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Welkom op de Bos en Duinschool!

Voor u ligt de schoolgids van de school die wij met elkaar vormen: de Bos en
Duinschool. Deze gids geeft vooral inhoudelijke informatie over het onderwijs op
onze school. Het laat zien wat ouders van de school kunnen verwachten en wat wij
als team voor uw kind kunnen betekenen.

Met deze schoolgids willen we u een indruk geven van onze schoolsfeer en u
informeren over onze ideeën over onderwijs en de wijze waarop we deze vorm
geven. We schetsen onze uitgangspunten en de ontwikkelingen die we voor de
komende jaren inzetten. We beschrijven de extra zorg die we bieden en geven een
beeld van de vele bijzondere (les)activiteiten die onze school zijn karakter geeft.

Voor praktische informatie over het lopende schooljaar verwijzen wij u naar de
website (www.bosenduinschool.nl). Daar vindt u de jaarkalender en informatie over
schooltijden, groepsindeling, namen van leerkrachten, afspraken en regels die
gelden in en rond de school (in de vorm van protocollen), de uitstroomgegevens en
de vakantiedata.

Om de sfeer en dynamiek van onze school zelf te kunnen proeven nodigen we u
van harte uit om ons tijdens lesuren te komen bezoeken. U kunt dan ervaren dat
de Bos en Duinschool een school is waar iedereen zich welkom voelt.

Bij de samenstelling van deze schoolgids heeft de medezeggenschapsraad een
belangrijke rol gespeeld. Zij heeft mede beoordeeld of de schoolgids voor ouders
een duidelijk beeld geeft van het onderwijs, de sfeer en de omgeving van de Bos
en Duinschool.

Wij hopen dat deze gids u helpt bij de schoolkeuze voor uw kind.

Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen of opmerkingen, of zou u
graag een afspraak maken voor een rondleiding, neem dan contact met ons op via
directeur@bosenduin.nl.

Astrid Kaandorp (directeur)
Bloemendaal, 2019
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Motto
De opbrengsten ((leer)resultaten, sociale emotionele
ontwikkeling) van de inspanningen van het kind en van
ons als opvoeders worden zichtbaar in het
zelfvertrouwen, de zelfkennis en acceptatie van waar je
staat en wie je bent, met het oog op de toekomst voor
het kind en van ons.

In ons leren bieden wij veiligheid, vertrouwen en
uitdaging, zodat ieder zich optimaal kan ontwikkelen ,
waardoor de competenties en het inzicht in de
competenties vergroot worden.

Uitgangspunten en doelen:

Voor het pedagogisch klimaat in onze school zijn de
volgende uitgangspunten en doelen belangrijk:
*ieder kind heeft geloof en plezier in het eigen kunnen;

*ieder kind voelt dat zijn omgeving hem waardeert om
wie hij is en wat hij kan;
*we willen de kinderen veiligheid bieden, maar ze ook
zoveel mogelijk zelfstandig, weerbaar en zelfredzaam
maken;
*we respecteren het eigene van ieder kind en
beschermen en ontwikkelen het gevoelsleven, de
eigenwaarde en het zelfvertrouwen van ieder kind;
*we leren de kinderen zelf verantwoordelijkheid
dragen;
*we bevorderen een goede omgang tussen leerlingen
onderling;
*we vinden dat fouten en conflicten positief kunnen
uitwerken, omdat we ervan kunnen leren;
*we willen de kinderen brengen tot een houding van
respect en begrip voor anderen;
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Een christelijke school in de samenleving

De Bos en Duinschool is een christelijke basisschool. Daar merken de kinderen elke
dag wat van. We beginnen en eindigen iedere dag met gebedje, liedje of versje.
Alle kinderen doen daaraan mee. Een aantal keren in de week wordt ‘s morgens
een bijbelverhaal verteld. We gebruiken als leidraad daarbij de methode "Kind op
Maandag". Ook worden er liedjes gezongen die met de bijbel hebben te maken. In
de groepen zijn de vertelde verhalen vaak ook de aanleiding tot een gesprek over
alledaagse dingen waar ook kinderen mee hebben te maken. Denk maar aan
thema’s als blij zijn en verdriet. We leren de kinderen ook na te denken over wat zij
horen.

Als christelijke basisschool ontlenen wij onze waarden aan de bijbel en daarbij zijn
begrippen als gerechtigheid, barmhartigheid, betrouwbaarheid en dankbaarheid
kernwaarden. De normen, die van deze waarden worden afgeleid, zijn leidend voor
ons handelen. Onze voornemens en ons leven moeten zoveel mogelijk met elkaar
in overeenstemming zijn. We streven ernaar om op de Bos en Duinschool een
voorbeeld te geven. Normen en waarden leer je niet uit het hoofd, maar maak je je
eigen door ze in een veilige omgeving te mogen oefenen en voorgeleefd te krijgen.

Het klimaat van de school
Ieder kind verdient het om met plezier naar school te gaan. Plezier is van veel
factoren afhankelijk. Als school hebben we onszelf verplicht om voor dit
schoolplezier optimale voorwaarden te scheppen. Daarom hanteren we o.a. een
“pestprotocol”. In dit protocol staan regels die zijn opgesteld om pesten te
voorkomen en als er toch wordt gepest hoe we het kunnen aanpakken (Het
pestprotocol ligt ter inzage bij de directie en is te vinden achter de ouderinlog op de
website). Pesten zal helaas nooit volledig uitgebannen kunnen worden, maar met
behulp van het protocol verwachten wij wel het bij ons op school tot een minimum
te kunnen beperken. Uit de in december 2018 door de groep 5,6, 7 en 8 ingevulde
anonieme enquete bleek dat de kinderen zich op onze school veilig voelen.

Open communicatie
We streven ernaar om in de contacten met de ouders een klimaat van openheid te
creëren. Wij realiseren ons dat openheid altijd van twee kanten moet komen. Wij
van onze kant willen graag open zijn over onze aanpak. Wij stellen het zeer op prijs
dat wanneer er vragen of problemen zijn, we daar rechtstreeks over worden
benaderd. Wij willen graag laagdrempelig zijn, dus aarzel niet om contact met ons
op te nemen.
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Protocol omgaan met elkaar
Onze school is een afspiegeling van de maatschappij.
Net als in de “echte” wereld geldt ook bij ons dat het
goed is dat er afspraken op papier staan. Deze zorgen
er voor dat we op een correcte manier met elkaar
omgaan. Deze afspraken zijn naar onze mening
onmisbaar voor het verzorgen van een goed
schoolklimaat een voorwaarde om alle bij onze school
betrokken personen tot hun recht te laten komen. De
verwachtingen die we hebben naar
leerkrachten,leerlingen en ouders toe zijn in ons
”Protocol omgaan met elkaar” vastgelegd.

Als uw kind onze school al bezoekt of als u uw kind
voor onze school aanmeldt, dan betekent dit dat we
elkaar op basis van dit protocol aanspreken.

Voor het pedagogisch klimaat in onze school zijn de
volgende uitgangspunten en doelen belangrijk:
 ieder kind heeft geloof en plezier in het eigen
kunnen;
 ieder kind voelt dat zijn omgeving hem waardeert
om wie hij is en wat hij kan;
 we willen de kinderen veiligheid bieden, maar ze ook
zoveel mogelijk zelfstandig, weerbaar en zelfredzaam
maken;
 we respecteren het eigene van ieder kind en
beschermen en ontwikkelen het gevoelsleven, de
eigenwaarde en het zelfvertrouwen van ieder kind;
 we leren de kinderen zelf verantwoordelijkheid
dragen;
 we bevorderen een goede omgang tussen leerlingen
onderling;
 we vinden dat fouten en conflicten tussen kinderen
positief kunnen uitwerken, omdat de kinderen ervan
kunnen leren;
 we willen de kinderen brengen tot een houding van
respect en begrip voor anderen;
 we uiten onze positieve verwachtingen;
 we zijn duidelijk en consequent in de regels die we
stellen en doen dat in positieve bewoordingen;
 we stimuleren de sociaal emotionele ontwikkeling
door regelmatig gebruik van de methode Rots en
Water;
 het wenselijk gedrag wordt ingeslepen mede door
visuele ondersteuning als "regel van de twee
weken en van de maand" en samen geformuleerde
klassenregels;
 gewenst gedrag wordt "beloond";
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 wij zoeken en onderhouden contact met thuis;
 we beginnen iedere dag met een schone lei;
 we spreken kinderen aan op hun gedrag;
– leerkrachten benaderen leerlingen en volwassenen positief.

Van leerkrachten verwachten we kwalitatief goed pedagogisch handelen.
Van goed pedagogisch handelen is naar ons idee, sprake als de leerkrachten:
 een positieve en veilige werksfeer creëren;
 respect tonen voor alle leerlingen;
 ontspannen reageren naar de kinderen;
 getoonde inzet waarderen;
 alle leerlingen bij de les betrekken;
 een rijke leeromgeving bieden;
 ingaan op de inbreng van de leerlingen;
 de leerlingen stimuleren zelf oplossingen te zoeken;
 beschaafd taalgebruik hanteren;
 de afgesproken regels consequent hanteren;
 op tijd ingrijpen bij conflicten tussen kinderen;
 regelmatig contact hebben met de volwassenen om het kind heen.

Naast de regels voor leerkrachten zijn er ook regels over de manier van omgaan
tussen leerlingen onderling en de rol die we daarbij van ouders verwachten. Van
kinderen verwachten we sociaal wenselijk gedrag. Daarvan is sprake als ze:
 respectvol omgaan met kinderen en volwassenen;
 handelen naar algemeen geaccepteerde normen en waarden;
 beschaafd taalgebruik hanteren;
 in de groep op een goede manier voor hun eigen standpunt durven uitkomen;
 rekening houden met gevoelens en wensen van anderen;
 verantwoordelijkheid nemen voor te verrichten taken;
 verschillen in levensbeschouwing en cultuur respecteren;

Er zijn ook regels voor de ouders m.b.t. het begeleiden van hun kind en over de
manier van omgaan met elkaar.
Van de ouders verwachten we:
 dat ze (mede) het initiatief nemen om contact te onderhouden met school;
 dat ze mee proberen te denken in de aanpak van hun kind;
 dat ze respectvol omgaan met de kinderen en de bij de school betrokken
volwassenen;
 dat ze bij problemen op school met andere dan hun eigen kinderen dit met de
leerkracht of de directie bespreken en niet zelf voor eigen rechter spelen;
 dat ze beschaafd taalgebruik hanteren;
 dat ze rekening houden met gevoelens en wensen van anderen;
 dat ze afspraken met en op school nakomen;
 dat ze bijzondere zaken aan school doorgeven;
 dat ze ervoor zorgen dat hun kind op tijd op school aanwezig is;
 dat ze bij onvrede eerst contact opnemen met de betrokken leerkracht en als
dat niet tot het gewenste resultaat leidt contact opnemen met de directie;
 dat ze onvrede niet uitspreken waar eigen of andere kinderen bij aanwezig zijn;
 dat afspraken gemaakt worden voor of na schooltijd
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Om ervoor de zorgen dat we onze doelstellingen
bereiken zijn er op onze school afspraken waaraan
iedereen zich moet houden, kinderen en volwassenen.
Natuurlijk zijn er daarbij ook regels die meer met de
kinderen hebben te maken dan met de leerkrachten.

Om het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen te
versterken, stellen we ieder jaar aan het begin van het
schooljaar met de kinderen onze regels vast.
We onderscheiden daarbij omgangsregels en
orderegels:

Omgangsregels:
 iedereen hoort erbij;
 we letten op ons taalgebruik en vloeken en schelden
niet;
 we zijn beleefd tegen iedereen op school;
 we helpen elkaar als we zien dat dit nodig is of als
iemand dat vraagt;
 we luisteren naar elkaar;
 we blijven van elkaar en elkaars spullen af;
 we gaan naar de juf of meester als er wordt gepest.
Een volwassene zeggen dat er gepest wordt is geen
klikken.(zie ook: pestprotocol);
 we bedreigen niemand;
 we slaan en schoppen elkaar niet;
 we schelden niemand uit;
 we proberen als dat nodig is eerst tot tien te tellen,
m. a. w. eerst stoppen met handelen, nadenken over
hoe je het beste kunt handelen en dan pas doen;
 we letten niet steeds op elkaar.

Groepsregels kunnen uiteraard iets afwijken omdat
leeftijd en groepssamenstelling.

Orderegels:
 we zijn rustig aan het werk en laten anderen ook
rustig werken;
 we zijn zuinig op onze eigen spullen en op die van
een ander;
 we steken onze vinger op als we wat willen vragen;
 we gaan (zoveel mogelijk) voor schooltijd of in de
pauze naar het toilet;
 we zijn rustig op de gang;
 we ruimen ons eigen afval op;
 we lopen met de fiets aan de hand over het plein;
 mobieltjes, en ander elektronisch speelgoed laten we
thuis (in uitzonderlijke gevallen kan hierop in overleg
met de groepsleerkracht een uitzondering worden
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Wat is ons uiteindelijke doel?

Als kinderen na groep 8 onze school verlaten willen wij dat de kinderen:
 over genoeg kennis en vaardigheden beschikken om in het voortgezet onderwijs
probleemloos mee te kunnen komen. Ieder op zijn eigen niveau;
 geleerd hebben zelf verantwoordelijk te zijn voor hun handelen;
 weten dat ieder mens sterke, maar ook zwakke kanten heeft. We willen dat
kinderen hier respectvol mee omgaan;
 kennis hebben gemaakt met de normen en waarden ons meegegeven vanuit het
christelijk geloof, en zich naar deze normen kunnen gedragen;
 hebben ervaren dat leren uitdagend, interessant en zinvol is;
 zich op onze school thuis hebben gevoeld.

gemaakt).

Voor veel kinderen zijn deze regels (zeker in het begin) moeilijk.
En hoewel we daar begrip voor hebben, vinden we toch dat iedereen zich aan deze
regels moet houden. Natuurlijk begrijpen we dat kinderen zich soms "vergissen",
maar aan de andere kant hoeven we daarvoor ook niet altijd begrip op te brengen.
Soms is het nodig dat het kind voor herhaald verkeerd gedrag de consequenties
moet dragen (zie ook: pestprotocol).

Waar gaan onze kinderen naar toe na de basisschool?

Als kinderen na groep 8 onze school verlaten gaan ze naar
 het gymnasium 6
 het TTO gymnasium (tweetalig onderwijs) 1
 het vwo 2
 het TTO vwo x
 de havo 6
 (het TTO havo 2)
 vmbotl t/m havo 4
 het vmbo tl 1

Dit onderwijs gaan zij volgen op
 het Mendelcollege (6)
 de Hartelustmavo Bloemendaal (1)
 het Stedelijk Gymnasium (5)
 het Schoter (1)
 het Kennemer Lyceum (3)
 het Sancta Maria (2)
 het Felisenum (1)
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Wie werken er op de Bos en Duinschool?

Team
Op de Bos en Duinschool werkt een enthousiast team.
Het bestaat uit leerkrachten die aandacht hebben voor
ieder kind. Het zijn leerkrachten met ervaring en
diploma’s op velerlei gebied. Wij vinden het belangrijk
om volgens de laatste inzichten op het onderwijs les te
geven. Daarom volgen wij jaarlijks één of meerdere
cursussen. Binnen het team heerst een goede sfeer. Dit
heeft tot gevolg dat de kinderen zich geborgen kunnen
voelen bij ons op school.

Taken en specialisaties
Goed onderwijs staat of valt met de leerkracht voor de
groep. In een schoolteam werken mensen met
verschillende taken en specialisaties. De namen van de
leerkrachten en de bij hen behorende groeps en
taakverdeling vindt u op de website.

De directeur
Zij houdt zich bezig met tal van huishoudelijke,
administratieve en beleidsmatige zaken en is
eindverantwoordelijk voor zowel het
onderwijsinhoudelijke als het pedagogische klimaat op
school. Als u ergens vragen of opmerkingen over heeft,
dan is zij graag bereid u te woord te staan. De
directeur staat enkele dagen in het jaar voor de klas.

De plaatsvervangend directeur
De bouwcoördinator is plaatsvervangend directeur. Als
de directeur niet aanwezig is, is hij of zij het
aanspreekpunt.

Zorgcoördinator
Onze school heeft een Zorgcoördinator. Samen met het
teamlid passendonderwijscoördinatie, het teamlid
coaching en begeleiding, het teamlid databeheer en de
directeur vormen zij het zorgteam van onze school dat
regelmatig bijeenkomt om de leerlingen die extra zorg
nodig hebben te bespreken. Een van de zorgteamleden
bespreekt samen met de groepsleerkracht op welke
wijze de extra zorg wordt vormgegeven. De
Zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor het
zorgteam.

Het onderwijs in de dagelijkse praktijk
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Ambulante begeleider
De ambulante begeleider biedt ondersteuning aan leerlingen met een diagnose. Zij
richt zich op schoolse zaken en biedt de nodige ondersteuning waardoor het
mogelijk is voor de leerling om het reguliere schooltraject voort te zetten. De
ouders kunnen een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen voor een leerling,
waardoor hij vaste begeleiding op school kan krijgen. Er wordt aan de hand van het
begeleidingsplan van de ambulant begeleider door de groepsleerkracht een
handelingsplan opgesteld waarin ook afspraken gemaakt worden voor een goede
ondersteuning. De ambulant begeleider is verantwoordelijk voor de goede uitvoer
van dit plan. Het kan voorkomen dat de ambulant begeleider ook zelf een deel van
de uitvoer van dit plan verzorgt. De ambulant begeleider begeleidt de kinderen
zoveel mogelijk in de groep. Zij heeft nauw contact met de groepsleerkrachten, het
zorgteam de ouders en de directeur.

De bouwcoördinator
Een bouwcoördinator stuurt de uitvoering van onze onderwijsinhoudelijke
verbeterplannen aan en is verantwoordelijk voor de borging van de
schoolafspraken voor zijn bouw. We onderscheiden op de Bos en Duinschool drie
bouwen: onderbouw: groep 1/2 & 3, middenbouw: 3 t/m 5 en bovenbouw: groep 6
t/m 8. Alle bouwcoördinatoren hebben Ttweewekelijks zitting in het
managementteam en krijgen uren buiten hun klassentaken om deze taak goed te
kunnen uitvoeren. Een bouwcoördinator vervult deze taak in principe voor 3 jaar.

De groepsleerkrachten
Naast enkele fulltime leerkrachten hebben wij veel parttime leerkrachten in de
school. Veel van onze groepen krijgen les van meer leerkrachten. Wij streven
ernaar niet meer dan twee leerkrachten voor een groep te zetten. Rust en
regelmaat zijn belangrijke aspecten binnen onze school.

Leerkracht I(nformatie) C(ommunicatie) T(echnologie)
Onze maatschappij is de laatste jaren steeds meer in een informatieen
communicatiemaatschappij veranderd. Dat betekent uiteraard dat ook het
onderwijs op deze ontwikkelingen moet inspelen. De inrichting van leerprocessen
wordt daarbij en daardoor steeds meer verschoven van “leerkrachtgeoriënteerd”
naar “leerlinggestuurd”. ICT speelt hierin een grote rol. Dat betekent dat de
leerkrachten binnen onze school de afgelopen jaren ook veel aan bij en nascholing
op dit punt hebben gedaan. Twee leerkrachten, meester Martin en juf Renate,
hebben zich nog verder verdiept in deze materie en zijn op dit punt dan ook de
stimulator. We trachten één van deze leerkrachten gedurende één lesmiddag per
week vrij te stellen van lesgevende taken waar de formatie dat toelaat,anders
faciliteren we hen in uren buiten hun klassentaken opdat zij zich kunnen
bezighouden met het ondersteunen van collega’s, het aansturen van digitale
lesontwikkelingen van onze school en andere, beheersmatige, taken. De integratie
van ICT in ons onderwijs staat op een behoorlijk niveau. In ons ICTbeleidsplan
hebben we onze visie en prioriteiten voor de komende jaren beschreven. De
leerkrachten ICT worden ondersteund door onze bovenschools ICT'er die wekelijks
een ochtend in de school werkzaam is.
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Administratief ondersteuner
Twee ochtenden per week krijgen wij ondersteuning
van een administratief medewerkster.

Taal/leescoördinator
Lezen bevordert het leesplezier, de leesvaardigheid en
de algemene ontwikkeling. De taal/leescoördinator
zorgt dat de leesbevordering een vaste plaats op de
school krijgt. Onderzoek heeft aangetoond dat
leesbevordering een positief effect heeft op de
leeshouding en schoolprestaties van kinderen. Bij ons
op school is Judith Nijdam aangesteld om naast haar
lesgeven als taal/leescoördinator te kunnen werken.

De taken van de taal/leescoördinator zijn:
 het bewaken en bijstellen van het vorig schooljaar
ingevoerde dyslexieprotocol voor de groepen 1 t/m 8
 het analyseren van de opbrengsten van het
screeningsdocument "Beginnende geletterdheid" in
groep 2 en groep 3, spelling en begrijpend lezen.
Daarnaast zal zij zich de komende jaren bezig houden
met:
 samen met de directie en het team opstellen van de
schoolvisie op taal en lezen en de aanschaf van een
daarbij passende taal en spelling methode
 het taalbeleidsplan (passend op het schoolbeleid) op
en bijstellen, in samenwerking met de directie
 het opstellen van een termijnplanning
 organiseren, voorzitten en voorbereiden van
overlegmomenten op de inzet van mensen, middelen
en materialen adequaat vorm te geven
 bewaken van de eisen die aan het taal en
leesonderwijs in de klas worden gesteld
 het van groep 1 t/m 8 stimuleren van de
leeshouding en het leesplezier

Klassenassistent
Waar de vraag van de groep zodanig is dat de
leerkracht extra handen in de groep goed kan
gebruiken, zetten wij waar financieel mogelijk een
klassenassistent in.

Invallers
Soms zijn leerkrachten afwezig i.v.m. ADV, een cursus
of door ziekte. We zijn blij dat we bijna altijd over
invallers vanuit de invalpool van Salomo kunnen
beschikken.
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Conciërge
Een keer per week krijgen wij ondersteuning van een conciërge.

Waar kunt u terecht met uw vragen?

Bereikbaarheid van onze teamleden vinden wij erg belangrijk. De bedoeling is dat
niet alleen uw kind, maar ook u zich snel thuis voelt op onze school. Uw kind groeit
in beide omgevingen op, dus is een goede communicatie van groot belang.

Vragen over het ontwikkelingsproces van uw kind kunt u stellen aan de
leerkracht van uw kind. Hetzelfde geldt voor de meeste praktische schoolzaken
waarover u iets wilt weten. U bent iedere dag na schooltijd van harte welkom. U
kunt natuurlijk ook voor aanvang van de les of via de mail een afspraak maken,
dan weet u zeker dat de leerkracht tijd heeft. Storen onder schooltijd is, i.v.m. de
voortgang van het onderwijs, niet mogelijk.

Indien u een vraag heeft of iets wilt voorleggen waarop de leerkracht van uw kind
geen antwoord heeft of u er niet verder mee kan helpen en de directeur (Astrid
Kaandorp) is niet in de school aanwezig, dan zijn er verschillende stappen die u
kunt ondernemen:

Algemene vragen kunt u, indien de administratief medewerkster Ada Pelgrim
(aanwezig op maandag en woensdagochtend) in de school aanwezig is, aan haar
voorleggen. Afhankelijk van de vraag zal zij:
 uw vraag kunnen beantwoorden;
 uw vraag en naam en telefoonnummer noteren zodat de directeur, zodra zij weer
op school aanwezig is, uw vraag zal afhandelen.
Indien er sprake is van een spoedeisende vraag zal de administratief medewerkster
via andere wegen nog dezelfde dag met de directeur contact opnemen.

Schoolspecifieke vragen of zaken kunt u voorleggen aan één van de
bouwcoördinatoren. Dit kan voor of na schooltijd.
De bouwcoördinatoren zijn:
– voor groep 1 &2: Anita Muller (leerkracht groep 1/2B), voor groep 3,4 en 5: Fleur
van Galen (leerkracht groep 3)
 voor groep 6 t/m 8: Jacobine Kastelein (leerkracht van groep 7)
Indien mogelijk zullen zij uw vraag of datgene wat u wilt voorleggen met u
afhandelen. In gevallen waarin dat nodig is, zullen zij er voor zorgdragen dat e.e.a.
wordt doorgegeven aan de directeur of u doorverwijzen naar de juiste persoon.

Vragen of zaken die te maken hebben met de zorg voor uw kind buiten de
groep, bijv. over extra begeleiding voor uw kind, onderzoeken, contacten
met schoolarts of logopedist, kunt u bespreken met de intern begeleidster. Als zij
niet aanwezig is, kunt u hiervoor terecht bij de rugzakbegeleidster van onze
school.
 Zorgcoördinator: Saskia Vaessen. Zij is op dinsdag en donderdag aanwezig in de
school. Per mail is zij bereikbaar op de dagen dat ze buiten de school werkzaam is.
 ambulant begeleider: Margje Bartels. Zij is op dinsdag,woensdag, donderdag en
vrijdag aanwezig in de school
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Indien mogelijk zullen zij uw vraag of datgene wat u
wilt voorleggen met u afhandelen. In gevallen waarbij
dit niet mogelijk is, zullen zij er voor zorgdragen dat dit
wordt doorgegeven aan de directeur of u doorverwijzen
naar de juiste persoon.

Op het presentiebord naast de keuken kunt u nagaan
of het betreffende teamlid in de school aanwezig is. Bij
voorkeur benadert u hem of haar met uw vraag of
datgene wat u aan hem of haar wilt voorleggen op het
moment dat hij of zij in de school aanwezig is. Bij
afwezigheid kunt u een vraag om een afspraak via een
mailbericht kenbaar maken.

Bij de directeur kunt u vrij binnen lopen. Niet altijd is
zij echter op dat moment beschikbaar. Wilt u er zeker
van zijn dat de directeur tijd voor u heeft, dan kunt u
het beste een afspraak maken. Dit kan ook via de
administratief medewerkster. Indien het bordje „niet
storen op de deur hangt, wordt u geacht niet binnen te
lopen. Uiteraard geldt dit niet voor een noodgeval.
U mailt datgene wat u wilt vragen of voorleggen naar:
directeur@bosenduin.nl

De directeur bekijkt alle mails die naar dit mailadres
worden gestuurd en zij streeft er naar zo snel mogelijk
op de mail te antwoorden. Ook kunt u via haar
mailadres altijd een verzoek om een afspraak met de
directeur indienen.
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De zorg voor kinderen
De plaatsing van een kind op school
Om als leerling tot een basisschool te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd
van 4 jaar hebben bereikt. Vanaf het moment dat een leerling onze school
daadwerkelijk bezoekt, mag hij/zij niet op een andere school als leerling staan
ingeschreven. Als u uw kind als leerling van onze school wilt aanmelden, kunt u
contact opnemen met de directeur. Uiteraard is er altijd gelegenheid om vooraf
rond te kijken op school en die informatie te verzamelen die nodig is om tot een
goede schoolkeuze te komen. Maakt u gerust vrijblijvend een afspraak voor een
informatief bezoek.

In verband met een gelijkmatige verdeling van de kinderen over de diverse
groepen is het zeer gewenst dat u uw kind ruim voor de vierde verjaardag
aanmeldt, het lieft rond 2 jarige leeftijd. Gelet op de groepsgrootte van onze school
mag u ervan uitgaan dat uw kind bijna altijd direct geplaatst kan worden.
Om aan de school te wennen mogen de kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10
maanden, vijf dagdelen komen “oefenen”. Als u van die mogelijkheid gebruik wilt
maken, hoort u via de leerkracht van de groepen 1/2 wanneer uw kind aan de
beurt is. Een leerling jonger dan 4 jaar kan niet worden toegelaten.

Zorgverbreding
Zorgverbreding is een proces waarin de basisschool ernaar streeft het onderwijs zo
in te richten dat elk kind de begeleiding krijgt die het nodig heeft. Op onze school is
dat als volgt vorm gegeven.

1zorgroute
Wij hebben als zorgstructuur gekozen voor de “1zorgroute”. Deze zorgstructuur
kent een aantal uitgangspunten:
Alle kinderen hebben zorg nodig. Leerlingen verschillen in de mate waarin en de
manier waarop ze zorg nodig hebben. Ter bevordering van het sociale klimaat in de
groep en om het klassenmanagement uitvoerbaar te houden worden bij de 1
zorgroute de individuele onderwijsbehoeften zoveel mogelijk geclusterd en
verwerkt in een groepsaanbod. Er wordt vooral gewerkt met groepsplannen. Het
gaat bij de 1zorgroute om het werken, praten en denken vanuit
onderwijsbehoeften. Wat past als haalbare meest effectieve zorg bij dit kind van
deze ouders, bij deze leerkracht in deze groep op onze school. Bij de 1zorgroute
streven we ernaar om proactief te denken. De leerkracht denkt vooraf na over wat
een kind nodig heeft om de gestelde doelen te bereiken. Ouders nemen een
belangrijke positie in. Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijk doel: ze
willen het beste voor het kind. Ouders zijn samenwerkingspartners en worden
betrokken bij de zorg rondom hun kind. http://www.1zorgroute.nl

Zorg voor wie dat nodig heeft
Kinderen verschillen in cognitieve mogelijkheden, onderwijsbehoeften maar ook in
leerstijl en sociaal emotionele ontwikkeling. Het ene kind heeft meer tijd, instructie
of ondersteuning van de leerkracht nodig dan de andere. Wij vinden het belangrijk
om ons aanbod van het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van uw
kind. Dit vraagt om een planmatige aanpak van het onderwijs. Binnen onze
zorgstructuur gaan we uit van drie niveaugroepen in de klas. Voor het werken met
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groepsplannen zetten we telkens de volgende stappen:
waarnemen, begrijpen, plannen, uitvoeren, evalueren.
Dit is een cyclisch proces en we beschrijven dit alles
twee keer per jaar in een groepsoverzicht en
groepsplan. Drie keer per jaar wordt dit plan besproken
met de leerkracht en de intern begeleidster. We
evalueren het en passen het eventueel aan. Sommige
kinderen hebben weinig instructie nodig. Zij kunnen
voor een groot deel zelfstandig aan de slag en krijgen
verdiepende en verrijkende opdrachten. Sommige
kinderen hebben extra instructie nodig. Die krijgen ze
in een klein groepje aan de instructietafel, terwijl de
andere kinderen zelfstandig werken.

Leerlingvolgsysteem
Vanaf het moment dat een kind als leerling onze school
binnenstapt, ontwikkelt het zich vaak met sprongen en
niet altijd voorspelbaar.
Als basisschool proberen wij zodanige voorwaarden te
creëren dat die ontwikkeling zo optimaal mogelijk
verloopt. Kinderen ontwikkelen zich van nature, ze zijn
nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren.
Uiteraard zullen daarbij in de loop der jaren ook
verschillen tussen de leerlingen ontstaan. Om ervoor te
zorgen dat alle leerlingen zo optimaal mogelijk worden
begeleid, is het noodzakelijk dat binnen de school een
aantal gegevens wordt vastgelegd. Zo kan niet alleen
snel gekeken worden welke leerlingen extra zorg nodig
hebben, maar zo kunnen we ook steeds analyseren hoe
we ons onderwijs kunnen verbeteren.

Om die redenen volgen we de ontwikkeling van groep 1
t/m 8 zodat, waar nodig, extra ondersteuning gegeven
kan worden of andersoortige uitdagingen geboden
kunnen worden. In groep 1 en 2 worden de door
observaties verzamelde gegevens vastgelegd in OVM,
Schatkist en DOTCOM. Vanaf groep 3 wordt er bij (o.a.)
de vakken taal, lezen en rekenen regelmatig
methodisch getoetst. Ook deze gegevens worden
digitaal vastgelegd zodat een duidelijk beeld ontstaat
over hoe een groep presteert, maar ook over hoe
kinderen individueel scoren. De toetsgegevens vormen
ook de basis voor het vaststellen van de
rapportbeoordelingen en de (her)indeling van de
groepsplannen.

Naast het in beeld krijgen van de afzonderlijke
leerlinggegevens vinden wij het ook belangrijk dat de
scores van individuele leerlingen kunnen worden
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vergeleken met landelijke scores. Wij hebben gekozen voor het CITO Leerlingen
Volg Systeem (LOVS). Op dit moment zijn daar voor de groepen 3 t/m 8 de
toetsgegevens van de onderdelen spelling, rekenen, technisch lezen, tempolezen
en begrijpend lezen in opgenomen. Groep 5, 6 en 7 zullen dit jaar tevens deel
nemen aan de CITO entreetoets. Groep 8 maakt naast deze toetsen de CITO
eindtoets. Voor de groepen 1 en 2 worden de uitslagen van de toetsen “Taal voor
kleuters” en “Rekenen” in het programma ingevoerd. De normering van de Cito
toetsen is afgestemd op een landelijk gemiddelde.

Naast de CITO toetsen wordt er in groep 8 ook gebruik gemaakt van een andere
onafhankelijke toets: de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau).
Deze test geeft een advies over de richting die de leerling met de meeste kans op
positieve resultaten kan gaan volgen in het Voortgezet Onderwijs. Ook de inzet van
de drempeltoets in groep 8 zien wij bij de vorming van het advies soms als
aanvulling op onze observaties en reeds verzamelde toetsgegevens. De
verschillende toetsen bestaat uit een Verbaal/theoretisch deel met de subtoetsen
Woordenschat, Zinsbouw, Logisch redenerenwoorden, Soortbegrip, tekstbegrip en
een Wiskundig praktisch deel met de toetsen Ruimtelijk 2dimensionaal, Ruimtelijk
3dimensionaal, Rekenkundig redeneervermogen en Logisch redenerenfiguren.

Kwaliteit van de resultaten
De resultaten worden afgezet tegen een landelijke norm. Dankzij het CITO LOVS
kunnen we een aantal gegevens afleiden. Zo is het mogelijk de ontwikkeling per
kind en per groep te volgen. Ook geeft het systeem de mogelijkheid groepen
onderling te vergelijken. Op deze manier heeft de school inzicht in de ontwikkeling
van kinderen, groepen, de school en krijgen we inzicht in de invloed van
leerkrachten op die ontwikkeling.
De Bos en Duinschool valt door de samenstelling van de schoolpopulatie in de
hoogste categorie schoolgroepen. Het CITO LOVS maakt duidelijk dat we het in dat
segment goed doen. De scores van de kinderen liggen over het algemeen boven
het landelijk gemiddelde. Als school zijn we ambitieus en streven we naar betere
resultaten.

Meerjarig perspectief
Schooljaar Landelijk gemiddelde CITO Eindtoets
20072008 535.4 537.4
20082009 536.2 583.3
20092010 534.9 543.4
20102011 535.1 535.4
20112012 535.1 538.9
20122013 534.7 534.8
20132014 534.4 540.9
20152016 534.5 536.2
20162017 535.1 536.8
20172018 534,9 535,8
20182019 535,7 539,2
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Rapporten
De leerlingen van de groepen 2 ontvangen in februari
en aan het eind van het schooljaar een rapport. Vanaf
groep 3 worden per jaar 2 rapporten uitgereikt. Het
eerste contactmoment over uw kinds ontwikkeling kunt
u eind november verwachten, het eerste rapport in
maart en het tweede rapport in de voorlaatste
schoolweek. Vanaf groep 6 worden ook
cijferbeoordelingen gegeven. De letters en cijfers
sluiten nauw aan bij de door ons gebruikte
methodieken. Na de herfstvakantie en na het eerste en
rapport wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek.
Daarin zal de voortgang van uw kind worden toegelicht.
Na het tweede rapport is het mogelijk een
oudergesprek aan te vragen. Mocht u behoefte hebben
aan een gesprek, los van het rapport, dan kunt u een
afspraak maken met de leerkracht.

Rapportgesprekken (een 10minutengesprek)
U wordt na de herfstvakantie en het eerste rapport en
in de kleutertijd twee keer per jaar door de leerkracht
van uw kind uitgenodigd voor een voortgangsgesprek.
Tien minuten waarin u met de leerkracht(en) van uw
kind kunt praten over zijn of haar vorderingen. Dit
gesprek is bedoeld om de vinger aan de pols te
houden: ouders en leerkrachten kunnen elkaar vragen
stellen en ervaringen uitwisselen.

Lang niet altijd is er een probleem dat besproken moet
worden. Maar als er wél een probleem is, dan is zo'n
10minutengesprek meestal niet voldoende. In dat
geval wordt u vaak al eerder uitgenodigd voor een
langer gesprek. Als er geen specifieke problemen zijn,
dan zal u worden verteld hoe het kind zich gedraagt en
hoe zijn ontwikkelingen voortgang vinden in de klas en
hoe de leerkracht daar tegenaan kijkt. Tevens komt
aan de orde met welke kinderen uw kind veel omgaat,
wanneer het echt in zijn element is, en wat zijn of haar
favoriete vakken zijn. Veel kinderen zijn op school toch
een beetje anders dan thuis. Wij vinden het goed om
dit soort ervaringen uit te wisselen. We zijn met elkaar
in gesprek met één doel: de prestaties en het
welbevinden van uw kind verbeteren.

Als er tijdens het gesprek afspraken zijn gemaakt, zet
de leerkracht deze voor u op papier. U krijgt hiervan
een afschrift en wij vragen u een exemplaar te
ondertekenen voor akkoord. De leerkracht gebruikt dat
verslag zodat u beiden later gericht terug kunt komen
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op de gemaakte afspraken.

Overgang van groep 2 naar groep 3
Vanaf dit schooljaar wordt bij de overgang van groep twee naar groep drie de
teldatum van 1 januari gebruikt als criterium. We laten de grens van 1 oktober
vervallen en houden de grens van 1 januari aan. Alle kinderen worden gevolgd in
hun ontwikkeling. Bij alle kinderen die geboren zijn in september t/m december
bepalen we naar aanleiding van hun ontwikkeling welke beslissing (doorgang naar
groep 2 of groep 3) het beste bij het kind past. U wordt uitgenodigd voor een
gesprek in de maand april en dan zal deze beslissing met u besproken worden.

Zittenblijven, versnellen of verbreden
Onze school gaat uit van het jaarklassensysteem. Door plaatsing in niveaugroepen
en door individuele begeleiding in de klas gebeurt het niet zo vaak dat een leerling
een klas in zijn geheel overdoet. Het gebeurt alleen als we er van verwachten dat
het in het belang is van de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Bij de overgang
van groep 2 naar 3 kijken we goed of leerlingen zover in hun ontwikkeling zijn, dat
ze het onderwijs in de basisvaardigheden goed aankunnen. De
onderbouwleerkrachten hanteren een meetinstrument op grond waarvan een
beslissing genomen kan worden of leerlingen voldoen aan de voorwaarden die
nodig zijn om door te stromen naar groep 3. Dezelfde procedure is ook van
toepassing op leerlingen die zo presteren dat ze in principe wel een groep “over”
kunnen slaan. In de meeste gevallen bieden we deze kinderen liever verbreding
van de leerstof aan, in een enkel geval versnelt het kind. Uiteraard gaat dit alles in
overleg met de opvoeders van de leerling. Afspraken die gemaakt worden met
ouders over hun kind(eren) worden vastgelegd in een afsprakenformulier en
ondertekend door directie en ouder(s). Als ouders/verzorgers en de school niet op
één lijn komen als het gaat om een eventuele doublure of een eventueel overslaan
van een groep, beslist de school.

Dossiervorming
Van ieder kind is een dossier. Dit wordt bewaard in een afgesloten kast en beheerd
door de zorgcoordinator. Een deel van het dossier is digitaal. Ons streven is om de
komende jaren alle gegevens digitaal te verwerken en te bewaren. De gegevens
worden vertrouwelijk behandeld en gaan pas naar ‘derden’ nadat de ouders
hiervoor toestemming hebben verleend. Vijf jaar na het verlaten van de school
wordt het dossier van het kind vernietigd.

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

Ieder kind met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze
school. Onze school heeft als taak voor ieder kind zoveel mogelijk adequaat
onderwijs te realiseren. Daaronder wordt verstaan een voor het kind passend
onderwijsaanbod, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch
(onderwijskundig) opzicht, dus zoveel mogelijk afgestemd op wat het kind nodig
heeft.

In de wet passend onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de
school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al
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eerder bij een andere school hebben aangemeld. Dat
doen wij dus ook. De schriftelijke aanmelding betekent
in de praktijk dat ouders een inschrijfformulier van de
school invullen en ondertekenen. Dit moet minimaal
tien weken voordat plaatsing op een basisschool
wenselijk is (dus minimaal tien weken voor de vierde
verjaardag). Als een kind extra ondersteuning nodig
heeft, dienen ouders dat aan te geven. De school zal
vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht
geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld
onderzoeksrapporten van externe instanties. Bij de
aanmelding van uw kind is die informatie, eventueel
aangevuld met informatie van een kinderdagverblijf of
peuterspeelzaal, de belangrijkste basis voor de school
om vast te stellen of uw kind extra ondersteuning nodig
heeft.

Bij een aanmelding van een leerling met een
ondersteuningsbehoefte stelt de school zich de
volgende vragen:
a. wat is nodig om de leerling op de school te kunnen
laten functioneren (afgestemd op zijn/haar behoeften)?
b. welke middelen staan de school ter beschikking en
wat is mogelijk op basis van deze middelen?
c. waarom is de school wel of niet in staat –dankzij of
ondanks de inzet van de middelen de leerling
kwalitatief goed onderwijs te bieden, afgestemd op
diens behoeften?

De school heeft ook haar beperkingen, om de
eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de
mogelijkheden in het opvangen van kinderen. De
volgende grenzen worden onderscheiden:

1. Grondslag van de school
2. Een zodanige verstoring van rust en veiligheid
binnen de groep, dat het leerproces wordt belemmerd.
3. In de verhouding tussen verzorging/behandeling
en het onderwijsaanbod dient het onderwijs te kunnen
prevaleren.
4. Gebrek aan opnamecapaciteit (aantal leerlingen
per groep)
5. De leerbaarheid van het kind.

Voordat de school overgaat tot de toelating van een
leerling met een ondersteuningsbehoefte dient een
zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen de
belangen van de leerling en de belangen van de school.



Bos en Duinschool

Schoolgids 20192020  21 

Een eventuele plaatsing van een dergelijke leerling in het regulier primair onderwijs
moet de ontwikkeling van het kind bevorderen. Hoewel onze school het als haar
taak ziet in voldoende mate tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van
de leerling, zijn sommige kinderen beter op hun plaats in het SBO of SO. Teneinde
tot een dergelijke zorgvuldige afweging te komen, wordt in de regio Zuid
Kennemerland het volgende stappenplan gehanteerd:

1. Aanmelding
Aanmelding door de ouders bij de directie van de school:
 Gesprek met de ouders
 Vraag naar mogelijke eerdere aanmelding op andere basisschool
 Toelichting op de visie van de school
 Toelichting op de procedure
 Hierna wordt het team geïnformeerd.

2. Informatie verzamelen
Gegevens opvragen bij ouders en relevante instellingen.

3. Informatie bestuderen
Binnengekomen gegevens worden bestudeerd en besproken door directie en
interne begeleiding en in het team gebracht. Aanvullende informatie kan worden
opgevraagd.

4. Inventarisatie
Er wordt in kaart gebracht wat de specifieke behoeften zijn van het kind; wat de
mogelijkheden en onmogelijkheden zijn op de volgende gebieden: pedagogisch,
didactisch, kennis en vaardigheden van de leerkracht, de organisatie van de school
en de klas, de mogelijkheden m.b.t. het gebouw en het materieel, de relatie t.o.v.
de medeleerlingen en hun ouders.

5. Overwegingen
De school onderzoekt op basis van de inventarisatie wat de leerling nodig heeft om
op de school te kunnen functioneren, welke mogelijkheden de school zelf heeft en
welke ondersteuningsmogelijkheden er door anderen, zoals gemeente en speciaal
onderwijs, geboden kunnen worden.

6. Besluitvorming
Op basis van de informatie die is verzameld en de overwegingen wordt een besluit
over de toelating genomen door de directeur van de basisschool, gehoord
hebbende het team. In het besluit ligt besloten het antwoord op de vraag waarom
de school wel of niet in staat is– dankzij of ondanks de inzet van de middelen de
leerling kwalitatief goed onderwijs te bieden, afgestemd op diens behoeften.
Daarbij wordt meegenomen of, en zo ja welke, consequenties er zijn i.v.m. de
grenzen die zijn geformuleerd ten aanzien van de opvangmogelijkheden van de
school.
De school houdt de ouders op de hoogte van het verloop van het
besluitvormingsproces proces en maakt melding van eventuele vertraging daarin.
De school moet echter binnen zes weken beslissen of de leerling kan worden
toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd.
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7. Besluit
Gesprek met de ouders waarbij het besluit wordt
besproken. Bij plaatsing: opstellen van een plan van
aanpak met daarbij een overzicht van inzet en van
middelen, inzet van informatie, ondersteuning van
derden en eventuele aanpassingen binnen de school
etc. Dit plan van aanpak kan per plaatsing sterk
verschillen, het betreft hier namelijk maatwerk. Bij
afwijzing: een inhoudelijke onderbouwing door de
school waarom men van mening is dat het kind niet
kan worden geplaatst.

Vervolg bij nietplaatsing
Als de school de leerling met een
ondersteuningsbehoefte niet kan toelaten, gaat de
school een passende onderwijsplek op een andere
school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn of een
school voor speciaal (basis) onderwijs. Belangrijk
daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen
de wensen van ouders en de mogelijkheden van
scholen.

Vervolg na plaatsing
Als blijkt dat we uw kind de ondersteuning kunnen
bieden die het bij het onderwijs nodig heeft, dan wordt
er samen met de ouders een handelingsplan opgesteld,
met ondersteuning van het speciaal (basis) onderwijs.
In alle gevallen waarin wij menen het betreffende kind
bij ons op school de juiste hulp te kunnen bieden,
zullen wij altijd, zowel intern als met de ouders,
minimaal twee maal per jaar evalueren.
Wanneer bij tussentijdse evaluatie van het
handelingsplan blijkt dat de school tegen een grens aan
loopt, zal de school met ouders gaan zoeken naar
mogelijke oplossingen. Voor het inschakelen van extra
ondersteuning werkt het samenwerkingsverband Zuid
Kennemerland met de driehoek school, ouders en het
speciaal onderwijs (SO) of het speciaal basisonderwijs
(SBO). Zij komen in overleg tot een gezamenlijke
oplossing voor de benodigde ondersteuning. Het
uitgangspunt is de oplossing op de school, die samen
met ouders, leerkrachten en leerlingen handen en
voeten krijgt.
De oplossing kan gevonden worden in ondersteuning
op de basisschool of door de (tijdelijke) plaatsing op
het SO of het SBO. In het eerste geval ondersteunt het
SO of het SBO de basisschool en de ouders met hun
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vragen over de extra ondersteuning op de basisschool. Het SO en SBO leveren een
bijdrage aan het vormgeven en realiseren van een passend onderwijsaanbod op de
basisscholen.
Alle afspraken aangaande extra zorg voor leerlingen met een
ondersteuningsbehoefte en eventuele plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs, is
terug te vinden in het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Zuid
kennemerland (in te zien op de school).

Samenwerkingsverband (Weer samen naar school)
Elke basisschool in Nederland maakt deel uit van een samenwerkingsverband. Een
samenwerkingsverband telt verschillende basisscholen en één of meer speciale
scholen voor basisonderwijs. Op 1 augustus 2014 treedt de wetswijziging passend
onderwijs in werking. Passend onderwijs gaat voor het basisonderwijs met ingang
van 1 augustus 2013 in onze regio van start. Dat is een jaar eerder dan de
landelijke invoering. De overheid heeft aan ons samenwerkingsverband de
aangevraagde experimentstatus toegekend. Schoolbesturen krijgen zorgplicht en
de middelen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs.
Wij werken samen in het nieuwe samenwerkingsverband passend onderwijs Zuid
Kennemerland.
Alle scholen voor primair onderwijs uit de regio ZuidKennemerland maken deel uit
van het nieuwe samenwerkingsverband (behoudens scholen voor cluster 1 en 2).
De regiogrens van het samenwerkingsverband loopt in beginsel gelijk met de
grenzen van de gemeenten: Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort.
Het algemene doel van het samenwerkingsverband is om passend onderwijs te
organiseren.
“Passend onderwijs betekent voor ons samenwerkingsverband dat wij onderwijs
aanbieden voor iedere leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en
mogelijkheden. Het is onze ambitie om al binnen het regulier basisonderwijs, en
waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd
onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.”

Inzet externe deskundigen
Soms is het nodig om onderzoek te verrichten naar bijvoorbeeld de leercapaciteiten
van leerlingen of naar mogelijke dyslexie bij leerlingen. Soms is dit op initiatief van
de school, soms van ouders. Deze onderzoeken kan de school niet uitvoeren. Voor
dergelijk onderzoek zijn wij aangewezen op psychologen of orthopedagogen.
Salomoscholen hanteren de richtlijn dat alleen gewerkt wordt met geregistreerde
psychologen en (ortho)pedagogen.
Salomo staat voor kwaliteit van onderwijs en daarmee willen Salomoscholen ook
verzekerd zijn van kwaliteit als er onderzoeken nodig zijn bij leerlingen voor het
opsporen van mogelijke belemmeringen bij het leren. Het beroep psycholoog of
orthopedagoog is in Nederland, in tegenstelling tot wat in andere landen
gebruikelijk is, geen wettelijk beschermd beroep. Iedereen mag zich psycholoog of
pedagoog noemen. Daarom is het belangrijk om na te gaan of een psycholoog of
orthopedagoog lid is van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) of de
NVO (Nederlandse Vereniging voor pedagogen en Onderwijskundigen). Alleen
universitair opgeleide psychologen of (ortho)pedagogen kunnen lid zijn van het NIP
of de NVO. De inschrijving in het Kinder en Jeugdpsycholoog NIP register of het
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OrthopedagoogGeneralist NVOregister laat zien dat iemand minstens een
vakbekwaamheidsniveau heeft op postmasterniveau. Leden en geregistreerden zijn
gebonden aan de beroepscode. Na vijf jaar moet herregistratie plaatsvinden.
Volgens de herregistratieregelingen van NIP en NVO moet de psycholoog resp.
orthopedagoog bij herregistratie aantonen dat hij door werk en het volgen van
scholing en intervisie, zijn vak heeft bijgehouden.

Dit betekent dat Salomoscholen alleen onderzoeken laten afnemen door
onderstaande deskundigen. Soms hebben ouders zelf onderzoek laten verrichten.
De Salomorichtlijn geldt ook dan.
Registerpsycholoog NIP
Orthopedagoog Generalist NVO
Kinder en jeugdpsychologen NIP
Orthopedagogengeneralist NVO
Gezondheidszorgpsychologen BIG
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Informatie groep 1  2
Het is zover: uw kind gaat naar de basisschool en uw keuze is op onze school
gevallen. Daar zijn wij blij om. Wij hopen dat uw kind een onbezorgde, fijne
schooltijd bij ons zal hebben. Wij als leerkrachten zullen daar in ieder geval ons best
voor doen.
In het kennismakingsgesprek, de rondleiding door de school en bij het lezen van de
schoolgids zijn waarschijnlijk al veel vragen beantwoord.
Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar vertellen wij over de gang
van zaken in de groep, de leerstof, de werkwijze, de groepsregels en zo meer. Wij
hopen u middels dit deel van de schoolgids alle belangrijke informatie te geven over
het eerste schooljaar van uw kind.
Als u na het lezen nog vragen heeft, dan horen wij dat graag!

Met vriendelijke groet,
Juf Renate en juf Ellis, groep 12a
Juf Anita, juf Ellis, juf Judith en meester Stefan (LIOstagiare), groep 12b

Wie wordt de leerkracht van ons kind?
Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons bericht in welke kleutergroep uw kind
geplaatst wordt. Daarbij houden we rekening met de verhouding jongens/meisjes in
de groepen, maar ook met vriendjes, temperamenten en leeftijd. Kinderen uit
hetzelfde gezin komen in de regel niet in dezelfde klas.

Schooltijden
De school begint om 8.30 uur. Maandag, dinsdag en donderdag eindigen we om
14.45 uur. Op woensdag is de school om 12.15 uur afgelopen. Op vrijdag om 12.00
uur. Met de kleuters komen wij steeds 5 minuten eerder naar buiten in verband met
de drukte. Dus maandag, dinsdag en donderdag 14:40 uur, woensdag om 12:10 uur
en vrijdag om 11:55 uur.
Iedere ochtend vanaf 8.20 uur zijn de kinderen welkom in de klas. Er liggen boekjes
klaar die de kinderen kunnen gaan lezen op hun plekje in de kring. U kunt bij de deur
afscheid nemen van uw kind zodat we om 08.30 uur de schooldag kunnen beginnen.
Als de school uitgaat, blijven de kinderen op het schoolplein bij hun leerkracht staan,
totdat ze zijn opgehaald.

Eten en drinken
Bij binnenkomst zet u het meegenomen fruit of koekje en drinken (geen
koolzuurhoudende limonade) voor de eerste (kleine) pauze in de daarvoor bestemde
bak op de gang.
Eten en drinken voor de lunch blijven in de rugzak aan de kapstok. Het wijst zichzelf.
Kleine pauze: gezond, dus een stukje fruit, rijstwafel, gezond hapje, maar geen
chocola of andere zoetigheid. Op woensdag is het voor de hele school ‘Brood en
fruitdag’.
Lunch: pas de inhoud van de trommel aan, aan het eetpatroon van je kind.
We hebben een ½ uur voor deze maaltijd. Luister hierin naar je kind.
Ook deze maaltijd is gezond van samenstelling, ook hier geen snoep en chocolade.

De “klassenagenda”
Op de kapstok in de gang ligt iedere ochtend de “klassenagenda”. Hierin kunt u voor
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ons belangrijke informatie noteren, zoals :
“… wordt iets eerder opgehaald i.v.m. doktersbezoek”,
of: “… wordt door oppas opgehaald”, of u noteert een
telefoonnummer waar u die dag te bereiken bent, etc.

Ziekte/absentie
Als uw kind wegens ziekte of anderszins niet op school
komt, meldt u dit dan even voor schooltijd. Bellen kan
vanaf 7.55 uur tot 8.10 of na 8.30 uur. Het
telefoonnummer van de school is: 023 5257876.

Zindelijkheid
Bij kleuters gaan wij er vanuit dat zij zindelijk zijn. Als
dit door een medische oorzaak niet het geval is, dan
horen wij dat graag vooraf in het
kennismakingsgesprek.

Jassen en tassen
Ieder kind heeft in de gang zijn eigen kapstokhaakje
voor jas en tas. Ieder kind krijgt van de OR een
luizenzak waarin de jas kan worden opgeborgen.
Wilt u zorgen dat er lusjes aan de jasjes zitten? Ook is
het handig om de jas en de tas even van naam te
voorzien. Als het straks kouder wordt, is dit ook een
goed idee voor wanten, sjaals en laarzen.
Een iets grotere rugzak is heel handig om werkjes van
school mee te nemen naar huis, en bovendien ook
makkelijker voor uw kind om de trommel en beker
weer zelf in terug te doen.

Gymnastiek
Onze vaste gymdagen voor de kleuters zijn dinsdag en
donderdag. De bewegingslessen vinden buiten plaats
nu we tijdelijk niet beschikken over een eigen
gymlokaal in de school. De lessen worden verzorgd
door een vakdocent. Daarnaast geeft de leerkracht ook
regelmatig bewegen op muziek.

Verjaardagen
Ieder kind wil graag op zijn/haar verjaardag trakteren.
Uw kind mag als het jarig is, zijn klasgenootjes en de
leerkrachten op iets lekkers trakteren. Het is goed om
even contact op te nemen met de leerkracht om het
meest geschikte moment te plannen.

Kauwgom, plakkerige snoep en lollies, mogen niet
getrakteerd worden.
De jarige mag met 2 klasgenootjes de
onderbouwklassen rond(op de bovenverdieping), waar
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hij/zij bij iedere leerkracht een mooie sticker mag uitkiezen voor op de
verjaardagskaart. De bovenbouwleerkrachten genieten van de traktatie als zij een
kopje koffie in de keuken halen. Zij hebben dan ook de kans om iets op de
verjaardagskaart te schrijven of plakken. De groepsleerkracht brengt de
overgebleven traktaties na het klassen bezoeken naar de teamkamer.

Gevonden voorwerpen
Is uw kind iets kwijtgeraakt, dan kunt u dat hopelijk weer bij de gevonden
voorwerpenkist in de hal bij de hoofdingang terugvinden. Kleine voorwerpen vindt u
bij de administratie. Voor iedere vakantie stallen we de gevonden voorwerpen ook
voor u uit. We attenderen u hier op middels een bericht in de digiduif (Social
schools). Ieder half jaar legen we de bak. Alle niet opgehaalde kledingstukken
geven we mee naar Polen.

Hoofdluis
In de eerste week na een vakantie worden alle kinderen op hoofdluis
gecontroleerd. Dit gebeurt door enkele vrijwillige ouders. U wordt direct op de
hoogte gebracht (telefonisch) als er bij uw kind luizen gesignaleerd zijn, zodat u uw
kind kan ophalen en maatregelen kunt gaan nemen. Via een mail van de leerkracht
of via een informatiebrief die in de klas wordt uitgedeeld, wordt u op de hoogte
gebracht of er in de klas luis heerst. U kunt er dan thuis extra alert op zijn. Als u
luizen bij uw kind ontdekt, laat ons dit dan alstublieft zo snel mogelijk weten. We
beloven u hier discreet mee om te gaan. Maar bedenk wel… het kan iedereen
overkomen.

Kind op Maandag
Drie keer per week wordt er aandacht besteed aan de normen en waarden die we
meekrijgen vanuit ons geloof. Dit doen we aan de hand van liedjes, verhalen en
gebedjes uit de bijbelmethode die door de hele school gebruikt wordt. We beginnen
iedere dag met een welkomstliedje. Voor de lunch vragen we een moment stilte en
doen we een kort gebedje.
Start van de dag
1. Zingen van een welkomstliedje
2. Drie keer week verhaal uit Kind Op Maandag
3. Dagen van de week, maanden van het jaar (liedje) en de datum
4. Weerkalender
5. Seizoenen benoemen

Kringgesprek en speelgoed
Iedere maandagochtend mag er over het weekend verteld worden. Er mag dan ook
best een foto of tekening van thuis meegenomen worden om te laten zien of om
het verhaal te ondersteunen. U begrijpt dat we liever geen speelgoed in de klas
willen.

Speelgoeddag:
Op vrijdag mogen de kinderen speelgoed meenemen van thuis.
Alleen deze dag mogen zij hiermee spelen. De leerkrachten roosteren tijd in waarin
er met dit speelgoed (op eigen risico) samen kan worden gespeeld.
Het liefst zien wij speelgoed waar meerdere kinderen tegelijk mee kunnen spelen.
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Elektronisch speelgoed zien wij liever niet. Ook wapens
en ander mogelijk gevechtinsinuerend materiaal
materiaal wordt niet toegestaan in de klas. Het is fijn
als u uw kind helpt bij de keuze van speelgoed dat
mee gaat.

Jonge kinderen die steun hebben aan hun knuffel,
mogen die de eerste weken mee naar school nemen.

Werkles/ activiteit zelf kiezen
Na de uitleg in de kring, gaan de kinderen zoveel
mogelijk zelfstandig met hun opdracht aan de slag. Het
mag duidelijk zijn dat wij aan de oudere kinderen
hogere eisen stellen op het gebied van concentratie,
motoriek, tempo en verzorging van het werk. We laten
de kinderen meestal zelf een activiteit kiezen, maar er
zijn ook verplichte opdrachtjes. Waar nodig helpen en
stimuleren wij. De spelkeuze registreren de kinderen
zelf op het kiesbord dat in de klas hangt. Tijdens de
werklessen wordt door ons ook aandacht besteed aan
kinderen die nog wat extra oefening of juist uitdaging
op een bepaald gebied kunnen gebruiken.
Bij het zelfstandig werken wordt binnen de gehele
school gestreefd naar een doorgaande lijn. In de klas
hangt aan de klassenknuffel Pompom een cirkel met
twee kleuren: groen betekent dat het werken gaat
beginnen. Kinderen kunnen dan nog vragen stellen aan
de leerkracht. Rood betekent dat de kinderen
zelfstandig gaan werken, ze mogen de leerkracht dan
niet meer storen. De leerkracht heeft dan een ketting
om. Wanneer ze iets niet weten, kunnen de kinderen
het aan elkaar vragen. Ook maken we gebruik van een
klassikale timetimer. Het zelfstandig opruimen krijgt
ook veel aandacht in de groep.

Kiesbord
Dit magnetische bord is voorzien van pictokaartjes
waarop de diverse activiteiten van de dag zijn vermeld.
De kinderen kunnen hun naambordje hangen bij een
activiteit die zij kiezen voor dat moment. Ook kan de
leerkracht deze keuze maken en het bordje van de
leerling op een gekozen plek hangen.
Op het kiesbord staat ook het speelgoed op de gang
vermeld en de lees, luister, letterhoek.
De leerkracht bepaalt of een activiteit op dat moment
open of dicht is.

Thema’s en projecten
In de groepen 1 en 2 wordt veel rond een thema
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gewerkt. We werken uit de methodes Vier Keer Wijzer en “Schatkist”. In deeze
themalessen besteden we ruimschoots, gepland en gestructureerd aandacht aan
verschillende ontwikkelingsgebieden:
aanvankelijke taalontwikkeling rekenontwikkeling
sociaalemotionele ontwikkeling.
We bieden vier thema’s uit Vier keer Wijzer aan dit jaar. Naast deze thema’s gaan
we altijd uit van de vier seizoenen. Naast deze thema’s werken we ook met
thema’s naar keuze zoals bijvoorbeeld Het ziekenhuis, Piraten, De ruimte.

De activiteiten worden aan de gehele groep aangeboden en verwerkt in de grote of
kleine leskring, in kleine groepjes of individueel. We spelen in op het niveau van de
kinderen.

Taal en rekenen
Naast het thematische aanbod werken we met de door CPS ontwikkelde mappen
Fonemisch Bewustzijn en Gecijferd Bewustzijn. In deze lessen werken we aan de
voorwaarden om in groep 3 met rekenen en leren lezen te kunnen starten. Denk
aan rijmen, letterkennis, klankgroepen, tellen tot 10, meten, wegen etcetera. Dit
doen we hoofdzakelijk in de kring, maar geregeld volgt hier ook een activiteit in het
werkuur na.
Elke twee weken is er een nieuwe letter van de week. We vragen de kinderen dan
om spulletjes mee te nemen van thuis die met die bepaalde letter begint. De letter
past vaak bij het thema. Bijvoorbeeld de l van lampion tijdens sint Maarten

Dagritmekaarten
In de klas hangen de plaatjes van de activiteiten van de dag.
De kinderen kunnen zien in welke volgorde de verschillende activiteiten elkaar
opvolgen en hoe lang de dag ongeveer duurt.
Als een activiteit voorbij is verschuiven we de pijl.

Plasketting
In de klas hangt op een vaste plek een plasketting. Als een kind moet plassen kan
hij/zij kijken of de plasketting er hangt. Zo ja: ik kan naar de wc. Zo niet: even
wachten tot de ketting weer terug is.
Zo hebben we het overzicht dat niet de hele klas tegelijk naar het toilet verdwijnt.

Flip de Beer
Flip is een klasgenoot (bekend uit de schooltelevisieserie Koekeloere) die elke
vrijdag met een van de kinderen mee naar huis mag en daar het weekend
meebeleeft. Hij heeft een boekje bij zich, waarin het weekend verhaal wordt verteld
en misschien een foto wordt bijgeplakt. De kinderen vinden deze bezoekjes van Flip
geweldig!

Engels
We gebruiken het digibord om wegwijs te worden in de taal met liedjes,
prentenboeken, gesprekken en spelletjes

Digitale vaardigheden
In de groep werken de kinderen op niveau van hun leeftijd op de iPads en de
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laptops . Deze worden als keuze ingezet, maar ook als
verrijking of extra hulp. Met de apps en de sites
oefenen de kinderen individueel letters, cijfers en
spelletjes en verhaaltjes die met het thema te maken
hebben.

Logopedie
Alle vijfjarigen die het volgende schooljaar groep twee
zullen zijn, worden door onze logopediste in het
voorjaar gecontroleerd op uitspraak, woordenschat,
juiste ademhaling en stemgebruik. Als zij behandeling
of nader onderzoek bij uw kind nodig vindt, dan zal zij
contact met u opnemen. Volgt hier een behandeling,
dan is het wenselijk dat wij verslag van de logopediste
krijgen. Dit kan telefonisch of schriftelijk, dan wel per
email.
Op ons verzoek worden ook wel jongere kinderen met
een spraakprobleem door haar bekeken.

Schoolarts
Via de school kunt u een uitnodiging van de schoolarts,
Mascha Smolders, verwachten. Uw kind wordt als hij/zij
bijna vijf jaar is door de schoolarts onderzocht, precies
zoals u dat gewend was van het consultatiebureau.

Klassenouders
Iedere klas heeft op onze school één of twee
klassenouder(s). Deze helpt de leerkracht o.a. bij het
organiseren van vervoer voor uitstapjes, het
nabestellen van foto’s, en het mee organiseren van
feestjes. Tevens is deze ouder aanspreekpunt voor
nieuwe ouders.

Ouders welkom in de school
Van tijd tot tijd vragen wij de ouders van onze groepen
12 om hulp, bijvoorbeeld of u mee wilt gaan als
rijder/begeleider voor een excursie. Of we vragen u iets
te willen bakken voor een feestje of de school versieren
voor Sint en Kerst. Naast de deur in de gang treft u
dan een intekenlijst aan waar u zich kunt opgeven. Of u
krijgt een mailtje van de klassenouder.

Weekbrief
Elke maandag rond 20:15 uur krijgt elk kind via de zgn
DigiDuif (Social Schools) een weekbrief toegestuurd.
Hier staat in wat er de afgelopen weken gedaan is, en
staat vast een vooruitblik op de komende week. Voor
het ontvangen van de weekbrief meldt u zich aan bij
Digiduif middels een door school aangeleverde code.
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Digitale communicatie
Veel van onze communicatie met u verloopt digitaal. Verandering van emailadres
doorgeven is dus heel belangrijk. U kunt dit doen via de leerkracht. Zij zal er dan
zorg voor dragen dat uw mailadres in alle lijsten wordt bijgewerkt. Ook voor het
bekijken van de foto’s in ons digitale klassenblog Klasbord (op pc en op
smartphone te bekijken) krijgt u van de leerkracht een code. Er is ook een
facebookpagina: Bos en Duinschool en een ouderfacebookpagina.

Website
Via http://bosenduinschool.nl wordt u op de hoogte gehouden van de laatste
ontwikkelingen in en om de school Hierop kunt u ook de schoolgids, de
schoolkalender, MRverslagen, protocollen en andere weetjes en foto’s vinden.

Oudergesprekken
Voordat uw kind bij ons op school start voert de nieuwe leerkracht met u een
kennismakingsgesprek. Hierin bespreekt u de ontwikkeling van uw kind tot aan de
leeftijd van vier jaar. De leerkracht deelt deze informatie met de andere
kleuterleerkrachten en het zorgteam. De ouders van alle kleuters krijgen 2x per
jaar een digitale uitnodiging via de DigiDuif (Social Schools) voor de 10 min.
gesprekken; te weten in november en in februari/maart. Op uw of ons verzoek kan
de tijd voor dit gesprek verdubbeld worden. Deze gesprekken zijn bedoeld om
samen met de ouders te kijken of de ontwikkeling van hun kind naar verwachting
verloopt en om te kijken of een eenmaal ingezette koers vruchten afwerpt. Deze
avonden zijn niet bedoeld voor onverwacht nieuws en zeker niet voor slecht
nieuws.

Als er dingen zijn die de leerkracht opvallen en die om een gesprek met de ouders
vragen, dan zal de leerkracht de betreffende ouders eerder uitnodigen voor een
gesprek. Samen zal dan gekeken worden wat op dat moment wenselijk is voor het
kind. Als er dringende vragen of problemen zijn, meldt u ons dit dan zo snel
mogelijk. U kunt voor en na schooltijd altijd even een afspraakje met ons maken.

Portfolio en rapporten
Voor alle kinderen houden we een portfolio bij waar we gemaakte werkjes
verzamelen. In groep 2 krijgen de kinderen aansluitend aan het 10minutengesprek
in februari/maart ook een rapport mee naar huis. Aan het einde van groep 2
krijgen de kinderen naast hun rapport ook het portfolio mee.

Leerlingvolgsysteem
Gedurende de hele schoolperiode houden wij van elke leerling de vorderingen bij op
zowel sociaal/emotioneel als cognitief gebied. Hiervoor maken wij gebruik van het
OVM (OntwikkelingsVolgModel) en uiteraard onze eigen observaties. Drie keer per
jaar vullen wij voor ieder kind een checklist in. De vorderingen of lacunes komen
middels een grafiek heel duidelijk in beeld. Op uw verzoek mogen ouders dit inzien.
In groep 2 nemen wij ook de CITOtoets af. Er wordt getoetst op het gebied van
taal (woordenschat, kritisch luisteren, zelfde letters herkennen) en rekenen
(hoeveelheden vergelijken, rekenbegrippen als bijvoorbeeld: meer/minder,
erbij/eraf, cijferkennis). Met Saskia Vaessen, onze zorgcoordinator, worden de
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toetsresultaten besproken. Zij geeft ons advies en kan
eventueel hulp bieden.

Als een kind op een bepaald gebied extra begeleiding
nodig heeft, stellen wij een handelingsplan op. Hiervan
worden de ouders altijd van te voren op de hoogte
gebracht. Als er een individueel handelingsplan wordt
opgesteld krijgt u daarvan een afschrift. Het exemplaar
voor school verzoeken wij u te teken voor akkoord. Ook
doen we u ideeën aan de hand om thuis met uw kind te
werken. Na verloop van tijd volgt een evaluatiegesprek
met de ouders.

Tot slot nog wat algemene schoolregels:
• Op het schoolplein mag je lopen. Neem je fiets aan
de hand.
• Honden moeten aan de riem, buiten aan het hek ver
van de openingen worden vastgemaakt .
• Op het schoolplein mag je genieten van de frisse
lucht, roken graag alleen buiten de hekken.
• In de gang lopen we rustig.
• 0m 8.20 uur gaat de bel, de lessen beginnen om 8.30
uur.
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Gebruik van methoden, leerdoelen en leerjaarspecifieke
gegevens van groep 3 t/m 8

Zelfstandig werken
In de groepen 3 t/m 8 hanteren wij voor het zelfstandig werken het verkeerslicht,
de timetimer, de kleurenklok en het zelfstandigwerkenblokje of kaartje.
Hieronder een beknopte uitleg van ieder aspect:

Ons verkeerslicht heeft 3 kleuren waarvan alle kleuren voor ons werk een betekenis
hebben.

Rood: De kinderen zijn stil. De kinderen mogen als zij een vraag hebben hun blokje
op een vraagteken zetten. Om de 8 tot 10 minuten loopt de leerkracht een vast
rondje door de klas en vragen te beantwoorden of aanwijzingen te geven.

Groen: De kinderen mogen met elkaar fluisteren over het werk als dit nodig is.
De kinderen leggen hun blokje of kaartje op groen als zij het goed vinden dat
iemand anders hen om hulp vraagt. De kinderen leggen hun blokje op rood als zij
niet willen dat andere kinderen iets aan hun vragen. De kinderen leggen hun blokje
op het vraagteken als zij hun ‘probleem’ niet zelf en ook niet met behulp van
hun ‘buren’ kunnen oplossen. Het kind heeft de leerkracht nodig.

Het verkeerslicht is uit: De kinderen mogen met elkaar praten op normale toon. Dit
is een soort ‘ruststand’ waar het stoplicht op staat als er niet zelfstandig wordt
gewerkt.

Wanneer de kinderen zelfstandig aan het werk zijn kunnen sommige individuele
hulp of instructie krijgen van de leerkracht. Aan het begin van elk
zelfstandigwerken moment wordt de timetimer of de kleurenklok ingezet. Deze
timetimer zien de kinderen op het digitale schoolbord. De kinderen kunnen zo goed
overzien hoeveel tijd zij nog hebben voor een bepaalde taak.

Wij maken bij de vormgeving van ons onderwijs gebruik van de volgende
methoden:
Godsdienstige vorming Kind op Maandag
Voorbereidende ontwikkeling Vier keer Wijzer & Schatkist/ Fonemisch bewustzijn,

Rekenkundig bewustzijn
Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen KIM(nieuwste versie)
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL
Studerend lezen Nieuwsbegrip XL
Technisch lezen Groep 4 en 5 Estafette , Groep 68 Blits
Taal Taal Actief
Spelling Taal Actief
Schrijven Pennestreken
Rekenen Wereld in getallen/ Het grote rekenboek
Aardrijkskunde Geobas aangevuld met Vier Keer Wijzer
Geschiedenis Venster op Nederland aangevuld met Vier Keer Wijzer
Natuuronderwijs Wijzer door de natuur aangevuld met Blokboek
Verkeer Let's go!
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Engels Take it Easy
Tekenen/ handvaardigheid en drama Laat maar zien
Sociaal emotionele ontwikkeling Leefstijl aaangevuld
met Rots & Water
Digitale vorming
Duits Planetino/Beste Freunde

Groep 3

In groep 3 wordt met de methodes gewerkt voor
verschillende leergebieden.

. Veilig Leren Lezen de KIMversie 2014, dit is een
complete taalmethode waarin een belangrijk deel
wordt gevormd door het leren lezen. Deze methode
heeft ook veel aandacht voor de andere facetten van
een goede taalontwikkeling zoals woordenschat, het
correct schrijven van woorden en later het begrijpend
lezen.
. Wereld in Getallen: de rekenmethode
. Pennestreken : Schrijven via het verbonden schrift

het leren lezen
Het leren lezen speelt een belangrijke rol in groep 3.
Daarom wordt er hier wat dieper ingegaan op de
methode Veilig Leren lezen.
De methode is opgebouwd uit 12 kernen. Aan iedere
kern wordt zo’n 3 tot 4 weken gewerkt.
De eerste 6 kernen staan in het teken van het
aanbieden van de letters( d.m.v. structureerwoorden)
en het automatiseren daarvan.
In de kernen 7 tot en met 12 worden er geen
structureerwoorden meer aangeboden. Het lezen van
de nieuwe woorden en zinnetjes neemt dan een
belangrijke plaats in en later ook het begrijpend lezen.
In de eerste 6 kernen worden de structureerwoorden
aangeboden. De structureerwoorden komen aan heb
begin van iedere kern aan bod in een ankerverhaal.
Vanuit dit ankerverhaal wordt de gehele kern gewerkt.
De thema’s die in de ankerverhalen worden
aangeboden sluiten goed aan bij de belevingswereld
van de kinderen en spreken daarom ook erg aan.
Alle structureerwoorden komen, nadat ze zijn
aangeboden, in de klas te hangen d.m.v. een
wandplaat. Op de wandplaten zien de kinderen het
structureerwoord en daarnaast hebben ze ook nog
ondersteuning van de illustratie. De
structureerwoorden zijn klankzuivere woorden. Met de
structureerstroken halen we de structureerwoorden uit
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elkaar in afzonderlijken letters ( klanken)
Bijv. vis, roos, maan, huis enz. we benoemen de letters als klanken en niet
als alfabetletters, dus geen bee maar b, geen vee maar v. De letters aa, oo, uu, ee,
ie, ei, eu, oe, ui ou en au worden als een letter (klank) aan geboden.
Vanaf kern 1 zijn de kinderen al in staat om zelf nieuwe woorden te maken en te
lezen met de tot dan toe geleerde letters. Dit noemen we de elementaire
leeshandeling. De kinderen halen de woorden uit elkaar en verklanken de letters,
daarna voegen ze de verklankingen samen en het woord wordt gelezen.
Met de woorden “aan “ en “een “ kunnen de kinderen ook al snel zinnetjes lezen.
Vooral het inoefenen van de letters is in de eerste 6 kernen erg belangrijk. Er
worden allerlei materialen gebruikt en oefeningen gedaan om de kinderen te leren
dat een woord bestaat uit letters en dat iedere letter een andere klank heeft (de
klank tekenkoppeling).

Ook is er veel aandacht voor de verschillende niveaus die de kinderen kunnen
hebben bij het leren lezen.
De maanaanpak is de gemiddelde leerlijn.
De zonaanpak is voor kinderen die bij binnenkomst in groep 3 al goed kunnen
lezen.
Voor hen zijn er andere werkboekjes en leesboekjes. Deze kinderen nemen op
bepaalde momenten nog wel deel aan de klassikale activiteiten en op andere
momenten gaan ze op hun eigen niveau aan de slag. De steraanpak is er voor de
kinderen die wat meer oefening en instructie nodig hebben. De raketaanpak is er
voor kinderen die net wat meer aankunnen dan de maanaanpak maar waarvoor de
zonaanpak soms nog wat lastig is.
Bij iedere aanpak wordt aandacht besteed aan zelfstandig werken.

lezen is belangrijk
Oefenen is belangrijk bij het leren lezen. Natuurlijk wordt er op school veel
aandacht besteed aan het lezen. Kinderen lezen in de leesboekjes die bij de
methode horen. Dit kan alleen, maar ook in tweetallen ( duolezen). Verder zijn er
in de klas veel boeken aanwezig die aansluiten bij het leesniveau van de kinderen,
maar ook informatieboeken en prentenboeken. Ook maken we gebruik van de
schoolbibliotheek. En starten we na de herfst vakantie met ’s morgens en ’s
middags een kwartier lezen in je eigen boek.
Het is ook belangrijk dat u als ouder het lezen thuis stimuleert. Laat uw kind dus
ook thuis lezen. Let er wel op dat het boek aansluit bij zijn/ haar niveau. De
medewerkers van de bibliotheek kunnen u eventueel helpen bij het kiezen van het
juiste boekje voor uw kind.
Het voorlezen aan uw kind blijft natuurlijk ook een belangrijke , maar ook gezellige
activiteit.
U kunt uw kind dan na het voorlezen vragen stellen over het voorgelezen verhaal
(begrijpend luisteren). Pas later in het schooljaar gaat uw kind echt begrijpend
lezen want daarvoor is een goede leestechniek vereist. Uw kind leert dan informatie
uit de tekst op te nemen en u kunt dan na het lezen vragen stellen over de tekst.

Rekenen
In groep 3 leren de kinderen rekenen met de methode Wereld in Getallen. De
methode is opgebouwd uit 12 blokken van 3 weken. In les 1 t/m 11 krijgen de
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kinderen instructie en oefenen ze de lesstof. In les 12
maken de kinderen een toets. Het resultaat van de
toets bepaalt wat elk kind in les 13, 14 en 15 gaat
doen.
werken Er wordt gebruik maakt van een lesboek en
drie werkboeken een toetsboek en rode plusboeken.
Het gele lesboek voor de leerkracht gebonden lessen
en groene werkschriften voor de zelfstandig lessen. Aan
het eind van ieder blok volgt een toets waarin wordt
gekeken of de alle leerstof die is aangeboden wordt
beheerst. Indien dat bij een kind nog onvoldoende is
dan is er nog extra oefenstof in het plusboek en er zijn
kopieerbladen waar mee nog extra kan worden
geoefend. Het plusboek bevat ook verdiepingsstof voor
na de toets als kinderen geen extra oefenstof nodig
hebben. Ook de computer wordt ingezet.
Er wordt in groep 3 veel aandacht besteed aan getal
begrip. Er wordt begonnen met tellen, kleine
hoeveelheden herkennen, de begrippen meer, minder
en evenveel. De getalsymbolen worden geleerd met
behulp van de getallenlijn, eerst tot 10 daarna tot 20
en aan het eind van groep 3 tot 100. Optellen en
aftrekken wordt geleerd in een aantal stappen, aan de
hand van echte situaties, zoals knikkeren, winst en
verlies, het busmodel met poppetjes die in en uit
stappen, het busmodel zonder poppetjes, pijlentaal en
alleen de som.
De kinderen maken gebruik van een rekenrekje. Hierbij
leren ze structureren in groepen van vijf. , waardoor ze
niet meer alles hoeven te tellen.
Ook leren de kinderen splitsen. Bijv: 5= 2+3, maar ook
5= 1+4 en 5= 2+3
Uiteindelijk is het doel voor groep 3 geautomatiseerd
optellen en aftrekken t/m 20.
Naast getalbegrip komen ook meten en verhoudingen
aan de orde in de vorm van lengte, tijd, gewicht en
geld.

Voor de kinderen die de toetsen foutloos maken is er
een compacten programma.
Compacten is het maken van aanpassingen in de
reguliere lesstof. Dit is het overslaan van onnodige
herhalings en oefenstof uit de methode. De tijd die vrij
komt door compacten van de methode wordt besteed
aan werken met verrijkingsmateriaal. Het is niet de
bedoeling dat de kinderen versnelt door de leerstof
heen werken.

In groep 3 verkennen we de wereld om ons heen door
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het beleven van educatieve wandelpaden rondom de seizoenen. We trekken de
buurt in met speurtochten en zoekopdrachten waardoor we ons bewust worden van
wat er te zien valt en hoe dit ontstaat.

Groep 4

Kring
Een paar keer per week gaan we in de kring. Zo kunnen de kinderen hun verhalen
delen, delen we kort gemeenschappelijk spel of instructie, werken we aan sociaal
emotionele vorming, veiligheid, gezelligheid en groepsvorming.

Taal
Taaljournaal is een veelgebruikte taalmethode. In Taal Actief wordt uitgegaan van
alledaagse taalsituaties waarbij leerlingen zich veel kunnen voorstellen. Dit
vergroot de motivatie en interesse. Er is bovendien ook veel ruimte voor eigen
inbreng en creativiteit. De verwerking van de aangeboden stof zal deels tijdens de
lessen, deels thuis plaatsvinden. Elke twee weken is er een toets behorend bij de
methode. Bij taal ligt dit jaar de nadruk op eenvoudige interpunctie (hoofdletters
en punten), meervoudsvorming, het schrijven van korte verhaaltjes, zinsbouw,
tegenstellingen en verkleinwoorden.

Spelling
Iedere week staat er een woordpakket centraal dat wordt geoefend tijdens de
lessen spelling. In groep 4 gaan steeds meer spellingregels serieus een plek krijgen
in het schrijfwerk. De voornaamste spellingproblemen waar we aan werken zijn:
aai/ooi/oei,eeuw/uw/ieuw,ch(t) sch(r),ng/nk, je hoort een u maar je schrijft hem
niet (melk, wolk, erg), ge/be,eind d,f/v, s/z

Rekenen
Wij werken dit jaar niet alleen in de werkboekjes en op de werkbladen, maar ook
voor het eerst in een rekenschrift. In de methodelessen werken we met sommen
tot de 100, rekenen we met geld, stimuleren we het ruimtelijk inzicht, wennen we
aan verhaaltjessommen en tabellen. Thuis en op school oefenen we vanaf januari
de tafels.

Lezen
Vorig jaar hebben we ons de praktische vaardigheden van het lezen eigengemaakt.
Nu moeten we vooral oefenen. Eerst vrij in een eigen leesboek en veel thuis, of
met de methode Estafette. Later in het jaar gaan we ook begrijpend lezen
systematisch een plek geven in de instructie en verwerking.

Schrijven
Nieuw in groep 4 zijn de hoofdletters.

Wereldoriëntatie
We ontdekken de wereld om ons heen in verkeer, techniek en natuur. In groep 4
verkennen we de wereld om ons heen ook door het beleven van educatieve
wandelpaden rondom de seizoenen. Tot slot kijken we wekelijks Huisje, Boompje,



Bos en Duinschool

Schoolgids 20192020  38 

Beestje en verwerken we de daar behandelde
onderwerpen.

Klassendienst
Om de kinderen bewust te laten omgaan met hun
omgeving laten we ze ongeveer twee keer per jaar mee
zorgdragen voor de klas. Tijdens schooltijden geven we
hen kleine taken, na schooltijd vragen we hen de klas
netjes te maken en te vegen, zodat we de volgende
dag weer alles kunnen vinden en gelijk kunnen starten.

Groep 5

Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode
"nieuwsbegrip XL". Deze methode zorgt ervoor dat de
leerlingen, in stappen, teksten leren begrijpen. We
leren ze een leesstrategie aan. Dit kan een handig
hulpmiddel zijn voor uw kind. Nu, maar ook zeker in de
toekomst. Om ervoor te zorgen dat ze dit goed onder
de knie krijgen, doen we dit twee keer in de week.

Rekenen
Het grote verschil met dat wat u vroeger heeft geleerd,
is dat alles nu inzichtelijk wordt gemaakt. U leerde
vroeger cijferend een keersom maken, nu maken we
het veelal logisch volgbaar. Wel bieden we leerlingen
hierbij meerdere strategieën aan, zodat zij zelf een
keuze kunnen maken.
Dit jaar leren de kinderen rekenen tot de 1200, een
grote stap voor velen. I.v.m. de snelheid, moeten de
sommen tot de 20 geautomatiseerd worden. Bij andere
plus en minsommen mogen de leerlingen hun eigen
methode gebruiken; vingers tellen, rekenrekje,
splitsen, getallenlijn enz. Dit jaar moeten we ook alle
tafelsommen leren. We gaan tot de twaalf. Deze komen
spelenderwijs aan bod in de methode. Tevens hangen
alle tafels achterin de klas waar de leerlingen
regelmatig een blik op zullen werpen. Een ander
belangrijk rekenonderdeel in groep 5 is het klokkijken.
Dat leren we zowel analoog als digitaal.

Digitale ontwikkeling
De computertijd wordt besteed aan het verwerven van
de computervaardigheden: gebruik van Windows.
Naast de programma’s behorende bij de methodes, en
de methothden Ambrasoft en Maatwerk, wordt ook
gebruik gemaakt van diverse onderwijssites (o.a.
leestrainer, rekenweb).
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Zaakvakken
De wereld om ons heen verwerken we in techniek, verkeers , geschiedenis en
natuurlessen.

Groep 6

Taal
We maken in groep 6 een start met de werkwoordspelling, oefenen met het vinden
van de persoonsvorm en het onderwerp. Naast een vergroting van de
woordenschat leren we nu ook uitdrukkingen en gezegden op de juiste wijze
gebruiken.

Spelling
Iedere week staat er een woordpakket centraal dat wordt geoefend tijdens de
lessen spelling. In groep 6 nemen de spellingregels een serieuze plek in het werk.
De voornaamste spellingproblemen waar we aan werken zijn:/ie/ = i (gitaar), c =
/s/ (cent), c = /k/ (insect), hoofdletters (Europa), weglatingsteken ‘ (’s morgens),
elen/enen/eren (tekenen), meervoud op ‘s (zebra’s),heid (vrijheid),tie
(vakantie),/zj/=g (bagage)

Rekenen
In de methodelessen werken we met grotere getallen t/m 10.000 (schrijven en
uitspreken, positiewaarde, schatten en afronden, ermee rekenen) en oefenen we
daarmee de basisvaardigheden: Optellen en aftrekken op eigen manier/strategie,
vlot delen, keersommen, hoofdrekenen, meten (lengte, oppervlakte, inhoud,
gewicht), plattegrond, schaal etc., analoge en digitale
tijd,geldrekenen,verhoudingen, breuken, Romeinse cijfers. Cijferend rekenen en
delen neemt veel oefentijd in beslag in groep 6. We leren ook werken met een
rekenmachine. De tafels dienen aan het begin van groep 6 echt te zijn
geautomatiseerd om het bovenstaande in tempo te kunnen toepassen. Wij stellen
het zeer op prijs als u thuis uw kind ook aanspoort te oefenen met de tafels.

Zaakvakken
Bij natuur, aardrijkskunde en geschiedenis richten we ons binnen de grenzen van
ons eigen land op de ontwikkelingen en verschijnselen die we in ons land kunnen
waarnemen. We verwerken en onderzoeken vanuit de methode Vier Keer Wijzer .
Uitgangspunt is daarbij de leervraag van de klas, en die onderzoeksvraag van het
kind.
Verder krijgt ons natuuronderwijs vanaf de voorjaarsvakantie verrijking door het
werken in de schooltuin.

Weektaak
De kinderen in groep 6 werken zelfstandig aan hun weektaak na een gezamenlijke
start. De weektaak is afgestemd op de verwachte mogelijkheden van de kinderen.

Boekbespreking/spreekbeurt
Een keer per jaar houden de kinderen een boekbespreking en een spreekbeurt.
Vanaf de start van het schooljaar kunnen kinderen zich inschrijven op de
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intekenlijst. Tot de voorjaarsvakantie houden we ons
bezig met de boekbesprekingen, daarna gaan we over
naar de spreekbeurten. Leerlingen krijgen richtlijnen
mee om hen te helpen bij de voorbereiden.

Werkstuk
In de computerles werken de kinderen samen aan een
werkstuk. De leerkrachten zullen de leerlingen
begeleiden met het maken van hun werkstuk.

De andere computertijd wordt besteed aan
computervaardigheden: gebruik van Word en Internet.
Naast de programma’s uit de methodes voortvloeiend
(Taal Actief en Nieuwsbegrip), Ambrasoft en Maatwerk
wordt ook gebruik gemaakt van diverse onderwijssites
(o.a. leestrainer, rekenweb).

Huiswerk
Elke week krijgen leerlingen hun eigen
woordpakketschrift mee in de map. In deze map zit
elke dag al het huiswerk. Hij gaat elke dag mee van
school naar huis en weer terug. Aan het eind van de
week is er een oefendictee. Na drie woordpakketten is
er een mixtoets.

Verder nieuw in groep 6
Agenda, hierin wordt het huiswerk van de kinderen
overgenomen van het bord,
Documentenmap, deze map gaat dagelijks van school
mee naar huis en terug. In deze map kunt u zien wat
uw kind als huiswerk mee krijgt

Groep 7

Taal
Nieuw dit jaar naast het schrijven van verschillende
teksten is het ontleden van de zin. Het vinden van het
onderwerp, de persoonsvorm, het werkwoordelijk
gezegde, het lijdend voorwerp, het meewerkend
voorwerp en bepalingen worden veelvuldig geoefend.
Dit oefenen gebeurt binnen de werkwijze van de
methode en tevens met het digitale programma
Ambrasoft. De leerlingen werken binnen dit programma
aan de computer en krijgen werkbladen in hun
weektaak welke met dit programma gemaakt zijn.

Spelling
Binnen spelling zal in groep 7 een grotere nadruk
komen te liggen op de werkwoordspelling. Hiervoor
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wordt naast de methode ook gewerkt met werkwoordschema’s die de leerlingen
regelmatig in moeten vullen. Naast de werkwijze van de methode schrijven de
leerlingen de woorden uit het woordpakket vanaf het digibord ook in een eigen
schrift.
Tevens wordt ook met spelling digitaal geoefend met het programma Ambrasoft en
worden oefenbladen en puzzels gemaakt met de woordpakketten m.b.v. dit
programma.

Rekenen
Naast de methode werken de leerlingen ook dit jaar weer met het digitale
programma Ambrasoft en/of Maatwerk. Deze programma’s worden zowel ingezet
om leerlingen aan de computer zelfstandig te laten werken als wel om werkbladen
te maken die afgestemd zijn op het individuele niveau.

Lezen
In dit leerjaar is het van belang dat er tempo komt in het lezen van verschillende
stukken tekst, zowel zakelijke als fictieve teksten worden thuis en op school
geoefend. Naast de methode Goed Gelezen, krijgen de leerlingen ook actuele
teksten te verwerken via Nieuwsbegrip.

Bij de zaakvakken natuur, aardrijkskunde en geschiedenis richten we ons buiten de
grenzen van ons eigen land op de ontwikkelingen en verschijnselen binnen
Europa.We werken vanuit de methode Vier Keer Wijzer, de andere methodes in de
klas gebruiken we als aanvulling en oefenstofAls extra bij de zaakvakken hebben
we het SchoolTV jeugdjournaal waarbij we dagelijks het nieuws kunnen bekijken en
bespreken.

Engels
Middels lezen,spreken, audio, toneelstukjes, liedjes worden we wegwijs in de taal.
Oefenen is niet voldoende. We leren ook woordenlijsten en stukken tekst spreken
en schrijven.

Huiswerk
In groep zeven komt er voor verschillende vakken huiswerk mee naar huis op
verschillende dagen van de week. Vaak gaat het om leren van het meegegeven
werk, maar er wordt ook oefenstof meegegeven om te maken. Het huiswerk wordt
in principe een week van te voren opgegeven. Huiswerk wordt gecontroleerd en
ook genoteerd op het feit of het gemaakt is. Wij zijn hier vooral alert op, omdat dit
voor het V.O. erg van belang is.

Huiswerk dagen:
Maandag: stellen
Dinsdag : natuur + rekenen
Woensdag: aardrijkskunde + ontleden (zal rond de herfst beginnen)
Donderdag: geschiedenis + Engels

Naast het dagrooster hebben de kinderen in groep 7 een weektaak. Hierin zitten
opdrachten die de kinderen zelfstandig moeten maken, controleren en aftekenen.
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Hierin zitten opdrachten vanuit bijna alle vakken. Sommige voor de hele klas en
ook een aantal individuele opdrachten.

Werkstukken
We maken dit jaar twee werkstukken 1e werkstuk inleveren ongeveer 2de week
januari en laatste medio mei/juni ( in elk geval dit jaar na de cito entree) Het
eerste werkstuk wordt zoveel mogelijk op school voorbereid. De kinderen maken
het zoveel mogelijk zelf en vooral in eigen bewoordingen.
Naast werkstukken verwachten we ook van de leerlingen dat zij zich bekwamen in
presenteren: Dit kan aan hen gevraagd worden in groepsverband, bijv. n.a.v.
hoofdstukken uit biologie, geschiedenis en aardrijkskunde, of individueel door het
houden van een boekbespreking en een spreekbeurt.

Digitale ontwikkeling
De computertijd wordt besteed aan het verwerven van de computervaardigheden:
gebruik van Powerpoint en werkstuk. Daarnaast wordt de computer ook ingezet als
verwerkingsmiddel voor de vakken taal, spelling en rekenen. Naast de
programma’s behorende bij de methodes Taal, spelling en Begrijpend Lezen, de
oefenprogramma's Ambrasoft en Maatwerk, wordt ook gebruik gemaakt van
diverse onderwijssites (o.a. leestrainer, rekenweb).

Groep 7 bezoekt tevens de bibliotheek die een workshop Mediawijzer heeft
ontwikkeld, waarbij de leerlingen bewuster worden gemaakt van het juiste gebruik
van internet, het gericht zoeken en vooral ook veilig werken binnen dit medium.

Groep 8

Taal
In groep 8 ligt de klemtoon op teksten in een grotere context analyseren en leren
bouwen. We ontleden de zinnen rede en taalkundig en leren de stijl van onze
geschreven teksten kritisch toe te passen.

Lezen
Iedere dag starten we ook in groep 8 nog met 1530 minuten lezen. Hierbij ligt niet
alleen de nadruk op het behouden van het leesplezier, maar ook op het verhogen
van het leestempo. We maken hiervoor gebruik van bibliotheekboeken,
woordenlijsten uit de woordpakketten en zakelijke teksten (bijvoorbeeld uit de
krant).

Spelling
De categorieën van de afgelopen jaren worden aangevuld met de leenwoorden uit
het Engels en Frans.Ook de spelling van de werkwoorden krijgt veel aandacht
zowel in de lessen als in het huiswerk. De klemtoon ligt dan op het correct
schrijven van de t.t., de v.t. in enkelvoud en meervoud, het voltooid deelwoord en
het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord.

Rekenen
In groep 8 draaien we dit schooljaar om te kijken of we de leeropbrengsten kunnen
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verhogen. We werken naast Pluspunt met het Grote Rekenboek. We werken o.a.
aan de volgende vaardigheden: Verder verkennen van het optellen en aftrekken
met meerdere getallen tot 5000. Oefenen van het handig optellen en aftrekken tot
1000 met behulp van eigenschappen van getallen. Verder verkennen van het
samenstellen van getallen tot 20.000. Verder automatiseren van het optellen en
aftrekken tot 1.000.000.000. Verder verkennen van het precies meten van inhoud
in centiliters. Oefenen van het toepassen van liter en centiliter bij het bepalen van
inhoud. Verder verkennen van het gebruik van coördinaten op een landkaart,
grafieken en tabellen, verhoudingen en breuken, procenten. We maken kennis met
buitelandse maten, worteltrekken, excel, wiskundige formules en kwadrateren.

Bij de zaakvakken natuur, aardrijkskunde en geschiedenis richten we ons buiten de
grenzen van ons eigen werelddeel op de ontwikkelingen en verschijnselen in de
wereld. We werken vanuit het principe van de methode Vier Keer Wijzer. De
leerlingen beantwoorden ondezoeksvragen in kleine groepen of zelfstandig en leren
van en met elkaar. De in de klas aanwezige methoden gebruiken we als inoefenstof
en herhalingsmateriaal. Als extra bij de zaakvakken hebben we het SchoolTV
jeugdjournaal waarbij we op iedere dag het nieuws kunnen bekijken en bespreken.

Digitale ontwikkeling
De computertijd wordt besteed aan het verwerven van de computervaardigheden:
gebruik van Wordextra en ICT.

Boekbespreking en werkstukken
In groep 8 wordt er verwacht dat uw zoon of dochter in het jaar 1 boekbespreking
en 1 spreekbeurt houdt. Verder maken de kinderen ten miste 1 werkstuk alleen
(inleverdatum uit. 31 jan 2020) en 1 in groepsverband (inleverdatum uit. 31 mei).
Het moment van spreken kiezen de kinderen zelf door zich in te schrijven op de
intekenlijst aan het begin van het jaar.

Loslaten
Er wordt in dit jaar aan u als ouders gevraagd uw kind zo veel mogelijk “los te
laten”. Wij bedoelen hiermee de wens dat u uw kind zo veel mogelijk zelf het
huiswerk, het werkstuk en de boekbespreking laat maken als voorbereiding op het
middelbaar onderwijs. Het is goed om als er iets is, eerst te proberen om uw kind
het zelf op te laten lossen en u hem/haar bijv. stimuleert om naar de leerkrachten
te gaan om zelf de zaakjes te regelen. Het geeft een kind ook een goed gevoel als
dat lukt.

Huiswerk
Iedere dag krijgt uw kind in groep 8 twee thuiswerkopdrachten. Dit als oefening
voor het V.O. Het betreft hier stof waarbij het de leerlingen duidelijk is wat er van
hen wordt verwacht. De leerkrachten controleren of en hoe het huiswerk wordt
gemaakt.
Een voorbeeld van de indeling van de hw dagen: ma  studievaardigheden en
redactiesommen

di  natuur en rekenen
woe geschiedenis en ontleden
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do  aardrijkskunde en topografie
vrij engels en werkwoordspelling

Schoolbrede ontwikkeling schooljaar 20192020

Met het schoolplan 20192024 geven wij vorm en inhoud aan de volgende
onderwerpen:

 leerlingenzorg
 kwaliteitszorg
 leeropbrengsten
 leerinhouden
 de levensbeschouwelijke identiteit
 sociaalemotionele ontwikkeling
 digitale leeromgeving
 de school in de omgeving
 het vergroten van de actieve en zelfstandige rol van de leerling

Per jaar pakken wij een aantal onderwerpen uit het schoolplan op. Het schoolplan
ligt voor u ter inzage op school. Elk schooljaar realiseren we een deel van deze
ontwikkeling. In schooljaar 20192020 richten we ons op het versterken van het
onderwijs aan hoog en hoger begaafde kinderen, versterken van de eigen
verantwoordelijkheid van de leerking door deze systematisch leerstratieen en
aandacht voor sociaal emotioneel leren aan te bieden. Middels Vier Keer Wijzer
laten we de leerlingen onderzoekend en samenwerkend leren, leren we ze de
onderzoeksvaardigheden die daar voor nodig zijn. We maken de leerling eigenaar
van het eigen leerproces door hen inzicht te verschaffen in leerdoelen en resulaten,
het reflectie en planvermogen van de leerlingen te vergroten en de techniek Close
Reading te versterken. Kunst en cultuureducatie is iedere dag in het rooster
verweven om zo de leerlingen ook de tools mee te geven die de leerlingen creatief
vaardig en handig maken. Een belangrijk doel is tevens het borgen van het ICT
beleidsplan, zodat onze kinderen digitaal vaardig de school zullen verlaten na 8
jaar. Voor allen op de school werkzaam ligt naast het onderwijs een grote nadruk
op het onderhouden en optimaliseren van de informatiestromen tussen de ouders
en de school en verbinden van de school met de wereld en kennis om ons heen.

Tijdens de vergaderingen en de studiedagen zal het team zich hieromtrent verder
professionaliseren, zowel op persoonlijk als schoolniveau.
Door algemene ouderavonden, en middels de website en nieuwsbrieven zullen wij u
van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

Algemene aansprakelijkheid.

De school is verzekerd tegen algemene aansprakelijkheid. De verzekering dekt de
aansprakelijkheid voor schade aan derden tot een bedrag van maximaal €
2.500.000, per aanspraak. Er moet dan sprake zijn van een onrechtmatige daad
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van personen die werkzaamheden voor de school verrichten.

De school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen.
De wetgever legt de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de school maar –
afhankelijk van de leeftijd – óf bij de leerling zelf, óf bij de ouders/wettelijke
vertegenwoordigers. Deze kunnen zich daartegen particulier verzekeren.

Schoolongevallenverzekering.

De school is verzekerd in het geval van schoolongevallen.

De kinderen zijn verzekerd gedurende het verblijf op school of tijdens andere
activiteiten in schoolverband in de tijd dat zij onder toezicht staan van personeel
(in de ruimste zin des woords) van Salomo, Stichting voor Christelijk Primair
Onderwijs. De benodigde reistijd voor het rechtstreeks komen naar en gaan van
de genoemde schoolactiviteiten is meeverzekerd.

De school is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor (schade door)
gedragingen van de leerlingen. De verantwoordelijkheid voor het handelen en
gedragingen van leerlingen ligt, afhankelijk van de leeftijd, bij de ouders van en/of
bij de
leerling. Wanneer de leerling nog niet de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, zijn de
ouders aansprakelijk voor de gedragingen van hun kind. De ouders kunnen zich
hiervoor particulier verzekeren middels de zg aansprakelijkheidsverzekering.

Het verzekerde bedrag per ongeval per leerling bedraagt:
 € 5.000, bij overlijden
 € 60.000, bij algehele blijvende invaliditeit
 € 1.000, bij geneeskundige kosten
 € 1.000, bij tandheelkundige kosten (per element)
 € 1.500, bij schade als gevolg van agressie en geweld

Geneeskundige en tandheelkundige kosten worden bovendien tot bovengenoemde
maxima uitsluitend vergoed wanneer de eigen ziektekostenverzekering van
ouders/verzorgers de kosten niet of niet volledig voor haar rekening neemt (b.v. in
verband met eigen risico).

De school heeft tevens een aanvullende doorlopende reisverzekering afgesloten,
welke dekking biedt voor reizen, kampen en excursies, die door de school worden
georganiseerd.

De volledige voorwaarden, waaronder de verzekerde risico’s en opgenomen
beperkingen staan beschreven in de polisvoorwaarden. Deze liggen ter inzage bij
de schoolleiding.

Eigendommen leerlingen.

Regelmatig raken (waardevolle) spullen van leerlingen zoek of beschadigd. Dit is
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helaas bij kinderen niet te voorkomen. Om mogelijke discussies te voorkomen is
het belangrijk vooraf duidelijkheid te geven over de verantwoordelijkheid.

De school heeft een zorgplicht ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van de
leerlingen, die aan zijn zorg zijn toevertrouwd en onder zijn toezicht staan.
Van de school (leiding) kan en mag echter niet worden verwacht dat zij de
eigendommen van alle leerlingen persoonlijk in de gaten houden. De school is
hiervoor niet aansprakelijk en de schade die is ontstaan door verlies of diefstal van
eigendommen valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering van de school,
Dit staat nadrukkelijk in de wet om discussies over aansprakelijkheid te
voorkomen. De eigenaar van de spullen is zelf aansprakelijk voor zijn spullen, in dit
geval de leerling/ouders.

Dit neemt niet weg dat het heel vervelend is wanneer er spullen wegraken of kapot
gaan zeker omdat dit bij basisschool leerlingen nogal eens voorkomt.
Verus, de Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs, biedt aan ouders de
mogelijkheid hiervoor een verzekering afsluiten.

Met deze verzekering is de volgende schade gedekt:
• schade (waaronder diefstal) aan kleding en andere eigendommen van uw kind die
ontstaan is tijdens schooltijd en activiteiten in schoolverband gedurende de tijd dat
uw kind onder toezicht staat van leerkrachten of hulpkrachten.
• materiële schade die ontstaan is tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van
school of een andere door de schoolleiding aangegeven plaats.
Het maximaal verzekerd bedrag is:
€ 500, voor schade aan kleding en eigendommen met uitzondering van geld en
geldswaardig papier; € 250, voor schade aan rijwielen en mobiele apparatuur.
Voor alle schaden geldt een eigen risico van € 25, per gebeurtenis. De premie voor
deze verzekering bedraagt inclusief alle kosten € 29, per schooljaar.
De verzekering kan worden afgesloten via www.leerlingenverzekering.nl

Salomo

De Bos en Duinschool maakt deel uit van Salomo, Stichting voor Christelijk Primair
Onderwijs ZuidKennemerland. Als stichting streven we er naar om de scholen
goed te besturen en de belangen van het christelijk primair onderwijs in de regio
optimaal te behartigen.

Salomo bestaat uit een aantal scholen die met elkaar verbonden zijn door een
inspirerend boek: de bijbel. De scholen die deel uitmaken van Salomo komen
overwegend voort uit de protestantschristelijke traditie; een kleiner aantal scholen
heeft een interconfessionele achtergrond. In de praktijk van alledag zien we dat de
Salomoscholen elk op hun eigen wijze vorm geven aan onderwijs met een
christelijke identiteit. Variërend van expliciete aandacht voor de christelijke traditie
en geloofsbeleving tot meer impliciete aandacht voor waarden, normen en gedrag
die met christelijke identiteit worden geassocieerd. We realiseren ons dat de
christelijke school geen vanzelfsprekende keuze meer is. Maar we zien tegelijkertijd
dat velen, kinderen en volwassenen en al dan niet kerkelijk, op zoek zijn naar zin
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en samenhang. Onze scholen geven elk op hun manier ruime aandacht aan deze
zoektocht en proberen kinderen een kompas mee te geven voor de toekomst, een
innerlijk en eigen kompas. Het is de christelijke, zingevende grondslag van onze
organisatie die betekenis en bestaansrecht geeft aan Salomo en aan onze scholen.
Vanuit een christelijke visie stelt Salomo zich ten doel om door middel van een
kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod bij te dragen aan de ontwikkeling van
kinderen in de regio tot actieve, weerbare, maatschappijbetrokken, betrouwbare en
enthousiaste medeburgers, die geleerd hebben hun mogelijkheden optimaal te
benutten.
Het bestuur is verantwoordelijk voor 17 scholen in de gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Ruim 4500 leerlingen bezoeken
onze scholen.

De scholen die tot de Salomo behoren, waaronder deze school, laten zich bij de
inrichting van het onderwijs en de manier waarop zij met kinderen, ouders en
verzorgers omgaan, leiden door een aantal kernwaarden:

Samen: verantwoordelijk en maatschappelijk betrokken
Christelijk
Plezier
Open en toegankelijk
Zorgzaam
Kwaliteits en resultaatgericht

Elke school binnen Salomo, dus ook deze school, geeft vorm en uitdrukking aan
wat wij als onze opdracht en onze kernwaarden zien, of het nu gaat om het
vormgeven aan christelijke identiteit en de persoonlijke geloofsontwikkeling van
kinderen, de contacten met ouders en verzorgers en hun betrokkenheid bij de
school, of de positie in de wijk.
Zo voelen wij ons met elkaar verbonden, terwijl we tegelijkertijd aan onze scholen
volop ruimte bieden om samen met de kinderen, de ouders of verzorgers, en het
team een eigen gezicht en kleur te geven aan de school.

We vinden het belangrijk dat de contacten tussen ouders of verzorgers en de
school zo soepel en rechtstreeks mogelijk verlopen, zonder dat de bovenschoolse
directie of het bestuur eraan te pas hoeven komen. Dat betekent: in direct gesprek
of overleg met leerkrachten of de directeur van de school. De directeur is
gemachtigd om vrijwel alle taken en verantwoordelijkheden op schoolniveau
namens de bovenschoolse directie en het bestuur uit te oefenen. Uiteraard
overleggen we regelmatig met de directies van onze scholen, soms ook over
vragen die betrekking hebben op individuele leerlingen. Maar we streven ernaar dat
alles op school kan worden besproken en afgedaan. En in praktijk lukt dat
uitstekend. Al maakt de school dan ook deel uit van een grotere organisatie, op die
manier kan iedereen zich thuis blijven voelen op de eigen school.

Salomo: voor ons staat de naam voor wijsheid. Geen wijsheid die uitsluitend
gebaseerd is op kennis, maar beroep doet op oordeels en beoordelingsvermogen,
inzicht, onafhankelijke opstelling, de juiste keuzes kunnen maken en
mensenkennis. Allemaal eigenschappen en vaardigheden die de Salomoscholen
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willen meegeven aan kinderen in hun ontwikkeling. Zodat ze leren “wijs” in het
leven te staan. En daarbij wensen we hen een “onwijs” leuke schooltijd toe!

Adres van de stichting:
Salomo, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs ZuidKennemerland
Bezoekadres: Garenkokerskade 19 , Haarlem
Postadres: Postbus 2018 , 2002CA Haarlem
Tel.nr. : 023 7078380
Fax.: 023 5459076
Internet/email: www.salomoscholen.nl / info@salomoscholen.nl

Ben Cüsters
Bestuurder/ algemeen directeur van Salomo

Overige informatie en afspraken

Doorlopend rooster
De Bos en Duinschool werkt met een doorlopend rooster. Een doorlopend rooster
wil zeggen dat de kinderen tussen de middag slechts 30 minuten pauze hebben en
op school kunnen blijven om te lunchen. De leerlingen van groep 3 t/m 8 lunchen
met de leerkracht in hun eigen klas. Daarna spelen ze buiten onder leiding van
geschoolde medewerkers van Les Petits vrijwilligers tot 12:45 uur. De kleuters
spelen eerst buiten en eten aansluitend in de klas. De overblijfouders ontvangen
€4,50 per keer.

Schooltijden
groep 1 t/m 3:
maandag, dinsdag,donderdag 08.30 – 14.45 uur
woensdag 08.30 – 12.15 uur
vrijdag 08.30 – 12.00 uur

groep 4 t/m 8:
maandag t/m vrijdag 08.30 – 14.45 uur
woensdag 08.30 – 12.15 uur

De schooldeuren staan vanaf tien minuten voor aanvangstijd open.

studiedagen schooljaar 20192020

Een overzicht van onze studiedagen vindt u op de website.

vakantierooster schooljaar 20192020

herfstvakantie maandag 21/10 vrijdag 25/10
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kerstvakantie maandag 23/12 vrijdag 3/1
voorjaarsvakantie maandag 17/2vrijdag 21/2
Goede vrijdag & 2e Paasdag vrijdag 10/4maandag 13/4
meivakantie maandag 27/4vrijdag 8/5
Hemelvaartsdagen 21/522/5
2e Pinksterdag 1/6
zomervakantie maandag 6/7 vrijdag 14/8

Medezeggenschapsraad (MR en GMR)
Iedere ouder kan meehelpen om de school beter te laten functioneren. Dit kan door
praktische hulp te bieden of door mee te praten, te denken en
eventueel mee te beslissen over allerlei school (beleid)zaken.
De MR vergadert zo’n zes keer per jaar over belangrijke schoolzaken als:
• Zorg
• Veiligheid, gezondheid en welzijn
• Schoolwerkplan
• Salomo
• Financiële zaken
• Personeelszaken
• Zaken betreffende het schoolgebouw

De MR heeft over sommige zaken instemmingsrecht en over andere adviesrecht.
Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad, die bestaat uit twee
geledingen:
 De ouders met vier vertegenwoordigers
 Het team met twee vertegenwoordigers

De huidige oudergeleding van de MR bestaat uit Jelmer Jager, Arjo Blok, Emma
Sieger en Paul Bosser. Vanuit het team zijn lid Petra Zijp en Martin Goossens.

Daarnaast heeft de Bos en Duinschool zitting in een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) van stichting Salomo. Martine Braaksma
vertegenwoordigt ons. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is
een overkoepelende raad voor alle scholen die aangesloten zijn bij de stichting
Salomo. De GMR adviseert het bestuur en heeft advies en instemmingsrecht over
bepaalde voorstellen en voorgenomen besluiten van het bestuur die alle scholen
aangaan. De medezeggenschap over zaken die alleen een afzonderlijke school
betreffen wordt uitgeoefend door de medezeggenschapsraad (MR) van de school
zelf. De GMR richt zich dus alleen op bovenschools beleid dat betrekking heeft op
de gezamenlijke scholen van Salomo.

Aan de GMR zijn commissies verbonden ter voorbereiding van de door de GMR te
behandelen onderwerpen, waaronder advies en instemmingsvragen van het
bestuur. De commissies nemen geen bevoegdheden van de GMR als geheel over.
De GMR bestaat uit 12 leden, waarvan 6 ouders en 6 personeelsleden. Zij zijn als
ouder of als personeelslid elk verbonden aan een van de scholen van Salomo. Zij
vertegenwoordigen in de GMR echter niet het specifieke belang van hun school
maar dat van álle Salomoscholen. Wel onderhouden de leden elk contact met de
MR van een of meerdere scholen, zodat zij goed weten wat er leeft en speelt op de
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scholen.

Ouderraad OR
De klassenouders en de ouders die verschillende commissies aansturen, zoals de
overblijf en de feesten, vormen samen de ouderraad. Zij zijn een onmisbare groep
ouders die ons helpen de plannen die ontstaan uit ons onderwijs te realiseren.
Voorts innen en beheren zij de ouderbijdrage. Momenteel bestaat de OR uit
ongeveer 7 ouders. Er is een grote behoefte aan versterking van het team.

Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie controleert jaarlijks samen met een MRlid de financiële
administratie van de OR. De commissie bestaat uit minimaal 2 leden.

Klassenouder
Elke klas heeft één of meer klassenouders. De klassenouders zijn het
aanspreekpunt voor de leerkracht en de ouders van de betreffende klas. Zij worden
ingeschakeld bij klasgebonden activiteiten. Ook worden de klassenouders door de
leerkracht aan nieuwe ouders voorgesteld en zij zorgen voor de opvang van deze
ouders.

Feestcommissie van de OR
De feestcommissie houdt zich bezig met de organisatie van de diverse feesten die
op school plaatsvinden. Tevens wordt assistentie verleend bij de inkoop en catering
van bv. de jaarlijkse ouderavonden, de opening van het schooljaar, de musical van
groep 8 en het eindfeest. De werkzaamheden van een commissielid zijn zeer
divers. De feestcommissie heeft veel behoefte aan hulpouders. Deze hulpouders
worden gevraagd om in te springen bij de daadwerkelijke uitvoering van de diverse
feesten, b.v. om drankjes in te schenken of te helpen met opbouwen, versieren en
opruimen. Per feest/activiteit wordt een oproep gedaan.

Overblijfcommissie
De overblijfcommissie bestaat uit de overblijfcoördinator, de vaste overblijfkrachten
en reservekrachten. De volledige organisatie van de overblijf is in handen van Les
Petits.

Vaste overblijfvrijwilliger
Als vaste overblijfvrijwilliger maakt u deel uit van een team van ouders, die zorgen
voor het veilig buitenspelen in de middagpauze.
Als vaste overblijfvrijwilliger kunt u zelf aangeven hoe vaak u wilt meehelpen,
eenmaal of vaker per 4 weken. Voor iedere keer dat een vaste overblijfkracht
meehelpt, wordt een vergoeding betaald van E 4,50. Les Petits maakt voor alle
overblijfouders een draairooster.
Houdt u van een uurtje buitenlucht, actie en reuring en heeft u tussen 12.00 en 13.
15 nog tijd over: meldt u bij de leidinggevende van Les Petits voor onze locatie
(Tess Hulsbosch of de assistent leidingegevende Wendy Lourens
bosenduinschool@lespetits.nl) We kunnen uw hulp goed gebruiken.

Ouderbijdrage
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De vrijwillige ouderbijdrage wordt in de vergadering van de ouderraad vastgesteld
in overleg met de MR en het bevoegd gezag. Hierover ontvangt u in het najaar een
brief van de ouderraad met het verzoek om de bijdrage over te maken. De
ouderbijdragen worden beheerd door de ouderraad. Tevens ontvangt u tijdens een
algemene informatieavond een verantwoording van de uitgaven van het afgelopen
schooljaar en een begroting voor het komende schooljaar. Een kascommissie
controleert jaarlijks het verslag en de begroting. De bijdrage wordt gebruikt voor
evenementen waarvoor de school geen vergoeding ontvangt, zoals:
Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest, schoolreis en andere bijzondere activiteiten.

Samenwerking met jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland

Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland.
Aan onze school is een team van een JGZ arts, JGZ verpleegkundige en een JGZ
assistente verbonden. De taak van de jeugdgezondheidszorg is het begeleiden van
de groei en de ontwikkeling van uw kind.
U kunt als ouder aan de JGZ vragen stellen over onder andere gezondheid, groei,
opvoeding gedrag, eten, slapen, bedplassen. Deze vragen kunt telefonisch en
tijdens preventieve gezondheidsonderzoeken stellen ( telefoonnummer 0900
0400682 7,5 cent per gesprek).
Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland maakt deel uit van het centrum voor
jeugd en gezin.
Gezondheidsonderzoek voor 5 jarigen en kinderen in groep 7
Kinderen worden op vaste momenten, zoals is vastgelegd in het landelijke
basistakenpakket van de JGZ gevolgd. Binnen de basisschoolperiode is er een
preventief gezondheids onderzoek voor de 5 jarigen ( in het jaar dat een kind 5
jaar wordt) en groep 7 leerlingen.
Beide onderzoeken bestaan uit de volgende onderdelen:
 De JGZ assistente onderzoekt op school de ogen, het gehoor (voor groep 7 op
indicatie), de lengte en het gewicht.
 Als ouder/verzorger vult u een vragenlijst in over uw kind en u geeft toestemming
voor onderdelen van het onderzoek.
 De leerkracht vult een vragenlijst in over het kind, over motoriek, spraak
taalontwikkeling en het gedrag op school. De leerkracht zal alleen gegevens
invullen die bij u als ouders bekend zijn.
 De JGZ arts of –verpleegkundige koppelt informatie terug met uw toestemming
over het gehoor en het zien.
 Eventueel worden kinderen met hun ouders door de JGZ arts of JGZ
verpleegkundige uitgenodigd voor een uitgebreider onderzoek op een GGD locatie.
 Als ouder kunt u zelf aangeven dat u een gesprek met de JGZ arts of JGZ
verpleegkundige wilt.

Zorg advies team
Op school is overleg met de zorgcoordinator van onze school en onder andere de
JGZ verpleegkundige van GGD Kennemerland. Alle leerlingen waar zorgen over
zijn, kunnen tijdens dit overleg worden besproken. Dit overleg draagt bij aan tijdige
signalering en beoordeling van problematiek en verwijzing naar passende
hulpverlening. Indien er vervolgstappen nodig zijn, wordt u als ouder daarvan
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vanzelfsprekend op de hoogte gebracht. Ook leerlingen die net een schoolwisseling
achter de rug hebben, worden in het zorgoverleg besproken. Wanneer u als ouder
hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur.

Zorgadviesteam (ZAT) + CJG
Samenwerking tussen de schoolmaatschappelijk werker, sociaal verpleegkundige
en schoolarts en Centrum voor Jeugd en Gezin behoort bij de zorgstructuur van de
school en is er op gericht het welzijn van het kind te bevorderen. Er kunnen diverse
redenen zijn waarom de school contact opneemt met deze instanties in het kader
van de leerlingenzorg. Doorgaans zijn zorgen vanuit de thuissituatie of de school
de aanleiding van dit contact.
Zelf kunt u ook contact op nemen met het CJG. Meer informatie vind u op hun
website: http://www.cjgbloemendaal.nl

Procedure vorming schooladvies VO Groep 8 20192020

September / Oktober Groep 8
Na de eerste weken wordt er voor de ouders een algemene informatieavond
gehouden over groep 8.
In de week na de herfstvakantie wordt er voor de ouders een informatieavond
georganiseerd over het voortgezet onderwijs (V.O.). De presentatie wordt op
papier meegegeven.
U krijgt dan te horen wat de procedure is van het schooladvies m.b.v. PowerPoint
met tijdlijn. Aan de orde komen dan:
Data toetsen
Inschrijfformulier VO
Normeringen
Leerlingprofielen
Totstandkoming van het advies: NIO, CITO LLVS 6,7,8 rekenen en begrijpend
lezen, werkhouding, huiswerk
Open dagen middelbare scholen
Adviesgesprekken
Tevens wordt er in de maand oktober tijd ingeroosterd voor afname van de SAQI/
SVL , NIO en indien nodig de drempeltoets

November

In deze periode zal de leerkracht van groep 8 met de leerling individueel een
gesprekje voeren om te peilen wat de verwachtingen van het kind zijn en om
samen te kijken of dat een reëel beeld is.( Waar kan nog aan gewerkt worden, wat
gaat al goed, waar wil je op uitkomen? Wat heb je nodig om daar te komen waar je
heen wilt?) Hierbij ook de leerlingprofielen aan de kinderen laten zien. En
terugkijken op gesprekjes uit groep 6 en 7.
Eerste ronde van schoolkeuze d.m.v. markt in sporthal. Brugboek uitdelen. VOgids
komt uit.
Pas na de NIO en Drempel zullen we scholen gaan bezoeken, exB&Dkinderen hun
verhaal laten vertellen in groep 8 en andere extra activiteiten organiseren.
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Uitslag van de NIO wordt in dichte envelop meegegeven naar huis.

Naar aanleiding van de uitslag van de NIO, CITOLLVS en evt drempeltoets en
werkhouding wordt het voorlopig schooladvies opgesteld door de leerkracht groep
8, IB’er en directeur.
Tijdens de schooladvies gesprekken( 3e en 4e week november) worden zowel de
ouders als de kinderen uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. We zullen vooral
vanuit het kind het gesprek voeren. Bij dit gesprek worden ook de
leerlingenprofielen gehouden zodat duidelijk wordt waar het kind qua vaardigheden
het beste past. De uitkomsten van dit gesprek worden vastgelegd in het leerling
formulier waarop alle uitslagen die van belang zijn voor het kind vermeld staan. De
ouders krijgen na ondertekening het origineel mee, wij maken een kopie van dit
formulier en voegen dit toe aan het leerlingendossier.
Deze gesprekken vinden na schooltijd plaats. Leerkrachten maken rooster.
Ouders die hierna nog vragen hebben kunnen apart nog een afspraak maken.
Het schooladvies kan alleen nog veranderen door de resultaten van de CITOM8
toetsen en een zichtbare verbetering in werkhouding en huiswerkattitude.

December
vanaf december tot half januari CITO M8. Deze telt nog mee in LLVS begrijpend
lezen en rekenen. Samen met de groep 6 en 7 resultaten geeft dit een
uitstroomprofiel.
Voor kinderen met dubbel advies of twijfel (CITO M8, veranderde werkhouding en
huiswerkattitude kan nog doorslaggevend zijn) worden aparte afspraken gemaakt,
waar advies nog kan worden bijgesteld. Dit geldt alleen in gevallen waarbij dit
tijdens het eerste gesprek vanuit school is aangegeven

Februari
Half januari/begin februari open dagen op de scholen. Samen met de kinderen
kunnen ouders deze dagen bezoeken. Groep 8 gaat zelf ook lessen bijwonen op
een aantal middelbare scholen (let op: niet alle)

Februari/Maart
Eind februari/begin maart wordt dan het schooladvies aan alle leerlingen
meegegeven. Hier worden zowel de ouders als de kinderen voor uitgenodigd;
rooster à la 10 min gesprekken. VO adviesformulier wordt ondertekend. Ouders
krijgen origineel mee. Tevens wordt het leerlingformulier ondertekend. Ouders
krijgen het origineel, wij houden een kopie voor leerlingdossier.

April
De centrale eindtoets wordt in april 2020 afgenomen. De toets wordt op papier
afgenomen. De afnamedata in 2020 zijn: 14, 15 en 16 april 220.

Juni
Centrale warme overdracht van de leerlingen naar het V.O.

Juni/juli Groep 6 en 7 ( indien niet haalbaar september )
CITO E6 enE7: CITO 6 en 7 rekenen en begrijpend lezen geven uitstroomprofiel.
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Dit wordt met alle ouders van de kinderen groep 7 besproken.
Groep 7: SAQI afnemen

Overstapservice Onderwijs (OSO) van primair onderwijs (PO) naar
voortgezet onderwijs (VO)
Als een leerling overstapt naar een andere school, dan heeft de nieuwe school
gegevens over die leerling nodig. Met behulp van de Overstapservice Onderwijs
(OSO) kunnen scholen deze gegevens veilig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.
De PO en VObesturen hebben afgesproken om vanaf het schooljaar 20162017
bij de overdracht tussen PO en VO gebruik te maken van de Overstapservice. Sinds
2011 wordt er in verschillende regio’s uitgewisseld via de OSO en in 2016 is OSO
officieel de landelijke standaard voor de digitale uitwisseling van leerling gegevens
geworden. Het doel hiervan is om de digitalisering in Nederland eenvormig en
veiliger te maken en te laten voldoen aan de wettelijke eisen.
Met de overdracht van het overstapdossier (een onderwijskundig rapport) worden
er gegevens overgedragen die de school voor voortgezet onderwijs nodig heeft
voor het leren en begeleiden van de leerling. Het uitgangspunt is om alleen dié
gegevens uit te wisselen die relevant zijn voor de nieuwe school. De wijziging ten
opzichte van voorgaande jaren is dat de uitwisseling van gegevens digitaal gebeurt,
maar het blijven dezelfde gegevens die worden uitgewisseld.
OSO maakt gebruik van de standaard OSOgegevensset. Daarmee wordt er
voorkomen dat er onbedoeld teveel of onjuiste gegevens worden uitgewisseld. De
PO en VO besturen in de regio ZuidKennemerland hebben afgesproken deze
gegevensset van PO naar VO over te dragen. Het bevat de volgende
standaardgegevens:
 Gegevens van de instelling/school
 Gegevens van de leerling en zijn ouders en eventueel verzorgers
 Het overstapadvies
 Toetsresultaten
 Medische gegevens (welke huisarts en tandarts)

Het kan voorkomen dat het nodig is voor bepaalde leerlingen om meer gegevens te
sturen naast de vaste OSOgegevensset. De afweging bij het wel of niet meesturen
is telkens of de gegevens relevant zijn om de leerling op de nieuwe school goed te
kunnen begeleiden en te laten leren.
De basisschool is verantwoordelijk voor de inhoud van het overstapdossier. De
ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier.

Medicijnverstrekking en medisch handelen
Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die
klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals
hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Daarnaast krijgen
leerkrachten in toenemende mate het verzoek van ouders of verzorgers om hun
kinderen door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen. En steeds vaker
wordt er werkelijk medisch handelen van leerkrachten gevraagd zoals het
toedienen van een injectie, het geven van sondevoeding, etcetera. Met de komst
van Passend onderwijs is het mogelijk dat meer basisscholen met deze vragen te
maken krijgen. Het uitvoeren van medische handelingen op school kan het voor
kinderen gemakkelijker maken een reguliere school te bezoeken, maar het brengt
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ook risico’s met zich mee. Sinds januari 20018 werken Salomoscholen daarom
vanuit het Medicijnprotocol gebaseerd op het voorbeeldprotocol van de POraad.
Dit medicijnprotocol geeft een richtlijn voor Salomoscholen in de volgende drie te
onderscheiden situaties:
• de leerling wordt ziek op school;
• het verstrekken van medicijnen op verzoek en
• medische handelingen.
Dit protocol is in te zien op school. We vragen u jaarlijks de formulieren die uw
toestemming tot medisch handelen weergeven te updaten voor ieder kind.

Vervoer van kinderen met auto’s
Vanaf 1 mei 2008 mag in auto’s die op alle zitplaatsen gordels hebben, niemand
meer zonder gordel worden vervoerd. De grondwet staat weergegeven in het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met de volgende basisregel:
‘Alle kinderen kleiner dan 1,35m moeten zowel voorin als achterin een geschikt
goedgekeurd autostoeltje of zittingverhoger gebruiken. Kinderen groter dan 1,35m
en volwassenen moeten de autogordel gebruiken en mogen een zittingverhoger
gebruiken. Bestuurders van auto’s met airbags wordt geadviseerd in het
instructieboekje te lezen welke zitplaatsen op welke wijze gebruikt kunnen worden
door kinderen.’
Meer informatie kunt u vinden op onze website (protocol vervoer van kinderen met
auto’s) en ligt ook ter inzage bij de directie.

Pestprotocol
We willen streven naar een pestvrije school. Wij willen een school zijn waar
iedereen zich welkom en veilig voelt en we vinden dat we er alles aan moeten doen
om de aan onze zorg toevertrouwde kinderen een zo veilig mogelijke omgeving te
garanderen, zodat ze zich optimaal ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar
te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties
voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Naast de
omgangsafspraken hebben we ook de sancties bij niet naleven van deze in het
protocol beschreven. Dit protocol kunt u vinden op onze website ( > pestprotocol)
en ligt ter inzage bij de directie.

Informatievoorziening gescheiden ouders
De school informeert u als ouders graag over de prestaties en het welbevinden van
uw kind. Ons uitgangspunt is dat het belang van uw kind voorop moet staan en dat
dat belang er in het algemeen het meeste mee is gediend is als beide ouders goed
op de hoogte zijn van wat er op school gebeurt.
Er is een protocol dat uitleg geeft over de wijze waarop de school omgaat met de
informatievoorziening voor gescheiden ouders. Het protocol besteedt onder
andere aandacht aan de vraag wat u van de school mag verwachten, wat van u
zelf wordt verwacht en op welke informatie u als gescheiden ouder kunt rekenen.
Dan weet u als gescheiden ouder waar u aan toe bent en wat u zelf kunt doen om
de ontwikkeling en vorderingen van uw kind goed te blijven volgen. U kunt dit
protocol vinden op de website van de school of aan de school vragen een
exemplaar aan u te overhandigen.
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Hoofdluis
Regelmatig worden we op school geconfronteerd met een uitbraak van hoofdluis.
Om te voorkomen dat de hele school besmet raakt, worden de kinderen in de
eerste week na elke vakantie door de luizenmoeders gecontroleerd. De afspraken
m.b.t. hoofdluis liggen ter inzage bij de directie.

Stichting “Vrienden van de Bos en Duinschool”
Op onze school bestaat ook de stichting “Vrienden van de Bos en Duinschool”. Deze
stichting is in het leven geroepen om met vrijwillige ouderbijdragen projecten op
school te realiseren, die niet vanuit de Rijksfinanciën kunnen worden bekostigd. Het
gaat om korte jaarlijkse projecten. Een voorbeeld hiervan is de aankleding van het
achterplein met speeltoestellen. De stichting staat op zich los van de school. Zij
heeft eigen statuten waarin alle zakelijke dingen geregeld zijn en een bestuur. In
dit bestuur zitten een leerkracht, een vertegenwoordiger van de ouderraad, een
vertegenwoordiger van de M.R. en een ouder van de school. De projecten worden
uiteindelijk gekozen door het bestuur, uiteraard na overleg met de directie van de
school.
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL60RABO0389470465 t.n.v.
Stichting Vrienden van de Bos en Duinschool te Bloemendaal.

Leerplicht
De Leerplichtwet geeft aan dat ieder kind vanaf de dag waarop het vier wordt, naar
school gaat maar nog niet leerplichtig is.
Een kind moet naar school op de eerste dag van de maand, die volgt op zijn of
haar vijfde verjaardag. Op die dag moet uw kind ook op school staan ingeschreven.
Als het volledige schoolprogramma een te zware opgave is, mag de vijfjarige ten
hoogste vijf uur per week thuisblijven, mits dat tijdig vooraf aan de directie wordt
doorgegeven. Daarnaast kan de directie toestemming geven voor nog eens vijf uur
per week vrijaf.
Vanaf de leeftijd van zes jaar gelden de leerplichtregels, dus zonder eventuele
extra vrije uurtjes per week.

Verlof
Buitengewoon verlof tijdens de schooltijden is alleen toegestaan in geval van
gewichtige omstandigheden zoals bijvoorbeeld overlijden binnen de familie,
huwelijken of jubilea van ouders en grootouders, wettelijke verplichtingen waaraan
buiten de schooltijden niet kan worden voldaan. Uitgangspunt is dat het gaat om
omstandigheden die buiten de wil van de ouders en/of het kind zijn gelegen.
Afwezigheid vanwege bijvoorbeeld verjaardagen, gewoon familiebezoek (ook naar
het buitenland), vakantie in een goedkope periode, een reisje dat u heeft
gewonnen, eerder vertrek naar of latere terugkeer van vakantie zijn geen redenen
voor verlof.

Andere verlofaanvragen betreffen bijvoorbeeld incidentele bezoeken aan tandarts,
huisarts of ziekenhuis. Het liefst heeft de school dat deze bezoeken buiten
schooltijd plaatsvinden, maar dat is niet altijd mogelijk. Voor deze incidentele
bezoeken geeft de directeur van de school meestal verlof.
Voor de verlofaanvragen die meer structurele van aard zijn (denk aan logopedie,
dyslexiebehandeling etc) geeft de school geen verlof. Deze behandelingen dienen



Bos en Duinschool

Schoolgids 20192020  57 

buiten schooltijd plaats te vinden. Hierop is een uitzondering mogelijk, een ‘tenzij’.
De ‘tenzij’ geldt als leerlingen vastlopen in hun leerproces en dat leerlingen
daarvoor behandeling nodig hebben die onmogelijk buiten schooltijd te verkrijgen
is. De beoordeling van het ‘vastlopen in het leerproces’ ligt bij de leerkracht, intern
begeleider en directie. Aan deze beoordeling ligt dan een onderzoek,
handelingsplannen of een ontwikkelingsperspectief ten grondslag. Het verlof
verleent de directeur.

Extra verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt dus niet verleend.
Alleen in uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan worden afgeweken: wanneer
extra vakantie om medische redenen noodzakelijk wordt geacht of wanneer een
van de ouders een zo specifiek beroep uitoefent dat het aantoonbaar onmogelijk is
om in de schoolvakanties met het gezin op vakantie te gaan. Belemmeringen of
organisatorische problemen op uw werk vallen daar niet onder en geven dus geen
recht op extra vakantieverlof; het moet echt gaan om de aard van het beroep.
Maar ook dan nog gelden er beperkingen ten aanzien van de duur van de extra
vakantie en het moment waarop deze mag worden gepland. Bovendien dient u
schriftelijke verklaringen te kunnen overleggen, van bijvoorbeeld een arts of
werkgever. Een standaard werkgeversverklaring is daarvoor niet toereikend.

In beide gevallen, dus zowel verlof vanwege gewichtige omstandigheden als extra
vakantieverlof, dient u vooraf een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de
directeur, bij voorkeur acht weken van tevoren. Aanvraagformulieren zijn
verkrijgbaar bij de directeur. Bij een verlofaanvraag van meer dan tien schooldagen
vanwege gewichtige omstandigheden wordt u verwezen naar de
leerplichtambtenaar van de gemeente, omdat de directie hierover niet mag
beslissen.
Aanvragen voor meer dan tien dagen extra vakantieverlof worden altijd afgewezen,
evenals extra verlof in de eerste twee weken van het schooljaar.
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de
leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding
is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die procesverbaal kan
opmaken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur of de leerplichtambtenaar van
uw woongemeente.

Probeert u op de eerste plaats te voorkomen dat uw kind lessen mist! En laten we
ons met elkaar realiseren dat leren vooral een recht en een kans is voor uw kind
om zich optimaal te ontwikkelen, en niet op de eerste plaats een plicht!
Omdat we ons onderwijs en uw kind heel serieus nemen heeft het bestuur van
Salomo de schooldirectie de opdracht gegeven om de leerplichtwet strikt na te
leven.

Vrijstelling van onderwijs
Volgens de wet op het primair onderwijs zijn alle leerlingen verplicht deel te nemen
aan het onderwijs. Wel kan het voorkomen dat ouders een verzoek hebben om hun
kind vrij te stellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een
vrijstelling kan alleen worden gegeven door het bevoegd gezag (het bestuur). Bij
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toezegging bepaalt het bevoegd gezag welke onderwijsactiviteiten voor de
vrijstelling in de plaats komen.

Schorsing
Schorsing is een ordemaatregel, waardoor een leerling tijdelijk de toegang tot de
school wordt ontzegd. Ingevolge het directiereglement van Salomo (art. 2.B.11) is
de directeur bevoegd tot schorsen van een leerling. Een besluit tot schorsing dient
wel getekend te zijn door het bevoegd gezag (de bestuurder). De directeur
informeert de ouders schriftelijk omtrent een voorgenomen schorsing. En de
directeur informeert de ouders vervolgens schriftelijk over een definitief besluit tot
schorsing. De directeur voert een schorsing uit, nadat is voorzien in de opvang van
de leerling onmiddellijk nadat deze de toegang tot de school is ontzegd. De leerling
blijft immers leerplichtig. Aan de leerling wordt een taak meegegeven.

De directeur informeert de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie. Een
schorsing duurt maximaal 5 schooldagen. De directeur kan met onmiddellijke
ingang schorsen (na overleg met en akkoord van de bestuurder) indien de
geestelijke en de lichamelijke gezondheid en/of veiligheid van de medeleerlingen of
van de personeelsleden dit vereist. De directeur documenteert de aanleiding en de
achterliggende motieven van een schorsing. De directeur laat de ouders na enige
tijd schriftelijk weten of de schorsingsmaatregel heeft gewerkt.

Verwijdering
Verwijderen is het definitief uitschrijven van een leerling van de school. Het bestuur
is bevoegd een leerling te verwijderen. De leerplichtambtenaar en de
onderwijsinspectie worden hierover geïnformeerd.
De directeur overlegt omtrent het voornemen tot verwijdering namens het bestuur
met de ouders. De ouders kunnen hun standpunt duidelijk maken. Van dit overleg
wordt een verslag gemaakt, bestemd voor beide partijen. De directeur kan het
bestuur schriftelijk, gemotiveerd en gedocumenteerd verzoeken om te besluiten tot
verwijdering van een leerling als het hiervoor genoemde overleg is gevoerd.
Het bestuur besluit tot verwijdering nadat de directeur en betrokken
groepsleerkracht zijn gehoord. Het horen van de groepsleerkracht geschiedt namens
het bestuur door de directeur.
Het bestuur doet de ouders schriftelijk mededeling van het (voorgenomen) besluit
tot verwijdering.
Daadwerkelijke verwijdering vindt plaats nadat is voorzien in de opvang van de
leerling op een andere school onmiddellijk na de verwijdering. Een leerling kan pas
definitief verwijderd worden wanneer een andere school zich bereid heeft verklaard
de betrokken leerling op te nemen. De ouders kunnen bezwaar aantekenen tegen
de verwijdering binnen 6 weken na dagtekening van het verwijderingsbesluit.
Maken zij binnen 6 weken geen bezwaar dan is het verwijderingsbesluit vanaf dat
moment onherroepelijk. Maken zij bezwaar, dan dient het bestuur binnen 4 weken
een beslissing te nemen op het bezwaarschrift. Alvorens deze beslissing te nemen,
moeten de ouders nogmaals worden gehoord. Tevens dient met de inspecteur en
desgewenst met andere deskundigen overleg plaats te vinden. Het bestuur kan de
directeur opdragen bedoelde gesprekken te organiseren.
De ouders kunnen zowel tijdens de bezwaarfase, als in de daaropvolgende
beroepsfase de rechter inschakelen. Tijdens de bezwaarfase kunnen ouders een kort
geding aanspannen, waarin zij vragen het bestuur te verbieden tot verwijdering
over te gaan. Dit kort geding kan worden voorkomen door bij de uitreiking of
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toezending van de beslissing tot verwijdering aan te geven dat de leerling de
bezwaarfase op school kan afwachten. Ouders kunnen ook de rechter inschakelen in
de beroepsfase, als de beslissing op het bezwaarschrift inhoudt dat de leerling van
school verwijderd wordt.

In het kader van passend onderwijs is er een Tijdelijke geschillencommissie
Toelating en Verwijdering ingevoerd. Aan deze commissie kunnen door ouders
geschillen worden voorgelegd over:
 De aanmelding/toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
 Over de verwijdering van leerlingen
 Over de vaststelling/wijziging van het ontwikkelingsperspectief voor een
leerling

Met de invoering van de Tijdelijke Geschillencommissie wil de overheid bereiken dat
er voldoende rechtsbescherming wordt geboden bij geschillen.
Naar verwachting zal er bij een geschil tussen de ouders en de school of het
samenwerkingsverband snel zekerheid zijn over het onderwijs aan een leerling die
extra ondersteuning nodig heeft. Het zal tevens tot uitspraken leiden die landelijk
duidelijkheid geven over de invulling en uitvoering van passend onderwijs.

Klachtenregeling Stichting Christelijk Primair Onderwijs

Regelmatig hebben ouders of verzorgers opmerkingen of wensen omtrent de gang
van zaken op school. Meestal worden deze zaken op plezierige wijze met de direct
betrokkenen besproken.
Ook als er klachten zijn worden deze meestal in direct onderling overleg
bevredigend afgehandeld. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding
van leerlingen, (straf)maatregelen of beslissingen van de directie of leerkrachten,
beoordeling van leerlingen, de praktische organisatie, maar ook over discriminerend
gedrag, seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten.
Het uitgangspunt is dat u een klacht het beste met de direct betrokkene kunt
bespreken, bijvoorbeeld de leerkracht. Mocht dat naar uw gevoel niet het gewenste
resultaat opleveren, dan kunt u een afspraak maken met de directeur of –als u er
met de school niet uitkomt – met de algemeen directeur/bestuurder van
Salomo.Indien het echter niet mogelijk is om een klacht rechtstreeks te bespreken,
bijvoorbeeld vanwege de aard van de klacht, of indien afhandeling niet naar
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep worden gedaan op de
Klachtenregeling. Deze regeling ligt ter inzage bij de schooldirectie.

Het bestuur van Salomo is in het kader van de Klachtenregeling aangesloten bij de
Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), een onafhankelijke
klachtencommissie die ingediende klachten onderzoekt en advies uitbrengt aan de
het bevoegd gezag (de algemeen directeur) en (tenzij zwaarwegende belangen zich
daartegen verzetten) aan de direct betrokkenen (klager en aangeklaagde). De
Klachtencommissie is er voor alle scholen van Salomo.

Om degene, die een klacht wil indienen, zo goed mogelijk te ondersteunen, is er op
elke school tenminste één contactpersoon bij wie de klager terecht kan. De
contactpersoon kan u nader informeren over de Klachtenregeling en u in contact
brengen met een van de zogeheten vertrouwenspersonen voor Salomo.



Voor deze school is juf Dominique de vertrouwenscontactpersoon voor de kinderen.
Juf Sakia is dat voor alle andere zaken.

De contactpersoon van de school belt eerst zelf met één van de twee
vertrouwenspersonen voor Salomo en geeft aan dat er een klager is die graag
contact wil opnemen. Dan wordt afgestemd wanneer de klager het beste zelf
telefonisch contact kan opnemen. Vervolgens wordt het telefoonnummer/e
mailadres en datum/tijdstip waarop kan worden gebeld aan de klager doorgegeven.
De vertrouwenspersonen voor Salomo gaan na of door bemiddeling een oplossing
kan worden bereikt. Wanneer dat niet het geval is en er een officiële klacht wordt
ingediend begeleiden zij de klager desgewenst bij de verdere procedure en
verlenen zonodig bijstand bij het doen van aangifte bij de politie of wijzen de weg
naar instanties voor opvang of nazorg.

De vertrouwenspersonen voor Salomo zijn:Mevrouw J. (Judith) Amels en de heer L.
(Leo) Deurloo.

Meer informatie over de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs vindt
u op www.gcbo.nl. Het adres: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag

Kindermishandeling en huiselijk geweld.

Het team hanteert samen met de andere scholen van het samenwerkingsverband
WSNS de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. De meldcode beschrijft
welke stappen een school moet doorlopen bij (een vermoeden van)
kindermishandeling. De meldcode is een stappenplan waarin de
handelingsmogelijkheden beschreven worden bij het signaleren en handelen van
(vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van een
verplichte meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen. Door het
consequent toepassen van de meldcode zal de vroegsignalering van huiselijk geweld
en kindermishandeling verbeteren en worden minder kinderen geconfronteerd met
geweld en mishandeling. De meldcode ligt ter inzage bij de directie.

Verwijsindex

In geval van een vermoeden van kindermishandeling zal de school doorgaans niet
alleen de stappen van de meldcode zetten, maar daarnaast ook moeten overwegen
of een melding zou moeten worden gedaan in de verwijsindex risicojongeren (023
jaar). De Verwijsindex is een digitaal samenwerkingsinstrument met tot doel om
professionals zoals leerkrachten, hulpverleners en begeleiders in heel Nederland die
met hetzelfde kind te maken hebben met elkaar in contact te brengen als zij beiden
risico’s signaleren met betrekking tot een onbedreigde ontwikkeling van de leerling.
Doel daarvan is te komen tot een gezamenlijke aanpak van de problematiek van de
leerling en zijn gezin. De Verwijsindex is opgenomen in de wijziging van de Wet op
de jeugdzorg en daarmee verplicht voor alle professionals in de jeugdketen.

Meldplicht en aangifteplicht bij seksuele intimidatie en geweld

De aangifte en meldplicht geldt bij een zedenmisdrijf, gepleegd door een
medewerker van de onderwijsinstelling. Daaronder vallen niet alleen
personeelsleden, maar ook personen die buiten dienstverband werkzaamheden
verrichten voor de school, zoals stagiairs, schoonmaakpersoneel, uitzendkrachten
en vrijwilligers.



De meldplicht geldt voor alle personeelsleden. Ook contactpersonen en interne
vertrouwenspersonen die binnen hun taakuitoefening informatie krijgen over
vermeende zedendelicten, hebben als personeelslid de verplichting om het
bevoegd gezag onmiddellijk te informeren. Interne vertrouwenspersonen kunnen
zich in dit geval niet op hun geheimhoudingsplicht beroepen.

Privacy bescherming
Om onze leerlingen onderwijs te kunnen geven hebben wij van iedere leerling en
zijn of haar ouders een aantal persoonsgegevens nodig. Deze gegevens worden in
ons leerling administratie systeem SchoolOAS vastgelegd. Uiteraard mag u van de
school verwachten dat wij daar uiterst zorgvuldig mee omgaan en deze gegevens
uitsluitend voor onderwijsdoeleinden gebruiken. In een aantal gevallen worden
bepaalde, minimale persoonsgegevens ook uitgewisseld met derde partijen. Soms is
dat een wettelijke verplichting. Zo wisselen we bijvoorbeeld leerlinggegevens uit
met het ministerie, dat is nodig om bekostiging voor ons onderwijs te verkrijgen

In andere gevallen is het noodzakelijk voor goed onderwijs, bijvoorbeeld voor het
volgen en begeleiden van onze leerlingen. Er worden bijvoorbeeld gegevens
uitgewisseld met educatieve uitgeverijen die digitaal lesmateriaal uitgeven waarvan
wij op school gebruik maken, met inbegrip van de toetsen waarmee we de
vorderingen van onze leerlingen kunnen volgen. Deze programma’s zijn beveiligd en
toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Het is deze
derde partijen niet toegestaan verzamelde gegevens voor andere doeleinden te
gebruiken dan vooraf is afgestemd en vastgelegd. Een register van de partijen met
wie wij gegevens uitwisselen is op school ter inzage aanwezig. Voor ons is het
uitgangspunt dat we alleen dan persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken
als dat noodzakelijk is voor goed onderwijs, als het belang van onze leerlingen
ermee is gediend en deze gegevens bovendien voldoende zijn beveiligd. En ook dat
we niet méér gegevens uitwisselen dan strikt noodzakelijk is. Omdat privacy een
gevoelig onderwerp is overlegt de schooldirectie zo nodig vooraf met de MR.

De PORaad, de vereniging van de scholen in het primair onderwijs, voert namens
onze sector overleg met de leveranciers van digitale onderwijsmiddelen over
gedragsregels, overeenkomsten en de mogelijkheden om persoonsgegevens te
anonimiseren. Het helpt ons om met elk van de derde partijen die in ons register
staan tot waterdichte afspraken te komen over privacy bescherming. Een convenant
“Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy” is afgesloten tussen diverse leveranciers en
de POraad. Veruit de meeste uitgeverijen waarmee Salomo en/of onze school
gegevens uitwisselt, zijn aangesloten bij dit convenant. Met deze partijen sluiten wij
verwerkersovereenkomsten af gebaseerd op de model verwerkersovereenkomst
behorend bij het convenant. Met partijen die niet zijn aangesloten, sluit Salomo
vergelijkbare overeenkomsten af.

Als de leerlinggegevens worden uitgewisseld voor een ander doel dan voor het
geven van onderwijs, of wanneer er geen sprake is van een wettelijke verplichting,
(denk bijvoorbeeld aan de bibliotheek of een drukkerij), dan vragen we u daar
vooraf middels een antwoordformulier toestemming voor. Dat herhalen wij jaarlijks.
Hetzelfde geldt voor het gebruik van foto’s en videoopnamen van leerlingen op
bijvoorbeeld de website van onze school. Deze toestemming kunt u op elk moment
intrekken.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als
de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de



gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen
die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw
rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, of met de
schooldirecteur.

Op onze school hebben we een privacyreglement. Hierin staat beschreven hoe we
op school omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en
leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.

Vervangingsprotocol van Salomo
De zieke leerkracht geeft de ziekmelding door aan de schoolleiding, uiterlijk om
07.30 uur op de eerste dag van afwezigheid. Dan worden voor de opvang van de
klas de volgende opties in deze volgorde onderzocht:

Er wordt een vervanger gezocht, bijv. de duopartner/andere parttimers in de
school of er wordt een vervanger aangevraagd bij het Regionale Transfercentrum.
De krapte op de arbeidsmarkt brengt met zich mee, dat dit niet altijd zal lukken.
Mocht er geen invaller gevonden worden, dan wordt er bekeken of er intern mensen
zijn die de groep kunnen opvangen. Hierbij gelden de volgende afspraken:
indien er geen teamlid beschikbaar is, dan kan de directie voor maximaal 2 dagen
invallen. Ook nu zal worden bekeken of het werk van de directie geen schade
ondervindt van het invallen, dit omdat de schoolorganisatie continue aandacht
vraagt.
De intern begeleider of remedial teacher worden voor nood ingezet voor maximaal 1
dag per week. Het is immers van het grootste belang dat een school een zo groot
mogelijk pakket aan service moet kunnen blijven bieden.
Opgemerkt moet worden dat er in de klas de weekstaat aanwezig dient te zijn,
waarmee tenminste de eerste dag overbrugd kan worden.

Als bovenstaande niet mogelijk is, worden de kinderen over de andere groepen
verdeeld:
Bij ziekte van een leerkracht van een kleutergroep, worden de kleuters bij voorkeur
over de resterende kleutergroepen verdeeld. Aan de ouders wordt gevraagd de
vierjarigen van de betrokken groepen thuis te houden.
Bij afwezigheid van een leerkracht van een parallelgroep (indien aanwezig) worden
deze groepen zo mogelijk samengevoegd, voor maximaal 1 dag.
Indien mogelijk wordt er gewerkt vanuit de “tussendeurpositie”, voor maximaal 1
dag.
Kinderen van de overige groepen worden verdeeld volgens een van te voren
afgesproken schema, voor maximaal 2 dagen.
Als de ziekteperiode langer duurt, kunnen parallelgroepen worden samengevoegd,
zodat een leerkracht vrijgespeeld kan worden om te vervangen.
Als laatste maatregel wordt besloten de ouders te melden dat de kinderen thuis
mogen blijven. Een groep zal ten hoogste 1 dag per week thuis mogen verblijven.
Dit kan bereikt worden door clusters van groepen te maken waarbij een
wisselrooster m.b.t. het thuis mogen verblijven, gemaakt wordt. Dit moet van te
voren afgesproken zijn.
Ouders worden minimaal de dag van tevoren geïnformeerd. Dit moet voldoende zijn
om opvangproblemen te kunnen oplossen. Vanaf groep 4 wordt huiswerk mee
gegeven. Als ouders geen opvangmogelijkheid hebben, mag het kind naar school
komen.

Ten slotte:
A. Leden van de directie van de school blijven eindverantwoordelijk. Afgesproken



moet worden wie e.e.a. coördineert als er geen leden van de directie aanwezig zijn.
B. In zeer bijzondere omstandigheden kan een individuele school zo nodig
afwijken van bovenstaande termijnen tot maximaal 1 week.

Buitenschoolse opvang 'De Toverhoed'
In 1994 werd de stichting “BSO De Toverhoed” opgericht. Zij verzorgen nu op twee
lokaties binnen de gemeente naschoolse opvang voor kinderen van diverse
basisscholen uit Bloemendaal en Overveen. De opvang is alle dagen van de week
geopend tot 18:30 uur en daarnaast wordt ook tijdens de vakantie opvang geboden.
De kinderen worden na schooltijd verzameld en afgehaald door de leidsters. Op
aanvraag wordt een folder toegestuurd. Voor inlichtingen kunt u terecht bij het
hoofd van de opvang van de locatie Bos en Duin:Tess Hulsbosch tel. 0235338344

We hebben er als school voor gekozen om een convenant af te sluiten met Les
Petits, omdat de meeste kinderen van onze school daar al naar toe gaan. Bovendien
trekken we één lijn met de Koningin Wilhelminaschool in Overveen. Zij vallen net als
de Bos en Duinschool onder het bestuur van Salomo. Les Petits heeft met ingang
van 1 augustus 2008 onze peuterschool de Boskabouters overgenomen. Onze
peuterspeelzaal biedt iedere dag peutervorming aan leerlingen tussen de 2 en de 4
jaar.

Naschoolse Opvang 'Les Petits'
Organisatie
Les Petits is een gecertificeerde instelling en biedt professionele kinderopvang in de
leeftijden van 04 jaar (kinderdagverblijven) en van 412 jaar (naschoolse
opvang). De kinderen in de leeftijd van 412 jaar gaan na schooltijd en in de
vakanties naar de naschoolse opvang. De ruimtes zijn zodanig ingericht dat ze
gezamenlijke activiteiten kunnen doen, maar ook de mogelijkheid hebben om zich
terug te trekken met leeftijdsgenootjes.

Een goede begeleiding bij de ontwikkeling, sportiviteit en creativiteit van het kind
vinden wij erg belangrijk. Op alle locaties worden er in de vakanties speciale
activiteiten ondernomen. Een bezoek aan een museum, de duinen of het zwembad
zijn hier voorbeelden van. Daarnaast worden er sport en creatieve workshops
georganiseerd door de vaste groepsleiding die hiervoor een opleiding gevolgd
hebben.
De groepsleiding is gekwalificeerd en wordt (bij)geschoold om de kinderen op te
vangen, de ontwikkelingen te volgen en te stimuleren. Onze pedagogisch consulente
is de contactpersoon voor vragen en scholing op dit gebied. Ook voor u is er een
pedagogisch spreekuur waarin u uw vragen met haar kan bespreken.

Dagindeling
Op de NSO ligt de nadruk op vrijetijdsbesteding. De kinderen komen met bus, taxi,
lopend of op de fiets naar de NSO. Tijdens de schoolvakanties of andere
sluitingsdagen van de school worden de kinderen door de ouders/verzorgers naar de
naschoolse opvang gebracht. Kinderen krijgen, nadat zij hun verhaal hebben
kunnen doen onder het eten van een stuk fruit en beker limonade, de gelegenheid
met sport, spel, creatieve materialen, stoei en onderuitzak plekjes hun middag
naar eigen idee in te vullen. Ook zijn er op onze NSO vestigingen computers en/ of
ander “game ‘materiaal. Daarnaast wordt er een activiteit aangeboden door de
groepsleiding. En er kan, indien de ouders dit wensen, toezicht en ondersteuning
worden geboden bij het maken van huiswerk.



Vervoer
Afhankelijk van de ligging van de school t.o.v. de naschoolse opvang worden de
kinderen:
 lopend door een leid(st)er opgehaald
 met een eigen vervoersbusje opgehaald
 door taxibedrijf Atax de Vries opgehaald. Atax de Vries is een taxibedrijf dat
gespecialiseerd is in Naschoolse Opvang. De chauffeurs zijn herkenbaar aan hun
uniformen met het bedrijfslogo en kunnen zich met een pasje van les Petits
legitimeren. Het taxibedrijf werkt op basis van de wettelijke voorschriften
neergelegd in de Wet Personen Vervoer en het Besluit Personenvervoer, die op de
vestiging ter inzage liggen.

Als afsluiting wordt er aan het eind van de middag nog wat lekkers gegeten en nog
iets gedronken. Op woensdag en vrijdag wordt er geluncht met de kinderen. Dit is
bij de prijs inbegrepen.

De kinderen worden gestimuleerd op een goede manier samen te werken, ruzies
worden zoveel mogelijk zelf opgelost maar natuurlijk wordt hier zonodig door de
gekwalificeerde groepsleiding bij geholpen.

Website
Op onze website www.lespetits.nl kunt u alle informatie over onze vestigingen
vinden. Per vestiging kunt u kijken in het fotoboek, de meest recente nieuwsbrief
lezen en op de hoogte blijven van de activiteiten van de diverse oudercommissies.
Ook is hier het Actueel Aanbod te vinden waarvoor op dat moment geen wachtlijst
is. Dit aanbod wordt na elke wijziging aangepast. Via de button ‘Download’ kunt u
een inschrijfformulier of informatieboekje downloaden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Kinderopvang Les Petits
Postbus 42 | 2050 AA Overveen
[t] 0235318240 | [f] 0235313689
Of bij: Bureau Planning & Organisatie (Telefoonnummer: (023) 531 82 40)
Email: planning@lespetits.nl
Website: www.lespetits.nl

Sponsoring

De school voert een zorgvuldig en positief beleid bij het aanvaarden van materiële
zaken of geldelijke bijdragen. Tussen het ministerie van Onderwijs,
onderwijsorganisaties en andere belangenorganisaties is in 2009 een convenant
gesloten waarin afspraken voor sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs
zijn vastgelegd. Salomo heeft zich daarbij aangesloten.
Het convenant ligt ter inzage bij de directie van de school en het is te raadplegen
via de website van het ministerie van OCW.

Enkele punten uit het geformuleerde beleid zijn:
 Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de
betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de school in gevaar
brengen.
 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de statutaire grondslag van de



stichting, alsmede de algemene doelstellingen van de school en het onderwijs.
 De school mag niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor komen te
verkeren.
 Sponsoring moet een gezonde leefstijl aanmoedigen.
 Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk worden van sponsoring.
 In lesmaterialen en leermiddelen mag geen reclame voorkomen, ook niet
impliciet.
 De school in bij het aangaan van een sponsorovereenkomst verplicht om deze
overeenkomst voor te leggen aan de hele MR. De MR heeft instemmingsrecht.
 De school verantwoordt zich voor alle middelen die door sponsoring verkregen
zijn in de jaarrekening van de stichting.

Wanneer de school een bedrag groter dan €2500 weet te verwerven via sponsors,
dan dient dit gemeld te worden bij het bevoegd gezag.

Afspraken over de samenwerking tussen ouders en school

De school draagt zorg voor goed onderwijs zoals beschreven in schoolplan en
schoolgids De ouders/ verzorgers onderschrijven de inhoud en uitgangspunten van
schoolgids en schoolplan

De school heeft in de schoolgids een aantal protocollen opgenomen of verwijst er
naar. O.a.:
Pestprotocol
Protocol toelating –en verwijdering van leerlingen
klachtenregeling
De ouders/verzorgers steunen de school bij de uitvoering van de diverse protocollen
zoals het pestprotocol.

De school informeert in ieder geval 2 x per jaar de ouders over de vorderingen en
het welbevinden van hun kind.
De ouders/verzorgers tonen belangstelling in de vorderingen van hun kind door naar
rapportavonden en de informatieavond te komen.

Eventuele (leer en/of gedrags)problemen worden zo spoedig mogelijk met de
ouders besproken.
De ouders/verzorgers informeren de school als hun kind problemen heeft in de
thuissituatie of op school.

Bij leer en/of gedragsproblemen reageert de school alert. Het zorgplan is hierbij
uitgangspunt. De school informeert de ouders over de te nemen stappen, het
eventuele plan van aanpak en evalueert dit op vastgestelde tijden.
De ouders/verzorgers verlenen medewerking het kind op te nemen in een
zorgtraject* en eventueel de leerling te bespreken met beroepskrachten of
hulpverleners van buiten de school.

De school zorgt er voor dat de wettelijk verplichte lesuren worden gegeven.
De ouders/verzorgers maken afspraken met externe hulpverleners en artsen in
principe buiten schooltijd.

De school houdt zich aan de schooltijden zoals deze in de schoolgids genoemd staan



De kinderen krijgen verlof volgens de bepalingen van de leerplichtwet.
De ouders/verzorgers vragen voor hun kind tijdig bij de directie verlof aan en
houden zich aan de leerplichtwet.
De ouders/verzorgers worden tijdig geïnformeerd over zaken die de school en de
leerlingen betreffen.

De ouders/verzorgers lezen de informatie en vragen indien nodig om toelichting.
De school respecteert de cultuur en de geloofsovertuiging van de ouders.
De ouders/verzorgers respecteren en ondersteunen de grondbeginselen zoals
beschreven in het schoolplan en de schoolgids.

De school spant zich ervoor in eventuele conflicten op te lossen. Samen met de
ouders werkt de school aan een leefbare en veilige school.
De ouders/verzorgers onderschrijven het belang van en werken mee aan een
leefbare en veilige school. Een van de zaken die daar bij hoort, is dat iedereen op
onze school op een beleefde manier met elkaar omgaat en met elkaar
communiceert. In het geval dat niet zo is, spreken we elkaar daar op aan en staat
ieder open voor een goede oplossing.

* Het zorgtraject staat beschreven in het Zorgplan en bestaat uit een plan van
aanpak en een evaluatie daarvan. Dit is een aangepast onderwijsprogramma voor
het kind, met bijvoorbeeld meer aandacht voor een van de vakken of het gedrag
of een traject waarin extra individuele begeleiding en ondersteuning wordt
georganiseerd.






