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Voorwoord

Nootdorp, juni 2020

Geachte ouders en/of verzorgers,

Dit is de schoolgids van de Sint Jozefschool voor het schooljaar 2020/2021. In deze schoolgids beschrijven we 
het beleid en de afspraken van de school in het algemeen en geven de geplande doelen en activiteiten aan 
voor het komende schooljaar. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Gedurende 
het schooljaar informeren wij u over aanvullingen en eventuele correcties door middel van onze nieuwsbrief. 
De schoolgids wordt gepubliceerd op onze website: https://www.sint-jozefschool.nl/, een gedrukte versie is 
in beperkte oplage te verkrijgen op school. 

We starten het schooljaar 2020/2021 met 22 groepen. 
De Jozefschool blijft in beweging! Onderwijskundig blijven wij ons ontwikkelen en voeren als gevolg daar-
van veranderingen en vernieuwingen door. Naast onderwijs bieden wij vanaf komend schooljaar in nauwe 
samenwerking met kinderopvangorganisatie Skippy PePijN ook opvang aan binnen onze school, zo kunnen 
onze leerlingen van 7.30 tot 18.30 uur in hetzelfde gebouw onderwijs en opvang genieten! U leest er meer 
over in deze schoolgids en op de website van school. 

Onze slogan is: “Samen laten we de kinderen groeien”, door als ouders, school en eventueel opvang rond 
het kind te staan, bereiken we samen de meest optimale omstandigheden om de kinderen te laten groeien. 
Wij staan voor een open en eerlijke communicatie, met als doel uw kind en onze leerling bij die groei te 
begeleiden en ondersteunen.

We wensen iedereen een heel fijn en leerzaam schooljaar toe.

Met vriendelijke groet namens het team,

Mirjam Hofland en Hester van Waart 
Directie Sint Jozef Basisschool

Sint Jozefschool

Sportparkweg 6-8, 2631 GA  Nootdorp
T  015 310 96 54
F  015 361 84 93
E  jozefschool@laurentiusstichting.nl
I  www.sint-jozefschool.nl

Directie:
Hester van Waart (directeur)
Mirjam Hofland (adjunct-directeur)

De school telt ruim 500 leerlingen en 
heeft ongeveer 50 medewerkers.

De inhoud van deze schoolgids heeft de instemming van de medezeg-
genschapsraad van de St. Jozef Basisschool. Jaarlijks na vaststelling 
door de MR ontvangen de ouders van de leerlingen via Social Schools 
de schoolgids als pdf bestand. Meestal in de eerste schoolweek van het 
betreffende schooljaar. Ook is hij terug te vinden op onze website. Verder 
wordt de gedrukte schoolgids gedurende het jaar verzonden of uitgereikt 
aan ouders die informatie aanvragen over de school om eventueel tot een 
inschrijving over te gaan.

Begripsbepaling 
Ouders = ouders en verzorgers 
Wij = de mensen die op de Sint Jozefschool werken 
U = ouders, verzorgers en belangstellenden 
School = de Sint Jozefschool 
Onderbouw = groep 1 t/m 4 
Bovenbouw = groep 5 t/m 8
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2 Waar de school voor staat

2.1 IDENTITEIT ... 
 een bijzonder uitgangspunt
De Sint Jozefschool is een katholieke school. Levens-
beschouwelijke ontwikkeling is dan ook onderdeel 
van de activiteiten op onze school. Soms is dat 
heel duidelijk, zoals bij de viering van katholieke 
feesten als Pasen en Kerstmis. Maar vaak is onze 
levensbeschouwing verborgen aanwezig als inspi-
ratiebron voor onze omgang met elkaar en ande-
ren. Wij praten met de kinderen over waarden en 
normen en leren ze respect te hebben voor andere 
geloofsovertuigingen. Iedereen die zich kan vinden 
in onze identiteit en het onderwijs dat wij bieden, is 
welkom op de Sint Jozefschool. Dat betekent dat 
wij verwachten dat alle leerlingen meedoen aan de 
activiteiten die te maken hebben met onze identiteit.

2.2 VISIE
Op de Sint Jozefschool begeleiden wij de kinderen 
vanuit onze kerngedachte: 

SAMEN laten we de kinderen groeien 

Wij geloven in een prettige, stabiele schoolomge-
ving waarin kinderen zich veilig voelen en plezier 
hebben. Een omgeving waarin iedereen fouten mag 
maken en waar elk kind zijn unieke zelf mag zijn. 
Respect voor en betrokkenheid bij elkaar vinden wij 
essentieel. Wij helpen de kinderen hun talenten te 
ontwikkelen en grenzen te verkennen. 

Op school leggen we de basis voor het kind om zich 
straks in de maatschappij te kunnen handhaven. 
Daarom hebben wij een breed onderwijsaanbod dat 
zich niet alleen richt op de basisvakken, maar ook 
op specifieke vaardigheden die kinderen in de 21e 
eeuw nodig hebben. Denk aan ICT, samenwerken, 
presenteren, Engels, creativiteit, beweging en het 
aanleren van sociale vaardigheden. 

Wij werken veel SAMEN met de ouders, die een 
onmisbare rol spelen in de ondersteuning, verbre-
ding en verdieping van onze school. Wij zorgen er 
SAMEN voor dat onze kinderen zich breed ontwik-
kelen tot evenwichtige, sociale mensen. 

2.3 DE VIJF KERNWAARDEN 
 VAN DE SCHOOL 

Hieronder zijn vijf kernwaarden uitgewerkt. De 
omschreven begrippen geven weer hoe we de 
Jozefschool zien en hoe we binnen de school wil-
len werken. 

Samen
Het woord SAMEN staat centraal op de 
Sint Jozefschool. We leren van en met 
elkaar. Interactie met en tussen de kin-

deren, het team, de ouders en de omgeving is nodig 
om je eigen identiteit te ontwikkelen. Daarom zijn 
samenwerkend leren en het gebruik van coöpera-
tieve werkvormen van grote waarde voor ons onder-
wijs. We stimuleren de kinderen elkaar te helpen en 
met elkaar in gesprek te gaan. Ouders participeren 
actief binnen de school en het onderwijs. Zo dragen 
we SAMEN bij aan de persoonlijke groei van onze 
kinderen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel.

Veiligheid
De Sint Jozefschool biedt een veilige 
schoolomgeving waar iedereen zijn 
unieke zelf mag zijn. Wij accepteren 

elkaar en geven elkaar de ruimte om onze eigen 
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mogelijkheden en talenten te ontwikkelen. Com-
municeren doen wij op een vriendelijke, positieve 
manier. Conflicten gaan wij niet uit de weg, maar 
lossen we SAMEN op. 

Respect
Op de Sint Jozefschool laten wij mensen 
in hun waarde. Wederzijds respect tus-
sen leerlingen, leerkrachten en ouders 

is vanzelfsprekend. Iedereen mag zichzelf zijn en 
mag zijn of haar eigen mening ventileren. We heb-
ben respect voor elkaars levensopvattingen en luis-
teren naar elkaar. De algemene fatsoensnormen 
zijn ook binnen de school van toepassing. 

Authentiek  
Wij richten ons op de Sint Jozefschool op 
de talenten en positieve eigenschappen 
van de ander. Iedereen mag zijn unieke 

zelf zijn. Iedereen heeft een eigen, persoonlijke, bij-
zondere waarde. We accepteren elkaars verschei-
denheid en geven iedereen de ruimte zichzelf te zijn. 
Ieders kwaliteiten worden gewaardeerd en zo goed 
mogelijk ingezet. Zo stimuleren we authenticiteit en 
het ontwikkelen van de eigen unieke identiteit 
  
Betrokken

Op de Sint Jozefschool zijn we betrok-
ken bij elkaar. Kinderen, team en ouders 
hebben aandacht voor elkaar, zodat 

iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt. We 
versterken elkaar en vullen elkaar aan. SAMEN 
laten we de kinderen groeien.  

2.4 HET GEDRAGSPROTOCOL 
In het gedragsprotocol staat beschreven wat u van 
ons als school mag verwachten, maar ook wat we 
verwachten van kinderen en ouders. Het beschrijft 
wat ieders rol is binnen de school. In het proto-
col is opgenomen hoe we preventief handelen ter 
bevordering van positief gedrag. Vervolgens is er 
een stappenplan opgenomen hoe we handelen 
voor als het gedrag niet is zoals we graag zien 
om een positieve sfeer te behouden. Het pestpro-
tocol, is een onderdeel van het gedragsprotocol. 
Het gedragsprotocol is als pdf-document te vinden 
is op onze website. Het gedragsprotocol wordt dit 
schooljaar herzien.

2.5  INSPELEN OP HET ACTUELE
 CORONA-VIRUS
Sinds maart 2020 is de wereld in de ban van het 
COVID-19 (corona) virus. De afgelopen periode 
is het basisonderwijs geconfronteerd met aller-
lei maatregelen die de verspreiding van het virus 
moeten tegengaan. Na een sluitingsperiode van 5 
weken, tot het draaien met halve klassen, naar een 
situatie met alle leerlingen binnen school en alle 
ouders daar buiten. Wij kunnen niet voorspellen 
hoe het virus zich gedraagt en welke maatrege-
len en richtlijnen daarbij benodigd zijn. Wij volgen 
als Laurentiusstichting en als Sint Jozefschool alle 
regels en richtlijnen in de protocollen van de PO-
raad. Deze zijn op basis van de richtlijnen van het 
RIVM opgesteld. Bij wijzigingen en/of aanpassingen 
van de regels en richtlijnen stellen wij ouders via 
Social Schools op de hoogte.
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3 De organisatie van het onderwijs

3.1.  DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL
De school biedt klassikaal onderwijs, we maken bij 
de basisvakken gebruik van het Expliciete Directe 
Instructie-model met differentiatie op ten minste 3 
niveaus. Er wordt gewerkt in vier bouwen (zie 3.6). 
In de groepen 1-2 wordt gewerkt met gemengde 
(heterogene) groepen.
Vanaf groep 3 wordt gewerkt met jaargroepen 
(homogene groepen).

We beschikken naast groepslokalen over een 
goed uitgeruste bibliotheek. Verder is er een han-
denarbeidlokaal, een gemeenschapsruimte, twee 
speelzalen, een personeelskamer, een IB-kamer, 
een directie/administratiekamer, een repro-ruimte, 
spreekkamers en tot slot diverse magazijnen. Eén 
van de groepslokalen is ingericht als muzieklokaal, 

een ander als werkruimte voor de plusklassen.

De kinderopvang is gehuisvest in de westelijke vleu-
gel van onze school en heeft haar eigen ingang. 
Naast een aantal lokalen, maken zij ook gebruik van 
andere ruimten binnen school en onze buitenruimte 
om tijdens de voorschoolse, tussenschoolse of 
naschoolse opvang hun activiteiten aan te bieden. 
De peuteropvang heeft haar eigen buitenruimte.

3.2. DE SAMENSTELLING VAN 
 HET TEAM
De directie van de Sint Jozefschool bestaat uit een 
directeur en een adjunct-directeur die volledig ambu-
lant zijn voor directietaken. Een secretaresse onder-
steunt de directie bij administratieve taken 2 ½ dag 
per week. 
Iedere bouw heeft een eigen coördinator. Deze vier 
bouwcoördinatoren vormen samen met de directie 
en een afgevaardigde van de interne begeleiding het 
managementteam (MT). Binnen dit MT zijn de taken 
en verantwoordelijkheden zo verdeeld dat we onze 
school samen optimaal kunnen leiden en de lijnen 
tussen het MT en het team zo kort mogelijk zijn. 

Ter coördinatie van de zorg op school hebben wij 
drie interne begeleiders (IB’ers) werkzaam. De 
IB’er’s hebben tot taak de leerlingenzorg te vol-
gen, te coördineren en waar nodig te verbeteren. 
Zij voeren gesprekken met leerlingen, leerkrachten 

en ouders, volgen de resultaten, stellen ontwik-
kelingsperspectieven op, onderhouden contacten 
met externe hulpinstanties enz. Wij hebben ook een 
leerkrachtondersteuner en onderwijsassistent om 
ondersteuning te bieden aan (groepjes) leerlingen 
die dit nodig hebben.

De groepen worden geleid door groepsleerkrachten 
die of alleen full time voor de groep staan of met 
een duo-partner part time. Als er sprake is van een 
duo, zorgen zij voor een goede overdracht naar 
elkaar om elkaar zo volledig mogelijk te informeren 
en zo op de hoogte te zijn en te houden.

Op onze school werken wij met vakleerkrachten 
voor gymnastiek en voor muziek. Zij verzorgen voor 
alle groepen muziek- en gymlessen. Wij hebben 
twee conciërges die verantwoordelijk zijn voor de 
schoonmaak en het klein onderhoud van de school.

3.3.  DE ACTIVITEITEN VOOR DE 
 KINDEREN

In de onderbouw leren de kinderen tijdens 
hun spel
In de onderbouw werken we met de nieuwste ver-
sie van de methode Schatkist. (https://www.zwij-
sen.nl/lesmethoden/schatkist) Schatkist werkt met 
thema’s, bijvoorbeeld rondom de ruimte, de wereld, 
dieren enzovoort.
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Met deze methode wordt een rijke leeromgeving 
gecreëerd door het beschikbaar stellen van veel 
aanschouwelijk materiaal. In gesprekken, instruc-
ties, verwerkingsopdrachten en spelsituaties komen 
de kinderen samen tot ontwikkeling, ze leren veel 
begrippen kennen en leren effectief communiceren.

DE BASISVAARDIGHEDEN

Lezen
Er wordt begonnen met lezen wanneer de kinderen 
daaraantoe zijn. De nadruk op het zogenaamde 
‘aanvankelijk’ lezen ligt echter in groep 3. In deze 
groep maakt men gebruik van de methode ‘Veilig 
leren lezen’ (Kim versie). Door een leesverbeter-
traject dat we hebben doorlopen met een expert 
van Hogeschool Windesheim, gebruiken we de 
methode als bronnenboek en verrijken het aanbod 
met verschillende extra leesactiviteiten. Daarnaast 
maken we gebruik van ondersteunende materialen 
en methodes afkomstig uit het protocol ‘Leespro-
blemen en dyslexie’. U kunt u hierbij denken aan 
het digitale programma BOUW! En Connect Lezen.
Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de 
verschillen in leesvaardigheid.

Vanaf groep 4 wordt aandacht besteed aan het 
zogenaamde Voortgezet Lezen: het bevorderen 
en oefenen van de technische leesvaardigheid, het 
begrijpend lezen en het studerend lezen. In de groe-
pen 4 t/m 8 wordt de methode ‘Leeslink’ gebruikt, 
Leeslink is een complete digibordmethode (https://
www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/lezen/

leeslink.htm) voor begrijpend en studerend lezen 
voor groep 4 t/m 8. Elke week staan nieuwe lessen 
online, die digitaal en op papier verwerkt worden. 
Dat maakt Leeslink gevarieerd en altijd actueel.

Voor technisch lezen gebruiken we de methode 
Station Zuid (https://www.malmberg.nl/basison-
derwijs/methodes/lezen/station-zuid/didactiek-en-
organisatie.htm) voor de groepen 4 t/m 8. Station 
Zuid een methode voor voortgezet technisch lezen, 
waarmee kinderen op een effectieve én stimule-
rende manier (verder) leren lezen. Station Zuid 
staat voor effectief leesonderwijs met hoge lees-
resultaten en biedt uitdaging voor alle lezers. Naast 
een complete leerlijn technisch en vloeiend lezen 
bevat de methode een unieke leerlijn leesbevorde-
ring en literatuureducatie. 

Verder worden er bepaalde leesvormen gehanteerd 
zoals: Ralfi-, koor-, tutor- en groepslezen. Ten slotte 
wordt de leesbeleving van de kinderen bevorderd 
d.m.v. het vrij lezen, de boekbesprekingen en het 
voorlezen. 

De school beschikt over een eigen bibliotheek. 
Deze is twee dagen in de week open. Er zijn dan 
ouders aanwezig om het ruilen te begeleiden.
Elk jaar wordt aandacht besteed aan de Kinderboe-
kenweek en de Nationale Voorleesdagen. 

Taal
Bij het taalonderwijs staan lezen, spreken, luisteren 
en schrijven centraal. Taalaspecten zoals spellen 

en ontleden staan in dienst van bovengenoemde 
vier aspecten. In de groepen 4 t/m 8 gebruiken 
we de methode ‘Taal Actief 4’ (https://www.malm-
berg.nl/basisonderwijs/methodes/taal/taal-actief.
htm). Een complete methode voor taal, spelling en 
woordenschat. 
Voor het schrijfonderwijs gebruiken we de methode 
‘Pennenstreken’ (https://www.zwijsen.nl/lesmetho-
den/pennenstreken). Deze biedt naast verbonden 
schrift (aan elkaar schrijven) ook blokschrift voor 
kinderen voor wie dat motorisch beter past. Komend 
schooljaar evalueren wij onze schrijfmethode.    

Rekenen en wiskunde
Voor het vak rekenen gebruiken we voor de groe-
pen 3 t/m 8 de nieuwe methode Wereld in getallen 
5 (https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/metho-
des/rekenen/de-wereld-in-getallen.htm) in.
De didactiek van De wereld in getallen 5 is geba-
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seerd op de laatste didactische inzichten en resulta-
ten van wetenschappelijk onderzoek. In de groepen 
3, 4 en 5 is het startniveau van de les voor de hele 
groep gelijk. Iedere dag hebben alle kinderen de 
mogelijkheid om het moeilijkste niveau te behalen. 
Iedere dag wordt er gekeken welke kinderen ver-
lengde instructie nodig hebben.

Werken op je eigen niveau is goed mogelijk binnen 
deze rekenmethode. Voor zwakkere rekenaars is er 
extra ondersteuning, verwerking op maat en vanaf 
groep 6 een eigen leerlijn mogelijk.

De wereld in getallen 5 biedt voor de sterkste reke-
naars een uitgewerkte compactingroute met aan-
vullende plusopdrachten.

Op vrijdag aan het eind van elke week (les 5, 10 
en 15) van elk blok vindt de les ‘Test-je’ plaats. Dan 
wordt duidelijk of de kinderen de doelen van die 
week beheersen. Zo wordt eigenaarschap van de 
leerlingen vergroot.

Wereldoriënterende vakken
De vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur 
en Verkeer worden afzonderlijk gegeven. Voor de 
groepen 5 t/m 8 staat wereldoriëntatie één keer 
per week op het rooster. We werken in blokken 
van drie weken per vak. Op deze manier voldoen 
we ruimschoots aan de gestelde kerndoelen voor 
alle WO-vakken. 
Bij het werken met projecten wordt wereld oriënte-
rend gewerkt.

Geschiedenis
De groepen 5 t/m 8 werken met de geschiedenis-
methode ‘Speurtocht’ (https://www.thiememeulen-
hoff.nl/primair-onderwijs/geschiedenis/speurtocht). 
De indeling van de geschiedenismethode in tien 
tijdvakken is geënt op de Europese geschiedenis. 
Dit schooljaar zal de geschiedenismethode worden 
geëvalueerd.

Aardrijkskunde
Bij dit vak wordt gewerkt met de methode ‘Argus 
Clou’(https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/
methodes/zaakvakken/argus-clou.htm).
Zelf de wereld ontdekken en onderzoeken. Dat doen 
kinderen met de lesmethode Argus Clou Aardrijks-
kunde. Argus Clou is ‘professor in alles’. Aan de 
hand van een authentieke bron en ontdekvragen 
daagt hij kinderen uit om anders over de wereld 
na te denken. De kinderen ontrafelen mysteries, 
onderzoeken kijkplaten en ontdekken geheimen. 
Topografie wordt in een context aangeboden met 
staatkundige én thematische kaarten. 

Natuur en techniek
Voor het vak Natuur en Techniek hanteren wij 
de methode Binnenstebuiten (https://youtu.be/
Pu9WNoQQdy4) in, in groep 4 wordt met de voorlo-
per hiervan gewerkt. Uitgangspunt van de methode 
is een activerende didactiek vanuit het principe 
‘voelen is onthouden’. 

De methode is thematisch opgebouwd. In groep 5 
t/m 8 worden vijf thema’s van elk vijf lessen aange-

boden: vier thema’s natuur en techniek en één opti-
oneel vakoverstijgend thema waarin ook leerstof 
aardrijkskunde en geschiedenis is verwerkt. Kern 
van de methode zijn de digibordlessen, die ver-
wijzen naar alle andere digitale onderdelen: bron-
nenboeken, werkbladen, antwoorden, leerbladen, 
toetsen en lesvoorbereiding. 

Het uitgangspunt bij natuuronderwijs is zoveel 
mogelijk ‘in de natuur met de natuur bezig zijn’. 
Binnen de school is een groep ‘natuurouders’ actief. 
Deze ouders hebben een cursus gevolgd bij de 
Papaver in Delft en verzorgen, samen met de leer-
krachten, voor iedere groep een of meerdere prak-
tische natuurlessen per jaar. Daarbij kunt u denken 
aan bijvoorbeeld wilgen knotten, bodemonderzoek, 
projecten als ‘Van rups tot vlinder’ of een bezoek 
aan de boerderij. 

Tenslotte hebben we achter de school een “natuur-
educatieve zone”. We vinden daar nu groentetuin-
tjes, een insectenhotel, een leskuil, nestkastjes, een 
vogelbos e.d. terug. Bepaalde jaargroepen zullen 
voor diverse onderdelen verantwoordelijk zijn en 
voor bijvoorbeeld het onderhoud zorgen. Uiteraard 
kunnen alle leerkrachten in deze natuur-educatieve 
zone praktijkles geven.  

Verkeer
Voor het vak Verkeer wordt gebruik gemaakt van 
uitgaven van VVN (Veilig Verkeer Nederland). In 
groep 4 gebruiken we het verkeersblad ‘Stap voor-
uit’. Verder zijn er twee kranten (ofwel werkbladen) 
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met daarin de belangrijkste thema’s op het gebied 
van verkeer. Op Voeten En Fietsen is bedoeld voor 
groep 5 en 6, de Jeugd Verkeers Krant voor groep 
7 en 8.
In groep 7 wordt ook gebruik gemaakt van de exa-
menwijzer van VVN. De kinderen van groep 7 doen 
in het voorjaar mee aan het theoretisch en praktisch 
verkeersexamen. 

Expressie
Bij Expressie draait het om de ontwikkeling van 
de eigen creativiteit als bijdrage aan de harmoni-
sche ontwikkeling van het kind. Daarnaast is het de 
bedoeling dat de kinderen creatieve uitingen van 
anderen leren waarderen..
De kinderen krijgen de kans te experimenteren 
met hun vindingrijkheid en hun natuurlijke drang 
tot creëren. In de expressievakken komt het kind 
in aanraking met creatieve uitingen van taal, klank, 
beeld en beweging. Bij expressievakken is ook dui-
delijk sprake van een stuk scholing. De kinderen 
moeten zich materiaal kennis of een vaardigheid 
eigen maken om tot een evenwichtig project qua 
vorm en inhoud te komen.

Onze ‘expressie’ omvat vier aspecten, namelijk:
•  Dramatische vorming.
•  Muzikale vorming, door onze vakleerkracht.
•  Tekenen.
•  Handvaardigheid.
Alle hierboven genoemde aspecten zijn natuurlijk 
belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. 
Echter de muzikale vorming is binnen de Jozef-

school op een ‘hoger plan’ getild. Alle groepen krij-
gen iedere week muziek van een vakleerkracht. Het 
is ook voor de groepsdynamiek en de sociale ont-
wikkeling goed om van groep 1 t/m groep 8 muziek 
te maken en te zingen. 
Er is een schoolorkest en drie/vier keer per jaar 
organiseert de vakleerkracht een Community Sin-
ging, waarbij met meerdere klassen samen aan-
geleerde liedjes zingen onder begeleiding van het 
schoolorkest. Ook doen de groepen 6 mee aan een 
landelijke muziekwedstrijd, voor het programma 
‘Leve de Muziekshow’ van NPO3.

Engels
Voor het vak Engels gebruiken we de methode 
‘Take it easy’ (https://www.thiememeulenhoff.nl/
primair-onderwijs/engels/take-it-easy).
Take it easy is een digibordmethode om Engels te 
geven in groep 1 t/m 8. Take it easy is geen digi-
tale afgeleide van een werkboek, maar heeft het 
digibord als uitgangspunt en maakt zo optimaal 
gebruik van de interactiviteit in de klas. 
De rode draad door de methode zijn de enthousi-
aste native speaking co-teachers die ons helpen de 
Engelse lessen leuk en goed te maken. De leerlin-
gen worden actief betrokken en krijgen eindeloos 
veel manieren aangeboden om zich de Engelse 
taal eigen te maken. 

In groep 1 t/m 4 wordt volledig met de webbased 
digibordapplicatie gewerkt. De kinderen van de 
groepen 5 t/m 8 werken daarnaast met een werk-
boek.

Gymnastiek
Onze gymlessen (2 per week) van de groepen 3 
t/m 8 worden door een vakleerkracht gegeven. De 
groepen 1/2 krijgen 1 keer per week les van een 
vakleerkracht gymnastiek en 1 keer per week van 
de eigen leerkracht. 
Voor het volgen van de gymlessen gaan de kin-
deren uit de groepen 3 t/m 8 naar de Jan Jans-
sen sporthal, op ongeveer 5 minuten lopen van de 
school. De groepen 1/2 krijgen gym in de speelzaal. 
Bij goed weer kan gebruik gemaakt worden van 
de sportvelden, die liggen tussen de school en de 
sporthal. De kinderen moeten zelf gymspullen mee-
nemen (broek, shirt en schoenen). Het dragen van 
gymschoenen tijdens de gymlessen is verplicht, dit 
vanuit het oogpunt van hygiëne en veiligheid. De 
gymspullen mogen niet op school blijven liggen of 
aan de kapstok blijven hangen.

De leerlingen van de groepen 3 douchen niet na de 
gymles. De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 mogen 
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zelf weten of ze wel of niet douchen. De gelegen-
heid is er maar het is niet verplicht en de ervaring 
leert dat onze leerlingen niet douchen.
 
In de sporthal zijn meisjes- en jongenskleedka-
mers. Het spreekt voor zich dat de leerkracht maar 
in één kleedkamer tegelijk kan zijn. Bij het omkle-
den is dus niet constant toezicht.  

Bij mooi weer kunnen de gymlessen buiten op het 
sportveld gegeven worden. Daarnaast kan er bij 
betrouwbaar ijs best een Nootdorpse ‘Elfsteden-
tocht’ gereden worden!

Het is niet toegestaan om tijdens de gymlessen 
sieraden te dragen. Vanuit het oogpunt van veilig-
heid zult u dit begrijpen. Horloges, kettingen en 
ringen moeten af. Zo ook oorbellen, uitzondering 
hierop is dat de zgn. ‘knopjes’ wel mogen blijven 
zitten. Misschien doet u er verstandig aan om op 
de dagen dat uw zoon/dochter gym heeft horloges, 
sierraden e.d. thuis te houden. Zeker het uitdoen, 
en daarna weer indoen, van oorbellen is voor klei-
nere kinderen nog weleens lastig.

Wij vinden het erg belangrijk, dat uw kind gymt. Het 
kan voorkomen, dat een kind niet kan gymmen om 
een of andere (medische) reden. Wilt u dit melden 
bij de leerkracht?

Bij het vormgeven van het lesprogramma voor gym, 
wordt onderscheid gemaakt tussen spel- en toe-
stellessen, beide streven andere doelen na, die 

bijdragen aan de kerndoelen die aan het aanbieden 
van bewegingsonderwijs worden gesteld.

Sociale Vaardigheden (Sova)
We leven in een turbulente tijd. Ontwikkelingen 
volgen elkaar in snel tempo op, waarden en nor-
men staan regelmatig voorop in de discussie en 
‘De jeugd verandert’ hoor je roepen. Dit alles stopt 
niet voor de deur van de school. Om onze leerlin-
gen voldoende sociale handvatten te geven voor 
in- en buiten school gebruiken we schoolbreed de 
methode De Vreedzame School. 

Als onderdeel van de sociale vaardigheidstraining 
kunnen we de onderlinge kindmassage zien in de 
groepen 1 t/m 4. Bij kindmassage moet u zich voor-
stellen dat kinderen op een speelse manier oefe-

ningen doen waarbij ze elkaar aanraken op de rug, 
armen en het hoofd. Doel van deze kindmassage 
is om toe te komen aan de natuurlijke behoefte tot 
aanraking, maar ook om aan te leren geven wat je 
wel of niet fijn vindt. Het kind dat gemasseerd wordt 
is ‘de baas’. Daarnaast vergroot deze massage de 
concentratie en de acceptatie. Uiteraard kunnen 
de kinderen aangeven dat ze niet mee willen doen. 

Catechese (Godsdienstige opvoeding)
Een aspect van de katholieke identiteit van onze 
school betreft de catechese. Er wordt in iedere 
groep gewerkt met de kalenderlijn van de methode 
‘Trefwoord’ (https://www.trefwoord.nl/). Op school 
gebruiken we de digitale versie. De leerkracht zet 
iedere ochtend het digitale kalenderblad klaar. 
Hierop staat dan bijvoorbeeld een praatplaat, een 
lied, een (Bijbel-)verhaal of een item voor een 
groepsgesprek.
Binnen de Laurentiusstichting is een identiteitsbe-
geleider werkzaam. Zij kan het team begeleiden bij 
vraagstukken die betrekking hebben op catechese 
en de identiteit van de school.

De school ondersteunt:
•  De activiteiten, die vanuit de parochie worden ont-

plooid voor de viering van de Eerste Communie. 
•  De activiteiten, die vanuit de parochie worden 

ontplooid voor de viering van het Heilig Vormsel.
•  Gezinsvieringen die georganiseerd worden door 

een werkgroep vanuit de parochie. De data 
waarop deze plaatsvinden kunt u vinden in de 
nieuwsbrief.
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Techniek
Ondanks het feit dat Techniek (nog) geen officieel 
vak is op de basisschool besteden de groepen aan-
dacht aan techniek. Er wordt gewerkt met lessen 
uit het zogenaamde ‘Ontdekkasteel’. De meeste 
groepen doen dit met behulp van ‘techniekouders’. 
Deze ouders halen groepjes kinderen uit de klas om 
met elkaar een techniekles te doen. Vanuit het team 
is er een leerkracht gespecialiseerd in techniek.

3.4  BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

Het schoolorkest
Leerlingen vanaf groep 5 die een muziekinstrument 
bespelen en muzieknoten kunnen lezen kunnen 
zich opgeven voor ons schoolorkest! Onder leiding 
van meester Laurens oefent het schoolorkest elke 
donderdagmiddag na schooltijd op school.
Meester Laurens peilt in de groepen 5 t/m 8 de 
belangstelling voor het schoolorkest, verzorgd de 
audities en bepaalt of de leerling en/of het instru-
ment past in het orkest. Het schoolorkest begeleidt 
de community singing, maar ook de liedjes tijdens 
de kerstviering, soms verzorgen zij een optreden 
voor de ouders en/of de andere kinderen. 

Sportdag
Om Koningsdag te vieren, organiseren we op de 
dag van de landelijke Koningsspelen een sportdag 
voor de hele school.
De werkgroep die de sportdag uitwerkt zorgt jaar-
lijks voor een sportieve dag voor al onze leerlingen, 
de ouderraad verzorgt iets te drinken. 

Sporttoernooien
In de loop van het schooljaar worden er diverse 
toernooien georganiseerd waar schoolteams zich 
voor in kunnen schrijven. Inschrijving gebeurt op 
vrijwillige basis, de inventarisatie en inschrijving 
verzorgen wij als school, voor de begeleiding bij 
het toernooi zelf, vragen we de aanwezigheid 
van ouders. In Nootdorp wordt altijd het bekende 
schoolvoetbaltoernooi georganiseerd, meestal in 
april, waar altijd veel kinderen uit groep 3 t/m 8 van 
onze school aan mee doen.    

Kampweek
In de groepen 8 gaan de kinderen op kamp. Deze 
kampweek vindt dit schooljaar in oktober plaats, 
de week voor de herfstvakantie. We gaan dit jaar 
wederom naar Loon op Zand en hebben daar een 
leuk, spannend en uitdagend programma georga-
niseerd. Een aantal weken voor het kamp vindt er 
een informatieavond plaats voor de ouders van 
deze kinderen. De kosten van deze week bedragen 
€ 130,00. De mogelijkheid bestaat om het bedrag 
in termijnen te voldoen. Hierover hebben de kinde-
ren die vorig jaar in groep 7 zaten al een schrijven 
ontvangen. 

Schoolreisje - uitstapje
We gaan graag met onze leerlingen op stap! De 
afgelopen jaren hebben wij een bezoek gebracht 
aan Plaswijck, het Archeon, museum Nemo, attrac-
tiepark Drievliet en speeltuin de Kieviet. Soms vra-
gen we ouders voor het vervoer of we met bussen 
op pad, welke door de ouderraad geregeld worden? 

en betaald vanuit de ouderbijdrage. We proberen 
de kinderen een mix van cultureel/ educatieve uitjes 
en puur plezier in attractieparken of een speeltuin 
aan te bieden.
De groepen 8 gaan tijdens hun kamp naar de Efte-
ling, dit geldt voor deze groepen als schoolreis. 

3.5 KUNSTZINNIGE VORMING OP DE  
 NOOTDORPSE BASISSCHOLEN
De Nootdorpse basisscholen werken samen op het 
gebied van kunstzinnige vorming.
Daarvoor is een werkgroep opgericht, de Werk-
groep Kunstzinnige Vorming (WKV), waarin verte-
genwoordigers van alle scholen zitting hebben. De 
Nootdorpse werkgroep onderhoudt contacten met 
het Kunstgebouw in Delft.
Het Kunstgebouw bundelt alle gebieden van 
culturele activiteiten in een programma aanbod 
Kijk|Kunst. Kijk|Kunst is een compleet en samen-
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hangend programma dat voldoet aan de kerndoelen 
kunstzinnige oriëntatie. Door te kijken naar kunst 
ontwikkelen leerlingen hun verbeeldingskracht en 
reflectievermogen. Zo leren zij zichzelf en de wereld 
beter kennen. Afgelopen jaren hebben de kinderen 
genoten van het aanbod. Ook voor het komende 
schooljaar staan er weer een aantal prachtige acti-
viteiten op het programma. Hierover wordt u geïn-
formeerd in de nieuwsbrief.

3.6  INDELING EN HUISVESTING VAN 
DE KINDEREN OP ONZE SCHOOL

Het onderwijs op onze school is verdeeld over acht 
leerjaren. Naast de vier kleutergroepen (groepen 1 
en 2) zijn er twee groepen 3, drie groepen 4, 5, 7 
en 8 en vier groepen 6. 
Naast schoolbrede samenwerking of per parallel 
(dezelfde jaargroepen) wordt er samengewerkt in 4 
bouwen: de onderbouw (groepen 1/2), de midden-
bouw (groepen 3/4 en als tweede middenbouwclus-
ter groepen 5/6), en de bovenbouw (groepen 7/ 8).  
Iedere bouw heeft een eigen bouwcoördinator. 

Locaties
Op de plattegrond kunt u zien welke groep welk 
lokaal heeft, hoe de lokalen zijn genummerd en 
waar de overige ruimtes zich bevinden. 
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3.7 OVER HET ONDERWIJS

De doorgaande lijn in het onderwijs
De basisschool kent acht leerjaren. De overgang 
tussen de diverse groepen moet soepel verlopen. 
Dit geldt zowel voor de leerstof, als voor de manier 
van werken met de kinderen.
De leerkrachten stemmen hun werkwijze met elkaar 
af, om de overgangen tussen de leerjaren zo soe-
pel mogelijk te laten verlopen. Dit gebeurt in het 
overleg tussen de parallel-leerkrachten, in werk-
groepen, in vergaderingen met het hele team, in 
themavergaderingen, in bouwvergaderingen en in 
PLG-groepen. PLG staat voor Professionele Leer 
Gemeenschap. Dit zijn groepjes parallel-leerkrach-
ten die met elkaar hun werken en de resultaten van 
de kinderen evalueren en analyseren, vervolgstap-
pen plannen, feedback geven aan elkaar en gebruik 
maken van elkaars kwaliteiten.  

Informatie over de groepen 1/2 
Kleuters mogen vanaf hun vierde verjaardag naar 
school. Voor die datum komen ze twee keer één 
dagdeel wennen. Deze data worden in overleg met 
ouders afgesproken. 
In de groepen 1/2 wordt gewerkt vanuit de gedachte 
‘spelend en lerend de wereld verkennen’. Ieder kind 
doet dit op zijn of haar individuele niveau en in eigen 
tempo. Het werken in de kleutergroepen is geba-
seerd op een steeds terugkerend ritme, aanschou-
welijk gemaakt met behulp van het ‘dag-ritme pak-
ket’. Elke dag komen we een aantal van dezelfde 
activiteiten tegen:
•  De kring:
 -  kringgesprekken naar aanleiding van een 

onderwerp of vrij vanuit de leerlingen;
 -  reken- en taalactiviteiten zoals rijmen, raadsels, 

woordspelletjes, tellen;
 -  boeken voorlezen, vertellen, versjes leren, Engels;
 - zingen en toneelspelen.

•  De speelwerkles:
 - in de hoeken;
 - met ontwikkelingsmateriaal;
 - knutselen.

•  Spelen en bewegen: 
  -  in de speelzaal: gym, spelletjes, zang en/of dans;
 -  buiten, in spel, met materialen of in de zandbak.

Spelend leren de kinderen: rekening houden met 
elkaar, zorg dragen voor elkaar, de spullen, de klas 
en de planten. 

Er wordt gewerkt met de methode Schatkist aan 
de hand van thema’s en projecten. Ouders wor-
den op de hoogte gesteld van het actuele thema, 
zodat de kinderen van thuis eventueel spulletjes die 
aansluiten bij het thema mee naar school kunnen 
nemen. Soms wordt de hulp van ouders gevraagd 
om bijvoorbeeld te assisteren bij een uitstapje of 
een andere activiteit. 

Bij de kleuters gebruiken wij het observatiesysteem 
KIJK!. Bij het werken met KIJK! geeft de leraar op 
basis van haar professionele observatie, op 17 ont-
wikkelingsgebieden, aan in welke ontwikkelingsfase 
een leerling zich bevindt. Door daarnaast ook te 
kijken naar de basiskenmerken, de betrokkenheid 
bij de activiteiten en de eventuele aanwezigheid van 
risicofactoren ontstaat een compleet beeld van de 
ontwikkeling. Aan de hand hiervan kan de leraar 
de juiste keuzes maken op pedagogisch, didactisch 
en organisatorisch vlak.
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Schooltijden voor jongste kleuters: 
De jongste kleuters zijn op woensdag vrij. (Kinderen 
die dit schooljaar vóór 1 januari 5 jaar (zijn) worden 
komen wel op woensdagochtend).

Doordat op woensdag alleen de 5- en 6-jarige kleu-
ters in de groep aanwezig zijn:  
1.  Heeft de leerkracht de gelegenheid om op de 

woensdag intensief met deze kleuters aan de 
slag te gaan, met een onderwijsaanbod specifiek 
op die groep gericht.

2.  Krijgt de leerkracht ruimte om binnen de groep 
de zorgleerling(en) beter te begeleiden.

3.  Zal de overgang naar groep 3 soepeler verlopen 
omdat er gericht aan de overgang en de aanslui-
ting gewerkt kan worden.

De overgang naar groep 3 en de jaren daarop
Als uw kind voor l januari van het schooljaar vijf jaar 
wordt, gaat het, in principe, na de zomervakantie 
naar groep 3. 
Aan de hand van 3 factoren wordt gekeken of een 
kind klaar voor groep 3. Deze factoren zijn:
- Is het kind verstandelijk toe aan groep 3
-  Is het kind sociaal-emotioneel toe aan de over-

stap en
-  Heeft het kind een goede concentratie, werk- en 

luisterhouding

Deze factoren worden door de groepsleerkracht 
in de loop van het laatste kleuterjaar in de gaten 
gehouden en de gegevens worden op observatie-
lijsten ingevuld (KIJK!). Wanneer op grond van alle 

bevindingen in maart vermoed wordt dat uw kind 
problemen zal ondervinden in groep 3 bespreekt de 
leerkracht dit met de intern begeleider en stellen we 
de ouders hiervan op de hoogte. Vervolgens volgen 
we de maanden daarop de ontwikkeling van uw 
kind. Met de verkregen informatie gaan wij opnieuw 
in gesprek met de ouders. Het definitieve besluit of 
een kind overgaat naar groep 3 wordt uiterlijk geno-
men in mei/juni. De praktijk leert dat we op grond 
van onze ervaring een goede inschatting kunnen 
maken van de kansen en risico’s van het onder-
wijs in groep 3 voor de kinderen van groep 2. Het 
schooladvies is leidend in de uiteindelijke beslissing 
in welk leerjaar het kind geplaatst wordt. 
Bovengenoemde werkwijze en beleidsuitspraken 
gelden ook voor de overgangen naar de volgende 
leerjaren.

Het schoolplan
Iedere school stelt om de 4 jaar een schoolplan 
op. Het schoolplan is een uitwerking van de uit-
gangspunten en de plannen en planning van de 
school. Ons schoolplan sluit aan op het Strategisch 
Beleidsplan van de Laurentiusstichting, waarvan 
we onderdeel uitmaken. Het schoolplan beschrijft:
• de missie en visie;
• de onderwijsinhoudelijke beleidsvoornemens;
• het personeelsbeleid;
• het huisvestings- en financieel beleid;
• de kwaliteitszorg;
• de schoolregels;
• de jaarplannen met actiepunten. 

Het schoolplan 2019-2023 is ter inzage op school 
en staat op onze website.
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3.8 DE GROEPSINDELING

Onderbouw

groep 1/2a  Esmaralda Ruigrok
groep 1/2b  Corrie Dreves  (di t/m vr)
   Chantal Kluiters  (ma)
groep 1/2c  Melissa Verkerk  (ma/di/ ½ wo)
   Chantal Kluiters (½ wo/do/vr) 
groep 1/2d  Josien Schipper

Middenbouw A   
groep 3a  Iris van der Bie
groep 3b  Hanneke van Adrichem 
   (ma/di/wo/vr)
   Jolanda Zeegers (do)

groep 4a  Yvonne de Lange (ma/di/wo)
   Ellis van de Rijzen  (do/vr)
groep 4b   Lianne van der Wal
groep 4c   Limke Keizer

Middenbouw B
groep 5a  Renate van Kruining (ma/di)
   Joyce Tetteroo (wo/do/vr)
groep 5b  Susanne Planken
groep 5c  Yvette van Dijk

groep 6a  Diana Langeslag (ma/di/wo) 
   Marjet Meijer (do/vr)
groep 6b  Levy de Jong
groep 6c  Shraddha Khieroe (ma/di/wo/do)
   Jan Sluis (vr)
groep 6d  Jan Sluis (ma/di)
   Lisa Hoogendijk (wo/do/vr)

Bovenbouw
groep 7a  Sidney Verweij (ma/di/wo/do)
   Pauline van der Baard  (vr)
groep 7b  Manon Hobé
groep 7c  Thirza Scherpenhuijzen 
   (ma/di/do/vr)
   vacature (wo)

groep 8a  Conny Wongso (ma/di/wo)
   Wendy Romijn (do/vr)
groep 8b  Mark Scheele
groep 8c  Stephan Lunenberg 
   (ma/di/wo/do)
   vacature (vr)
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4 De zorg voor kinderen

4.1 NIEUWE LEERLINGEN
Wij vinden het belangrijk dat ouders bewust kie-
zen voor onze school. Daarom kunt u met ons een 
afspraak maken voor een rondleiding waarbij u uw 
vragen naar aanleiding van het kijken op de website 
of het lezen van de schoolgids kunt stellen. Na de 
rondleiding kunt u via het aanmeldingsformulier, 
dat u meekrijgt, aangeven dat u uw kind aan wilt 
melden bij ons op school. Het aanmeldingsformu-
lier moet naar waarheid en zo volledig mogelijk 
zijn ingevuld, ook moet er een geldig BSN van 
de aangemelde leerling op staan. Bij het aanmel-
dingsformulier behoort een inschrijvingsverklaring 
omtrent de katholieke identiteit van de school, het 
onderwijspakket, vrijwillige ouderbijdrage, privacy 
zaken en foto’s en filmmateriaal op de website en 
op sociale media kanalen van onze school. Zowel 
het aanmeldingsformulier als de inschrijvingsver-
klaring moet door de ouders/verzorgers van de 
leerling zijn ondertekend. 

Het inleveren van het aanmeldingsformu-
lier betekent niet dat het kind automatisch is 
geplaatst. 

Soms zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen. 
Soms kan er sprake zijn van een voorwaardelijke 
toelating. Dit kan te maken hebben met het opvra-
gen van het onderwijskundig rapport van de voor-
gaande school of de gegevens van de peuterspeel-

zaal. Toelating van leerlingen mag niet afhankelijk 
gesteld worden van een geldelijke bijdrage. De 
school neemt binnen zes weken een besluit over 
plaatsing. Mocht dit besluit binnen zes weken niet 
genomen kunnen worden, dan kan de school de 
termijn om een besluit te nemen met vier weken 
verlengen. Bij de meeste aanmeldingen zal het kind 
geplaatst kunnen worden.

Wanneer ouders met een leerling die al ingeschre-
ven staat op een andere school, voor aanmelding 
bij onze school komen, wordt er in alle gevallen con-
tact gelegd met die school alvorens over te gaan 
tot aanname. 

PASSEND ONDERWIJS
Op 1 augustus 2014 is de wetgeving met betrek-
king tot passend onderwijs van kracht geworden. 
Het samenwerkingsverband PPO (Passend Primair 
Onderwijs) Delflanden. Onze school maakt met 80 
andere scholen deel uit van dit samenwerkings-
verband. Deze scholen komen uit vier gemeenten: 
Delft, Lansingerland, Midden-Delfland en Pijnac-
ker-Nootdorp. In totaal bedient het samenwerkings-
verband meer dan 20.000 leerlingen.

Naast de reguliere basisscholen bestaat het 
samenwerkingsverband uit drie scholen voor spe-
ciaal basisonderwijs en vier scholen voor speciaal 
onderwijs.

De missie van het samenwerkingsverband is om 
voor ieder kind een passende onderwijsplek aan te 
kunnen bieden. In de praktijk zal dit voor de meeste 
kinderen het reguliere onderwijs zijn, maar waar 
nodig kan dit ook een speciale lesplaats zijn.

Het adres is:

Samenwerkingsverband PPO Delflanden

Ons bezoek- en postadres:
PPO Delflanden
Buitenhofdreef 8
2625 XR Delft
 
Telefoon:  015 256 87 10
E-mail:   helpdesk@ppodelflanden.nl
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Stappen hoeven niet altijd in deze volgorde doorlopen te zijn. Ook kunnen stappen, indien helderheid bestaat over de onderwijsbehoeften, 
worden overgeslagen.     

Niveau     Waar?   Wie?      Wat?

O  basisondersteuning   In de groep   Leerkracht     Goed onderwijs.
          Ouders     - Indicatoren onderwijsinspectie.    
                - Handelingsgericht werken.
                Gebruik maken van ondersteuning in de school.
                Gebruik van leerlingvolgsysteem.

O  basisondersteuning   In de school   Leerkracht     Goed onderwijs.
          Ouders     - Indicatoren onderwijsinspectie.
          Schoolondersteuningsteam  - Handelingsgericht werken.
                Gebruik maken van ondersteuning in de school.
                Gebruik van leerlingvolgsysteem.

1 Preventieve ondersteuning  Helpdesk    Helpdeskmedewerker.   Korte praktische vragen.
      samenwerkings-  Ouders
      verband   School 

1  Preventieve ondersteuning  In de school   Leerkracht     Hulpvragen via formulier.
          Ouders     - Wat heeft kind nodig?
          Preventieve ondersteuner  - Wat heeft leerkracht nodig?
          Schoolondersteuningsteam  - Wat heeft school nodig? 
                - Wat hebben ouders nodig?
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2  Arrangementen    In de school   Directie school    ‘critical friend’ wel of geen basisondersteuning?
          Interne begeleider 
          Lokale ondersteuningsadviseur  Bespreking groeidocument.
          Leerkracht  
          Ouders 

2  Arrangementen    In de school   School     Gezamenlijke input voor
          Ouders     arrangement in het OPP.
          Loa      Komt uit groeidocument.
          Event. expert    Ondertekening OPP.
                Loa/ swv stelt vast. 

3  Speciale lesplaats   School/ sbo/ so  Ib      Critical friend/ advies.
          Directie school
          Loa 

3  Speciale lesplaats   Sbo/so   Ouders     Gezamenlijke input voor OPP.
          School     Komt uit groeidocument.
          Vertegenwoordiger sbo of so.  Invulling OPP.
          Loa      Ondertekening OPP
          Event. expert    Specifieke aanvulling voor TLV. 

3  Speciale lesplaats   SWV    Toelaatbaarheidscommissie  Beoordeling proces 
                niveau 1 – 2- 3.
                Kwaliteitsbeoordeling OPP
                Besluit over toekenning. 

4  Speciale lesplaats   Sbo of so   Directie sbo of so    Aanmelding en plaatsing.
          Ouders
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Indien de school gedurende de schoolloopbaan 
van het kind op onze school vindt dat de basis-
ondersteuning niet op deze school geboden kan 
worden of vindt dat het kind extra ondersteuning 
nodig heeft, zorgt de school dat het kind op een 
andere school geplaatst kan worden. In dat traject 
werken ouders en school intensief samen om te 
komen tot een goede plaatsing. Het samenwer-
kingsverband wordt betrokken bij dit traject als blijkt 
dat extra ondersteuning (arrangement of speciale 
lesplaats) nodig is. Het bestuur van de school heeft 
dan zorgplicht.

4.2 LEERLINGBESPREKING
Twee keer per schooljaar worden de groepen 
besproken door de interne begeleider van de 
betreffende klas en de groepsleerkracht. Tijdens 
deze besprekingen, waarbij de groepsplannen en 
de meest recente resultaten de agenda vormen, 
moet duidelijk worden welke leerlingen extra didac-
tische of pedagogische ondersteuning nodig heb-
ben. Het spreekt voor zich dat leerlingen door het 
jaar heen aangemeld kunnen worden door de leer-
kracht bij de interne begeleiding als de leerkracht 
extra ondersteuning nodig heeft om de leerling te 
begeleiden.  

4.3 HET LEERLINGVOLGSYSTEEM
Het leerlingvolgsysteem (Esis) is opgezet om gedu-
rende de basisschooltijd een goed beeld van uw 
kind te hebben. Iedere leerkracht houdt in het leer-
lingvolgsysteem de ontwikkeling van uw kind bij en 
legt bijzonderheden en gesprekken vast. Zo vormt 

zich een kinddossier, dat aan het eind van de basis-
schoolperiode een compleet beeld van uw kind 
geeft op weg naar het voortgezet onderwijs, of bij 
een tussentijdse overstap naar de volgende school.

4.4 DOSSIERVORMING
Het eerste blad van het aanmeldingsformulier is 
de basis van het leerling-dossier. Nadat uw kind 
ongeveer een maand op school is wordt u uitge-
nodigd door de leerkracht voor een eerste gesprek 
om de eerste indrukken en ervaringen te delen. 
Tijdens dat gesprek vormt een tweede formulier, 
over de ontwikkeling van uw kind, de agenda. Ook 
dat wordt toegevoegd aan het dossier. Verder wor-
den opgenomen in het dossier: onderwijskundig 
rapport eerder bezochte school, toetsgegevens, 
onderzoeksgegevens eigen school of door der-
den, verslagen van groepsbesprekingen, ouders 
of externe instanties enz. Als andere scholen of 

instanties dossiergegevens betreffende uw kind 
opvragen kunnen wij dat alleen maar geven met 
een schriftelijke toestemmingsverklaring van de 
ouder(s)/verzorger(s). Bovendien zullen wij nooit 
rapporten/verslagen van derden doorsturen, alleen 
maar eigen gegevens. Ook voor het doorgeven van 
mondelinge informatie hebben wij uw schriftelijke 
toestemming nodig. Als een leerling tussentijds naar 
een andere school voor basisonderwijs gaat wordt 
er door de school een onderwijskundig eindrapport 
opgesteld. Uiteraard hebben ouder(s)/verzorger(s) 
hier inzage in, maar het wordt van tevoren niet met 
hen doorgenomen. Het leerling-dossier blijft bij ons 
op school. Leerling-dossiers worden digitaal opge-
slagen en vallen onder de verantwoordelijkheid van 
de zorgcommissie.
Voor de dossiervorming gebruiken wij het pro-
gramma Esis B, hierin staan de digitale leerling-
dossiers. Esis B is gekoppeld aan Esis A, het leer-
lingadministratieprogramma. In Esis B worden nu al 
alle toetsresultaten ingevoerd, worden de (groeps)
handelingsplannen gemaakt, bijlagen toegevoegd 
en kunnen notities zoals gespreksverslagen opge-
nomen worden. Vanuit het programma kan een 
compleet onderwijskundig rapport afgedrukt wor-
den. Als een leerling van school gaat blijft dossier 
drie jaar bewaard.

Bij de kleuters gebeurt dit door de observatielijsten 
van KIJK!. Heel bewust wordt dan naar uw kind 
gekeken hoe het zich gedraagt en hoe het werkt. 
Aan de hand daarvan bepaalt de leerkracht het 
pedagogisch-didactisch handelen. 
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Vanaf groep 3 gebeurt dit, naast de methode 
gebonden toetsen ook met methode onafhanke-
lijke toetsen. 

De meest gebruikte toetsen zijn ontwikkeld door 
het CITO. De leerkrachten kunnen twee zaken uit 
deze toetsen concluderen:
-   Hoever is de groep in zijn geheel gevorderd? Zijn 

er wellicht zaken die nog eens met de hele groep 
opnieuw behandeld moeten worden? Zitten we 
nog ‘op schema’?

-   Hoever is ieder kind persoonlijk gevorderd? 
Heeft de leerling nog extra hulp nodig op een 
bepaald gebied, of is het juist een leerling die in 
aanmerking komt voor verrijkingsstof? Verloopt 
de ontwikkeling soepel en zonder te veel golfbe-
wegingen?

Deze gegevens vormen de basis voor de over-
dracht naar het volgende leerjaar, zo kan de ontwik-
keling van uw kind nauwkeurig in de gaten worden 
gehouden en op tijd worden bijgestuurd als dat 
nodig blijkt.

4.5 ONZE ONDERSTEUNINGS-
 STRUCTUUR
Kinderen kunnen op allerlei gebied behoefte heb-
ben aan (extra) ondersteuning, denk aan onder-
steuning op het gebied van de motoriek, schrijven, 
lezen, spelling en/of rekenen, hoogbegaafd maar 
ook gedragsmatig. Wie bieden die ondersteuning 
veelal op school.

Deze (extra) ondersteuning sluit goed aan bij één 
van de belangrijkste aspecten van Passend Onder-
wijs, namelijk de vergroting van de ondersteunings-
mogelijkheden op de basisschool. Vergroting van 
de mogelijkheden op de school betekent, dat de 
school zelf maatregelen moet treffen om zoveel 
mogelijk kinderen te kunnen helpen bij het onder-
wijsleerproces zonder tot snelle verwijzing naar 
scholen voor speciaal onderwijs te moeten over-
gaan.

Op de Sint Jozefschool werken wij conform de 
1-zorgroute en werken wij handelingsgericht met 
behulp van groepsplannen. In de 1-zorgroute staat 
het handelingsgericht werken met groepsplannen 
vanuit het ontwikkelingsperspectief van elke leerling 
centraal, zowel op cognitief en didactisch gebied 
als op sociaal emotioneel en pedagogisch niveau. 
In de stappen in 1-zorgroute wordt gestreefd naar 
optimale afstemming met en tussen alle verant-
woordelijke partners in de keten van onderwijs en 
zorg voor de leerling.
 

Uitgangpunten Handelingsgericht werken 
1.   De onderwijsbehoeften van leerlingen staan 

centraal. Wat heeft een leerling nodig om een 
bepaald doel te behalen? Denk aan instructie op 
een andere manier, extra leertijd of uitdaging. 
Hoe kan de leerkracht de leerling hierbij zo goed 
mogelijk ondersteunen? 

2.    Afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen 
om het kind, maar om het kind in wisselwerking 
met zijn omgeving. Het gaat om deze leerling, in 
deze groep, bij deze leerkracht, op deze school 
en van deze ouders. Hoe goed is de omgeving 
afgestemd op wat het kind nodig heeft? 

3.    Leerkrachten realiseren passend onderwijs 
en leveren daarmee een cruciale bijdrage aan 
een positieve ontwikkeling van leerlingen op 
het gebied van leren, werkhouding en sociaal-
emotioneel functioneren. Met andere woorden: 
het is de leerkracht die het doet. Maar wat heeft 
zij hiervoor nodig, wat zijn haar ondersteunings-
behoeften? 

4.    Positieve aspecten van kind, leerkracht, groep, 
school en ouders zijn van groot belang. Naast 
problematische aspecten zijn deze nodig om 
de situatie te begrijpen, ambitieuze doelen te 
stellen en om een succesvol plan van aanpak 
te maken en uit te voeren. 

5.    Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, 
ouders, interne en externe begeleiders is nood-
zakelijk om een effectieve aanpak te realiseren. 
Dit vergt constructieve communicatie tussen 
betrokkenen. Samen analyseren zij de situatie 
en zoeken ze naar oplossingen. 
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6.    Doelgericht werken: het team formuleert korte- 
en lange termijndoelen voor het leren, de werk-
houding en het sociaal- emotioneel functione-
ren van alle leerlingen en evalueert deze in een 
cyclus van planmatig handelen. 

7.    De werkwijze is systematisch, in stappen en 
transparant. Het is voor de betrokkenen duidelijk 
hoe de school wil werken en waarom. Er zijn hel-
dere afspraken over wie wat doet, waarom, hoe 
en wanneer. Formulieren en checklists onder-
steunen dit streven. Teamleden zijn open over 
hun manier van werken en over hun plannen en 
motieven. 

Op de Sint Jozefschool worden vier zorgniveaus 
gehanteerd: 

Niveau 1:   Algemene zorg in de groep
         (basisniveau) 
Alle leerlingen worden door de leerkracht inten-
sief gevolgd via observaties, methode gebonden 
en methode onafhankelijk toetsen. Ook worden in 
de groepsbesprekingen, die twee maal per jaar 
plaatsvinden met de IB’ers en de leerkrachten, alle 
leerlingen besproken. Bij een eventueel vermoeden 
van dyslexie wordt het protocol Dyslexie ingezet.

Niveau 2:  Extra zorg 
Maakt een leerkracht zich zorgen over de pres-
taties of het gedrag van het kind, dan wordt over-
gegaan naar niveau 2. De groepsleerkracht geeft 
extra zorg gebaseerd op de toets resultaten aan 
één of meerdere leerlingen die dat nodig hebben. 

Voor leerlingen die moeite hebben met het volgen 
van het basisprogramma kunnen we de moeilij-
kere onderdelen van het programma inperken en 
ons concentreren op het behalen van de basis-
vaardigheden. Voor sommige leerlingen kunnen 
minimumdoelen gesteld worden en kan een eigen 
leerlijn gestart worden. 

Niveau 3:  Externe hulp 
Indien de zorg van niveau 2 onvoldoende blijkt, 
wordt overgegaan naar niveau 3. De leerkracht 
bespreekt de problemen met de IB’er. Indien de 
problematiek daar aanleiding toe geeft, wordt de 
onderwijsadviseur van het samenwerkingsverband, 
Primair Passend Onderwijs Delflanden geraad-
pleegd in een multidisciplinair overleg. Wanneer 
de basisondersteuning voor een leerling niet toe-
reikend is, kan worden gedacht aan de inzet van 
extra ondersteuning door bijvoorbeeld een externe.

Niveau 4:  Verwijzing en toelating 
Als blijkt dat de school de nodige zorg niet kan 
bieden wordt er met de ouders, de schooladviseur 
en de maatschappelijk werker een toelaatbaar-
heidsverklaring (TLV) aangevraagd. Deze TLV 
kan worden aangevraagd voor een plaatsing op 
een andere basisschool, een plaatsing naar het 
Speciaal Basisonderwijs (SBO) of een school voor 
speciaal onderwijs (SO).

Vanuit de gemeente is er kernteam van hulpverle-
ners verbonden aan onze school, waaronder een 
schoolmaatschappelijk werker (SMW). Deze is 

regelmatig op school voor overleg met de IB’ers, 
maar ook voor gesprekken met kinderen en/of 
ouders. Aanmelding van kinderen bij het SMW 
loopt via het schoolondersteuningsteam. Het 
schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen 
in Pijnacker-Nootdorp wordt mogelijk gemaakt door 
een subsidie vanuit de gemeente. 

Om de leerkracht meer handvatten te geven om 
de extra ondersteuning te kunnen bieden en om 
beter te kunnen differentiëren wordt schoolbreed 
‘Takenwerk’ ingezet. De groep 2 leerlingen werken 
op woensdag met een voorloper op het takenwerk. 
In de groepen 3 is het takenwerk verwerkt in het 
circuit waarmee in deze groepen iedere dag begint. 
De groepen 4 t/m 8 hebben een eigen takenlijst 
waarop de taken voor die week staan. Takenwerk 
stimuleert zelfstandigheid, plannen en biedt diverse 
vormen van verwerking die individueel of groeps-
gewijs aan te passen zijn aan het niveau van het 
kind/de groep. Tot slot krijgt de leerkracht door deze 
vorm van zelfstandig werken meer tijd vrij om kin-
deren individueel te begeleiden.
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4.6 DE PLUSKLAS

Meer aandacht voor (hoog) begaafde leerlingen
 (Hoog)Begaafde kinderen hebben ook extra onder-
steuning nodig. Ons beleid en aanpak is beschre-
ven in ons beleidsplan Pluskinderen. Een aantal 
leerkrachten (waarvan 2 hoogbegaafdheidsspeci-
alisten) geven het beleid vorm en inhoud. Zij onder-
steunen andere collega’s in het omgaan met ‘com-
pacten en verrijken’ en met de routeboekjes van 
de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Verder 
dragen zij er zorg voor dat er voldoende passend 
materiaal voorhanden is.

We hebben plusklassen voor de kinderen uit de 
groepen 5 t/m 8. De leerkrachten dragen mogelijke 
deelnemers aan op basis van resultaten en werk-

houding, de specialisten in samenspraak met de 
interne begeleiders bepalen welke kinderen uitein-
delijk mee doen. De groepen komen iedere week 
een keer bij elkaar in het ‘Leerlab’ om te werken 
aan een project. Ook in de eigen groep is ruimte 
en tijd om aan het project verder te werken. 

Naast projecten werken de leerlingen ook met een 
methode voor pluskinderen: de Pittige Plustorens. 
Ons beleid is de plusklascapaciteit af te stemmen 
naar het aantal kinderen dat ervoor in aanmerking 
komt. Hierdoor kan het aantal plusklas-groepen per 
jaar verschillen. 

4.7  L11-LEERKRACHTEN OP DE 
 SINT JOZEFSCHOOL
Op scholen hebben we, in het kader van het 
functiehuis en de daaronder vallende functiemix 
L10-leerkrachten en L11-leerkrachten (voorheen 
LA-leerkrachten en LB-leerkrachten). L11-leer-
krachten zijn collega’s die een extra taak/expertise 
hebben binnen de school. Zij voeren deze uit naast 
hun lesgevende taken en hebben allen een HBO+ 
opleiding. Op dit moment hebben we de volgende 
L11-leerkrachten op school:

De bouwcoördinator
De eerste vier L11-functies zijn bouwcoördinatoren. 
Deze collega’s zijn medeverantwoordelijk voor hoe 
alles draait in hun bouw, zijn lid van het manage-
mentteam en hebben een middenmanagementop-
leiding. De vier bouwcoördinatoren zijn juf Esma-
ralda, juf Limke, juf Joyce en juf Conny.     

De gedragscoach
De volgende L11-functie hebben we ingevuld voor 
de gedragscoach. Dit is een collega die een extra 
opleiding heeft gevolgd met als specialisatie het 
gedrag van kinderen. Deze collega heeft naast 
inhoudelijke kennis ook de vaardigheid leerkrachten 
te coachen. Leerkrachten die tegen vragen aanlo-
pen m.b.t. het gedrag van kinderen, groepjes of de 
hele groep kunnen een beroep doen op deze col-
lega. Deze coach begeleid dus geen kinderen maar 
collega’s. De gedragscoach zien we al verlengstuk 
van de zorg en wordt dan ook aangestuurd vanuit 
de Interne Begeleiding. Collega’s die in deze functie 
zijn benoemd zijn juf Iris en juf Manon. 

L11-leerkracht pluskinderen
In paragraaf 4.6 (de plusklas) beschrijven we hoe 
we onze plusklas vormgeven. In deze L11-functie 
zijn juf Marjet en meester Stephan benoemd.

L11-leerkracht taalcoördinator 
Juf Diana en juf Thirza zijn binnen de school onze 
taalcoördinatoren. Zij coördineren de ontwikkeling 
rondom het formuleren van een taalvisie, de ver-
taling naar de praktijk toe waaronder bijvoorbeeld 
NT2 (Nederlands als tweede taal), begrijpend lezen, 
technisch lezen, spelling en aanvankelijk taalonder-
wijs valt. Er ligt een recent taalbeleidsplan aan de 
uitvoering van deze rol ten grondslag.

L11-leerkracht rekencoördinator 
We hebben twee collega’s die L11-leerkracht reken-
coördinator zijn; juf Yvette en meester Mark. Zij zul-
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len het werken met de rekenmethode begeleiden, 
initiatieven ontplooien om het rekenonderwijs op 
een hoger plan te zetten, (nieuwe) collega’s coa-
chen bij het werken met de methode en de bijbe-
horende software e.d. 

L11-leerkracht WNT 
(Wetenschap, Natuur en Techniek)
Meester Jan is onze L11-leerkracht WNT. Onder 
deze functie hangt een omvangrijke taakomschrij-
ving. Beleidsmatige taken zoals het bespreekbaar 
maken van vragen als “Wat willen we met WNT-
onderwijs op de Jozefschool, wat is onze visie, wat 
doen we nu en hoe kunnen we dat optimaliseren?” 
Maar deze L11-leerkracht stuurt bijvoorbeeld ook 
de natuurouders en de tuinwerkgroep aan en is 
aanspreekpunt voor ons techniekonderwijs. 

4.8 OUDERGESPREKKEN EN 
 RAPPORTBESPREKINGEN
Na 1 tot 1½ maand worden ouders en leerlingen 
van de groepen 1-8 uitgenodigd voor een ontwikke-
lingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wat we 
over en weer van elkaar mogen verwachten, waar 
we naar toe willen werken met uw zoon/dochter en 
hoe we samen deze doelen kunnen bereiken. 

Jaarlijks krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 
8 twee keer een rapport. Na het eerste rapport dat 
uw kind meekrijgt, vindt een rapportgesprek plaats, 
wij noemen dat een tafeltjesavond. U heeft dan de 
gelegenheid om gedurende 10 minuten het rapport 
van uw kind met de leerkracht te bespreken. Mocht 

deze tijd niet voldoende zijn, dan kunt u uiteraard 
altijd een vervolgafspraak maken, waarbij eventueel 
ook uw kind aanwezig kan zijn. De eerste tafeltjes-
avond voor de groepen 8 is samengenomen met 
de adviesgesprekken, zie de data hieronder. 
Na het tweede rapport, aan het einde van het 
schooljaar, kunnen ouders die daar behoefte aan 
hebben een afspraak met de leerkracht maken voor 
een gesprek. Leerlingen waarover de leerkracht 
graag met u in gesprek zouden gaan, plannen zelf 
een afspraak met die ouders.    

De tafeltjesavonden zijn per periode verdeeld over 
twee avonden in één week. U kunt zelf een dag en 
tijd inplannen via Social Schools. Uiteraard laten 
we u tijdig weten wanneer de inschrijving hiervoor 
‘open’ staat. 

De planning voor schooljaar 2020-2021 ziet er als 
volgt uit:
- Ontwikkelingsgesprekken , groepen 1 t/m 8:
 Dinsdag 29 september en donderdag 1 oktober 
 2020.

-  Adviesgesprekken groepen 8:
 Maandag 11 januari en woensdag 13 januari 2021.

-  Tafeltjesavonden eerste rapport, 
 groepen 1 t/m 7:
 Maandag 15 februari en donderdag 18 februari  
 2021.

4.9 ONDERWIJSADVIES 
 WEST ZUID-HOLLAND
We maken regelmatig gebruik van de diensten van 
Onderwijs Advies WZH (OA). Deze dienst begeleidt 
de scholen in onder andere de gemeenten Zoeter-
meer, Nootdorp, Leidschendam, Voorburg, Rijswijk, 
Delft en in het Westland. 

Het adres van Onderwijs Advies WZH is: 
Van Beeckstraat 62, 2722 BC Zoetermeer, 
telefoon 079 329 56 00

4.10 PEDAGOGISCH BELEID
Opmerkingen rondom het pedagogisch beleid van 
de school kunt u her en der in de schoolgids terug-
vinden. Voor de duidelijkheid zetten we in dit hoofd-
stuk de zaken op een rijtje, aangevuld met enkele 
opmerkingen over hoe we op school te werk gaan. 
Vanuit onze visie streven we ernaar dat de kinderen 
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met plezier naar school toe gaan, dat de groepen 
goed als groep functioneren. Binnen de school en 
specifiek binnen de groep gaan we met respect met 
elkaar en de omgeving om. De algemeen geldende 
waarden en normen zijn ook binnen de schoolmu-
ren van toepassing. Op die manier proberen we een 
optimaal klimaat te bewerkstelligen om tot leren te 
komen. Om dit te bereiken wordt er door het jaar 
heen veel aandacht aan dit ontwikkelingsgebied 
besteed. 
Elders kunt u lezen dat we ter ondersteuning van 
de pedagogische rode draad de methode ‘De 
Vreedzame School’ gebruiken. Overal waar men-
sen samen zijn gelden afspraken, zo ook binnen 
de school. Aan het begin van het schooljaar wor-
den de afspraken (regels) met de groep doorgeno-
men. Door het jaar heen richten we ons regelmatig 
schoolbreed op het onder de aandacht brengen van 
geldende afspraken. Tot slot is het handig te weten 
dat we uitgaan van een positieve benadering, we 
eerder kiezen voor een sfeer van belonen dan voor 
een sfeer van straffen. 

Gedragsprotocol als onderdeel van het 
pedagogisch beleid 
In het protocol staat omschreven wat onze visie is, 
wat we van ouders en kinderen verwachten, wat 
u van ons mag verwachten en wat we allemaal 
preventief doen binnen de school om alles zo goed 
mogelijk te laten verlopen. 
Nu kan het natuurlijk weleens niet zo gaan zoals 
we graag zouden willen. Ook daarvoor biedt dit 
protocol handvatten en daardoor ook voor iedereen 

duidelijkheid. Zo is er een hoofdstuk waarin soorten 
gedragingen ingedeeld wordt in vijf categorieën met 
daarbij de acties die genomen moeten worden en 
de acties die genomen kunnen worden. 
We hebben getracht het protocol zo duidelijk en 
compact mogelijk te houden. Aan het protocol ‘han-
gen’ daardoor een aantal bijlagen die onderdeel 
uitmaken van het complete gedragsprotocol. U kunt 
daarbij denken aan het pestprotocol, een overzicht 
van afspraken en regels en het schorsings- en ver-
wijderingsbeleid. Het gedragsprotocol, inclusief bij-
lagen, maken onderdeel uit van het schoolplan. De 
meest recente versies van alle documenten staan 
op onze website. 

Pestbeleid
Het team van de Sint Jozefschool neemt duidelijk 
stelling tegen ‘pesten’. Om dit zoveel mogelijk tegen 
te gaan hanteren wij een pestprotocol. Dit protocol 
is onderdeel van het gedragsprotocol en als zoda-
nig opgenomen in het schoolplan. 

Alle partijen zien pesten als een serieus probleem. 
Dit is het gepeste kind en de pester, maar ook de 
klas, de leerkrachten en de ouders. Het pestpro-
tocol bevat o.a. een stappenplan van hoe wij als 
school omgaan met pesten maar ook tips om te 
signaleren. Dit gebeurt in preventieve zin op school. 

Willen we extra aandacht geven aan een groep in 
het geheel dan kunnen we ervoor kiezen ‘Taakspel’ 
in te zetten. Eén van onze Interne begeleiders heeft 
een licentie om dit programma te begeleiden. Taak-

spel is een programma dat uitgaat van positieve 
beloning om de taakgerichtheid van een groep te 
vergroten.  

GROEPSSAMENSTELLING WISSELEN IN
GROEP 3 EN 6
Ieder jaar worden vanuit de leerlingen uit groep 2, 
groepen 3 samengesteld. Met de dan beschikbare 
informatie over de kinderen stellen we zo even-
wichtig mogelijke groepen samen. Criteria daarbij 
zijn vriendjes/vriendinnetjes, verhouding jongens/
meisjes, verdeling reeds bekende ondersteunings-
behoeften enz. 
In de groepen 3, 4 en 5 wordt steeds meer duidelijk 
hoeveel didactische en/of pedagogische ondersteu-
ning de leerlingen en dus de groep nodig heeft. Ook 
blijkt iedere keer weer dat dit van groep tot groep 
erg kan verschillen. Om deze ondersteuningsbe-
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hoefte goed over de groepen te verdelen mixen we 
de groepen 5 aan het einde van het schooljaar tot 
nieuw samengestelde groepen 6. Daarbij spelen 
uiteraard bovengenoemde criteria weer een rol. 
Mochten wij onze doelstelling v.w.b. de ontwikkeling 
van een groep (zie eerste alinea) niet voor elkaar 
krijgen, op pedagogisch en/of didactisch gebied, 
dan kunnen wij ook nog als school besluiten de 
groep, aan het einde van een ander schooljaar als 
groep 2 en 5, te mixen met één of meerdere paral-
lelgroepen. 
Het indelen van groepen (na groep 2, groep 5 of 
incidenteel) valt onder de verantwoordelijkheid van 
de school; groepsleerkrachten, de interne begelei-
ders en de directie zijn hierbij betrokken. De leer-
lingen krijgen de mogelijkheid hun voorkeur met 
betrekking tot klasgenootjes te delen.

4.11 HUISWERK
Op onze school wordt huiswerk gegeven. Er zijn 
twee soorten huiswerk: het maakwerk en het leer-
werk. Door het maken en leren van huiswerk leren 
de kinderen hun geheugen te ontwikkelen en ook 
buiten de school zelfstandig een opdracht te vervul-
len. De studieprestaties kunnen daardoor worden 
vergroot. Ook leren ze hun tijd in te delen en leren 
ze te studeren. Dit alles versoepelt na groep 8 ook 
nog eens de overgang naar het voortgezet onder-
wijs. Voor de ouders geeft huiswerk vaak wat meer 
inzicht in de stof op school.

In de lagere groepen bestaat huiswerk vaak uit een 
opdrachtje, zoals het meenemen van een plaatje 

of het houden van een verhaaltje over een bepaald 
onderwerp.
In de groepen 4 en 5 wordt huiswerk meegegeven. 
In deze groep betreft het bijvoorbeeld het oefenen 
van woorden, het oefenen van de tafels enz. In 
de groepen 6 t/m 8 wordt dat langzaam aan wat 
uitgebreid. In deze groepen betreft het maakwerk, 
leerwerk, opzoekwerk en extra opdrachten zoals 
het voorbereiden van een spreekbeurt.

Eens in de week wordt het huiswerk aangeboden 
voor de komende week. In de groepen 7 en 8 zijn 
de kinderen verplicht om een agenda te hebben. 

Het gebruik hiervan wordt in de groepen uitgelegd. 
De leerlingen kunnen dan zelf hun werk indelen. 
Uiteraard biedt de school daarbij houvast en struc-
tuur. In bijzondere weken, zoals bijvoorbeeld de 
kerstweek of bij een toetsweek, wordt er geen huis-
werk gegeven.
Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag 
hoeveel tijd een kind aan huiswerk dient te beste-
den. Als richtlijn geldt voor onze school dat groep 5 
ongeveer 30 minuten per week aan huiswerk dient 
te besteden, groep 6 ongeveer 45 minuten, groep 
7 een uur en groep 8 een uur en een kwartier. Hoe 
lang een leerling effectief bezig is met huiswerk, is 
uiteraard ook afhankelijk van de mogelijkheden van 
de leerling zelf.
Het huiswerk dat de kinderen moeten leren of 
maken, wordt door de leerkracht gecontroleerd. 
Wanneer uw kind om een bepaalde reden niet in 
staat was om het huiswerk te maken of te leren, 
horen wij dit graag van een ouder middels een mail-
tje of bericht in Social Schools. 

Op de kennismakingsavonden wordt het huiswerk-
beleid nader toegelicht. Ook hoort u hoe u als ouder 
uw kind kunt helpen bij het maken en leren van het 
huiswerk.

4.12  OVERGANG BASIS ONDERWIJS -  
 VOORTGEZET ONDERWIJS 
In groep 8 krijgen de ouders op de informatieavond 
de procedure ten aanzien van de overgang naar 
het voortgezet onderwijs toegelicht. 
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Begin groep 8, tijdens het ontwikkelingsgesprek, 
krijgt het kind een breed pré-advies op basis van de 
ontwikkelingen die het heeft laten zien de afgelopen 
jaren. Dit brede pré-advies geeft een indicatie in 
welke richting gedacht wordt m.b.t. het advies. Dit is 
zeker niet bindend omdat meerdere factoren een rol 
spelen om uiteindelijk tot een advies te komen. Het 
geeft u wel de mogelijkheid open dagen te bezoe-
ken van scholen waar uw kind hoogstwaarschijnlijk 
zijn/haar schoolloopbaan zal kunnen vervolgen.

In november/december volgt een algemene infor-
matieavond Voortgezet Onderwijs, waarbij tevens 
informatie wordt gegeven over de Centrale eind-
toets. Deze avond wordt gehouden voor de ouders 
van de kinderen uit de groepen 7 en 8. Ouders 
wordt geadviseerd de open dagen en informatie-
avonden van de VO-scholen te bezoeken.

In januari vinden de adviesgesprekken plaats, die 
bedoeld zijn voor ouders en kind. U krijgt tijdens 
een persoonlijke toelichting het schooladvies uit-
gereikt. Tevens wordt bekeken welke scholen van 
VO het kind zou kunnen bezoeken. 
Basisscholen en scholen voor Voortgezet Onder-
wijs maken gebruik van Onderwijs Transparant 
(OT). Dit is een systeem om digitaal leerling gege-
vens aan elkaar over te dragen. In het kort werkt 
het als volgt: wij vullen een digitaal onderwijskun-
dig rapport in en plaatsen dat op OT. Voordat de 
overdrachtsgegevens definitief gemaakt worden 
krijgt u als ouder inzage in de gegevens die we 
willen overdragen. Vervolgens wordt alles definitief 

gemaakt en krijgt de leerling een uniek nummer. 
De VO-scholen waar ouders hun kind aanmelden 
krijgen dit nummer en kunnen de gegevens uit 
OT ophalen. Ouders kunnen hun zoon/dochter bij 
meerdere scholen aanmelden.    

Dit jaar is de Centrale eindtoets gepland in week 16 
(20-22 april) 2021. De resultaten van de leerlingen 
zetten wij in Onderwijs Transparant. Met de scholen 
van Voortgezet Onderwijs kunnen tijdens het brug-
jaar evaluatiegesprekken over de oud-leerlingen 
plaatsvinden.
Mocht het nodig blijken onderdelen van het leerlin-
gendossier naar de nieuwe school te sturen, dan 
vragen wij toestemming van de ouders.
Het maakt ons trots, dat bijna al onze leerlingen, 
graag geziene gasten zijn op ‘onze’ scholen voor 
Voortgezet Onderwijs.

4.13  REGELING TOELATING, SCHORSING 
EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

In paragraaf 4.1 beschrijven we onze aanmeldpro-
cedure voor nieuwe leerlingen.
 
Zit de leerling op onze school dan gelden de school- 
en huisregels, waar de leerling zich aan moet hou-
den. Bij herhaald wangedrag kan het voorkomen 
dat de school, nadat alle voorafgaande acties uit 
het gedragsprotocol tot onbevredigend resultaat 
hebben geleid (zie 4.11) en na overleg met het 
College van Bestuur, het voornemen heeft over 
te gaan tot schorsing en/of verwijdering. Dat kan 
alleen na overleg met de ouders en de leerkracht 

van betrokken leerling. Het College van Bestuur 
neemt op voordracht van de directie een besluit 
de leerling voor een bepaalde tijd (ten hoogste een 
week) te schorsen. De school blijft gedurende de 
schorsingsperiode verantwoordelijk voor het onder-
wijs aan de leerling. Na de periode van schorsing 
wordt de leerling weer toegelaten in de groep en 
worden duidelijke afspraken ter verbetering tussen 
school, ouders en leerling gemaakt.

Soms doet er zich een situatie voor waarbij een 
leerling onevenredig veel begeleiding en aandacht 
vraagt, dat mogelijk ten koste gaat van de overige 
leerlingen. Verwijdering kan dan overwogen wor-
den. Situaties als een vertrouwensbreuk tussen 
ouders en school of de twijfel of de leerling wel 
geschikt is voor het basisonderwijs kunnen even-
eens aanleiding zijn voor de directie van de school 
het bestuur te adviseren tot verwijdering van de 
leerling. 
Verwijdering is gebonden aan wettelijke voorschrif-
ten: ouders moeten zijn gehoord, door de school 
moet aantoonbaar gezocht worden naar een andere 
school en ouders kunnen bezwaar aantekenen 
tegen het besluit van het College van bestuur.

Een exemplaar van de notitie Toelating, schorsing 
en verwijdering van leerlingen ligt ter inzage op 
school en is te vinden op de website van de stich-
ting (www.laurentiusstichting.nl).
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5  De leraren

5.1 WIJZE VAN VERVANGING BIJ 
 VERLOF, ZIEKTE, STUDIEVERLOF 
 EN SCHOLING
In geval van ziekte, nascholing of verlof wordt bij 
parttimers altijd eerst de duo-collega gevraagd om 
extra te komen werken. Pas daarna worden andere 
vervangers ingeschakeld.
Het kan voorkomen dat, indien er geen vervan-
ging kan worden gevonden, de kinderen worden 
verdeeld over andere groepen. Hiervoor zijn bin-
nen het team afspraken gemaakt om dit zo goed 
mogelijk te regelen. 

5.2  DE BEGELEIDING EN INZET 
 VAN STAGIAIRES VAN PABO’S
Om ook ons aandeel te leveren in de opleiding van 
nieuwe collega’s worden studenten van de Pabo 
(Pedagogische academies voor de lerarenoplei-
ding in het basisonderwijs) begeleid. Ook studenten 
van de HBO opleiding Sociaal Pedagogisch Werk 
(SPW) of de MBO opleiding Onderwijs assistent 
niveau 4 zijn regelmatig te gast als stagiaire bij ons 
op school.

Ook wanneer een stagiaire gedurende langere 
tijd zelfstandig voor een groep staat, behoudt de 
groepsleerkracht de eindverantwoordelijkheid. Bij 
het begeleiden van stagiaires vervult de adjunct-
directeur een coördinerende functie.

5.3  SCHOLING VAN LERAREN
Doel is de bekwaamheid van het personeel actueel 
te houden en verder te ontwikkelen. Om dit finan-
cieel en planmatig te kunnen coördineren, worden 
scholingsafspraken schriftelijk vastgelegd. Naast 
individuele scholing voor leerkrachten vinden er 
regelmatig studiebijeenkomsten plaats voor het 
gehele team. Soms is het nodig daarvoor speciale 
studiedagen te plannen, de data kunt u terugvinden 
in hoofdstuk 9.
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6 De ouders

6.1  CONTACT OUDERS-LEERKRACHTEN
Wij vinden het enorm belangrijk, dat er een goed 
contact is tussen de leerkracht van het kind en de 
ouders. Hoe beter dit contact des te beter dat voor 
het kind is. Opvoeden blijft immers een samenspel 
tussen ouders en de school.
Een goed contact tussen ouders en leerkrachten 
heeft naast de zorg voor het individuele kind ook 
een andere meerwaarde: betrokkenheid van ouders 
bij ondersteunende en organisatorische zaken die-
nen de school als organisatie. Meedenken over het 
vormgeven van het onderwijs, het ondersteunen 
van de leerkrachten bij allerlei activiteiten, maar ook 
het opknappen van een veelheid aan klusjes in en 
om de school zorgen ervoor dat het onderwijs aan 
uw kind optimaal kan verlopen. 

6.2 INFORMATIEVOORZIENING

Informatievoorziening aan ouders over het 
onderwijs en de school
Wij staan graag met onze ouders in contact en 
informeren graag zo volledig mogelijk. Wij gebrui-
ken het digitale systeem Social Schools 3.0. Ouders 
ontvangen nadat hun zoon/dochter op school is 
begonnen een activeringscode voor dit programma. 
Zelf maken zij dan een account aan. Wij gebrui-
ken Social Schools 3.0 voor het versturen van de 
nieuwsbrief, maar ook brieven over bijvoorbeeld 
toernooien, constatering van hoofdluis, tafeltjes-
avonden e.d. Deze kunnen vanuit Social Schools 
3.0 individueel, per groep, per bouw of aan de hele 
school verstuurd worden. Als u een account heeft 
kunt u ook gratis een app downloaden voor smart-
phone en tablet voor nog meer gebruiksmogelijk-
heden. Ouders beheren zelf hun e-mailadres(sen).   

Als u tussendoor behoefte heeft aan contact met 
de leerkracht, loop gerust eens na schooltijd binnen 
of maak een afspraak. Wij maken graag tijd voor u.
Van ons, als school, mag u ook verwachten, dat 
in de gevallen dat het nodig is er op korte termijn 
contact met u wordt opgenomen.

Informatieavonden
Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden 
er op school informatieavonden gehouden. Tijdens 

deze avond geeft de leerkracht informatie over de 
inhoud, de afspraken en het verloop van het school-
jaar. De informatieavonden zijn als volgt gepland:

Maandag 7 september: 
Groepen 1/2 aanvang 19.00 uur.
Dinsdag 8 september:
Groepen 7 en 8 aanvang 19.00 uur.
Woensdag 9 september:
Groepen 3 en 4 aanvang 19.00 uur. 
Donderdag 10 september:
Groepen 5 en 6 aanvang 19.00 uur. 

Nieuwsbrief
Wij versturen regelmatig via Social Schools een 
digitale nieuwsbrief. Daarin staan belangrijke data, 
excursies, sportdagen, onze jarigen, een agenda 
van gebeurtenissen in de komende week, berich-
ten vanuit de OR en de MR, kortom nieuws van 
de school.
Door de nieuwsbrief proberen wij het aantal losse 
brieven tot een minimum te beperken. De nieuws-
brieven kunt u ook inzien op de website van de 
school. 

Website
De Sint Jozefschool heeft een eigen website. We 
houden onze website zo actueel mogelijk. De infor-
matie die u aantreft is veelzijdig. We noemen enkele 
voorbeelden: nieuwsbrieven, groepennieuws, foto’s 
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van activiteiten, de agenda, de digitale versie van 
deze schoolgids, evenementen, nieuws vanuit de 
MR, OR, bestuur en team en ga zo maar door. 
Neem eens een kijkje op: www.sint-jozefschool.nl. 

6.3 DE OUDERRAAD

De taak van de Ouderraad
De Oudervereniging van de Sint Jozefschool is in 
1968 opgericht door de ouders van de toenmalige 
leerlingen met het doel de samenwerking tussen 
school en ouders te bevorderen vanuit het belang 
van de verantwoordelijkheid van de ouders voor dát 
deel van de opvoeding, dat door de school wordt 
verzorgd. Ouders/verzorgers kunnen aangeven 
bij aanmelding van hun kind(eren) of zij lid van de 
oudervereniging van de Sint Jozefschool willen 
worden en de bijbehorende vrijwillige ouderbijdrage 
te willen voldoen. Uit deze vereniging wordt een 
bestuur gekozen, de ouderraad. 

De ouderraad bevordert de samenwerking tussen 
school en ouders door het ondersteunen van de 
directie en het team bij het organiseren van of assis-
teren bij activiteiten als Sinterklaasfeest, Kerstmis, 
Schoolsportdag, het Jozefproject, Schoolreisjes/
Excursies en lustrumactiviteiten. 
De ouderraad heeft ook een ondersteunende/sig-
nalerende rol om ouders, waar nodig, te helpen 
signalen op de juiste plek terecht te laten komen 
(leerkracht, directie of MR.) De ouderraad heeft 
regelmatig overleg met de schoolleiding en het 
team over allerlei zaken die de school en de kinde-

ren betreffen. Eens per jaar organiseert de ouder-
raad een Algemene Ledenvergadering (ALV) voor 
de oudervereniging. 
Op woensdagochtend 7 oktober a.s. wordt de alge-
mene ledenvergadering gehouden. Te zijner tijd 
ontvangt u daarover nader bericht. 
Meer informatie van en over onze oudervereniging 
kunt u vinden op hun eigen website: www.orsint-
jozefschool.nl.   

6.4 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Aan onze school is op grond van de Wet Mede-
zeggenschap Scholen een medezeggenschaps-
raad verbonden. Deze raad bestaat uit 10 leden; 
5 ouders en 5 personeelsleden. Beide geledingen 
worden rechtstreeks gekozen vanuit en door de 
ouders en het personeel. Gekozen ouders en per-
soneelsleden hebben een zittingsduur van drie jaar 
en zijn daarna eventueel herkiesbaar.
De MR heeft als geheel op een aantal punten 
instemmingsrecht en adviesrecht als het gaat 
om school-organisatorische zaken, die gevolgen 
hebben voor leerlingen en leerkrachten. Ook de 
beide geledingen hebben soms apart instemming 
of advies te verlenen. Het gaat dan o.a. over de 
schoolbegroting, het schoolplan, het jaarverslag, 
de schoolgids, het veiligheidsplan, beleidswijzigin-
gen, aanstelling of ontslag schoolleiding, verbou-
wingen, schooltijden en de hoogte van de ouder-
bijdrage. De directeur, die geen deel uitmaakt van 
de medezeggenschapsraad, is de door het bestuur 
gemandateerde gesprekspartner van de medezeg-
genschapsraad.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR)
Elke school vallend onder de Laurentiusstichting 
is tevens vertegenwoordigd in de gemeenschap-
pelijke medezeggenschapsraad (GMR) met één lid 
(oudergeleding of personeelsgeleding), dat stemge-
rechtigd is. Een lid heeft zitting voor drie jaar. Ook in 
de GMR bestaat instemmingsrecht en adviesrecht 
voor de gehele raad en in sommige gevallen voor 
de geledingen apart. In de GMR worden zaken 
besproken die voor alle scholen van de stichting van 
belang en dus schooloverstijgend van toepassing 
zijn, o.a. meerjarenbestuursformatieplan, begroting 
en jaarrekening van de stichting, klachtenregeling, 
toelating en verwijdering van leerlingen, vakantie-
regeling. Het College van Bestuur is de gespreks-
partner van de GMR. Het secretariaat van de GMR 
is bereikbaar op gmr@laurentiusstichting.nl.  
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Het medezeggenschapsstatuut
Het medezeggenschapsstatuut dat voor de gehele 
stichting geldt voor een periode van steeds twee 
jaar, regelt de wijze waarop de medezeggenschap 
is ingericht, hoe de informatievoorziening van 
bevoegd gezag naar GMR/MR verloopt, hoe de 
communicatie binnen de organisatie verloopt en 
hoe de GMR en de MR gefaciliteerd wordt.

GMR- en MR-reglement en medezeggenschaps-
statuut zijn ter inzage op school en te vinden op de 
website van de stichting (www.laurentiusstichting.nl).  

Informatievitrines
In de hal rechts naast de hoofdingang hangen drie 
informatievitrines. Een van de OR, eentje van de 
MR en de derde van de leerlingenraad. Buiten actu-
eel nieuws kunt u daar zien wie er op dat moment 
lid zijn van de diverse geledingen.

6.5 CONTRIBUTIE OUDERVERENIGING 
De contributie (= ouderbijdrage) in het schooljaar 
2020-2021 bedraagt op moment van typen nog  
€ 35,00 per kind.
De ouderbijdrage wordt besteed aan de jaarlijks 
terugkerende activiteiten, die beschreven staan bij 
de taak van de ouderraad. 
Daarnaast wordt de ouderbijdrage besteed aan 
bijvoorbeeld excursies, de schoolreis, het school-
orkest, attenties voor leerkrachten en hulpouders. 
Ook kan een gedeelte worden besteed aan zaken 
waar de school op dat moment behoefte aan heeft, 
bijvoorbeeld buitenspeelmaterialen, RT- en MRT-

materialen, spellen, boeken, muziekinstallatie ed. 
Het betreft feitelijk een vrijwillige bijdrage. De ouder-
vereniging houdt zich het recht voor bepaalde acti-
viteiten alleen voor de kinderen waarvan de ouders 
contributie hebben betaald te organiseren.  
Als u uw kind(eren) aanmeldt op school vult u een 
“Verklaring bij toelating” in. Hierop kunt u een aantal 
keuzes maken. O.a. of u het goed vindt dat u bij 
inschrijving automatisch lid wordt van de ouderver-
eniging. Als u lid wordt door “JA” in te vullen, dan 
verplicht u zich de ouderbijdrage jaarlijks te beta-
len, omdat dit de contributie van de vereniging is. 
Kiest u “NEE” dan bent u niet verplicht te betalen. 
Uw keuze zal niet van invloed zijn op de toelating. 

Verder geldt de volgende regeling: komt uw zoon/
dochter op school voor 1 januari dan betaalt u 
het volledige bedrag, stroomt uw zoon/dochter in 
gedurende de tweede helft van het schooljaar dan 
betaalt u de helft. 
Ieder jaar wordt bekeken of de hoogte van de con-
tributie (= ouderbijdrage) voldoende is in relatie met 
de uitgaven. Mocht de ouderraad een voorstel wil-
len doen om de contributie voor het lopende jaar 
te verhogen dan wordt dit als voorstel ingebracht 
op de jaarvergadering van de OR. Na de jaarver-
gadering ontvangt u een betaalverzoek via Ideal.

Tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging 
worden het financieel overzicht van het afgelopen 
schooljaar en de begroting van de inkomsten en 
uitgaven voor het volgende schooljaar aan de aan-
wezige ouders ter goedkeuring voorgelegd.

6.6 KENNISMAKINGSMIDDAG 
Komt een leerling door het jaar heen nieuw op 
school dan is er voor die tijd twee keer de gele-
genheid te wennen. 
Tegen het einde van het jaar, wordt een middag 
georganiseerd voor alle kinderen die aan het begin 
van het nieuwe schooljaar instromen. Ouders en 
kinderen worden dan ontvangen op school. Na een 
centrale ontvangst worden de kinderen naar de 
klas gebracht. Daarna krijgen de ouders informatie 
over de school van de directie. Uiteraard kunt u ook 
terecht met uw vragen en kan het gebouw (nog een 
keer) bekeken worden.
 
6.7  HULPOUDERS
Wat zou een school zijn zonder hulpouders? Dank-
zij de vele hulpouders die ons in de afgelopen jaren 
hebben geholpen, hebben wij de kinderen een 
gevarieerder lesaanbod aan kunnen bieden.
Dit geldt op allerlei gebied, zoals bij het groep-
jes lezen, de keuzevakuren, de technieklessen, 
de computerlessen, het op orde houden van het 
documentatiecentrum en de bibliotheek, bij buiten-
schoolse activiteiten, enzovoort. Ook zijn ouders 
actief betrokken bij het onderhoud van het gebouw. 
Zo is er een tuinteam (onderhoud van de buiten-
ruimte) en een klusteam (klusjes in en rond de 
school).

Het is ook een leuke manier voor u als ouder om 
kennis te maken met de school. U ziet de school 
in bedrijf en weet waar uw kind het over heeft als 
het met verhalen thuiskomt. U helpt niet alleen ons 
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daarbij, maar (en dat is veel belangrijker!) vooral 
de kinderen.
Wij inventariseren aan het begin van het schooljaar 
of u deel zou willen nemen aan activiteiten.

6.8 CONTACTOUDERS
Contactouders zijn één of twee ouders per groep 
die een extra actieve rol vervullen in de communi-
catie en de samenwerking tussen de school (leer-
krachten en directie) en de ouders.

Functie/taakomschrijving contactouder
De contactouders roepen de hulp in van andere 
ouders als er voor de groep of voor school iets 
georganiseerd moet worden. Te denken valt aan 
hulp bij activiteiten, maar ook bijvoorbeeld orga-
niseren dat wanneer de leerkracht jarig is, er een 
presentje is namens de klas. De contactouder heeft 
altijd overleg met de groepsleerkracht alvorens acti-
viteiten te organiseren of, als het een verjaardag 
van de leerkracht betreft, met een ander teamlid 
van bijvoorbeeld de parallelgroep of de leerkracht 
van het voorgaande of- volgende leerjaar. Ook de 
ouderraad kan om hulp vragen bij haar activiteiten 
via de contactouders. De contactouder is er niet 
om klachten en wensen door te geven, of om pro-
blemen te bespreken

Werving contactouders
Contactouders kunnen zich tijdens de informatie-
avond aan het begin van het schooljaar aanmel-
den bij de leerkracht. Als er meer dan twee ouders 
interesse hebben bepaald de leerkracht wie hij/zij 

als contactouder vraagt. In de bovenbouwgroepen 
blijkt de inzet van contactouders minimaal, zij bepa-
len zelf of zij gebruik maken van een contactouder 
of inventariseren wij zij bij een vraag incidenteel 
mogen benaderen voor hulp.

6.9  DE SCHOLIERENONGEVALLEN-
 VERZEKERING
De school heeft de volgende verzekeringen geslo-
ten voor de leerlingen.

A   Schoolongevallenverzekering
Deze verzekering is van kracht voor de leerlingen 
tijdens schooluren en evenementen in schoolver-
band, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan 
van huis naar school en omgekeerd. De verzeke-
ring voorziet in uitkeringen bij overlijden, blijvende 
invaliditeit, geneeskundige kosten en kosten voor 
tandheelkundige hulp. De actuele vergoedingsbe-
dragen en polisvoorwaarden kunt u desgewenst bij 
de administratie opvragen. Deze verzekering kent 
geen eigen risico.

B   Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering dekt de aan-
sprakelijkheid van de school jegens derden die 
het gevolg is van een door de school gepleegde 
onrechtmatige daad. In zo’n geval kan men spreken 
van een nalatig handelen door de school. Schade 
toegebracht door leerlingen aan andere leerlingen 
of aan de school vallen niet onder nalatigheid van 
de school, ook niet als dit onder schooltijd gebeurt. 
In situaties waarin kinderen zelf een onrechtmatige 

daad begaan, zijn ouders aansprakelijk voor de 
gedragingen van hun kind(eren).
De verzekering kent een secundaire aansprake-
lijkheidsverzekering voor particulieren. Deze geldt 
alleen voor gebeurtenissen die gedurende school-
tijd plaatsvinden en indien de aansprakelijke ouders 
geen aansprakelijkheidsverzekering hebben.

Indien u zich aanvullend wenst te verzekeren kunt u 
contact opnemen met uw assurantietussenpersoon 
of verzekeringsmaatschappij.

6.10 AANSPRAKELIJKHEID
Op school of elders kan door toedoen van uw kind 
weleens een ongelukje gebeuren. U, als ouder, bent 
altijd aansprakelijk voor eventuele beschadigingen 
aan schooleigendommen, of aan eigendommen 
van derden, die uw kind veroorzaakt. Wij raden dan 
ook iedereen aan een W.A.-verzekering (Wettelijke 
Aansprakelijkheid) af te sluiten.

6.11 OVERBLIJVEN, DE LUNCHPAUZE OP
 SCHOOL
Onze leerlingen hebben lunchpauze van 12.00 tot 
13.15 uur. Het staat u vrij uw kind thuis te laten eten 
of op school.

De overblijf op school (tussenschoolse opvang, tso) 
wordt verzorgd door Skippy PePijN als onderdeel 
van ons IKC (integraal kindcentrum), waarbij we 
alle vormen van opvang in nauwe samenwerking 
met Skippy aanbieden.
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Stichting TSO Skippy verzorgt voor verschillende 
scholen in de gemeente Pijnacker -Nootdorp de 
Tussenschoolse Opvang. Er wordt op de groepen 
gewerkt met pedagogisch medewerkers van Skip-
pyPePijN en vrijwilligers.
Tussen de middag maken we het gezellig voor alle 
kinderen. Samen eten we de zelf meegenomen 
lunch, drinken we iets en spelen we daarna nog bui-
ten of doen binnen een leuke activiteit. Skippy biedt 
ieder kind naast de lunch van thuis nog een stukje 
fruit. Om 13.05 uur worden de kinderen terugge-
bracht naar de klas om aan het middagprogramma 
te beginnen.

Informatie over Skippy en het inschrijfformulier en 
de actuele overblijftarieven vind u op de website 
van Skippy PePijN: https://www.skippypepijn.nl/
over-ons/tussenschoolse-opvang/

Heeft u vragen over uw factuur en/of plaatsings-
contract, stuur dan een e-mail naar tso@skippy-
pepijn.nl of bel op maandag- of donderdagochtend 
naar 015 369 50 21.

6.12  KLACHTENREGELING 
 ONGEWENSTE INTIMITEITEN
Een regeling waarvan je hoopt er nooit naar te 
hoeven grijpen, de ‘klachtenregeling ongewenste 
intimiteiten’. 

Wat wordt er nu verstaan onder ongewenste 
intimiteiten?
Doel van de klachtenregeling is, dat al het gedrag 

van leerkrachten, ouders, kinderen, dat wij in het 
dagelijks leven te ver vinden gaan, voorkomen dient 
te worden. Zowel kinderen, leerkrachten, ander 
personeel en ouders dienen zich op alle gebieden 
veilig te voelen op school.
In voorvallen, waarbij dit niet het geval is, is de 
leerkracht of de directie de aangewezen persoon 
om naar toe te gaan.
In sommige gevallen echter zou dit in uw ogen niet 
voldoende kunnen zijn. Misschien zou u liever ano-
niem over bepaalde zaken van gedachten willen 
wisselen of nader uitgezocht willen zien. Daarom 
heeft de stichting een onafhankelijk vertrouwens-
persoon aangetrokken. Samen met de vertrou-
wenspersoon kunt u bekijken of er een klacht 
ingediend gaat worden bij de klachtencommissie 
van de school of bij andere instanties. Deze ver-
trouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht ten 
aanzien van de aanmelder.

Een citaat uit het klachtenreglement. Hoe wordt 
daar het begrip ‘ongewenste intimiteiten’ omschre-
ven:
‘Ongewenste intimiteiten zijn handelingen, gedra-
gingen en/of uitlatingen die binnen of in samenhang 
met de onderwijssituatie plaatsvinden en die door 
degene op wie ze zijn gericht of in het geval het 
een minderjarig kind betreft, ook door de ouders/
verzorgers van deze leerling als ongewenste, een-
zijdige en/of dwangmatige seksueel getinte aan-
dacht worden aangemerkt.
Ongewenst zijn in ieder geval herhaaldelijke hand-
tastelijkheden, voortdurende op- en aanmerkingen, 

grappen of gebaren en herhaalde toenaderingspo-
gingen. Ook bepaalde manieren van kijken kunnen 
als intiem en ongewenst worden beschouwd’.

Naast de vertrouwenspersoon functioneert sinds 1 
februari 1998 ook een klachtencommissie.
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6.13 DE KLACHTENREGELING  
Volgens de Wet op het Primair Onderwijs moeten 
ouders en leerlingen klachten kunnen indienen over 
gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan 
van het bevoegd gezag en het personeel. Naast 
ouders en leerlingen kan eenieder die deel uitmaakt 
van de schoolgemeenschap klachten indienen.
Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie 
met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. 
Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd 
gezag en de school op eenvoudige wijze signalen, 
die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren 
van het onderwijs en de goede gang van zaken 
op school.
De klachtenregeling is alleen van toepassing als 
men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang 
van zaken in de school zullen in onderling overleg 
tussen ouders, leerlingen, personeel en school-
leiding op een juiste wijze worden afgehandeld. 
Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, 
niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar 
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een 
beroep doen op de klachtenregeling. 
De contactpersoon van de school is het eerste 
aanspreekpunt bij klachten en verwijst de klager 
naar de juiste persoon of instantie of naar de ver-
trouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon gaat na of een oplossing 
kan worden bereikt en gaat na of de gebeurtenis 
aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij 
het bestuur of de Landelijke Klachtencommissie 
en begeleidt de klager zo nodig in deze procedure. 
Ook kan de vertrouwenspersoon indien nodig ver-
wijzen naar andere instanties.
Contact- en vertrouwenspersoon hebben geheim-
houdingsplicht. Is een klacht ingediend bij het 
bestuur dan wordt deze afgehandeld door het Col-
lege van Bestuur.
Na het indienen van een klacht bij de Landelijke 
Klachtencommissie kan de commissie besluiten tot 
het terugsturen van de klacht naar het bestuur. Ook 
kan de commissie besluiten tot een mediationtraject 
tussen klager en aangeklaagde. Als de klacht door 
de commissie wordt afgehandeld volgt een hoor-
zitting waarbij beide partijen in aanwezigheid van 
elkaar worden gehoord en volgt een advies m.b.t. 
de gegrondheid van de klacht en volgen eventuele 
aanbevelingen over te treffen maatregelen.

De contactpersonen van de school:  
Karin van Santen en Sidney Verweij, ze zijn bereik-
baar via school.
De functie van vertrouwenspersoon is op dit 
moment vacant, zodra deze functie is ingevuld laten 
we u dat via de nieuwsbrief weten. 

De vertrouwenspersoon van de 
Laurentius Stichting is:
Dhr. R. van der Ouderraa
Koningsvaren 62
2661 PB  BERGSCHENHOEK
T 010 785 39 91

Een exemplaar van de klachtenregeling ligt ter 
inzage op school en is te vinden op de website 
van de stichting (www.laurentiusstichting.nl). 
De Landelijke Klachtencommissie hanteert een 
eigen reglement. 
Dit is te vinden op www.onderwijsgeschillen.nl. 

Het adres van de Landelijke 
Klachtencommissie:
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD  Utrecht
T 030 280 95 90
E info@onderwijsgeschillen.nl 
I  www.onderwijsgeschillen.nl
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6.14 ALGEMENE VERORDENING   
 GEGEVENS BESCHERMING (AVG)
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming ingegaan, een privacywet die 
geldt in heel Europa. Dankzij de AVG is de bescher-
ming van persoonsgegevens in alle landen van de 
Europese Unie op dezelfde manier geregeld. 
Ook scholen verzamelen persoonsgegevens. Bin-
nen de AVG worden school en bestuur gezien als 
‘verwerkersverantwoordelijke’. Dat betekent dat de 
school bepaalt waarom de school de persoonsge-
gevens verzamelt, hoe dat gebeurt en hoe deze 
worden verwerkt. Schakelt de school een partij in 
die namens de school iets met persoonsgegevens 
doet, dan moeten daarover afspraken gemaakt 
worden in een verwerkersovereenkomst, die op 
bestuursniveau wordt afgesloten.  Dat geldt b.v. 
o.a. voor Basispoort (digitale leermiddelengebruik), 
ESIS (leerlingadministratiesysteem) en Cito (leer-
lingvolgsysteem). Een lijst van leveranciers en 
bedrijven die persoonsgegevens verwerken en 
waarmee verwerkersovereenkomsten zijn afgeslo-
ten wordt op bestuursniveau up to date gehouden 
en is ter inzage bij de directie. Het model verwer-
kersovereenkomst, dat in gebruik is maakt deel uit 
van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en 
Privacy 3.0 (maart 2018), een initiatief van o.a. de 
PO- en de VO-Raad. 

Uiteraard heeft de invoering van de AVG gevolgen 
voor de wijze waarop de school van u gegevens 
omtrent uw zoon/dochter opvraagt en in sommige 
gevallen incidenteel uw toestemming nodig heeft. 

Wij moeten duidelijk zijn:
• in het doel, waarvoor wij de gegevens opvragen. 
•  in de grondslag waarop de gegevens worden 

verwerkt.
•  in de beperking van de hoeveelheid en het soort 

gegevens dat wij verwerken.
•  in de verantwoording naar betrokkenen over het 

gebruik van hun persoonsgegevens.
•  in de juistheid en actualiteit van de te verwerken 

persoonsgegevens. 

Voor u verandert er in die zin meer dat wij u soms 
meer moeten vragen, b.v. om uw toestemming voor 
het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en film). Wij 
moeten dat jaarlijks doen en soms incidenteel om 
uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Tevens moe-
ten wij als school en stichting met iedereen, die uw 
gegevens verwerkt, ook b.v. met externe partijen 

(b.v. uitgeverijen, adviseurs) een verwerkersover-
eenkomst sluiten, zodat we verzekerd zijn van een 
juiste wijze van omgaan met gegevens. Daarnaast 
zijn er verplichte regels voor het al of niet bewaren 
van uw gegevens. 

Voor u als ouders/verzorgers betekent dit dat, als 
het gaat over het gebruik van uw gegevens, u het 
recht heeft: 
•  op inzage in persoonsgegevens die wij van u en 

uw kind(eren) verwerken. 
• persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen.
• om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opne-
men met de directie van de school of met de func-
tionaris gegevensbescherming van de Laurentius 
Stichting via tel. 015 251 1440.
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7  De ontwikkeling van de school

7.1  VORMING VAN IKC 
 SINT JOZEFSCHOOL 
Veel kinderen maken tegenwoordig gebruik van 
naschoolse opvang. Wij hebben als school de 
nadrukkelijke wens om de overgang tussen school 
en opvang zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
We gaan daarom een nauwe samenwerking aan 
met Skippy PePijN. Skippy is een lokale kinderop-
vangorganisatie, die opvang verzorgt in Pijnacker, 
Nootdorp en Delfgauw. We vormen samen een 
Integraal KindCentrum voor de leeftijd van 2,5 tot 
12 jaar. We bieden voor deze doelgroep onderwijs 
en opvang onder één dak. 

Vanaf 17 juli 2020 verzorgt Skippy (vakantie-) BSO 
en vanaf de start van het schooljaar 2020-2021 
wordt er een samenwerkingsovereenkomst aange-
gaan met Skippy PePijN als gevolg van de intentie-
verklaring die wij met elkaar hebben ondertekend. 
SAMEN geven we vorm en inhoud aan de voor-
schoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang 
op de Sint Jozefschool. Onze leerlingen hebben 
de mogelijkheid om op contractbasis tussen 7.30 
uur en 18.30 uur onderwijs en opvang binnen onze 
school te ontvangen. Naast deze BSO-faciliteiten 
worden er met ingang van het schooljaar 2020-
2021 ook 2 groepen peuteropvang gestart, voor 
kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

Doel van het vormen van een IKC is een door-
gaande lijn aan te kunnen bieden aan onze leerlin-
gen, waarbij onderwijs en opvang soepel in elkaar 
overlopen. We laten het pedagogisch beleid aan-
sluiten onze gezamenlijke visie. We bieden activi-
teiten aan die aansluiten bij de activiteiten/ thema’s 
van school. Het team van school en de opvang 
spreekt dezelfde “taal” die geënt is op de uitgangs-
punten en het gedachtengoed van de door ons 
gehanteerde sociale vaardigheden methode De 
Vreedzame School.

Door regelmatig met elkaar te overleggen houden 
we de ‘lijntjes kort’. Zo kunnen we snel inspelen 
op actuele ontwikkelingen in de omgeving van het 
kind en elkaar als onderwijs & opvang, maar ook 
ouders snel en volledig informeren.

Teamleden van zowel onderwijs als opvang zul-
len deelnemen aan vergadermomenten van elkaar 
en aan studiedagen. Er zijn aanspreekpunten 
benoemd die met elkaar de afstemming zoeken in 
aanbod van activiteiten, maar ook bij de overgang 
van de peuteropvang naar de kleuters.

Is er zorg omtrent de ontwikkeling van uw kind op 
welk gebied dan ook, dan zullen wij samen met u 
als ouder(s), de leerkracht, de intern begeleider 

van school en zorgcoördinator van Skippy en even-
tuele externe hulpverlening, in overleg gaan naar 
passende aanpak, die op school maar ook bij de 
opvang gehanteerd kan worden.

Meer informatie over Skippy als organisatie en hoe 
u zich kunt inschrijven vindt u op de website: https://
www.skippypepijn.nl/.

Specifieke informatie over onze samenwerking, 
komt via de nieuwsbrief naar u toe.

7.2 HET KATHOLIEK BASISONDERWIJS
 IN NOOTDORP 
Sinds 1 augustus 1999 heeft Nootdorp twee katho-
lieke basisscholen. De Waterwilg en de Sint Jozef-
school. De Waterwilg valt onder de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van Lucasonderwijs, wij als 
Sint Jozefschool vallen onder de bestuurlijke ver-
antwoordelijkheid van de Laurentius Stichting.

Het voedingsgebied van de Sint Jozefschool
Ons voedingsgebied ligt in principe tussen de 
Veenweg en de Ds. C. Spoorlaan of het verlengde 
daarvan. De wijk Nieuweveen hoort daar ook bij, 
evenals Nootdorp West. Bovendien zien we dat er 
kinderen uit de wijken Ypenburg, Leidschenveen 
en Brassershout naar de Sint Jozefschool komen.  
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8 De resultaten van het onderwijs

8.1  CIJFERS OVER VORDERINGEN 
Met behulp van o.a. de Citotoetsen houden we de 
resultaten van de leerlingen bij.
Deze toetsen geven ons inzicht in de vorderingen 
van de individuele leerlingen, maar dragen ook bij 
aan kwaliteitsbewaking van ons onderwijs in een 
bredere context. We gebruiken Citotoetsen op het 
gebied van Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, 
Rekenen/ Wiskunde en Spelling. Bij de kleuters 
wordt de ontwikkeling in kaart gebracht met de 
methode KIJK!

Onderstaand treft u de scores die onze leerlingen 
in groep 8 hebben behaald op de Cito-eindtoets:

CITO-eindtoets (standaardscores)

Onze leerlingen stromen op basis van hun de 
resultaten gedurende hun basisschoolperiode, hun 
werkhouding, gedrag en andere factoren door naar 
de volgende niveaus op het voortgezet onderwijs:

‘16 ‘17 ’18 ‘19

VWO 41% 37,2% 31,8% 34,6%

HAVO 23% 31,4% 32,7% 29,6%

VMBO 36% 31,4% 35,5% 35,8%

Jaar Schoolgroep Eindscore Aantal leerlingen Meegedaan

‘12 - ‘13 Ongecorrigeerde 531,3  65  65

‘13 - ‘14 Ongecorrigeerde 535,7  75  72

‘14 - ‘15 Ongecorrigeerde 532,5  64  64

‘15 - ‘16 Ongecorrigeerde 534,1  96  96

‘16 - ‘17 Ongecorrigeerde 537,3  87  86

‘17 - ’18 Ongecorrigeerde 535,7 (534,9) 109 109

‘18 - ‘19 Ongecorrigeerde 537,03  81  81
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’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ‘17 ‘18 ‘19 Type ‘20
’s-Gravendreef College
Nootdorp

8 4 6 3 5 4 6 8 10 8 Vmbo
3 8 2 3 1 2 9 13 4 Havo

St.Maartenscollege 
Voorburg

14 17 1 1 Vmbo
10 10 4 5 3 5 1 1 2 Havo
1 5 6 12 5 5 7 5 2 Vwo

Montaigne 
Den Haag

4 7 2 3 2 1 4 4 3 3 Vmbo
2 4 1 3 4 4 1 Havo

1 4 2 4 2 4 5 3 Vwo
Lyceum Ypenburg
Den Haag

2 10 1 2 1 1 1 1 Vmbo
1 1 2 4 3 8 4 6 2 Havo

3 7 6 9 6 6 3 Vwo
Stanislascollege
Pijnacker

12 13 2 3 8 1 5 3 2 10 5 Vmbo
7 10 3 4 5 7 7 10 14 Havo
6 6 5 7 8 12 4 17 12 Vwo

Stanislascollege 
Westplantsoen, Delft

1 Havo
6 2 1 3 3 Vwo

Stanislascollege 
Reinier de Graafweg, Delft

1 Vmbo
1 Havo

Stanislascollege 
Krakeelpolder, Delft 3 2 2 1 1 Vmbo

Gymnasium Novum 
Voorburg 1 4 5 1 4 6 2 3 5 Vwo

Welland College 
Leidschendam 1 1 3 9 3 5 1 3 4 6 Vmbo

Praktijkschool 1 1 Vso
Overige scholen 3 5 3 9 8 7 7 19 9 10 5 Vmbo

1 1 1 1 2 2 1 Havo
2 3 2 3 3 2 5 1 4 Vwo

Totaal schoolverlaters
van de groepen 8 45 57 53 81 67 77 65 96 87 110 81

Onze leerlingen stromen door naar de volgende scholen voor voortgezet onderwijs in de regio:
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8.2   CIJFERS OVER SPECIFIEKE ONDER-
STEUNING VOOR LEERLINGEN

Ongeveer 5% van onze leerlingen wordt jaarlijks 
extra doorgesproken met onze Interne Begeleiders. 
Ongeveer 10% van onze leerlingen krijgt extra hulp 
van/via onze Interne Begeleiders. Ongeveer 20% 
van onze leerlingen krijgt extra aandacht van de 
groepsleerkracht. U zult begrijpen dat deze percen-
tages elkaar overlappen. Ambulante begeleiding 
van leerlingen door personeel van gespecialiseerde 
scholen vindt bij hoge uitzondering plaats.
Het aantal doublures (zittenblijvers) proberen wij 
zoveel mogelijk te beperken. Dit percentage schom-
melt tussen de 1 en 2%.
Vooral in de groepen 1, 2, 3 en 4 kan het gebeuren 
dat wij de kinderen een extra jaar aanbieden. Vanaf 
groep 4 gebeurt dat nauwelijks.

In het kader van ‘Weer Samen Naar School’ han-
teert het Ministerie de zogenaamde 2%-norm. Ons 
verwijzingspercentage naar het speciaal onderwijs 
van de laatste jaren ligt ruim onder de 2%.
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9  Regeling school- en vakantietijden

9.1  DE SCHOOLTIJDEN
In groep 1 draaien de kinderen 831 lesuren, in de 
groepen 2 t/m 4 ieder jaar 939 lesuren en ten slotte 
in de groepen 5 t/m 8 ieder jaar 977. Op die manier 
halen we ruimschoots de minimaal gestelde 7520 
uur. De uren worden verdeeld over dagen van maxi-
maal 5,5 uur. Voor de Sint Jozefschool gelden de 
volgende schooltijden:

Groepen 1 t/m 4:  
maandag 08.30 - 12.00      13.15 - 15.15
dinsdag 08.30 - 12.00    13.15 - 15.15
woensdag 08.30 - 11.30*    
donderdag 08.30 - 12.00     13.15 - 15.15
vrijdag 08.30 - 12.00   13.15 - 15.15

*Groep 1 is op woensdag vrij.

Groepen 5, 6, 7 en 8:
maandag 08.30 - 12.00     13.15 - 15.15
dinsdag 08.30 - 12.00     13.15 - 15.15
woensdag 08.30 - 12.30    
donderdag 08.30 - 12.00     13.15 - 15.15
vrijdag 08.30 - 12.00     13.15 - 15.15

9.2 VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 
Kerstvakantie 18 december n.m.* t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari
Pasen    2 april en 5 april
Meivakantie  26 april t/m 7 mei
Koningsdag   valt in meivakantie (27/4)
Hemelvaart  13 mei en 14 mei
Pinksteren  24 mei
Zomervakantie 16 juli n.m.* t/m 27 augustus

Let op: *n.m. = namiddag, er is die ochtend dus nog 
gewoon tot 12.00 uur school!

Studiedagen
In ieder schooljaar wordt een aantal studiedagen 
gepland voor het hele team of een gedeelte daar-
van, de kinderen zijn dan vrij. Dit jaar zijn de stu-
diedagen gepland op:

Vrijdag  16 oktober ‘20
Woensdag  25 november ‘20
Maandag    4 januari ‘21
Donderdag    4 februari ‘21
Vrijdag  19 februari ‘21
Dinsdag  13 april ‘21
Dinsdag  29 juni ‘21
Woensdag  30 juni ’21 

Tot slot:
Op vrijdag 4 december viert Sinterklaas zijn ver-
jaardag bij ons op school, alle groepen zijn die dag 
om 13.00 uur vrij.

Op vrijdag 23 april doet de Jozefschool weer mee 
aan de Koningsspelen. We hebben die dag een 
continurooster. Alle kinderen zijn die dag om 13.00 
uur uit.  

Donderdag 24 juni houden we schoolbreed een 
wenmiddag. Alle groepen schuiven dan een ‘jaar-
tje’ door en gaan (voor zover mogelijk) kennisma-
ken met hun nieuwe leerkracht en de eventuele 
nieuwe groepssamenstelling (is in ieder geval van 
toepassing voor de nieuwe groepen 3 en 6). De 
kinderen die na de grote vakantie bij ons op school 
komen worden deze middag ook uitgenodigd. De 
leerlingen van de groepen 8 zijn deze middag vrij. 
’s Morgens is iedereen gewoon op school in zijn/
haar eigen groep.
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9.3 (ZIEKTE)VERZUIM
Als uw kind ziek is of om een andere reden is ver-
hinderd om de lessen bij te wonen, verzoeken we 
u dat zo spoedig mogelijk aan de groepsleerkracht 
te laten weten. Op school hoeven we ons dan geen 
zorgen te maken over de afwezigheid.

Via Social Schools kunt u de absentie van uw kind 
vanwege ziekte, doktersbezoek, tandartsbezoek of 
een overige reden aangeven. Als u kiest voor een 
overige reden, dan zien wij ook graag een bericht 
in Social Schools tegemoet waarin u die reden toe-
licht. Berichten via Social Schools komen zowel bij 
de groepsleerkrachten als de directie/ administratie 
terecht, zo zijn alle partijen tegelijkertijd geïnfor-
meerd, dat heeft voor ons de voorkeur.

Telefonisch kunt u uw kind vanaf 8.00 uur ziek mel-
den, wij geven de melding dan door aan de leer-
kracht. Bij absentiemeldingen is een melding door 
een ouder noodzakelijk. 

9.4 (Extra) VERLOF VRAGEN
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school 
moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. 
Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school 
wegblijven. In een aantal gevallen is echter een 
uitzondering op deze regel mogelijk.
De uitzonderingen en de daarbij behorende regels 
staan hieronder beschreven.

Extra verlof in verband met religieuze 
verplichtingen
Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien 
uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht 
op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per 
verplichting vrij wordt gegeven. Als uw kind gebruik 
maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit 
minimaal twee dagen van tevoren bij de directeur 
van de school te melden.

Op vakantie onder schooltijd
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uit-
zondering op de hoofdregel gemaakt worden als 
uw kind tijdens geen enkele schoolvakantie op 
vakantie kan gaan door de specifieke aard van 
het beroep van (één van) de ouders. In dat geval 
mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind 
vrijgeven, zodat er toch een gezinsvakantie kan 
plaatshebben. Het betreft hier dus de enige gezins-
vakantie in dat schooljaar.
Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring 
worden gevoegd waaruit de specifieke aard van 
het beroep en de verlofperiode van de betrokken 
ouder blijken. Verder dient u met de volgende voor-

waarden rekening te houden:
•  De aanvraag moet ten minste acht weken van 

tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij 
u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was.

•   De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen 
beslaan.

•   De verlofperiode mag niet in de eerste twee 
weken van het schooljaar vallen.

Ziekte tijdens vakantie in het buitenland
Helaas komt het weleens voor dat een leerling of 
een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waar-
door de leerling pas later op school kan terugko-
men. Het is van groot belang om dan een dok-
tersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, 
waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte 
blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke mis-
verstanden.

Verlof in geval van ‘andere gewichtige 
omstandigheden’
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen 
situaties die buiten de wil van de ouders en/of de 
leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan 
vrij worden gevraagd. 
Hierbij moet u denken aan:
• Een verhuizing van het gezin (max. 1 dag).
•   Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aan-

verwanten (1 dag of max. 2 dagen, afhankelijk 
van de locatie).

•   Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het 
aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met 
de directeur en/of de leerplichtambtenaar).
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•   Overlijden van bloed- of aanverwanten (1e graad: 
max. 4 dagen, 2e graad: max. 2 dagen, 3e of 4e 
graad: max 1 dag).

•   Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambts- 
jubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig 
(huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten 
(max. 1 dag).

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige 
omstandigheden’:
•  Familiebezoek in het buitenland.
•   Vakantie in een goedkope periode of in verband 

met een speciale aanbieding.
•   Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere 

boekingsmogelijkheden.
•   Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten 

de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
•   Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met 

(verkeers)drukte.
•   Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit 

het gezin al of nog vrij zijn.
Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewich-
tige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk 
bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur 
minimaal acht weken van tevoren).

Hoe dient u een aanvraag in?
Aanvraagformulieren voor verlof buiten de school-
vakanties vindt u op de website of vraagt u aan bij 
de administratie van de school. U levert de volledig 
ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklarin-
gen, daar ook weer in. Verlofaanvragen worden 
altijd individueel beoordeeld.

De directeur neemt zelf een besluit over een ver-
lofaanvraag voor een periode van maximaal 10 
schooldagen. Als een aanvraag voor verlof van-
wege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer 
dan 10 schooldagen betreft, wordt de aanvraag 
doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van 
de woongemeente. Deze neemt vervolgens een 
besluit, na de mening van de directeur te hebben 
gehoord.

Niet eens met het besluit
Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewe-
zen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u 
schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaar-
schrift in bij de persoon die het besluit heeft geno-
men.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten-
minste de volgende gegevens bevatten:
•  Naam en adres van belanghebbende.
•  De dagtekening (datum).
•  Een omschrijving van het besluit dat is genomen.
•   Argumenten die duidelijk maken waarom u niet 

akkoord gaat met het besluit.
•   Wanneer het bezwaar niet door u maar namens 

u wordt ingediend, moet u een volmacht onder-
tekenen en bij het bezwaarschrift voegen.

U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling 
toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van 
het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen.
Bent u het dan nog niet eens met het besluit dan 
kunt u op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep 

aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sec-
tor Bestuursrecht. Het indienen van een beroep-
schrift heeft geen schorsende werking. Wel kan 
de indiener van een beroepschrift zich wenden tot 
de President van de bevoegde rechtbank met het 
verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan 
zo’n juridische procedure zijn kosten verbonden: 
voordat u een beroepschrift indient is het raadzaam 
juridisch advies in te winnen, bij voorbeeld bij een 
bureau voor Rechtshulp.

Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming 
van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt 
gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De direc-
teur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te 
melden. De leerplichtambtenaar beslist of er pro-
ces-verbaal wordt opgemaakt.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vra-
gen? Neem dan contact op met de directeur van 
de school of met de leerplichtambtenaar van uw 
woongemeente.

Gemeente Pijnacker-Nootdorp, tel. 14 015. 
Email: leerplicht@pijnacker-nootdorp.nl
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10  Namen en adressen

10.1  DE LAURENTIUSSTICHTING
De stichting waar onze school toe behoort is de 
Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onder-
wijs. De heilige Laurentius van Rome was een dia-
ken, die in het jaar 258 de marteldood is gestor-
ven. Hij is de patroon van het bisdom Rotterdam. 
Als diaken had hij de taak de heilige boeken in 
bewaring te houden. Daardoor is hij onder andere 
patroon geworden van mensen met een beroep 
dat met boeken te maken heeft: bibliothecarissen, 
archivarissen, rechtsgeleerden, boekhouders, maar 
ook leraren, scholieren en studenten. 

Gezien vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid 
stelt de Laurentius Stichting zich ten doel vanuit de 
katholieke grondslag in haar scholen aan in haar 
werkgebied woonachtige leerplichtige leerlingen 
kwalitatief goed onderwijs aan te bieden en te 
geven.

De Laurentius Stichting acht het van groot belang 
dat verweven met haar maatschappelijke taak een 
blijvende oriëntatie plaatsvindt op de waarden, die 
gevonden worden in de katholieke traditie en in 
de gemeenschap van de katholieke kerk. Op de 
scholen zelf zijn in dit opzicht het vak godsdienst/
levensbeschouwing alsmede de plaatsing van een 
aantal religieuze rituelen op de week- en jaarpro-
gramma’s belangrijke elementen.

De Laurentius Stichting streeft ernaar om bij de 
beleidskeuzes de aspecten van gemeenschaps-
vorming en onderlinge solidariteit bewust te betrek-
ken. Door middel van dit streven wil de Laurentius 
Stichting een bijdrage leveren aan een aangename, 
onderling veilige en opbouwende leef- en werkom-
geving voor zowel haar doelgroep als haar mede-
werkers. 
Vanuit de vijf kernwaarden vrijheid/verantwoor-
delijkheid, groei, samen, openheid en eigenheid 
wordt gewerkt aan de pedagogische opdracht de 
leerlingen een uitdagende leeromgeving te bieden, 
waarin ze zelfstandig kritisch leren denken en keu-
zes maken. Zo draagt ons onderwijs bij aan de 
menselijke ontwikkeling van leerlingen, medewer-
kers en ouders in de lokale en brede maatschap-
pelijke context waar de scholen zich in bevinden.

Onder het bevoegd gezag van de Laurentius Stich-
ting ressorteren 26 scholen voor primair onderwijs, 
één internationale school voor primair onderwijs, 
één school voor speciaal basisonderwijs en één 
school voor praktijkonderwijs. Het aantal leerlingen 
van de bij de stichting aangesloten scholen is ruim 
9000 en er werken zo’n 900 medewerkers. Er zijn 
zes peuterspeelzalen bij de stichting aangesloten.
De dagelijkse bestuursverantwoordelijkheid is in 
handen van het College van Bestuur, bestaande 
uit twee leden; mw. S. (Saskia) Schenning en dhr. 
A.J.E. (Ton) Christophersen. Ondersteuning vindt 
plaats door stafmedewerkers op het gebied van 
identiteit, personeel, huisvesting, ICT, facilitair en 
onderwijs. De Raad van Toezicht, bestaande uit 
vijf leden, oefent het toezicht uit op de organisatie.

Adresgegevens:
Laurentius Stichting voor katholiek 
primair onderwijs
Postbus 649
2600 AP Delft

Bezoekadres: 
Burgemeestersrand 59
2625 NV Delft
T 015 251 14 40
E secretariaat@laurentiusstichting.nl 
I  www.laurentiusstichting.nl 
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10.2 HET ONDERWIJSTEAM

A.  De Directie
 Hester van Waart  (directeur)
 Mirjam Hofland (adjunct-directeur)

B.  Leerkrachten
 Hanneke van Adrichem
 Iris van der Bie
 Yvette van Dijk
 Corrie Dreves
 Manon Hobé
 Lisa Hoogendijk
 Levy de Jong
 Shraddha Khieroe
 Chantal Kluiters
 Limke Keizer
 Renate van Kruining
 Yvonne de Lange
 Diana Langeslag
 Stephan Lunenberg
 Marjet Meijer
 Susanne Planken
 Ellis van de Rijzen
 Wendy Romeijn
 Esmaralda Ruigrok
 Mark Scheele
 Thirza Scherpenhuijzen
 Josien Schipper
 Jan Sluis  
 Joyce Tetteroo
 Donna van Unen 
 Melissa Verkerk

 Sidney Verweij
 Lianne van der Wal
 Conny Wongso
 Jolanda Zeegers

C. De vakleerkrachten  
 Laurens Waagmeester muziek
 Pim Dukker   bewegingsonderwijs
 Stephan Lunenberg  bewegingsonderwijs

D. De Intern Begeleiders (IB’ers) 
 Mieke van Heijningen (groepen 1, 2 en 3)
 Miriam Verbeij  (groepen 4, 5 en 6)
 Pauline van den Baard (groepen 7 en 8)

E.  Onderwijs Ondersteunend Personeel 
 Karin van Santen  (secretaresse)
 Hendrik Mohan   (conciërge/schoonmaak)
 Carmelita Tirtosentono  (conciërge/schoonmaak) 
 Annelies Smallegoor  (leerkrachtondersteuner)
 Donna van Unen   (onderwijsassistent) 

F. Managementteam
 Het in hoofdstuk 3.2 genoemde managementteam bestaat uit de volgende personen:
 Hester van Waart  (directeur)
 Mirjam Hofland  (adjunct-directeur)
 Esmaralda Ruigrok (bouwcoördinator onderbouw)
 Limke Keizer  (bouwcoördinator middenbouw groep 3/4)
 Joyce Tetteroo           (bouwcoördinator middenbouw groep 5/6)
 Conny Wongso           (bouwcoördinator bovenbouw)
 Miriam Verbeij  (afvaardiging IB)

G. Ondersteuningsteam
Het in hoofdstuk 4 genoemde ondersteuningsteam 
bestaat uit de volgende personen:
Hester van Waart  (directeur)
Mirjam Hofland  (adjunct-directeur)
Mieke van Heijningen (Intern Begeleider)
Miriam Verbeij  (Intern Begeleider)
Pauline van den Baard (Intern Begeleider)
Annelies Smallegoor (leerkrachtondersteuner)
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10.3. JEUGD GEZONDHEIDZORG 

Een gezonde basis voor elk kind
JGZ verzorgt de preventieve jeugdgezondheids-
zorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Ons werk is 
erop gericht om tijdig eventuele gezondheidspro-
blemen op te sporen. Tot de leeftijd van vier jaar 
komen kinderen op het consultatiebureau. Daarna 
vinden de onderzoeken plaats in samenwerking 
met school. We checken de gezondheid en groei 
en bieden ouders steun bij de alledaagse zorg voor 
hun kinderen. U krijgt altijd vooraf informatie over 
een onderzoek.

Gezondheidsonderzoek groep 2
In groep 2 worden kinderen uitgenodigd voor een 
gezondheidsonderzoek. Er wordt een ogentest en 
een gehooronderzoek gedaan. De jeugdarts voert 
een lichamelijk onderzoek uit en er is gelegenheid 
voor het bespreken van vragen of zorgen over de 
gezondheid en opvoeding.

Spraak-taalonderzoek
Bij peuters is er aandacht voor een goede spraak- 
en taalontwikkeling. De logopedist van JGZ voert 
een onderzoek uit bij vijfjarigen, om te achterhalen 
of een kind problemen heeft met spreken, luisteren, 
taal, stem of mondgedrag. Dit onderzoek wordt niet 
bij elk kind gedaan. Alleen als ouders of de leer-
kracht aangeven dat er vragen of zorgen zijn over 
de taal- en spraakontwikkeling. 

Gezondheidsonderzoek groep 7
In groep 7 geeft de jeugdverpleegkundige een 
gezondheidsles in de klas. De les gaat onder meer 
over puberteit, pesten en leefstijl. Daarna voert de 
jeugdverpleegkundige met ieder kind een gesprek: 
hoe gaat het op school, thuis, met vrienden en de 
gezondheid? Zijn er bijzonderheden, dan wordt 
contact met u opgenomen.

Vaccinatie
Kinderen van 4 en 9 jaar krijgen een oproep voor 
een vaccinatie. Deze herhalingsvaccinaties zorgen 
voor een goede, langdurende bescherming tegen 
een flink aantal infectieziekten. Meisjes van 12 jaar 
krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen 
baarmoederhalskanker.

Wetten en regels
In Nederland hebben alle kinderen tot 18 jaar recht 
op jeugdgezondheidszorg. Wij voeren een wettelijke 
taak uit, waarbij het belang van ieder kind voorop 
staat. Meer informatie over onze zorg en werkwijze 
kunt u lezen op onze website: www.jgzzhw.nl/onze 
werkwijze.

Ondersteuning ouders
Opgroeien en opvoeden gaat gelukkig meestal 
goed en zonder problemen. Toch gaat het niet altijd 
vanzelf. Alle ouders hebben wel eens vragen over 
de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. 
JGZ ondersteunt ouders bij hun alledaagse zorg. 
De diensten van JGZ zijn gratis, met uitzondering 
van sommige cursussen en themabijeenkomsten. 

Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of 
de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact 
met ons op.

Contact
Contactbureau: 088  054 99 99 
E-mail:   info@jgzzhw.nl
Website:   www.jgzzhw.nl

De jeugdarts die aan onze school is verbonden is 
Jeltje Goudriaan,
De jeugdverpleegkundige die aan onze school is 
verbonden is Elisa Verleg.
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10.4. ONDERWIJSADVIES WEST  
 ZUID-HOLLAND
Het adres van OnderwijsAdvies WZH is: 
Van Beeckstraat 62, 2722 BC  Zoetermeer, 
telefoon 079 329 56 00, fax 079 329 56 99.

10.5. INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
Bezoekadres: Park Voorn 4, 3544 AC Utrecht
Corrspondentieadres: 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl   

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, 
seksueel misbruik, ernstige psychisch of fysiek 
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-
111 3 111 (lokaal tarief).

10.6. IDENTITEITSBEGELEIDER
Mevrouw Karin Melis
Telefoon: 015 251 14 44
Email: k.melis@laurentiusstichting.nl  
 
10.7.  BUITENSCHOOLSE OPVANG
Binnen onze school verzorgt Skippy PePijN de 
voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse 
opvang. Ook bieden wij peuteropvang in school 
via Skippy. Wij bieden als onderwijs en opvang 
een doorgaande lijn in de schooldag van uw kind. 

Informatie via de website van school of via 
www.skippypepijn.nl.   

Het staat u vrij voor een andere opvangorganisatie 
te kiezen.

10.8. HET OPVOEDBUREAU
Alle ouders hebben wel vragen over opvoeden. 
Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat kinderen 
zich voortdurend ontwikkelen en dus steeds een 
ander (nieuw) gedrag vertonen. De meeste vragen 
of problemen lossen zich gelukkig vaak vanzelf op. 
Toch zijn er misschien ook weleens vragen over 
kleine of grote problemen in het gedrag van uw kind 
waarover u graag wat langer zou willen praten met 
een deskundige.
Drie keer per week houden medewerkers van 
het opvoedbureau gratis spreekuur over allerlei 
opvoedingsvragen. U kunt terecht met vragen over 
gedrag, ontwikkeling en opvoeding van kinderen 
van 0 tot 19 jaar. Er wordt naar uw verhaal geluis-
terd, samen wordt alles op een rijtje gezet en een 
antwoord of oplossing gevonden. Er zijn geen kos-
ten aan verbonden.
De inloopspreekuren worden gehouden in Delft 
in het gezondheidscentrum Tanthof, Buitenhof en 
Wippolder. Voor meer informatie over tijden, tele-
foonnummers, adressen en voor het maken van 
een afspraak kunt u contact opnemen met Centraal 
Informatiepunt 015-2517900 (Maandag t/m vrijdag 
van 09.00 uur – 17.00 uur. In noodgevallen ook 
buiten kantooruren).

10.9. ZORGNETWERK
Binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp is een 
Zorgnetwerk actief. Dit zijn besprekingen met afge-

vaardigden van alle instellingen en instanties die 
met kinderen te maken hebben. Hierbij kunt u den-
ken aan afgevaardigden vanuit de gemeente (o.a. 
de leerplichtambtenaar), bureau Halt, politie Haag-
landen, Jeugdzorg, Kwadraad, GGD, schoolmaat-
schappelijk werk, het jongerenwerk en natuurlijk 
de basisscholen. 

De bedoeling van dit overleg is kinderen te bespre-
ken, waarvan een of meerdere deelnemers van dit 
overleg zich zorgen maken omtrent de ontwikkeling 
van het kind. Er wordt geïnventariseerd wie zich 
reeds met het kind/het gezin bezighoudt, hulpver-
lening kan gestroomlijnd en transparant gemaakt 
worden en met elkaar kan de beste weg voor hulp 
afgesproken worden. 

Als wij als school kinderen in willen brengen tij-
dens deze bespreking moeten ouder(s)/verzorger(s) 
daarvoor eerst toestemming geven. Wil men dit 
niet dan kan een casus anoniem besproken wor-
den. Mocht u echter wel toestemming geven om zo 
eventueel een ander licht op een hulpvraag te doen 
schijnen dan volgt na een zorgnetwerkvergadering 
natuurlijk altijd een terugkoppeling.

10.10 SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
 (SMW)
MEE Zuid-Holland Noord
Hooikade 30, 2627 AB   Delft  
(015) 2131 151
E info@meezhn.nl
I  www.meezhn.nl
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11  Diversen
11.1  OP DE FIETS NAAR SCHOOL
Er zijn op school drie fietsenstallingen beschikbaar: 
Op het Jozefpad tussen de twee ingangen van 
Sportparkweg 6, op het Jozefpad ter hoogte van 
het Jozefbeeld en rechts van het Tante Nel plein. In 
principe stalt een leerling de fiets in de stalling die 
het dichtst bij het lokaal is en dan ook het dichtst bij 
de ingang die de leerling dient te gebruiken. 

De indeling is als volgt:
Stalling tussen de twee ingangen aan het Jozef-
pad:  groepen 3 en groepen 4, 5 en 6.
Stalling Tante Nel Plein/Sportparkweg:   
 groepen 1/2a t/m 1/2d en groepen 7
Stalling Jozefpad ter hoogte van Jozefbeeld:  
 groepen 8 en personeel

Kinderen en ouders wachten op de 
volgende pleinen tot de zoemer gaat:  
Tante Nel plein:  groepen 1/2a t/m d, 
   groepen 7 en 8. 
Blokkenplein: groepen 3, 4, 5 en 6. 

Verkeersveiligheid van, naar en bij de school 
Dagelijks nemen de kinderen en veel ouders deel 
aan het verkeer om van huis naar school en terug 
te gaan. Omdat Nootdorp is gegroeid, is het op 
straat ook steeds drukker en daardoor gevaarlijker. 
Vertegenwoordigers van de Nootdorpse scholen 
zijn blijvend in overleg met de gemeente om diverse 
gevaarlijke verkeersknelpunten te verbeteren. 

Maar ook de verkeersdeelnemers zelf kunnen 
natuurlijk hun gedrag verbeteren. Het halen en 
brengen van kinderen met behulp van een auto 
zorgt ervoor dat het rond de scholen zeer druk 
en rommelig wordt. Vooral op de Sportparkweg 
kan de verkeersveiligheid weleens in het geding 
komen door brengende en halende ouders, vooral 
op regenachtige dagen. Natuurlijk heeft iedereen 
het druk en moet iedereen snel naar een volgende 
bestemming. Toch vragen wij u beleefd om uw auto 
zo veel mogelijk te laten staan of niet dicht bij de 
scholen te parkeren. De veiligheid van ieder kind 
verdient dit.

Vanaf de Delflandstraat gezien heeft de Sportpark-
weg een aantal officiële vaste parkeerplaatsen, 
buiten deze parkeerplaatsen mag niet gestopt en/
of geparkeerd worden Wij verwachten, dat u als 
ouder/verzorger zo verstandig bent om het goede 
voorbeeld te geven. Lopen en fietsen is gezond 
voor ons en het milieu. Als u toch meent de kinde-
ren per auto naar school te moeten brengen of te 
moeten afhalen dan kunt u beter gebruik maken van 
de parkeerplaats bij de sporthallen of bij de kerk. 
Dit alles leidt tot meer veiligheid voor iedereen.

11.2  DE ZOEMER
In de school en op de drie pleinen hangen zoemers. 
Deze geven een signaal tien minuten voor aanvang 
van de lessen, de deuren gaan dan open en de kin-
deren gaan naar binnen. Het tweede signaal klinkt 

als de lessen beginnen. We verzoeken de ouders 
bij de tweede zoemer de school te verlaten. Verder 
horen we de zoemers aan het begin en het einde 
van de pauze voor de groepen 3 t/m 8 en aan het 
einde van de ochtend en de middag.

11.3  KINDEREN NAAR SCHOOL BRENGEN
Bij de start en het einde van de school zien we dat 
het op de gangen erg druk is. Zo druk dat er regel-
matig erg onoverzichtelijke en soms zelfs gevaar-
lijke situaties ontstaan. We blij zijn met het open 
karakter van de school en willen daarom graag een 
aantal afspraken met u maken. 

•  We hanteren 10 minuten inloop voor aanvang 
van de lessen ’s ochtends of ’s middags, maak 
daar gebruik van dan spreiden we met elkaar de 
drukte.

•  Zit uw kind in groep 5 of hoger? Dan vragen wij 
u uw zoon/dochter bij de deur een dikke zoen te 
geven. Deze kinderen kunnen prima zelfstandig 
naar hun klas. Wilt u een afspraak met de leer-
kracht wilt maken of iets door- of afgeven? Dan 
loopt u natuurlijk even mee. 

•  Zit uw kind in groep 1 t/m 4 dan kunt u meelopen 
naar de klas. Wilt u eventuele buggy’s en kinder-
wagens buiten laten staan? En kleinere kinderen 
mee laten lopen of even op de arm meenemen? 

  Als de zoemer gaat bent u van harte welkom in 
de school. 

•  Is uw kind in de klas? Wilt u dan weer naar buiten 
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gaan? Bij de tweede bel om 8.30 u of 13.15 uur 
starten de lessen en verwachten dat de ouders 
de school hebben verlaten. 

•  Als de school uitgaat om 12 uur en om 15.15 uur 
(’s woensdags 11.30 en 12.30 uur) kunnen de 
kinderen van de groepen 1 t/m 3 bij de klas kun-
nen worden opgehaald. Als de zoemer gaat bent 
u van harte welkom in de school, tot die tijd rondt 
de leerkracht graag de dag met de kinderen af!

•  De ouders van de groepen 4-8 vragen we buiten 
te wachten tot uw kind naar buiten komt. We 
spreken met alle kinderen af dat als ze opge-
haald worden maar niemand op het plein of de 
afgesproken ophaalplaats zien, ze terugkomen 
naar de klas zodat de juf of meester eventueel 
kan gaan bellen. 

•  Heeft u een afspraak met de leerkracht of wilt u 
wat vragen en/of afgeven dan kunt u natuurlijk 
gewoon naar het lokaal lopen. 

•  De school is verboden terrein voor honden. U 
kunt uw hond buiten vast zetten, hiervoor zijn 
mogelijkheden genoeg.

•  Alles op wieltjes hoort niet in de school, uitzon-
dering hierop is natuurlijk een rolstoel of scoot-
mobiel, wij bedoelen in dit kader dat het voor 
leerlingen maar ook voor jongere broertjes en 
zusjes niet toegestaan is, op steppen, skeelers, 
loopfietsjes, rolschaatsen, heelys of iets derge-
lijks door de gangen te gaan. Skeelers e.d. moe-
ten bij de ingang uitgetrokken worden, steppen 
en dergelijke worden bij voorkeur op slot gezet 
in de fietsenstalling, na vooraf overleg met de 
leerkracht kunnen ze eventueel meegenomen 

worden naar de klas. Het gebruik is ook tijdens 
pauze momenten niet toegestaan!

11.4 ETEN EN DRINKEN
Voor de ochtendpauze kunt u uw kind een beker 
met iets te drinken en een stukje fruit, een boterham, 
een (ontbijt)koek o.i.d. meegeven (geen snoep of 
cakejes). Wilt u op de beker/ lunchbox of fruitdoosje 
duidelijk de naam van uw kind zetten! Als u fruit 
meegeeft, wilt u dat dan in een zakje of doosje met 
naam doen om misverstanden te voorkomen.
Levert u samen met ons een bijdrage aan het 
milieu? We verzoeken u dan geen pakjes drinken of 
flesjes mee naar school te geven i.v.m. de enorme 
hoeveelheid afval waar we dan mee te maken krij-
gen! Een herbruikbare waterfles zoals een Dopper 
is uiteraard prima. Ook dit jaar is het vrijdag Fruit-
vrijdag! Alle leerlingen nemen deze dag alleen fruit 
mee als tussendoortje in ochtendpauze. Iedere dag 
fruit vinden wij ook een heel goed idee! 

11.5 GEVONDEN VOORWERPEN
Het kan gebeuren, dat uw kind iets kwijtraakt. In 
eerste instantie kunt u dan de leerkracht benaderen 
of deze weet waar het is. 
Het komt echter ook regelmatig voor, dat sommige 
spullen weken later pas gemist worden. In de tus-
sentijd kunnen de gevonden voorwerpen op een 
centrale plaats gebracht zijn. U kunt dan navraag 
doen bij de administratie. Komt uw kind thuis met 
een kledingstuk, tas of lunchbox of iets anders wat 
u niet herkent? Wilt u het dan mee teruggeven naar 
school? Ook deze spullen mogen afgegeven wor-

den bij de administratie. Het merken van kleding, 
tassen en andere persoonlijke eigendommen helpt 
een hoop leed voorkomen!

11.6 VERJAARDAG VIEREN en TRAKTEREN
Geen verjaardag zonder trakteren! Bij het vieren 
van de eigen verjaardag mag het kind de groeps-
genoten trakteren op iets lekkers, wij zijn voorstan-
der van een gezonde traktatie of een bruikbare 
traktatie!
In de kleutergroepen mag papa of mama dit feest 
een deel van de ochtend meemaken. U kunt dit met 
de leerkracht afspreken. 
De kinderen mogen ook langs de leerkrachten. 
Kleuters gaan in ieder geval langs de kleutergroe-
pen De leerlingen uit de overige groepen trakteren, 
voor de ochtendpauze, in de eigen ‘bouw’ of in de 
vleugel waar hun groepslokaal is. De leerkracht 
geeft aan waar getrakteerd mag worden. De kin-
deren mogen ook altijd even langs de directie-/
administratiekamer.  

11.7 SURVEILLANCE
Tijdens pauzes is er toezicht op de pleinen door 
de leerkrachten. Tijdens de overblijf (tso) houden 
de pedagogisch medewerkers of vrijwilligers van 
Skippy PePijN toezicht. Bij de start en het eind van 
de schooldag is er geen toezicht op de pleinen.   

11.8 SCHOOLTELEVISIE
Een aantal groepen maken gebruik van program-
ma’s van de schooltelevisie. Iedere leerkracht 
maakt, in overleg met zijn/haar parallelcollega’s, een 
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keuze uit de programma’s die worden aangeboden 
door de Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT). 
De programma’s zijn uitermate geschikt om vooral 
de lessen die over natuur, milieu en wereldoriëntatie 
gaan, te verlevendigen. Vanuit ieder lokaal kunnen 
programma’s rechtstreeks bekeken worden. 

11.9 COMPUTERS & LAPTOPS OP
 SCHOOL
Een school kan niet meer zonder internet en devi-
ces om daarop aan het werk te gaan, de school is 
daarom voorzien van een stabiel wifi-netwerk. We 
hebben de beschikking over diverse computers 
op de gangen door het hele gebouw heen. Ook 
beschikken wij over twee laptopkarren, die ieder 
30 laptops bevatten. Volgens een rooster rouleren 
de laptops langs de groepen. Leerlingen hebben 
vanaf groep 3 een Office365 account waarmee ze 
toegang hebben tot diverse programma’s en ook 
Teams, om digitaal in contact te staan met elkaar 
en de leerkracht. Ook hebben de laptops en com-
puters toegang tot methode gebonden software om 
de lesstof digitaal te verwerken of te oefenen en 
niet methode gebonden oefenprogramma’s voor bij-
voorbeeld spelling, redactiesommen en dergelijke.. 
De computers en laptops worden ook gebruikt 
om kinderen met leermoeilijkheden te helpen. Zo 
kunnen kinderen die dyslexie (of waar we het ver-
moeden hebben van) gebruik maken van het pro-
gramma Kurzweil, waarbij teksten worden voorge-
lezen aan de leerling.   

Alle computers en laptops hebben toegang tot inter-
net. Internet is niet beveiligd of afgeschermd, dit 
is een bewuste keuze binnen de stichting. Het is 
dus mogelijk dat kinderen, als ze op internet surfen 
terecht komen op gewelddadige, racistische en/of 
sexueel getinte pagina’s. We willen de kinderen een 
attitude bijbrengen dat zij zich bewust zijn van het 
feit dat dergelijke pagina’s toegankelijk zijn, maar 
dat we die niet op school (en waarschijnlijk ook niet 
thuis!) opzoeken. Ook niet als men zelfstandig aan 
het werk is op de computer. Aan het begin van ieder 
schooljaar ondertekenen de kinderen vanaf groep 
5 een internetprotocol, waarin afspraken staan hoe 
we met internet omgaan. 
Op onze school hebben we een werkgroep ICT. 
Deze collega’s zijn belast met het voorbereiden van 
het beleid rond het computergebruik, het scholen 
van teamleden, het selecteren van software en het 
opstellen van gebruiksregels. De ICT  werkgroep 
vertegenwoordigt de school in de ICT-werkgroep 
van de Laurentius Stichting. 

De groepen 3 t/m 8 hebben een groot touchscreen. 
Dit is een interactief schoolbord met computer. De 
door ons gehanteerde methodes hebben smart-
boardsoftware waardoor wij onze instructies met 
gebruikmaking van het touchscreen geven. Alle 
kleutergroepen hebben een kleiner touchscreen, 
deze hebben dezelfde functionaliteit als het gro-
tere broertje. Deze kleuter-touchscreens zijn zoge-
naamde touchtables, ze kunnen worden gekanteld 
en je kunt met meerdere kinderen tegelijk eraan 
werken. Ze worden daarom ook door de kinderen 

gebruikt bij het werken in hoeken. 
Dat ICT constant in ontwikkeling blijft bewijst 
afgelopen schooljaar maar weer. We hebben via 
Office365 en met name Teams, thuisonderwijs 
kunnen verzorgen voor onze leerlingen, in de tijd 
dat de scholen door de sluiting als gevolg van het 
corona-virus geen fysiek onderwijs konden geven. 

11.10 ENKELE SPECIFIEKE 
 ONDERBOUWZAKEN
 
Zindelijkheid
Als uw zoon/dochter vier jaar is geworden en bij ons 
op school komt, gaan we ervan uit dat hij/zij zinde-
lijk is. U zult begrijpen dat het voor een leerkracht 
niet te doen is om regelmatig luiers te verschonen 
terwijl deze leerkracht de zorg heeft voor een hele 
groep. Mocht uw zoon/dochter op vierjarige leeftijd 
nog niet zindelijk zijn, neem dan contact op met de 
leerkracht van uw kind om met elkaar tot een pas-
sende oplossing te komen.

Gymschoenen
Tijdens de gym-, zang- en spellessen in de speel-
zaal moeten de kleuters gymschoenen dragen, 
liefst instap-gymschoenen of met klittenband. Deze 
gymschoenen blijven het hele jaar op school.

Jarig familielid
Als papa, mama, opa of oma jarig is, dan kan voor 
dat verjaardagsfeest op school iets gemaakt wor-
den. Wilt u dat dan tijdig op de daarvoor bedoelde 
kalender bij de deur van het lokaal aantekenen.
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11.11 SPONSORING
Op de Sint Jozefschool, is het mogelijk op basis 
van sponsoring geldelijke en/of materiële bijdra-
gen te verkrijgen. Als kader van sponsoractivitei-
ten wordt het ‘Convenant Sponsoring’ gehanteerd, 
welke opgesteld is door het Ministerie van OC en W. 
Een aanvullende notitie over hoe om te gaan met 
sponsoring, met het convenant als kader, geniet de 
instemming van de medezeggenschapsraad. De 
notitie en het convenant zijn als bijlage opgeno-
men in het schoolplan van de school en dus voor 
eenieder ter inzage. 

Vanuit de school is er een club opgestart die 
genoemd wordt: ‘De Jozefvrienden’. Dit zijn oud-
leerlingen, oud leerkrachten, collega’s of gewoon 
mensen die de school een warm hart toedragen 
en die per jaar 12 euro betalen. In ruil daarvoor 
krijgen Jozefvrienden twee keer per jaar een Jozef-
vrienden Courant en om de twee jaar een activiteit 
aangeboden. Van dit verkregen sponsorgeld kan 
de school zaken bekostigen die buiten de reguliere 
bekostiging vallen. In iedere Jozefvrienden Courant 
wordt (ook) verslag gedaan van wat er met het geld 
is gedaan. Alle specifieke afspraken en regels rond 
de Jozefvrienden is vastgelegd en opgenomen als 
bijlage bij het schoolplan in het hoofdstuk sponso-
ring.

11.12 ROKEN IN DE SCHOOL
Roken in de school en op de schoolpleinen is niet 
toegestaan. 

11.13 ALS DE SIRENE GAAT…..

Wat te doen als het alarm afgaat en uw kinderen 
zijn op school?
-  Ga er dan van uit, dat uw kinderen in vertrouwde 

handen zijn!
-  Ga niet naar school, maar wacht nadere instruc-

ties af.  
-  Stem af op Radio West (ether FM 89,3 of FM88,9 

op de kabel of TV-West, teletekst pagina 112  
van RTV-West of de site van de gemeente:   
www.pijnacker-nootdorp.nl)

-  Ga niet onnodig bellen. Het telefoonnet is tijdens 
een ramp toch al zwaarbelast.  

-  Blijf bereikbaar bij uw (mobiele)telefoontoestel en 
radio. 

Wat doet de school?
Samen met de brandweer hebben wij de te volgen 
procedures vastgesteld.  
We zullen bij een sirenealarm de kinderen snel 
naar binnen halen, ramen en deuren dicht doen 
en, indien mogelijk, de eventuele luchtverversing 
uitzetten.

Alle kinderen gaan naar hun klas en wachten daar 
samen met hun leerkracht op nadere instructies. 
De leerkrachten zijn zich bewust van de mogelijke 
spanningen, die dit op kan roepen bij de kinde-
ren en zullen de kinderen daarin zo veel mogelijk 
bijstaan. In nagenoeg alle gevallen kan worden 
volstaan met het binnen blijven en wachten tot het 
sein veilig wordt gegeven. 

Wij verlaten het schoolgebouw niet eerder dan 
na een uitdrukkelijke opdracht van de brandweer/ 
politie/ gemeente. Ook zullen wij niet toestaan dat 
ouders hun kinderen van school komen ophalen. 
In heel uitzonderlijke situaties kan het zo zijn dat 
een gebied, inclusief de school, ontruimd moet wor-
den. In dat geval zal de gemeente/ politie/ brand-
weer dat verzorgen. De kinderen zullen overge-
bracht worden naar een opvanglocatie in een veilig 
gebied. Welke locatie dat is, wordt op dat moment 
bepaald. De gemeente neemt dan de zorg van de 
kinderen over. Via de media zal de gemeente aan 
u mededelen waar de kinderen zijn en hoe u ze 
daar kan ophalen. 

Wellicht zal de school ook communiceren via Inter-
net ten tijde van een ramp/ zwaar ongeval. Hou dan 
dus ook de site van de school in de gaten. www.
sint-jozefschool.nl.  

Wat kunt u als ouder/verzorger nu doen?
-  Zorg dat de school beschikt over uw gegevens, 

met name het (mobiele) telefoonnummer waar-
onder u bereikbaar bent tijdens de schooltijden.

-    Bespreek de situatie eens met uw kinderen (bijv. 
als het oefenalarm afgaat).

-    Zorg dat u beschikt over een draagbaar radiootje 
met een goede ontvangst van Radio West. 

Bedenk dat de hulpverleningsinstanties en de 
gemeente het tijdens een ramp erg druk hebben 
en als professionele organisaties weten waar de 
prioriteiten liggen tijdens een ramp of grote calami-
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teit. Dat kan betekenen dat u tijdelijk verstoken blijft 
van de voor u zo belangrijke informatie. Wij willen 
u verzoeken om dan toch uw geduld te bewaren 
en instructies af te wachten die via de media/ hulp-
verleningsinstanties worden gegeven. Volg deze 
instructies nauwkeurig op. Afwijkingen werken in 
zulke situaties vertragend! 

Als de sirene gaat….. binnen de school
De school zelf heeft uiteraard ook een ontruimings-
installatie. Bij calamiteiten, gelukkig tot nu toe alleen 
bij de halfjaarlijkse oefeningen, kan deze geacti-
veerd worden. In alle ruimtes zal een slow-whoop 
afgaan en moet het gebouw ontruimd worden. In 
alle ruimtes hangt een ontruimingsplattegrond. 
Hierop kan men zien wat de kortste vluchtroute is. 
Bovendien hangt in iedere ruimte een verkorte ver-
sie van het ontruimingsplan. Hierop staan de stap-
pen beschreven die we volgen bij een ontruiming. 
De school heeft voldoende geschoolde BHV’ers 
(Bedrijfshulp verleners) die in geval van ontruiming 
herkenbaar zijn aan een geel hesje. U dient ten alle 
tijden de instructies van een BHV’er op te volgen. 
BHV’ers hebben vanuit de diverse delen van de 
school portofooncontact met elkaar. Wij informe-
ren u als ouder, via de nieuwsbrief bij de start van 
het schooljaar wat u moet doen bij een ontruiming, 
mocht deze plaats vinden op het moment dat u als 
hulpouder, al dan niet met kinderen, bezig bent 
binnen de school. Deze informatie is op aanvraag 
altijd beschikbaar via de directie.
 

11.14 PETJES, HOOFDDOEKJES EN
  MOBIELE TELEFOONS 

Petjes:
Het is prima als kinderen een pet op hebben als ze 
naar school komen. Maar net zoals het logisch is 
dat je je jas uitdoet, doe je ook je pet af. In de klas, 
of als je tussendoor op de gang loopt, mag je dus 
geen pet ophebben. In de pauze (buiten) mag je 
hem wel weer op.

Hoofddoekjes:
Het beleid van de Laurentiusstichting is dat hoofd-
doekjes bij onze leerlingen in het basisonderwijs 
niet zijn toegestaan. 

Mobiele telefoons:
We merken dat steeds meer kinderen een mobiele 
telefoon bij zich hebben. Nu kunnen we ons voor-
stellen dat in sommige gevallen het goed is als 
iemand een telefoon bij zich heeft, om in nood-
gevallen (van school naar huis) te kunnen bellen; 
zeker voor kinderen die wat verder weg wonen. 
De mobiele telefoons worden echter voorname-
lijk gebruikt voor spelletjes, gesprekjes opnemen, 
foto’s maken. In het kader van onder andere de wet 
AVG is het gebruik van mobiele telefoons onder 
schooltijd en binnen onze school en pleinen niet 
toegestaan. 
Wie een mobiele telefoon bij zich heeft, levert deze 
’s morgens bij binnenkomst in bij de juf/meester, 
of in een daarvoor bestemde bak, en neemt hem 
na schooltijd (of in de pauze als de leerling thuis 

gaat eten) weer mee. Met het speelkwartier gaan 
er geen mobiele telefoons mee naar buiten. Ook bij 
het overblijven tussen de middag blijft de telefoon 
in de bak in de klas of bij de leerkracht. Zien we in 
de loop van de dag toch bij iemand een telefoon, 
dan wordt deze bij de directie ingeleverd en kan de 
telefoon door ouder(s)/verzorger(s) worden opge-
haald. Tot slot: de school is niet aansprakelijk voor 
vermissing/zoekraken/beschadiging van (ingele-
verde) mobiele telefoons.

11.15 LUIZENBELEID
Zoals iedere basisschool wordt ook onze school 
regelmatig geconfronteerd met hoofdluis. Geluk-
kig is het hebben van hoofdluis al lang geen taboe 
meer en proberen we er allemaal zo adequaat en 
open mogelijk mee om te gaan om uiteindelijk de 
hoofdluis buiten de deur te houden. Daarom heb-
ben we binnen de school een aantal afspraken 
gemaakt: ons luizenbeleid.

Preventief:
-  Regelmatig besteden we in de nieuwsbrief aan-

dacht aan de hoofdluis en dan voornamelijk over 
het voorkomen ervan.

-  Ouders kunnen op school een luizencape aan-
schaffen om de jas van het kind in te doen die 
aan de kapstok hangt.

Hebben kinderen last van hoofdluis dan:
-   Als u constateert dat uw zoon/dochter hoofdluis 

heeft vragen wij u dat meteen door te geven aan 
de leerkracht.
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-   Ouders uit de klas waar hoofdluis heerst krijgen een 
bericht via Social Schools met daarin de medede-
ling dat er hoofdluis heerst in die bewuste klas en 
of men het kind (de kinderen) wil controleren.

Er zijn dus twee zaken die wij heel dringend vragen 
aan de ouders: 
1)   Meteen doorgeven als u merkt dat uw zoon/

dochter hoofdluis heeft en;
2)  Als het geconstateerd is zelf regelmatig uw kind 

controleren. 

Tot slot weten we allemaal dat het erg vervelend 
is als kinderen hoofdluis hebben en dat ook het 
bestrijden ervan een enorme klus is. We hopen dat 
we door de bovenstaande afspraken met elkaar de 
overlast tot een minimum kunnen beperken.

11.16 LEERLINGENRAAD
De leerlingenraad (LR) van de Sint Jozefschool 
komt een aantal keer per jaar bij elkaar (minimaal 
4 keer) om samen met teamleden te praten over 
zaken die de school en dan direct de kinderen aan-
gaan. De uit de besproken punten voortkomende 
wensen, conclusies en/of aanbevelingen worden 
doorgespeeld en meegenomen in besprekingen bij 
teamvergaderingen, OR-vergaderingen en/of MR-
vergaderingen. De leerlingenraad is een advies-
orgaan, een ‘meedenktank’ en heeft zelf geen 
enkele beslissingsbevoegdheid anders dan over 
haar eigen functioneren. 
Vanaf groep 6 heeft iedere groep 1 vertegenwoor-
diger in de LR. Dit schooljaar bestaat de leerlin-

genraad uit 10 leerlingen. De adjunct-directeur is 
voorzitter van de LR, een teamlid is secretaris. 

Bij de start van ieder schooljaar bespreekt de leer-
kracht met de groep wie de vertegenwoordiger 
wordt in de LR. Leerlingen kunnen aangeven of 
ze het leuk vinden in de leerlingenraad zitting te 

nemen. Zijn er meerdere liefhebbers dan kan de 
leerkracht een soort verkiezing houden. Uiteindelijk 
heeft de leerkracht de beslissende stem van wie er 
namens de klas in de LR gaat.

De LR heeft een eigen informatievitrine in de gang 
met daarbij een ideeënbus.
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KINDERDAGOPVANG
0 - 4 JAAR

PEUTEROPVANG
2 - 4 JAAR

BUITENSCHOOLSE OPVANG
4 - 12 JAAR

Spelend wijs!

Pijnacker • Nootdorp • Delfgauw 
015 - 369 50 21      www.skippypepijn.nl  

Lieve baby’s, ondeugende peuters en stoere kinderen die al naar de basisschool 
gaan. Allemaal komen ze naar SkippyPePijN Kinderopvang in Pijnacker, Delfgauw en 
Nootdorp. Rollen, klimmen, voelen, ontdekken, vallen en weer opstaan. Iedere dag 
leert je kind weer iets meer. Wij noemen het: Spelend wijs leren!

Baby’s hebben een eigen vertrouwde plek. Zowel binnen in het kinderdagverblijf als 
buiten. Lekker rollen met je babyvriendjes in de babytuin. Superleuk! En dan is je kind 
ineens een peuter. Wat vliegt de tijd! Nu doet je kind mee met allerlei thema’s, uitstap-
jes en activiteiten. Samen met pop Puk, lezen we veel voor en doen we taalspelletjes. 

Dan word je kind vier jaar en gaat het naar school. Een nieuwe fase! Van harte welkom 
bij de Buitenschoolse Opvang! Koken, sporten, chillen, kletsen, knutselen: je kind 
beslist zelf waar het zin in heeft. We hebben zelfs een ‘Outdoor Kids Center!’ Lekker 
vies worden in de natuur. Wat een avontuur! Zo zie je maar: SkippyPePijN is er voor 
alle kinderen van 0 tot 13 jaar én hun ouders.

Wilt u meer informatie, bezoek dan onze 
website www.skippypepijn.nl.

Ambachtshof 1, 2632 BB  Nootdorp  -  015  310 92 94  -  info@sande.nl  -  www.sande.nl

Visie op kwaliteit

Drukkerij Van de Sande 
combineert vakmanschap en 
innovatie, vooral als het gaat 
om professioneel drukwerk. 
Vandaag de dag is Drukkerij 
Van de Sande dé aangewezen 
partner voor het hele grafische 
communicatieproces. 
Van ontwerp tot verzending.
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 De Wilskracht B.V.

Voor al uw:
• Betontegels
• Palen en planken
• Siertegels
• Schuttingen
• Betonklinkers
• Hekwerken
• Sierbestrating
• Hardhouten schermen
• Betonbanden

Aanleg en onderhoud, ook voor úw tuin.
J. de Baat, Donau 119, 2491 BB Den Haag (Forepark)

Tel. (070) 3274501 • Fax (070) 3204960

• Beschoeiingen
• Zand en grond
• Blokhutten
• Grind en split
• Graszoden
• Natuursteen
• Alles voor de vijver
• Tuin- en kamerplanten
• Speelgoed

Koopavond:

donderdag 18.00-21.00 uur

15%
KORTING

OP ALLE* SCHOOLSPULLEN
(Bij inlevering van deze bon) 

SPECIAAL VOOR ALLE LEERLINGEN  
VAN DE ST. JOZEFSCHOOL

Geldig t/m 13 september 2020

* M.u.v. rekenmachines.

Alle seizoenen gaan weer beginnen en 
wij helpen u graag een beetje op weg. 
Zowel voor gym, hockey, voetbal en vele 
andere sporten kunt u bij ons terecht. 

Knip hiernaast de bon uit en ontvang 

15% korting 
op een paar schoenen naar keuze !

WC Parade 
Korte Baan 9-13
2632 GL Nootdorp
Tel.: 015-364 06 40
info@sport2000nootdorp.nl 
www.sport2000nootdorp.nl

15%  

✂

Volg ons op  en blijf op de hoogte van de laatste acties 
en maak gelijk kans op leuke kadobonnen!

 @SPORT2000NDORP

LEVER DEZE BON IN EN ONTVANG 

15% KORTING15% KORTING  
OP EEN PAAR SCHOENEN 

NAAR KEUZE!*

*  Geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen. 

Geldig tot en met 31 december 2020.

Winkelcentrum Parade

Door pure producten, bomvol groenten, te combineren 
met vrolijke verpakkingen en leuke eet-spelletjes, 
wordt groenten eten kinderspel met Spoony!
Koop onze Dippies, Snekkies of Pasta nú bij Jumbo Nootdorp!

Nog meer groentenpret? 
Volg ons op @ilovespoony 

VOLG JE 
ONS AL?

NU VERKRIJGBAAR BIJ JUMBO NOOTDORP

Nootdorp
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