weer terug bij Zaan Primair, nu als orthopedagoog 
bij het Dienstencentrum. Ik heb er enorm veel zin in! 
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Hoi allemaal,  
Sinds 1 november mag ik de functie Schoolondersteuner vervullen bij het 
Dienstencentrum van het Zaan Primair. Voor wie ik nog niet heb gesproken, 
hier een stukje over mij: Laura Blaauw, aangenaam. Samen met mijn man en 
twee dochters van net 6 en 2,5 woon ik al een aantal jaren in het mooie 
Zaandam. In 2015 ben ik als Orthopedagoog afgestudeerd aan de UvA, waarna 
ik een aantal jaren als dyslexiebehandelaar en onderzoeker werkzaam ben 
geweest bij het OBD Noordwest. Naast mijn werk voor Zaan Primair, werk ik 
ook als zelfstandige slaapcoach voor kinderen van 0-6 jaar.  
Tot snel!  
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