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Beste ouders en verzorgers, 

Voor u ligt de schoolgids van de Sint Adalbertusschool. De schoolgids is er voor ouders en verzorgers, 
die leerlingen hebben bij ons op school, maar ook voor ouders van leerlingen die op zoek zijn naar een 
goede basisschool. De informatie in deze gids helpt u hierbij. Waar u in deze schoolgids ouder of 
ouders leest, kunt u ook verzorger(s) invullen. 

De Sint Adalbertusschool is een kleinschalige school in het dorp Spaarndam. Het is een fijne en 
bruisende school, waar iedereen elkaar kent. Verschillen tussen de leerlingen mogen er zijn. Wij 
houden in ons onderwijsaanbod rekening met deze verschillen. 

In deze schoolgids vindt u zowel inhoudelijke als praktische informatie. Indien u na het lezen van deze 
schoolgids vragen heeft, dan nodigen wij u van harte uit voor een gesprek. Ook als u nieuwsgierig 
bent geworden naar onze school. 

Kijkt u voor het allerlaatste nieuws ook op de website van onze school (www.sintadalbertusschool.nl) 
of het Adalbertusjournaal, onze wekelijkse nieuwsbrief. 

 

Met vriendelijke groet, 

Frederieke Slikker (interim-directeur)  
frederieke.slikker@sintadalbertusschool.nl 
 

Melissa Leeuwe (adjunct-directeur) 
melissa.leeuwe@sintadalbertusschool.nl  

 

Sint Adalbertusschool 

Claes van Kietenstraat 2 

2064 XT Spaarndam 

023 5372423 

www.sintadalbertusschool.nl   

http://sintadalbertusschool.stichtingsintbavo.nl/
mailto:frederieke.slikker@sintadalbertusschool.nl
mailto:melissa.leeuwe@sintadalbertusschool.nl
http://www.sintadalbertusschool.nl/
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Hoofdstuk 1: De Sint Adalbertusschool 
De Sint Adalbertusschool is een middelgrote school in Spaarndam-Oost. De school telt op 1-10-2022 

239 leerlingen, die grotendeels in de wijk of in Spaarne Buiten wonen. Een kleine groep leerlingen 

woont in het buitengebied of in een omliggende gemeente. Spaarndam-Oost behoort sinds 1 januari 

2019 bij de gemeente Haarlemmermeer. 

1.1 Onze kernwaarden en missie 
Om als school een fijne en veilige plek te zijn voor alle leerlingen hanteren we drie kernwaarden: 
vertrouwen, verantwoordelijkheid en verwondering & nieuwsgierigheid. Onze missie is Speel, leer en 
verwonder! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Onze kernwaarden 

Vertrouwen 

Vertrouwen is een van de kernwoorden van de Kanjertraining, waarmee wij sinds schooljaar 2017-

2018 werken. De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. 

Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en 

een prettig schoolklimaat.  

Verantwoordelijkheid     

Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je verantwoordelijk voelen voor de ander en voor je 

omgeving. Leren om verantwoordelijk zijn voor je eigen leerproces. Binnen de Kanjertraining is 

verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag een belangrijk uitgangspunt. Bij 

verantwoordelijkheid denken we aan de volgende zaken: zelfstandigheid, schoolregels, je eigen 

leerproces (o.a. de weektaak), zorgen voor jezelf, voor elkaar en voor de omgeving.   

Verwondering & nieuwsgierigheid 

Stilstaan bij iets wat altijd gewoon leek, ervaar je nu als klein wonder. Hierdoor wordt de 

nieuwsgierigheid gewekt, wat leidt tot verkenning, onderzoek en leren.   
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Onze missie 
Onze missie ‘Speel, leer en verwonder’ zie je terug 

van de kleuters tot en met groep 8. Het spelend 

leren ontwikkelt zich naar onderzoekend en 

ontdekkend leren. Wij vinden het belangrijk dat 

kinderen leren interessant gaan vinden en zich 

gaan verwonderen over wat zij geleerd, onderzocht 

of ontdekt hebben. De groepen 1 t/m 3 werken 

aan de hand van een thema met spelend leren. 

Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met de 

wereldoriëntatie methode Blink geïntegreerd om 

het spelend leren over te laten lopen naar 

ontdekkend en onderzoekend leren. Vanaf de 

groepen 3 wordt er ook gewerkt met coöperatieve 

werkvormen1 om onze missie tot uiting te laten komen. 

1.2 Onze visie 
De Sint Adalbertusschool streeft ernaar dat kinderen zich optimaal ontwikkelen. De school zorgt 

ervoor dat kinderen en leerkrachten met en van elkaar leren. Een goede relatie met ouders, kind en 

school is daarbij onmisbaar. Wij geven de kinderen een belangrijke basis van normen, waarden, 

kennis en vaardigheden mee en leren de kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces 

en de wereld om hen heen. De school gelooft in het eigen kunnen van het kind en zorgt ervoor dat 

het kind vol vertrouwen de basisschool verlaat om de wereld in te gaan. 

1.3 Identiteit 
De Sint Adalbertusschool is een katholieke school, waar we open staan voor alle geloven en iedereen 

welkom is. De school heeft zijn naam te danken aan Sint Adelbert, die leefde in de 8e eeuw na 

Chr. De naam van de school is ontleend aan de patroon van Spaarndam. Sint Adalbert, zoals hij 

eigenlijk heette, hielp Willibrord om de Friezen te bekeren. Hij stierf op 25 juni 740 en ligt begraven 

in Egmond.  

Op school gebruiken wij de methode Hemel & Aarde om de kinderen kennis te laten maken met 

verschillende geloven en rituelen. Hemel & Aarde wordt één keer in de twee weken in het rooster 

opgenomen. De leerkrachten kijken per groep wat er nodig is om aan te bieden en wat er gebruikt 

kan worden uit de methode. Er wordt bijvoorbeeld een stelling behandeld, een filosofieles gegeven, 

een verhaal voorgelezen, een viering besproken of er worden geloven met elkaar vergeleken.   

De leerlingen krijgen binnen deze methode de ruimte om een eigen visie te ontwikkelen. Er wordt 

gekeken naar de levensvisie vanuit het katholieke geloof, maar ook de andere geloven worden 

behandeld (Christendom, Jodendom, Islam, Boeddhisme en Hindoeïsme). De overeenkomsten en 

verschillen worden hierbij besproken. We volgen door het jaar heen de grote katholieke vieringen. 

Deze vieringen vieren we met de hele school en met Kerstmis en Pasen maken we gebruik van de 

Sint Adalbertuskerk in Spaarndam. De katholieke verhalen worden in een hedendaags jasje gestoken.  

Burgerschapsvorming is een onderdeel van de levensbeschouwingslessen. Dit is niet als vak opgezet, 

maar als algemeen onderdeel. Bij burgerschapsvorming zijn het ontwikkelen van houdingen en 

 
1 Coöperatieve werkvormen zijn werkvormen in de klas waarbij kinderen samen in kleine groepen verschillende 
opdrachten uitvoeren. 
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vaardigheden van belang. In de wereldoriëntatiemethode Blink Wereld komen verschillende facetten 

van burgerschapsvorming aan de orde. Denk hierbij aan debatteren, kennismaken met religies, het 

ontstaan van een democratie tijdens de geschiedenislessen en de rol van de media. Ook het 

regelmatig kijken van het jeugdjournaal vanaf groep 5 draagt bij aan burgerschapsvorming evenals 

de teksten bij de methode Nieuwsbegrip. Daarnaast hebben we contact met de Zonnebloem om 

jaarlijks een spelletjesmiddag te organiseren met ouderen en de bovenbouw.  

1.4 Het schoolgebouw 
De school is gebouwd in 2008 en bevat 9 groepslokalen, een aula/speelzaal voor kleuters, een 

directieruimte, een teamkamer, een administratieruimte, een IB-ruimte en een flex-werkruimte. Ook 

is er een lift aanwezig en een invalidetoilet. Tijdelijk wordt de teamkamer gebruikt als lokaal. In 

schooljaar 2023-2024 verwachten wij een uitbreiding van twee klaslokalen.  

 

 

1.5 De schoolorganisatie en het team 

De schoolorganisatie  
 

Het management team bestaat uit: 

 

 

 

 

 

 

Schoolleiding 
Frederieke Slikker (interim) 

Melissa Leeuwe (adjunct) 

Bouwcoördinatoren 
Michelle de Vos (gr. 1 t/m 3) 

Dennis Neeleman (gr. 4 t/m 8) 

IB 
Dina Mommertz (gr. 1 t/m 3) 

Corine van der Grinten (gr. 4 t/m 8) 

 

C 
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Het team       
 

  ma  di  wo  do  vr  

Groep 
1/2A  

Maaike  Maaike  Nini  Nini  Maaike  

Groep 
1/2B  

Evelien  Evelien  Evelien  Cindy  Cindy  

Groep 
1/2C  

Els  Els  Els  Els  Rosanne  

Groep 
2/3  

Michelle  Michelle  Michelle  Annelies  Annelies  

Groep 3  Nadine  Nadine  Elsa  Elsa  Elsa  

Groep 4  Annick  Annick  Annick  Annick  Annick  

Groep 5  Anja  Anja  Maaike/Anja  Anja/Maaike  Anja  

Groep 6  Patrick  Patrick  Patrick  Patrick  Patrick  

Groep 7  Bastiaan  Annelies  Annelies  Bastiaan  Bastiaan  

Groep 8  Dennis  Dennis  Dennis  Dennis  Dianne  

   

 
 

Wie? 

Administratie  
 

Ria Slinger 

Onderwijsassistenten Rosanne Reuland, Renate Arisz en Rob Siebeling 
 

Vakleerkracht gym Cor de Bruine 
Plusklas en meerbegaafdheidscoördinator Dianne Jägers   
Rekencoördinator: Annelies den Haan 

 
Taalcoördinator Elsa Hintzpeter 
Kanjercoördinator Anja Zondag 
ICT-coördinator Dennis Neeleman 

     

1.6 De schooltijden 
Sinds het schooljaar 2020-2021 hanteren wij een continurooster bij ons op school. Dit betekent dat 

alle kinderen de hele dag op school blijven (maandag, dinsdag en donderdag) en ook allemaal samen 

lunchen met de leerkracht in de eigen klas. Voor de groepen 4 t/m 8 geldt dit tevens op de vrijdag. 

Op deze dagen nemen de kinderen, naast hun fruit en drinken voor 10 uur een lunch mee met 

drinken. Het is niet de bedoeling dat kinderen koek of snoep mee naar school nemen voor het tien 

uurtje en de lunch. Alle groepen spelen een half uur buiten onder begeleiding van een 

sportbegeleider, onderwijsondersteunend personeel en vrijwilligers. 

De hekken van het schoolplein gaan om 08:20 uur open. Om 8.30 uur worden alle kinderen in de klas 

verwacht. Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind op tijd op school is? Ouders van groep 1 t/m 3 

mogen mee het schoolplein op lopen om hun kind af te zetten bij de juiste ingang. Ouders van groep 
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1 t/m 3 mogen één keer per week mee de school in a.d.h.v. een schema. Dit schema verschijnt in het 

Adalbertusjournaal. Na elke vakantie wisselen de dagen. Kinderen van groep 4 t/m 8 lopen zelf het 

schoolplein op en lopen naar hun klas via de betreffende ingang. 

Schooltijden  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1,2,3 8:30 -14:45  8:30 -14:45 8:30 -12:30  8:30 -14:45 8:30 – 12:00 

Groep 4 8:30 -14:45 8:30 -14:45 8:30 -12:30 8:30 -14:45 8:30 -14:45 

Groep 5 t/m 8 8:30 -14:45  8:30 -14:45 8:30 -12:30 8:30 -14:45 8:30 -14:45 

 

1.7 Schoolvakanties en studiedagen 
Herfstvakantie  za. 15-10-2022 t/m zo. 23-10-2022  
Kerstvakantie  za. 24-12-2022 t/m zo. 08-01-2023  
Voorjaarsvakantie  za. 25-02-2023 t/m zo. 05-03-2023  
Paasweekend  vr. 07-04-2023 t/m ma. 10-04-2023  
Meivakantie  zo. 22-04-2023 t/m zo. 07-05-2023  
Hemelvaartweekend  do. 18-05-2023 t/m zo. 21-05-2023  
Pinksterweekend   za. 27-05-2023 t/m ma. 29-05-2023  
Zomervakantie  za. 22-07-2023 t/m zo. 03-09-2023  
  
Studiedagen (kinderen vrij)  
Maandag 19 september 2022  
Vrijdag 18 november 2022  
Dinsdag 6 december 2022  
Maandag 6 februari 2023  
Woensdag 17 mei 2023  
Donderdag 29 juni 2023  
Vrijdag 30 juni 2023  
  
   

  
  
  
  
  
  

1.8 Schoolbenodigdheden 
In het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen kleurpotloden, een potlood en een gum. In 

groep 4 krijgen de kinderen ook een eigen schoolpen. Deze gaat mee t/m groep 5. In groep 6 mogen 

kinderen een nieuwe schoolpen uitzoeken die ze blijven gebruiken t/m groep 8. Als de pen leeg is of 

op onverklaarbare wijze kapotgaat, wordt er kosteloos een nieuwe pen gegeven. Als de pen kapot is 

gemaakt of kwijt is geraakt kan er op donderdag of vrijdag een nieuwe pen aangeschaft worden voor 

2 euro bij juf Ria van de administratie.  

 

Vanaf groep 3 zorgen de leerlingen zelf voor: 

- etui 

- viltstiften 

- plakstift 

- schaar 

Verder heeft ieder kind een rugzak nodig om eten en drinken mee naar school te nemen. De kleuters 

hebben verder passende gymschoenen nodig die op school mogen blijven. Vanaf groep 3 (en dit jaar 

de groep 2/3) hebben alle kinderen, naast passende gymschoenen, ook sportkleding nodig voor de 

gymlessen. 
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1.9 Vrijwillige ouderbijdrage 
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks door de oudercommissie (OC) vastgesteld. Het gaat 

hierbij om een vrijwillige bijdrage. Ondanks het feit dat de ouderbijdrage vrijwillig is, verzoeken wij u 

vriendelijk de bijdrage wel te betalen. Hier wordt o.a. het schoolfeest voor de kleuters van betaald en 

de schoolreisjes voor de groepen 3 t/m 7. Daarnaast nog diverse excursies en feesten. De bijdrage 

bedraagt dit schooljaar voor de groepen 1 t/m 8 € 52,50 per kind.  De kosten voor het schoolkamp in 

groep 8 zijn € 110,00. (onder voorbehoud)  
  

Ouders die niet in de gelegenheid zijn om de ouderbijdrage te betalen, kunnen hierover in gesprek 

met de directeur. Bij de gemeente Haarlemmermeer is het mogelijk om een tegemoetkoming te 

vragen waarvan de ouderbijdrage of andere schoolkosten betaald kunnen worden. Ook is het 

mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen, zodat uw kind buiten schooltijden deel kan nemen 

aan sporten of aan culturele activiteiten. Voor meer informatie: 

https://haarlemmermeergemeente.nl/kindpakket  

1.10 Vrijwillige TSO bijdrage 
Sinds schooljaar 2022-2023 vragen wij een vrijwillige bijdrage van €45,00 per leerling per schooljaar 
om meer vrijwilligers en professionals te kunnen aantrekken bij de TSO. Hierover ontvangt u een brief 
met uitleg.  

https://haarlemmermeergemeente.nl/kindpakket
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Hoofdstuk 2: Het onderwijs 
2.1 Het onderwijsaanbod 

Groep 1 en 2 

Thematisch onderwijs 

In de groepen 1 t/m 3 staan thema’s centraal, waar alle 
onderwijsactiviteiten mee verbonden worden. De 
leerkrachten bereiden deze thema’s samen voor aan de hand 
van leerdoelen waar de leerlingen mee aan de slag gaan. Deze 
worden gedurende de week ingepland naast momenten 
waarop de leerlingen vrij kunnen spelen. Veel leerdoelen 
kunnen bereikt worden tijdens het spelen in hoeken. 
Daarnaast zijn er korte momenten van instructie aan een 
kleine groep leerlingen, bijvoorbeeld voor het aanbieden van 
een specifieke taal- of rekenactiviteit. 

Zodra je het lokaal naar binnen stapt, zie je gelijk met welk 
thema de leerlingen bezig zijn. Er is een hoek passend in het 
thema. Bijvoorbeeld rond Sinterklaas ‘de werkkamer van 
Sint’ of bij het thema de dierenarts ‘een dierenkliniek’. Ook 
zie je diverse werkjes rondom het thema en wordt de 
woordmuur gevuld met themawoorden. Verder heeft het 
lokaal een huishoek, een bouwhoek, een water/zandtafel, 
een verfbord en zijn er kasten met constructief materiaal 
(Lego, Knex, etc.) waar de leerlingen op een mat of aan tafel 
mee kunnen werken. 

    

In de klas hangt elke dag het programma van de dag. Hierdoor 
weten de leerlingen precies wat ze die dag gaan doen en op 
welke dag zij naar school gaan. Met het planbord laten we de 
leerlingen een activiteit kiezen. Zo weten we welke leerling 
waar aan het spelen is en leren we de leerlingen omgaan met 
het maken van keuzes.  

Beginnende geletterdheid en fonemisch bewustzijn 

Taal omvat verschillende onderdelen. Zowel actief (zelf praten) als passief (luisteren). Voorlezen is 

hierin heel belangrijk, zowel thuis als op school! Met voorlezen wordt de woordenschat uitgebreid, je 

leert luisteren, nadenken en klanken herkennen. Met verschillende fonemische oefeningen leggen 

we een basis voor het leesonderwijs in groep 3.  

Rekenen 

Rekenen is een groot gebied met heel veel subgroepen. Het gaat niet 
alleen over tellen en getallen, maar ook over meer en minder, groter en 
kleiner, meten, wegen, geld, ordenen, ruimtelijke oriëntatie en 
tijd! Kleuters maken kennis met rekenen, door te spelen en werken met 
echte materialen, zoals bouwen met blokken, omgaan met geld in het 
winkeltje, wegen en tellen (van dingen). Ook krijgen ze de cijfers 1 t/m 
20 aangeboden. Tevens maken we gebruik van de methode Met 
Sprongen Vooruit.  
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Motoriek 

De motorische ontwikkeling is onder 
te verdelen in de grove en fijne 
motoriek en speelt een belangrijke rol 
in het dagelijks functioneren en de 
ontwikkeling van het kind. Motoriek is 
bijvoorbeeld nodig voor het spelen op 
het schoolplein of de gymles. Maar 
ook voor het zelfstandig aankleden, 
eten en om netjes te kunnen 
schrijven.   
Het bewegen vindt dus ook niet 

alleen plaats in de gymzaal (locatie 

dorpshuis) of speelzaal (kleinere 

gymlokaal in de school), maar ook bij het buiten spelen en tijdens liedjes, dramatische vorming, dans- 

en spellessen. Bewegen is leren en leren is bewegen!   

Engelse les 

In de kleuterbouw staat Engels niet standaard op het programma. In een thema kan het spelenderwijs 
langskomen in de vorm van liedjes en versjes en het benoemen van voorwerpen of kleuren.  

Expressie 

Binnen de thema’s is er veel ruimte voor expressie zoals 
tekenen, knutselen, schilderen, rollenspel, het zingen van 
liedjes, het leren van versjes en dansen. Dit doen we in de klas 
of in de speelzaal.  

Tevens hebben de leerlingen jaarlijks workshops, die gegeven 
worden door gespecialiseerde docenten. Denk daarbij aan 
muziek- of dansdocenten.  

Oriëntatie op de wereld om ons heen 

Met de leerlingen samen ontdekken we de wereld om hen 
heen. Dit doen we door de invulling van de thema’s (bijv. 
ziekenhuis, kunst, lente), door de inrichting en het spel in de 
hoeken (denk bijvoorbeeld aan een winkelhoek), maar ook 
door een bezoek te brengen aan plaatsen in de omgeving van 
de school (het bos, een museum, de kerk, de bibliotheek). 
Tijdens de kringen, in individuele gesprekken met de 
leerlingen en binnen de thema’s is ruimte voor eigen 
ervaringen en eigen inbreng van de leerlingen.   
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Groep 3 t/m 8 
Vanaf groep 3 maken we gebruik van methodes voor de verschillende vakgebieden. Groep 3 werkt ook 
aan de hand van een thema’s, zoals bij de kleuterbouw. De werkwijze in de verschillende groepen is 
op elkaar afgestemd. Het lesaanbod in de opeenvolgende groepen sluit op elkaar aan. In alle groepen 
wordt gewerkt met een dagplanning, lesdoelen en het systeem van uitgestelde aandacht (stoplicht, 
geluidsvolume meter en timer). Daarbij helpen we de leerlingen zelfstandigheid te ontwikkelen. Ook 
leren we de leerlingen opdrachten en leerwerk te plannen a.d.h.v. een weektaak vanaf groep 5. 
Naarmate de leerlingen in een hogere groep komen, krijgen zij meer vakken en opdrachten. 

Lezen 

Voor het leren lezen maken we in groep 3 gebruik van 

de vernieuwde methode Veilig Leren Lezen (KIM 

versie). Vanaf groep 4 oefenen de leerlingen het 

technisch lezen met behulp van de methode Station-

Zuid. Voor begrijpend lezen maken we vanaf groep 4 

gebruik van de methode Nieuwsbegrip. 

Daarnaast lezen de leerlingen dagelijks in een eigen 

leesboek. Hierbij staat leesbeleving en plezier in lezen 

centraal. Wanneer u in het begin van de dag onze 

school bezoekt, ziet u dat alle leerlingen uit groep 3 

t/m 8 aan het lezen zijn. Sommige leerlingen worden begeleid door tutoren uit een hogere groep of 

een leesouder, zij helpen hen bij het lezen. Wij besteden ook veel tijd aan leespromotie, omdat wij 

vinden dat lezen leuk moet zijn. 

Als lezen lastig is voor een leerling, oefenen we 

naast onze instructiegroepjes ook met Begeleid 

Hardop Lezen. Daarnaast wordt er gekeken hoe wij 

binnen ons onderwijsaanbod de leerling het beste 

kunnen helpen om beter te leren lezen. 

Omdat wij het belangrijk vinden dat alle leerlingen 
lezen en leesplezier hebben, vragen we ook aan 
ouders om regelmatig voor te lezen, de bibliotheek 
te bezoeken en regelmatig samen met uw kind 
boeken te lezen op het leesniveau van uw kind. Zo 
werken we samen aan leesplezier en het verbeteren 
van de leesresultaten. 

Schrijven 

Met behulp van de methode Pennestreken leren de leerlingen schrijven en hun handschrift 

ontwikkelen. We hebben daarbij gekozen voor het blokschrift. Als alle letters en hoofdletters zijn 

geleerd, ontwikkelen de leerlingen in groep 7 en 8 een eigen handschrift. 

Taal 

Taal wordt vanaf groep 4 aangeboden met behulp van de methode Staal. Leerlingen werken in Staal 

met bronnen, teksten en foto’s die ze ook buiten de klas tegen kunnen komen. Ze werken naar een 

betekenisvol eindproduct toe. Staal maakt taalonderwijs functioneel en realistisch.  
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Spelling 

Spelling wordt vanaf halverwege groep 3 

aangeboden met behulp van de methode 

Staal. Staal werkt met de preventieve 

spellingaanpak van José Schraven. Door een 

vast ritme, goed voordoen, elke dag herhalen 

en dagelijkse dictees wordt spelling goed 

geoefend zodat er optimale resultaten 

bereikt kunnen worden. De leerlingen leren 

de verschillende spellingcategorieën 

verwoorden (a.d.h.v. plaatjes en nummers) 

en toepassen in de dagelijkse dictees en in 

hun eigen schrijfwerk. Binnen Staal wordt 

spelling en grammatica gecombineerd. 

Studievaardigheden 

Samenvatten, grafieken aflezen en gegevens analyseren; allemaal vaardigheden die we nodig hebben 
om informatie tot ons te kunnen nemen. In de bovenbouw oefenen we hier extra mee tijdens 
studievaardigheden. Vanaf groep 5 gebruiken we hiervoor de methode Blits. 

Rekenen en wiskunde 

Vanaf groep 3 leren de leerlingen op onze school rekenen met de 
methode Wereld in Getallen (WIG). In groep 3 starten ze met 
getallen tot en met 20 en leren ze optel- en aftreksommen maken. 
Al heel snel komen daar ook tafelsommen bij. In elke groep wordt 
het rekenen wat moeilijker. Het is van groot belang dat de 
leerlingen op een gegeven moment de sommen gaan 
automatiseren, ofwel uit hun hoofd gaan kennen. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor alle plus- en minsommen tot en met 20, maar 
ook voor het automatiseren van de tafelsommen. U kunt uw kind 
helpen door thuis af en toe de sommen spelenderwijs te oefenen, 
dit doen wij op school ook. Als u hier vragen over heeft, dan kunt 
u deze stellen aan de leerkracht van de groep.  

Daarnaast werken de leerlingen tijdens het rekenonderwijs aan 
projecttaken over meten, tijd en geld. Tijdens deze taken leren ze 
bijvoorbeeld klokkijken, hoe ze de oppervlakte van de school 

kunnen berekenen, maar ook hoe ze snel kunnen uitrekenen hoeveel iets kost. Leerlingen die zich de 
stof makkelijk eigen maken, kunnen na een verkorte instructie aan de slag. Zij maken een compact 
deel van de lesstof en gaan daarna met verbredende en 
verdiepende leerstof aan de slag. 

Verder wordt in de rekenles ook gebruik gemaakt van 
materialen en spellen van de methode “Met Sprongen 
Vooruit”. Vanaf dit schooljaar gaan groep 7 en 8 ook starten 
met “Met Sprongen Vooruit”. Dit programma kenmerkt zich 
door de reken-wiskundedidactiek in kleine tussenstapjes te 
beschrijven zodat een leerkracht elke leerling met rekenen 
vooruit kan helpen. Bij de methode horen diverse speelse 
werkvormen en spellen. De leerlingen ervaren deze oefeningen 
en spellen als leuk en betekenisvol waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen. Ze mogen bewegen 
en eigen producties maken wat de betrokkenheid verhoogt en daarmee de resultaten verbetert. 
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Wereldoriëntatie: Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek 

Sinds augustus 2018 werken we op onze school met de methode Blink Wereld 
Wereldoriëntatie geïntegreerd. Met behulp van deze methode krijgen de 
leerlingen vanaf groep 4 les in aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & 
techniek. De lessen zijn interactief en gaan uit van onderzoekend leren. Alle 
leerdoelen en leerlijnen komen langs en de leerlingen leren 
onderzoekvaardigheden aan. De drie vakken worden geïntegreerd gegeven, 
dat betekent dat de vakken in één thema worden behandeld. (Zie voor meer 
informatie Wereldoriëntatie geïntegreerd - Blink Wereld)  

 

Verkeer 

Redzaamheid in het verkeer is een belangrijke vaardigheid voor alle leerlingen. Om de leerlingen na te 
laten denken over verkeerssituaties en ze daarin vaardiger te maken, maken we gebruik van de 
methode Let’s go! Deze methode is samen met de ANWB ontwikkeld en maakt gebruik van 
aantrekkelijke filmpjes, oefeningen en praktijksituaties. 

In groep 7 nemen de leerlingen deel aan het landelijke verkeersexamen. Dit bestaat uit een schriftelijke 
toets en een praktijkgedeelte, waarbij de leerlingen  een route fietsen. Hierover ontvangen de 
leerlingen en u in groep 7 nadere informatie. 

Engels 

In de groepen 3 en 4 komt Engelse les nog meer spelenderwijs aan bod in de vorm van liedjes, versjes 
en eenvoudige woorden. Vanaf groep 5 krijgen alle leerlingen Engelse les met behulp van de methode 
Take it Easy. 

Huiswerk 
Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen huiswerk mee om thuis te oefenen met aangeboden stof. Leerwerk 
wordt altijd een week van tevoren opgegeven, daarna volgt er een toets. Maakwerk wordt om half 9 
ingeleverd op de afgesproken plek. Als de leerling het meerdere keren vergeet, wordt hier een gesprek 
over gevoerd om het op te lossen en het over de verantwoordelijkheden te hebben. 

Groep 5: 1 x per week maakwerk of leerwerk mee naar huis. 
Groep 6: 1 x per week maakwerk of leerwerk mee naar huis. 
Groep 7: 1 x per week maakwerk en 1 keer per week leerwerk mee naar huis. 
Groep 8: ongeveer drie keer per week leer- of maakwerk mee naar huis. 

Lichamelijke opvoeding en buiten spelen 

Plezier in bewegen staat voorop! De leerlingen 
maken in de gymles kennis met verschillende 
beweegvormen, spellen en sporten. De 
gymlessen op dinsdag en donderdag worden 
verzorgd door een vakleerkracht gymnastiek. 
 
Zowel tijdens de gymlessen als tijdens het 
buitenspelen komen leerlingen toe aan 
optimale beweging. Op de speelplaats is er een 
voetbalveld, een basket, tafeltennistafel en 
diverse speelattributen. Ook heeft elke 
verdieping speelmateriaal voor buiten. Samen 
met de leerlingen denken wij graag na over 
nieuwe ideeën.  

https://blink.nl/blink-wereld/over-blink-wereld/wereldorientatie-geintegreerd/
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Sociaal emotionele ontwikkeling gr 1 t/m 8 (Kanjertraining) 

Op onze school werken we met de Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen en 
oefeningen om een positieve sfeer in de groep te bevorderen en om kinderen te leren hoe ze op een 
positieve manier kunnen reageren in verschillende sociale situaties. Binnen de Kanjertraining wordt 
gewerkt aan de volgende doelen: 

• Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas 

• Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 

• Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij 
pesten en andere conflicten. 

• Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 

• Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 

• Het bevorderen van actief burgerschap en sociale 
integratie. 

• Het bevorderen van ouderbetrokkenheid. 

Tijdens de Kanjertraining staan vijf afspraken centraal:  

• We vertrouwen elkaar 

• We helpen elkaar 

• We werken samen 

• Iedereen heeft plezier 

• Iedereen doet mee 

Door middel van wekelijkse lessen, verhalen, spelletjes/oefeningen en activiteiten leren we de 
leerlingen op welke manier ze kunnen reageren in verschillende situaties. Ook buiten de Kanjerlessen 
staan deze afspraken centraal en spreken we leerlingen aan op hun gedrag hierin. 
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Kunst- en cultuuronderwijs 

Cultuuronderwijs levert een belangrijke bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van de leerlingen en 
daarmee van onze samenleving. Wij vinden dat iedere leerling de mogelijkheid moet hebben goed 
cultuuronderwijs te krijgen.  

Op het lesrooster van alle groepen staan regelmatig kunst en/of cultuurlessen zoals beeldende 
vorming, tekenen of muziek. Voor muziek maken we gebruik van de methode Eigenwijs digitaal. De 
leerlingen leren door de jaren heen liedjes zingen, bewegen, ritmes en met muziekinstrumenten 
omgaan. Ook hebben wij een piano in de aula staan. Daar kunnen de leerlingen, ouders en 
leerkrachten met pianotalent in overleg gebruik van maken. Naast de muzieklessen die in de 
verschillende groepen worden gegeven, leren de leerlingen in groep 5 en 6 een muziekinstrument te 
bespelen.   

Vakken als dans, muziek en toneel, maar ook tekenen en beeldende 
vorming worden gegeven door de leerkrachten zelf, maar regelmatig 
betrekken we hier ook externen bij. Op het gebied van beeldende 
kunst werken we onder andere samen met lokale kunstenaars uit 
Spaarndam. Ook bezoeken we musea in de omgeving, waaronder het 
Frans Hals museum in Haarlem en het Rijksmuseum in Amsterdam. 
Toneel ervaren de leerlingen door workshops en voorstellingen die op 
school worden gegeven. Ook kan het zo zijn dat de leerlingen een 
kijkje achter de schermen van de Toneelschuur krijgen of zij gaan naar 
een voorstelling in de Stadschouwburg in Haarlem. 

Daarnaast vinden er jaarlijks diverse culturele activiteiten plaats. Eens 
per jaar vindt er een groot schoolbreed cultureel project plaats aan de 
hand van een thema. Alle groepen zullen aan de hand van het thema 

culturele activiteiten verzorgen in de groepen. In deze weken bezoeken de groepen vaak een museum 
en maken ze kunst passend bij het thema. Verder worden er ook andere talenten passend bij het 
thema behandeld. De projectweken worden afgesloten met een grote schoolbrede tentoonstelling. 
Kunst in Spaarndam (KIS) is een evenement wat jaarlijks in Spaarndam georganiseerd wordt. Onze 
leerlingen worden daarbij ook uitgenodigd om kunst te maken en te exposeren in Spaarndam. 

De leerlingen van groep 8 sluiten de basisschool af met een 
eindmusical. Hierin wordt gezongen, gedanst en toneel 
gespeeld door de leerlingen zelf. Bovendien maken ze 
daarbij ook hun eigen decors en attributen die nodig zijn 
bij de musical. De eindmusical is jaarlijks een feestelijke 
afsluiting van een mooie schooltijd op de 
Adalbertusschool. De leerlingen van groep 8 treden met de 
musical op voor alle leerlingen van onze school (tijdens 
schooltijd) en voor hun ouders, grootouders en andere 
genodigden (‘s avonds).  

 

2.2 Het volgen van de leerlingen 
We gebruiken Parnassys als leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem. Per leerling worden hierin 

alle gegevens opgeslagen waaronder het woonadres, telefoonnummers, medische bijzonderheden, 

maar ook observaties, onderzoeksverslagen en beoordelingen van toetsen. Hiermee kunnen we uw 

kind goed volgen in zijn of haar ontwikkeling. 
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De leerontwikkeling 

Groep 1 en 2 

Wanneer uw kind op vierjarige leeftijd op de Adalbertusschool start, heeft u vooraf een intakegesprek 
met de leerkracht. In dit gesprek maakt u kennis met de leerkracht, wordt besproken hoe uw kind zich 
ontwikkeld heeft en wat uw kind al weet en kan. We vinden het belangrijk om bij de start op onze 
school zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij het niveau van uw kind. Zo houden we de leerling 
betrokken en gemotiveerd. 

We volgen de ontwikkeling van de leerling in de groepen 1 en 2 door de leerlingen te observeren 
tijdens diverse geplande en spontane speel- en werkactiviteiten in de klas, in de speelzaal en buiten. 
Met ingang van schooljaar 2020-2021 noteren we onze bevindingen in de Leer- en Ontwikkelingslijnen 
Jonge Kind van Parnassys. 

Om het leerproces in goede banen te leiden, gaan we uit van vier verschillende niveaus: 

Basisniveau 1; basisinstructie tijdens (kring)activiteiten 

Voor leerlingen in groep 1 die een onderwijsaanbod nodig hebben vergelijkbaar met leerlingen die een gemiddelde leerontwikkeling 

doormaken. Voor leerlingen in groep 2 die behalve regelmatige herhaling extra instructie, begeleiding en (in)oefening nodig hebben. 

Breedteniveau 1; verlengde instructie 

Verlengde instructie voor leerlingen die behalve regelmatige herhaling extra instructie, begeleiding en (in)oefening nodig hebben.  

Basisniveau 2; basisinstructie tijdens (kring)activiteiten 

Voor leerlingen in groep 2 die een onderwijsaanbod nodig hebben vergelijkbaar met leerlingen die een gemiddelde leerontwikkeling 

doormaken. Voor leerlingen in groep 1 die meer uitdaging nodig hebben.  

Plusniveau 2; extra uitdagend aanbod 

Voor leerlingen in groep 2 die meer uitdaging nodig hebben dan het basisniveau 2. 

 

Leerlingen kunnen voor de verschillende ontwikkelingsgebieden (taal of rekenen) in een andere 
niveaugroep zitten. Een aantal keer per jaar wordt bekeken in welke niveaugroep het kind het beste 
tot zijn recht komt. Waar nodig wordt een kind overgeplaatst naar een andere niveaugroep.  

Groep 3 t/m 8 

Ook in de midden- en bovenbouw worden de leerlingen gevolgd in hun ontwikkeling.  Dit doen we 
door de leerling tijdens de les en het zelfstandig werken te observeren, door het gemaakte werk van 
de leerlingen te bekijken en te bespreken, in gesprek te gaan met de leerlingen en door het afnemen 
en analyseren van toetsen.  

Binnen de leergebieden Nederlandse taal (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en taal) en 
Rekenen & wiskunde worden bij de leerlingen vanaf groep 3 regelmatig toetsen afgenomen die horen 
bij de lesmethode. Deze toetsen brengen in kaart in welke mate de leerling de aangeboden stof 
beheerst. De leerkracht analyseert deze informatie en bekijkt wat de leerling nodig heeft om de 
volgende stap te maken in de leerontwikkeling.     

Naast de methode gebonden toetsen nemen we twee keer per jaar (in januari en juni) Cito-toetsen af 
in het kader van ons leerlingvolgsysteem (LVS) voor de leergebieden Nederlands taal (technisch lezen, 
begrijpend lezen, spelling) en Rekenen & wiskunde. De uitslag van de Cito-toetsen laat per vakgebied 
zien hoe een kind zich heeft ontwikkeld sinds de vorige toets en hoe het kind zich ontwikkelt in 
vergelijking met leeftijdsgenoten in Nederland. 

De methode gebonden toetsen en Cito-toetsen (LVS) gebruiken wij beiden voor de indeling van de 
leerling in een niveaugroep.  
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Basisniveau; basisinstructie  

Voor leerlingen die een onderwijsaanbod nodig hebben vergelijkbaar met leerlingen die een gemiddelde leerontwikkeling doormaken.  

Breedteniveau; verlengde instructie 

Verlengde instructie voor leerlingen die behalve regelmatige herhaling extra instructie, begeleiding en (in)oefening nodig hebben.  

Plusniveau; extra uitdagend aanbod 

Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben en de basisstof sneller kunnen doorlopen. 

Diepteniveau; een eigen leerlijn 

Voor leerlingen die niet zonder meer het reguliere programma volgen. Deze leerlingen krijgen een aanbod op maat a.d.h.v. een OPP. In 

dit plan staan welke aanpassingen er zijn op een vakgebied. 

 

Wij hebben voor de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen een aanbod 
op niveau. Gedurende het schooljaar wordt gekeken in welke niveaugroep het kind het best tot zijn 
recht komt.  

 

 

De sociaal-emotionele ontwikkeling 
Voor het in kaart brengen van de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken wij in alle groepen het 

leerlingvolgsysteem Kanvas dat bij de Kanjertraining hoort. Door middel van vragenlijsten die door 

kinderen en leerkrachten ingevuld worden krijgen we inzicht in de sociaal emotionele ontwikkeling 

van het kind. We krijgen onder andere antwoord op de volgende vragen: Hoe kijkt de leerling naar 

zichzelf? Hoe ervaart de leerkracht het gedrag van de leerling? Is de leerling sociaal aanvaard door de 

klasgenoten? Vervolgens biedt het Kanjer Volg- en Adviessysteem de mogelijkheid om een 
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gezamenlijke aanpak te bespreken en samen te stellen. Ouders, kinderen en leerkrachten werken 

hierin samen.  

Rapporten 
Twee keer per jaar krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 een rapport mee naar huis. In het rapport 
vindt u de resultaten van de methodetoetsen en de Cito-toetsen uit januari en juni van uw kind. Het 
eerste rapport ontvangt u in februari/maart en het tweede rapport in juni/juli. Aan de hand van de 
rapporten vinden er gesprekken met de groepsleerkracht plaats.  

Gesprekken met ouders en kinderen 

Groep 1 en 2 

Vlak voor uw kind 4 jaar wordt, heeft u het eerste gesprek met de leerkracht van uw kind. Dit 
gesprek is een kennismakingsgesprek waarin praktische informatie over de groep met u gedeeld 
wordt en tevens gesproken wordt over de ontwikkeling van uw kind tot dat moment.  

Verder zijn de gesprekken als volgt ingedeeld: aan het begin van het schooljaar voor alle ouders, in 
februari/maart met ouders van kinderen in groep 2, in juni met ouders van kinderen uit groep 1 en 
op verzoek van ouders uit groep 2. 

Mocht u als ouder tussentijds een gesprek met de leerkracht aan willen gaan, dan is dat natuurlijk 
mogelijk. Wij willen u vragen om via de mail een afspraak te maken met de groepsleerkracht. Ook 
kan de leerkracht tussentijds met u contact opnemen voor een extra gesprek. 

Groep 3 t/m 8 

Aan het begin van het schooljaar voert de leerkracht kennismakingsgesprekken met de nieuwe 
kinderen en ouders in de groep. Daarnaast worden de ouders van de leerlingen uit groep 3 t/m 8 in 
ieder geval drie keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleerkracht: aan het begin 
van het schooljaar, in februari/maart en in juni/juli (geldt niet voor groep 8). In deze gesprekken staat 
de leer- en sociale ontwikkeling van uw kind centraal. Uiteraard kunt u ook punten inbrengen die u 
graag wilt bespreken. Vanaf groep 6 wordt uw kind ook uitgenodigd voor deze gesprekken. Doordat 
we mét de leerling en niet óver de leerling in gesprek gaan, zien wij dat leerlingen zich meer 
verantwoordelijk voelen voor hun ontwikkeling. Zij leren aan te geven waar zij behoefte aan hebben, 
wat nodig is om tot ontwikkeling te komen. 

Mocht u als ouder tussentijds een gesprek met de leerkracht aan willen gaan, dan is dat natuurlijk 
mogelijk. Wij willen u vragen om via de mail een afspraak te maken met de groepsleerkracht. Ook 
kan de leerkracht tussentijds met u contact opnemen voor een extra gesprek. 

Verlengen en doubleren 
Gemiddeld verblijven leerlingen acht jaar op de basisschool en maken dan de overstap naar het 
vervolgonderwijs. Er kunnen echter redenen zijn om een leerling een jaar te laten doubleren of om de 
kleuterperiode te verlengen. Zowel de leerkracht, ib-er als de ouder kan het initiatief nemen in gesprek 
te gaan over een eventuele doublure of verlenging. Met elkaar worden de voor- en nadelen in kaart 
gebracht. De school beslist uiteindelijk of een leerling daadwerkelijk doubleert (blijft zitten) of verlengt.  

Versnellen 
Het komt heel soms voor dat een leerling een grote ontwikkelingsvoorsprong heeft waarbij het 

lesaanbod van de groep niet meer aansluit bij de behoefte van het kind. In overleg met de IB-er, 

ouders, leerkracht en directie kan er dan besloten worden tot versnellen, waarbij de leerling de 

lesstof van twee schooljaren in een schooljaar doorloopt 
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Overgang naar het voortgezet onderwijs 
Aan het einde van de basisschool krijgt uw kind van onze 

school een schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Dit 

advies wordt gebaseerd op: 

• Aanleg en talenten van een leerling; 

• Leerprestaties (o.a. methodetoetsen en citotoetsen 
vanaf groep 6) 

• De ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode; 

• Werkhouding en attitude van een leerling. 

• Uitslag NIO toets in groep 8 en eventueel de 
Drempeltoets (groep 8) 

Eind groep 7 krijgen de leerlingen in het eindgesprek voor de 
zomervakantie een voorlopig schooladvies aan de hand van 
de ontwikkeling die tot dat moment heeft plaatsgevonden.  

In oktober in groep 8 ontvangen alle leerlingen het 
zogenaamde Brugboek. Hierin staan alle scholen uit de regio 
beschreven en wordt beschreven wanneer de open dagen en 
informatieavonden van de scholen zijn en hoe aanmelding in 
zijn werk gaat. Uitgebreide informatie over de scholen in de regio, de open dagen en de aanmelding is 
ook te vinden op de website www.brugweb.nl. 
In februari krijgen de leerlingen in groep 8 een definitief schriftelijk vastgelegd schooladvies, waarna 
de leerlingen ingeschreven kunnen worden bij een school die past bij dit advies.  

In april wordt bij alle leerlingen in groep 8 de eindtoets afgenomen. Onze school heeft gekozen voor 
de IEP-toets. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs. Deze toets meet de verplichte 
vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Door de prestaties van een 
leerling te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan 
goed in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is. De IEP-toets vindt 
plaats in april. 

Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, dan heroverwegen we het schooladvies en 
gaan we opnieuw met de leerling en de ouders in gesprek. Het kan betekenen dat het advies dan naar 
boven wordt bijgesteld en dat de leerling zich alsnog kan aanmelden bij een school die past bij het 
nieuwe advies. Is het resultaat minder goed dan verwacht? Dan passen wij het schooladvies niet aan. 
Leerlingen krijgen dan de kans om in het voortgezet onderwijs te laten zien dat ze het geadviseerde 
schooltype aankunnen. 

Om de overstap van groep 7 naar groep 8 en naar het 
Voortgezet Onderwijs soepel te laten verlopen wordt er 
door alle scholen in Zuid-Kennemerland gebruik gemaakt 
van de Eigen Wijzer. Dit is een instrument wat door alle 
leerlingen in zowel groep 7 als in groep 8 in Zuid-
Kennemerland wordt ingevuld. In deze Eigen Wijzers 
geven de leerlingen zelf aan wat hun onderwijsbehoeften 
zijn. De leerling is op deze manier eigenaar van zijn eigen 
overdracht. De leerkrachten van groep 7 en 8 hebben een 
coachende rol in dit proces: zij gaan met hun leerlingen in 

gesprek om ze te leren dit formulier zo goed mogelijk in te vullen. De Eigen Wijzers worden in het 
voortgezet onderwijs ingezet en gebruikt tijdens de mentorlessen in de eerste klas. Daarnaast vindt er 

http://www.brugweb.nl/
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een centrale warme overdracht plaats van de leerkracht van groep 8 met de onderbouwcoördinator 
van de middelbare school. Voor sommige leerlingen zal er een MDO (Multidisciplinair overleg) 
plaatsvinden. Dit is nodig als er meer aandacht en ondersteuning nodig is op het VO.  

2.3 Materiële ondersteuning  
Computers en software 

Sinds schooljaar 2018/2019 maken we gebruik van Chromebooks voor de 
groepen 3 t/m 8. De onderbouw maakt gebruik van iPads. Wij zijn constant op 
zoek naar software en apps die van meerwaarde zijn voor ons onderwijs. De 
Chromebooks worden gebruikt voor projecten, tijdens wereldoriëntatie-lessen, 
voor het opzoeken van informatie of het oefenen van specifieke vaardigheden 
zoals rekenen, technisch lezen, taal of spelling. Hiervoor maken we gebruik van 
software behorend bij de methodes.  
Vraag bij de leerkracht naar de inlogcode om thuis ook aan de slag te gaan met 
verschillende programma’s. 

Leerlingen vanaf groep 4 die meer uitdaging nodig hebben, krijgen toegang tot Kidsmasters. Dit zijn 
online lessen waarbij de leerlingen extra Engels aangeboden krijgen, maar ook nieuwe vakgebieden 
(in het Engels) zoals science en wiskunde. 

Binnen ons onderwijs leren onze leerlingen om veilig en slim met media om te gaan. Dit wordt ook 
wel Mediawijsheid genoemd. Het betreft o.a. het leren zoeken naar geschikte informatie op internet, 
maar ook het met elkaar omgaan op sociale media. De groepen 7 en 8 doen ieder jaar in november 
mee met de Week van de mediawijsheid. 

Digibord 
Alle groepen maken gebruik van het digibord. In de groepen 1 en 2 wordt het bord ingezet voor 
verschillende lessen, maar ook voor het kijken naar filmpjes van onder andere schooltelevisie die 
passend zijn bij het thema. Vanaf groep 3 wordt het digibord ook ingezet voor de instructie. Zo worden 
de lessen verrijkt met filmpjes, kan de leerkracht gebruik maken van verschillende tools (als liniaal, 
weegschaal, breukencirkels en schrijflijnen) en kan de leerkracht verschillende dia’s klaarzetten 
voorafgaand aan de les.  

Bibliotheek 
Op onze school hebben we een 
uitgebreide schoolbibliotheek. 
We vinden het belangrijk dat de 
leerlingen plezier hebben en 
houden in lezen. We zorgen voor 
veel afwisseling en in de periode 
van de Kinderboekenweek 
stellen we alle nieuwe boeken 
die zijn aangeschaft ten toon in 
een boekenhoek. Leerlingen 
lezen boeken op hun eigen 
niveau en passend bij de 
belevingswereld. De bibliotheek 
is in de aula op begane grond.   
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Hoofdstuk 3: Zorg en begeleiding 
3.1 Als uw kind 4 jaar is… 
…mag hij of zij naar de basisschool! Ongeveer 6 weken voordat uw kind bij ons op school start, krijgt u 
een brief thuisgestuurd met daarin informatie, een aantal vragen aan u en een verzoek om contact op 
te nemen om een afspraak te maken voor een intake gesprek. De start van uw kind bij ons op school 
bereiden we samen voor tijdens het intakegesprek. Wij komen dan meer over uw kind te weten en wij 
geven u informatie over de klas en de school. De juffen lopen bij het uitgaan van de school met de 
leerlingen mee naar buiten en zullen u, met name in het begin, vertellen hoe het is gegaan. 

Wordt uw kind vlak voor de zomervakantie 4 jaar, dan stellen we voor om na de vakantie te gaan 
starten op onze school. Hetzelfde geldt voor leerlingen die binnen twee weken na de zomervakantie 4 
jaar worden. Zij kunnen, indien gewenst, gelijk in het begin van het schooljaar beginnen. Hierover 
kunnen we altijd in overleg treden. 

 

3.2 Veiligheid in en om de school 
We vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in onze school. Hiermee bedoelen we zowel 
de fysieke veiligheid als gevoelsmatige veiligheid. 

Om te zorgen dat de leerlingen zich fijn en veilig voelen bij ons op school hebben we afspraken met 
elkaar gemaakt over de omgang met elkaar en het gebruik van het gebouw en het schoolplein. Doordat 
door de hele school dezelfde afspraken gelden, weten de leerlingen waar zij aan toe zijn.  

De schoolafspraken zijn:  

• Rustig lopen in de klas, in de gangen en op de trappen 

• Je haalt elkaar niet in op de trap en je loopt aan de rechterkant 

• Als de bel gaat, na het buiten spelen, wachten de kinderen buiten in een rij voor ze naar binnen 
gaan.  

Start van de dag 
De leerkrachten en ambulant personeel zijn verdeeld over drie ingangen door de school heen. Zo 
zorgen we ervoor dat uw kind rustig naar de klas kan gaan. Leerlingen en leerkrachten lopen altijd aan 
de rechterkant van de trap naar boven of beneden.  
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Op de fiets naar school 
Het merendeel van de leerlingen komt lopend of op de fiets naar school. Indien leerlingen op de fiets 
komen, dan stallen zij hun fiets in de rekken buiten het schoolplein. Op sommige dagen kan het 
behoorlijk vol zijn met fietsen, aangezien de bovenbouwgroepen regelmatig per fiets op excursie gaan. 
Wanneer de plaatsen in de rekken vol zijn, kunnen de leerlingen hun fiets ernaast stallen. Voor het hek 
staat een geel kruis waar geen fietsen gezet mogen worden i.v.m. de brandweer. 

Wanneer de leerlingen lopend of met de fiets op excursie gaan dan krijgen zij van school een 
veiligheidshesje aan. Hierdoor zijn de leerlingen en de begeleiding goed zichtbaar. Wanneer u uw 
kind(eren) met de auto naar school brengt, wilt u dan parkeren in de daarvoor bestemde vakken en 
uw snelheid aanpassen in de buurt van de school? 

Buitenschoolse opvang 
De Adalbertusschool werkt nauw samen met Hero Kinderopvang. Hero (voormalig de SKOS) verzorgt 
al sinds 1994 opvang voor leerlingen van 0-12 jaar in Haarlem en Spaarndam.  

Buitenschoolse Opvang de Boeg/Boemerang 
Goed opgeleide, enthousiaste pedagogisch medewerkers bieden de leerlingen na schooltijd en in de 
schoolvakanties een veilige en tegelijkertijd uitdagende omgeving. Er is veel aandacht voor de 
ontwikkeling van leerlingen. Activiteiten sluiten aan bij de verschillende leeftijdsgroepen. En, heel 
belangrijk, de inspraak van de leerlingen is groot. Het is tenslotte hun vrije tijd!  

De BSO is open na schooltijd tot 18.30 uur en in de vakanties van 8.15 tot 18.30 uur. 

Extra services op de BSO 

Naast de buitenschoolse opvang voor uw kind, biedt de Hero ook een aantal handige extra services.  

• warme maaltijd 

• kinderkapper 

• huiswerkplek voor leerlingen vanaf groep 5 

Voor plaatsing en inschrijving: 023-5128090 en info@herokindercentra.nl.  

Mobiele telefoon mee naar school 
Sommige ouders vinden het een fijn idee wanneer hun kind mobiel te bereiken is en laten hen daarom 
een mobiele telefoon mee naar school nemen. De mobiele telefoons worden onder lestijd niet door 
de leerlingen gebruikt en worden ingeleverd bij de leerkracht. Bij schade, verlies of diefstal is de school 
niet aansprakelijk. Een leerling mag in voorkomende gevallen altijd gebruik van de schooltelefoon 
maken.  

Honden en andere huisdieren 
Wij willen u vragen om honden en andere huisdieren, tenzij van tevoren met de leerkracht 
afgesproken, niet mee te nemen in de school. Wij hebben verschillende leerlingen die bang of 
allergisch zijn voor huisdieren. Wilt u uw hond op het schoolplein aangelijnd houden? 

Roken 
Roken is in het schoolgebouw en op het schoolplein niet toegestaan. Vanaf 1 augustus 2020 is dit zelfs 
wettelijk bepaald voor alle schoolterreinen (ook als er geen leerlingen zijn). 

3.3 Goed zorgen voor jezelf 
Wie zich goed voelt en gezond is, kan daardoor gemakkelijker leren. Dit is voor ons een uitgangspunt 
in de manier waarop we naar leerlingen kijken. De samenwerking tussen ouders en school is hierbij 
van groot belang.  
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Bewegen en gezond eten 
Om te zorgen dat leerlingen zich lichamelijk en geestelijk gezond 
voelen, bewegen we veel met hen en besteden we aandacht aan 
gezonde voeding. Alle leerlingen hebben twee keer in de week 
bewegingsonderwijs en daarnaast doen zij mee aan verschillende 
toernooien die vanuit sportclubs of het onderwijs worden 
georganiseerd. Ook tussen de lessen door laten wij de leerlingen 
met regelmaat bewegen en zijn we tijdens de pauzes (tenzij het 
heel hard regent) altijd buiten te vinden.  

Wij eten op vaste tijden met de leerlingen. In de ochtend eet 
iedereen iets van groente of fruit. Dit nemen de leerlingen zelf 
van huis mee. Groenten of fruit en het drinken wordt ’s morgens 
door de leerlingen in de daarvoor bestemde bakken gelegd. We 
willen u vragen om bakjes, bekers en pakjes te voorzien van de 
naam van uw kind. Daarnaast stellen wij een gezonde lunch zeer 
op prijs.  

Luizencontrole 
Na elke vakantie vindt in elke groep een luizencontrole plaats. Alle leerlingen worden dan 
gecontroleerd op luizen en neten. Wanneer er sprake is van hoofdluis, worden de ouders direct 
ingelicht door de leerkracht om hun kind te kunnen behandelen. Meer informatie vindt u in ons 
protocol bestrijding van hoofdluis. 

Jeugdgezondheidsteam van de GGD  
Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Aan onze school is een team 
van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente verbonden. Heeft u vragen over onder andere 
gezondheid, groei, opvoeding, gedrag, eten, slapen, bedplassen, dan kunt u deze aan de 
jeugdgezondheidszorg stellen.  

De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 7891777 of via 
frontofficejgz@vrk.nl. 

Vijf jarigen en groep 7 leerlingen krijgen een contactmoment aangeboden. U ontvangt hierover vooraf 
meer informatie. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school uitgenodigd worden bij 
een overleg met ouder en school om zorgen of vragen over een leerling te bespreken. Ook kan school 
anoniem (zonder een naam te noemen) een leerling bespreken om advies te krijgen over de te nemen 
stappen om leerlingen snel de juiste hulp of begeleiding te bieden. 

In overleg met u, kan school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de 
jeugdarts/jeugdverpleegkundige school hierover informeren. Als ouder kunt u ook altijd zelf een 
afspraak maken. Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website 
van de GGD : www.ggdkennemerland.nl/jeugd 

Pesten  
Veiligheid op school is voor ons een belangrijk onderwerp. Wekelijks besteden wij lessen aan de 
omgang met elkaar. Wij hanteren de Kanjerafspraken en de Kanjertraining wordt door het gehele team 
gevolgd. We noemen dit ook we de preventieve aanpak van pestgedrag. Desondanks kunnen 
ongewenste omgangsvormen ontstaan. Pesten heeft grote gevolgen voor iedereen die erbij betrokken 
is. In dat geval kiezen we als school voor een curatieve aanpak van het pestprobleem.  

http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd
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De leerkracht brengt partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert samen met hen de 
pesterijen op te lossen en nieuwe afspraken te maken. De leerkracht neemt meteen en duidelijk 
stelling tegen pestgedrag en zal dit steeds opnieuw blijven doen. 

• Bij aanhoudend pestgedrag wordt een bestraffend gesprek gevoerd met de pester. 

• Bij pestgedrag worden de ouders van pester en gepeste op de hoogte gebracht van het 
pestgedrag. Leerkracht en ouders proberen in goed overleg te komen tot een bevredigende 
oplossing. 

• De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt/corrigeert de pester, in overleg 
met de ouders en/of een externe deskundige. 

• Bij aanhoudend pestgedrag, na meerdere opmerkingen en gesprekken, nemen we op in ons 
Leerlingvolgssysteem. 
 

3.4 Zorg en begeleiding op school 

Leerkracht 
De leerkracht van de groep is verantwoordelijk voor het 

onderwijs en de zorg en begeleiding van uw kind. Als u 

meer informatie wilt of u heeft een zorg over uw kind, 

dan kunt u contact opnemen met de leerkracht. 

Interne Begeleider (IB) 
De interne begeleider coördineert de zorg van alle 

leerlingen op onze school. Zij voert regelmatig 

gesprekken met de leerkrachten en bezoekt de verschillende groepen. Ook kan zij kinderen in de 

groep observeren. Waar nodig kan de ib-er hulp inschakelen van externen. Dit gebeurt altijd in 

overleg met de ouders. De IB’er van onze school is Corine van der Grinten. Zij is op dinsdag en 

woensdag werkzaam op onze school. Daarnaast is er een IB’er, Dina Mommertz, specifiek voor de 

onderbouw, en is werkzaam op de woensdag en donderdag. 

Verteljuf 
Al een paar jaar is er voor de kinderen een vertrouwenspersoon op school in de vorm van een 

verteljuf. Wij willen graag dat onze kinderen zich prettig en veilig op school voelen. Natuurlijk kunnen 

er wel eens minder prettige dingen gebeuren en daar kan een kind last van hebben. Dan kan het kind 

de behoefte voelen om zijn of haar verhaal aan iemand te vertellen. De gesprekken zijn vertrouwelijk 

en worden geleid door juf Corine (IB’er). Kinderen kunnen zichzelf hiervoor aanmelden en worden 

dan zo snel mogelijk opgehaald voor een gesprek.   

Schoolcoach 
De schoolcoach biedt ondersteuning aan de kinderen, ouders en school bij problemen die niet direct 
met leren te maken hebben. Bijvoorbeeld bij vragen over het gedrag of de ontwikkeling van het kind, 
de opvoeding of zorgen over de veiligheid. De schoolcoach zoekt samen met de betrokkenen naar 
passende oplossingen. In de eerste gesprekken kijkt de schoolcoach samen met ouder, kind en 
eventueel school wat er precies aan de hand is. Vaak kunnen ouders en kinderen er na een paar 
gesprekken samen met hun familie en vrienden zelf uitkomen. Als het nodig is, geeft de coach 
trainingen op school, bijvoorbeeld om de weerbaarheid van kinderen te vergroten of om faalangst te 
bestrijden. De schoolcoach kan ook hulp bieden in de thuissituatie. Als de problemen vragen om 
intensievere hulp, kan de schoolcoach passende hulp inschakelen. U kunt via de leerkracht of IB-er van 
onze school in contact komen met de schoolcoach. De schoolcoach van onze school is Ariadne Soares. 
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3.5 Passend onderwijs 
Op onze school zijn in principe alle leerlingen welkom. Sinds 2012 spreken we over het verzorgen  van 
‘passend onderwijs’. Dit houdt in dat scholen de taak hebben om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
behoeften van de leerlingen. Wanneer het onderwijsaanbod of de structuur op de school niet helemaal 
past, gaat de school samen met de ouders op zoek naar andere mogelijkheden.  

SchoolOndersteuningsPlan  
Onze school heeft een onderwijsprofiel opgesteld. In dit profiel staat in algemeenheid beschreven op 
welke manier wij ons onderwijs hebben vormgegeven. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband 
Zuid-Kennemerland hebben een onderwijsprofiel opgesteld. Zo zijn scholen met elkaar te vergelijken 
en kan er naar een passend aanbod voor elke leerling worden gezocht. Op deze manier is het ook 
mogelijk kennis met elkaar te delen. 

Samenwerking met externen 
Binnen de school wordt samengewerkt met een aantal vaste partners. Dat zijn o.a. de 
jeugdverpleegkundige en jeugdarts van de GGD Zuid-Kennemerland, de leerplichtambtenaar van de 
gemeente Haarlemmermeer en een schoolcoach die door de gemeente Haarlemmermeer aan onze 
school is toegewezen. Daarnaast werken we samen met experts vanuit onze stichting Twijs, Passend 
Onderwijs Zuid-Kennemerland of onderwijsbegeleidingsdiensten. Als er deskundigen worden 
ingeschakeld, zullen we u daar altijd bij betrekken. 

Onderwijsloket Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland 
Er is de laatste jaren veel veranderd in de organisatie van het (speciaal) basisonderwijs, waardoor er 
vraag ontstond naar extra informatie en adviesmogelijkheden. Hiervoor is het Onderwijsloket Haarlem 
en omstreken ingesteld. Het loket maakt deel uit van Samenwerkingsverband-ZK. Ouders kunnen hier 
terecht met vragen over het (speciaal) basisonderwijs. 

Er is een consulent aangesteld, die onafhankelijke voorlichting en advies geeft, en een antwoord heeft 
op vragen als: Mijn kind heeft op school extra zorg of aandacht nodig. Wat zijn de mogelijkheden of 
waar kan ik met mijn kind naartoe? Wat is (speciaal) basisonderwijs en welke soorten zijn er? Komt 
mijn kind in aanmerking voor (speciaal) basisonderwijs? Welke schoolsoort zou geschikt zijn voor mijn 
kind? Hoe verloopt een aanmelding?  

Kortom alle praktische vragen die opkomen als een leerling in het reguliere basisonderwijs voor 
problemen komt te staan. Het onderwijsloket draagt zorg voor de ondersteuning die ouders kunnen 
gebruiken om de juiste keuzes te maken. De consulent van het loket helpt om de juiste weg te vinden 
naar een passende school. Het gebruik van het onderwijsloket is gratis.  

Consulenten: Henriëtte Lemmen en Petra den Boer. Bezoek na telefonische afspraak. Adres: 
Schipholpoort 2, 2034 MA Haarlem, Tel: 023 5430114, h.lemmen@po-zk.nl of p.denboer@po-zk.nl 

Plusklas 
Leerlingen die niet voldoende uitdaging hebben aan het reguliere aanbod in de groepen, komen op 
donderdag samen in de Plusklas van onze school en werken aan uitdagende leerdoelen en projecten 
onder leiding van een van de leerkrachten. Vanaf schooljaar 2022-2023 zal de Plusklas uitgebreid 
worden naar drie Plusklassen; een onderbouw, middenbouw en bovenbouw plusgroep.   

Day a Week School 
Vanaf schooljaar 2016-2017 nemen wij als school deel aan Day a Week School. Dit project bestaat uit 
een samenwerking van het ABC in Amsterdam en het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland en 
biedt een deeltijd onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle en creatief denkende leerlingen. Een 
DWS groep bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden. Zij komen van verschillende scholen en 
werken een hele dag per week samen op een aparte locatie. Zij worden daarin begeleid door een 

mailto:h.lemmen@po-zk.nl
mailto:p.denboer@po-zk.nl
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gespecialiseerde leerkracht. Een van de doelstellingen is dat de leerlingen leren leren. Daarnaast 
proberen wij hun leerplezier te verhogen en demotivatie te voorkomen. Er wordt aandacht besteed 
aan o.a. zelfsturend leren, samenwerken en doorzetten. De lesactiviteiten bestaan bijv. uit filosofie, 
wiskunde, teamuitdagingen, eigen projecttijd en denkpuzzels.  

Ieder jaar vindt er een procedure plaats om te bepalen welke leerlingen het DWS onderwijs het meest 
nodig hebben. Dit gebeurt in de periode van september t/m december. De leerlingen uit groep 5 
krijgen daarbij specifieke, uitdagende opdrachten aangeboden, waardoor zowel hun analytische als 
hun creatieve denkvermogen wordt aangesproken. Als de leerlingen daaraan werken worden zij 
geobserveerd door de leerkracht, ondersteund door de IB’er en onze meer- en hoogbegaafdheid 
coördinator. Er wordt hierbij minder aandacht besteed aan de antwoorden (het product) en meer aan 
de manier van denken (het proces).  

Zowel de observaties bij deze opdrachten als de informatie die wij als school over alle leerlingen 
hebben, worden meegenomen in de afweging van welke leerlingen wij willen voordragen voor 
deelname aan DWS. Deze leerlingen worden vervolgens met één van de DWS coördinatoren van het 
Samenwerkingsverband en een medewerker (begaafdheidspecialist) van DWS besproken in een 
nagesprek. Tijdens dat nagesprek zal het besluit worden genomen welke leerlingen de DWS 
voorziening op dat moment het meest nodig hebben. We zijn hierbij ook gebonden aan een beperkte 
hoeveelheid plekken. De ouders/verzorgers van deze leerlingen worden vervolgens geïnformeerd en 
uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Na deze bijeenkomst krijgen zij de gelegenheid om 
toestemming te geven tot deelname. 
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Hoofdstuk 4: Het team 
4.1 Werken aan de kwaliteit… 

…van onze teamleden 
Ons team kent vele specialisaties. Teamleden zorgen ervoor dat hun vakkennis up-to-date blijft. Zij 
volgen hiervoor cursussen en opleiding o.a. verzorgd door de Twijs Academie en het 
samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland. Daarnaast maken wij ook gebruik van teamscholing 
tijdens de studiedagen.  

…van ons onderwijs 
Dagelijks zet het team van onze school zich in om het onderwijs te optimaliseren. Wij streven naar een 
hoge kwaliteit. De inspectie van het onderwijs (overheid) waakt over de kwaliteit van het onderwijs. 
Dit doet zij door eisen aan de kwaliteit te stellen. Scholen stellen zelf vast op welke wijze zij invulling 
geven aan kaders van de onderwijsinspectie. De inspectie zelf ziet erop toe dat deze manier van 
werken in overeenstemming is met de wettelijke eisen en dat scholen zich ook aan deze manier van 
werken houden. De zorg is een continu cyclisch proces, waarbij we verschillende instrumenten 
inzetten om de kwaliteit ervan te meten. 

Jaarlijks maken we een rapportage van de opbrengsten van ons onderwijs. Hiermee leggen we 
verantwoording af aan het schoolbestuur en de inspectie. Voor ons dient de rapportage vooral als 
evaluatie-instrument. We evalueren hiermee welke aanpassingen we moeten doen in ons onderwijs 
en het geeft ons zicht op welke interventies gewerkt hebben. Daarnaast laat het ons zien of de gestelde 
doelen hebben behaald.  

Met elke groep wordt een leerlingbespreking en een opbrengstgesprek gevoerd. In de 
leerlingbespreking worden individuele (zorg)leerlingen doorgesproken. In het opbrengstgesprek wordt 
per niveaugroep en per vakgebied besproken hoe gewerkt gaat worden aan het optimaliseren van het 
onderwijsproces, teneinde de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren. De uitkomsten van deze 
gesprekken worden geborgd. Soms resulteren de gesprekken in specifieke aanpassingen (interventies) 
in de groep, soms ook schoolbreed. Deze schoolbrede interventies liggen vastgelegd in het jaarplan. In 
het jaarplan staan beschreven wat we onszelf ten doel stellen in een bepaald schooljaar. Het jaarplan 
wordt besproken met de MR. Elke vier jaar zetten we onder ouders een enquête uit, met vragen over 
onze school. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek wordt een plan van aanpak opgesteld, 
welke ook weer wordt verwerkt in het jaarplan.  

…van onze opbrengsten  
Een ander instrument om de kwaliteit van de school te meten is de uitstroom, ofwel een overzicht van 
de niveaus waarop de leerlingen van groep 8 de school verlaten.  

 Schooljaar    

2016-2017   

Schooljaar 

2017-2018 

Schooljaar 

2018-2019 

Schooljaar  

2019-2020 

Schooljaar 

2020-2021 

Schooljaar  

2021-

2022 

Vwo 6 5 1 3 2 5 

Havo/Vwo 1 1 4 3 3 1 

Havo 2 6 4 8 4 4 

Vmbo-

tl/Havo 

1 3 3 1 1 3 

Vmbo-tl 6 1 1 5 6 4 
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Vmbo-gl  1     

Vmbo-k 1 3 3 1 5 5 

Vmbo-b 1   1 4 1 

Pro/ vmbo-b     1  

Pro       

Totaal 18 20 16 22 26 23 
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Hoofdstuk 5: Onze ouders 
5.1 Ouderbetrokkenheid 
Ouderbetrokkenheid betekent dat ouders meeleven en meedenken met de opvoeding en ontwikkeling 
van hun kind(eren). Wij gebruiken de term om aan te geven dat wij de samenwerkingsrelatie tussen 
ouders, school en leerling onmisbaar vinden. Ouders en school hebben elkaar gedurende de hele 
schoolcarrière nodig: als partners in de opvoeding en ontwikkeling van de leerling, als klankbord, in de 
medezeggenschapsraad en als gesprekspartner in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. 

Ouders en school zijn partners. Voor een optimaal verloop van de schoolcarrière van een leerling, is 
het belangrijk dat ze elkaar regelmatig van informatie voorzien: over regels en afspraken, vorderingen 
of eventuele stagnatie, over de sociaal-emotionele ontwikkeling of bijvoorbeeld de thuissituatie. 

Een regelmatig contact tussen school en ouders kan de samenwerking bij leerproblemen of problemen 
thuis verhelpen, zorgt voor een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en op school en stelt 
ons in staat om te profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van ouders. Ouderbetrokkenheid 
kan een belangrijke bijdrage leveren aan een optimaal verloop van de schoolloopbaan. Daarnaast 
kunnen betrokken ouders een bijdragen leveren aan het schoolklimaat, kunnen zij de school een 
spiegel voorhouden en een bijdragen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. 

5.2 Ouderparticipatie 
Ouderparticipatie is een vorm van ouderbetrokkenheid. Het gaat daarbij om de actieve deelname van 
ouders aan activiteiten op school. Hierbij maken we het volgende onderscheid: 

• Ouderhulp in de vorm van hand- en spandiensten  

• Zitting in Oudercommissie (OC) of Medezeggenschapsraad (MR) 

Medezeggenschapsraad 
Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de 
medezeggenschapsraad (MR). Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan 
het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd. Als de MR ongevraagd een voorstel doet, dan 
moet het bestuur binnen drie maanden gemotiveerd schriftelijk reageren op dat voorstel. Eén keer per 
jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles wat hij heeft gedaan. De raad zorgt ervoor dat 
iedereen daarvan kennis kan nemen. Vaak zal de raad ook tussentijds zijn achterban informeren. Zo 
kunnen alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte blijven van wat er speelt. In feite kan 
de MR dus zorgen voor een grote openheid binnen de school. 

Blijft het bij praten alleen? 

De Medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee 
komen we op de twee soorten rechten die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht 
wil zeggen, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent 
echter niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor 
beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de 
MR dergelijke besluiten niet nemen. 

Dit schooljaar zijn de MR leden: 

Namens de ouders: 

Fokke Uiterwaal 

Kim van Esveld 

Marije Breukelman 

Namens het personeel: 

Nini de Jong 

Dennis Neeleman 

Maaike Kuling 
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Oudercommissie 
De OC bestaat in schooljaar 2022-2023 uit de volgende personen:  
Saskia Groot (voorzitter), Kirsten Bootsma (secretaris), Marleen Pijnacker (penningmeester), Youp 
Bimbergen, Alex Klein, Sanne Diepenbrock, Marleen Hoogland, Marloes Wesseling. 
 

De oudercommissie zet zich voor het volgende in: 

• Het organiseren van activiteiten als Sinterklaas, Kerst e.d. samen met het schoolteam. 

• Het informeren van de ouders over actuele onderwerpen/activiteiten en de gang van zaken 
van de oudercommissie tijdens informatieavonden. 

• Het bevorderen van de samenwerking tussen het team, medezeggenschapsraad, 
klassenouders en ouders. 

Ieder OC-lid werkt mee aan meerdere activiteiten waarbij per 
activiteit één lid is aangewezen als initiator. De leden kunnen 
dit niet alleen en hebben bij alle projecten de hulp van ouders 
nodig.  

Ook dit schooljaar heeft de oudercommissie weer veel 
projecten op de planning staan waarbij ouderhulp gevraagd 
zal worden. Middels het Adalbertusjournaal wordt u op de 
hoogte gehouden.  

 
 

 

 

5.3 Informatieavonden 
Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond, zodat u op de hoogte bent van alle 

informatie van de groep. Ook wordt er jaarlijks een VO voorlichtingsavond gegeven. Deze avond is 

bedoeld voor de ouders van de groepen 6 t/m 8.  

 

OC organiseert: 

Feestdagen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) 

Schoolreisje/schoolfeest 

Sportdag/Avondvierdaagse 

Fotograaf 

Projectweken 

Afscheid groep 8 
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Hoofdstuk 6: Adreskatern 
 

Sint Adalbertusschool 
Claes van Kietenstraat 2 
2064 XT Spaarndam 
Telefoon: 023 5372423 
www.sintadalbertusschool.nl 
 
Stichting Twijs 
Bezoekadres: 
Garenkokerskade 19 
2013 AJ Haarlem 
 
Postbus 2018 
2002CA Haarlem 
 
Telefoon: 023 7078380  
info@twijs.nl 
 
 
Hero (Buitenschoolse Opvang) 
De Boeg/Boemerang 
Boezemkade 11 
2063 JH SPAARNDAM 
Telefoon:023 – 5377134 
www.herokindercentra.nl  
 
Schoolcoach 
Ariadne Soares 
 
 

Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland 

Schipholpoort 2, 2034 MA Haarlem Postadres: 
Postbus 4145, 2003 EC Haarlem. Tel: 023 - 54 30 

116 info@po-zk.nl,   www.passendonderwijs-
zk.nl 

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) 
Opvoeden is soms best een uitdaging. Iedere 
ouder worstelt er wel eens mee. Je gaat 
scheiden en weet niet hoe je het je kinderen 
gaat vertellen. Of je tiener heeft last van 
faalangst en je wilt hem zo goed mogelijk 
helpen. Het maakt niet uit hoe groot of klein je 
vraag over opvoeden en opgroeien is, wij 
denken graag mee. 
https://www.cjghaarlemmermeer.nl/ 

GGD jeugd 
Jeugdverpleegkundige Inge Davelaar en 
jeugdarts Linde Boelhouwer zijn aan onze 
school verbonden. Tel: 023 – 7891777  
frontofficejgz@vrk.nl 

Leerplicht  
Annelies van den Reijer is de 
leerplichtambtenaar van onze school. Tel: 0900-
1852 of mail 
annelies.den.reijer@haarlemmermeer.nl  

Voor meer informatie: 

https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/leer
plicht-en-rmc 
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Hoofdstuk 7: TWijs 
De Sint Adalbertusschool maakt deel uit van Stichting TWijs. 

Stichting TWijs is per 1 januari 2020 ontstaan na een fusie van de stichtingen Sint Bavo en Salomo. 

Beide stichtingen wilden blijvend vernieuwen om hoogstaand onderwijs en goed werkgeverschap te 

bieden. Geïnspireerd door de duurzame ontwikkelingsdoelen van de  Verenigde Naties hebben we in 

eerste instantie onze blik gericht op het jaar 2030. In  de jaren 2020-2030 worden 10.000 nieuwe 

kinderen aan ons toevertrouwd en in dezelfde periode verlaten 10.000 kinderen onze scholen – acht 

jaar ouder, vaardiger, aardiger en waardiger. Samen ontwikkelen we bij de kinderen de wijsheid om 

hun plaats in de wereld te vinden. Met meer dan 800 medewerkers en 31 scholen zijn we trots dat 

we dit mogen doen. Die trots komt terug in onze naam: TWijs. Tienduizend kinderen Wereldwijs.  

TWijs bestuurt scholen in de gemeenten Bloemendaal (met de dorpskernen Aerdenhout, 

Bennebroek, Bloemendaal en Overveen), Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en 

Zandvoort.  Rond de 7500 leerlingen bezoeken onze scholen. Er zijn 27 scholen voor basisonderwijs, 

1 school voor speciaal onderwijs, 1 internationale taalklas, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 

internationale school. 

TWijs heeft een christelijke/katholieke identiteit. Onze scholen staan open voor kinderen van elke 

levensbeschouwing indien en voor zover de school kan voorzien in de onderwijsbehoefte van het 

kind en de ouders (voogden)/verzorgenden de grondslag van de school delen of respecteren. Wij zijn 

ervan overtuigd dat wij door ons onderwijs aan en onze begeleiding van de kinderen bijdragen aan 

een menswaardige samenleving. Onze omgang met elkaar is gebaseerd op waarden die aan zo’n 

menswaardige (school-)samenleving bijdragen, zoals openheid en eerlijkheid, zorg dragen voor 

elkaar, respect en belangstelling hebben voor andere mensen en voor de wereld om ons heen.  

Missie 

TWijs wil leerlingen op onze scholen uitdagen zich veelzijdig (cognitief, sociaal/emotioneel, cultureel, 

creatief, lichamelijk/motorisch) en optimaal te ontwikkelen voor nu en in de toekomst, waarbij we 

het unieke in ieder kind respecteren. TWijs streeft daarbij naar een goed evenwicht tussen 

kennisontwikkeling, persoonlijke vorming en maatschappelijke toerusting, de drie doelen van het 

onderwijs.  

Wij stimuleren kinderen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en te leren om zelfstandig, 

kritisch en respectvol samen te leven. Dat willen we onze leerlingen ook laten ervaren op school en 

meegeven in een wereld die gekenmerkt wordt door snelle veranderingen en het stellen van steeds 

hogere eisen. 

Visie 

We staan voor onderwijs van hoog niveau. De stichting staat midden in de maatschappij en zoekt 

samenwerking om de missie te realiseren. We kijken waarderend en positief naar mogelijkheden en 

kansen voor elke leerling. De stichting stimuleert, motiveert en faciliteert de ambities van de scholen 

en medewerkers. Onze medewerkers hebben deskundigheid, passie en betrokkenheid en voelen zich 

uitgedaagd zich verder te ontwikkelen in hun professionaliteit om zo kwalitatief goed onderwijs aan 

te bieden. 

Wat merkt u van TWijs? 

Tijdens de schooltijd van uw kind loopt uw contact met school vooral via de leerkrachten en andere 

teamleden. Natuurlijk hebt u ook contact met de directeur van de school. De directeur overlegt 
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regelmatig met het bestuur van TWijs, soms ook over vragen die betrekking hebben op individuele 

leerlingen. De scholen van TWijs werken samen daar waar problemen opgelost en kansen benut 

kunnen worden. Zo worden kennis en ervaring gedeeld en versterkt. Hierdoor zorgen wij er samen 

voor dat het onderwijs aan de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd van hoge blijvende kwaliteit 

is.  

Wijsheid 

TWijs staat voor wijsheid. Wij willen de kinderen leren om ‘wijs’ in het leven te staan – waarbij 'wijs' 

niet alleen staat voor het hebben van kennis. Wij hopen dat de kinderen ook ‘duurzame 

vaardigheden’ ontwikkelen: inzicht, een onafhankelijke opstelling, mensenkennis en om nu en later 

de juiste keuzes kunnen maken. Dat begint natuurlijk thuis, bij de ouders, maar ook op school dragen 

we daaraan bij. Wij wensen de kinderen en hun ouders/voogden een wereldwijze schooltijd toe!  

Website TWijs 
De website van TWijs is steeds in ontwikkeling. U vindt daar allerlei ‘officiële’ stukken  die u als 

ouders kunt raadplegen.  

 

Contactgegevens 
Stichting TWijs 

Bezoekadres: Garenkokerskade 19, Haarlem 

Postadres: Postbus 2018 , 2002 CA Haarlem 

T: 023 7078380 

 

 

 

Ben Cüsters, bestuurder  
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Leerplicht 
Volgens de Leerplichtwet gaat ieder kind naar school vanaf de dag waarop het vier wordt. En vanaf 

de eerste dag van de maand die volgt op zijn of haar vijfde verjaardag, moet een kind naar school. Op 

die dag moet uw kind ook op school staan ingeschreven. Als het volledige schoolprogramma te zwaar 

is voor uw kind, dan mag het maximaal vijf uur per week thuisblijven. Dat moet dan tijdig vooraf aan 

de directie worden 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. 

Buitengewoon verlof  
Niet toegestaan 

Buitengewoon verlof buiten de vakanties de schooltijden is niet toegestaan.  

• 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 om de files te vermijden of omdat de 
vliegtickets dan goedkoper zijn? Dit zijn allemaal geen redenen voor verlof. 

• Wordt uw kind langere tijd behandeld, bijvoorbeeld voor logopedie of dyslexie? Daarvoor 
geeft de school geen verlof. Deze behandelingen moet u dus buiten schooltijd plannen. 

 

Wel toegestaan 

Er zijn een paar situaties waarin buitengewoon verlof wél wordt verleend.  

• Gewichtige omstandigheden 
Dit zijn omstandigheden die buiten de wil van de ouders en/of het kind zijn gelegen. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om overlijden binnen de familie, huwelijken of jubilea van ouders en 

grootouders of wettelijke verplichtingen waaraan buiten de schooltijden niet kan worden 

voldaan.  

• Behandeling bij vastlopen  
Als uw kind vastloopt in zijn leerproces en daarvoor behandeling nodig heeft die onmogelijk 

buiten schooltijd te verkrijgen is, kan de behandeling eventueel buiten schooltijd 

plaatsvinden. Of dat voor uw kind geldt, beoordelen de leerkracht, de intern begeleider en 

de directie, op basis van een onderzoek, handelingsplannen of een ontwikkelingsperspectief. 

Het verlof voor de behandeling(en) verleent de directeur. 

• Medische redenen 
Wanneer extra vakantie om medische redenen noodzakelijk wordt geacht. Er moet hiervoor 

een verklaring van de arts worden overlegd. 

• Beroep ouders 
Als vakantie onder schooltijden niet mogelijk is ivm beroep ouders 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. U dient een schriftelijke 

verklaring van de werkgever te overleggen. Een standaard werkgeversverklaring is daarvoor 

niet toereikend. 



 

  

 Schoolgids Sint Adalbertusschool 2022-2023                                                                                37 

In al deze gevallen gelden er beperkingen ten aanzien van de duur van het verlof / de extra vakantie 

en het moment waarop deze mag worden gepland.  

Andere verlofaanvragen betreffen bijvoorbeeld incidentele bezoeken aan tandarts, huisarts of 

ziekenhuis. We vragen u deze bezoeken buiten schooltijd te plannen, maar we realiseren ons dat dat 

niet altijd mogelijk is. Voor deze incidentele bezoeken geeft de directeur van de school meestal 

verlof.  

Indien de afspraak onder schooltijd valt, dan bent u verplicht om uw kind op school te komen 

ophalen. We sturen kinderen niet alleen naar huis. 

Uitzonderlijk verlof aanvragen 
Zowel voor verlof vanwege gewichtige omstandigheden als voor 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 is het aan de leerplichtambtenaar van de 

gemeente om hierover te beslissen. 

Aanvragen voor meer dan tien dagen extra vakantieverlof worden door de school 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 proces-verbaal kan opmaken. 

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

woongemeente.  

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 bestuur. Bij toezegging bepaalt het bestuur welke onderwijsactiviteiten voor de vrijstelling in de 

plaats komen. 

Schorsing en verwijdering 

Schorsing  
Als een leerling bij herhaling ernstig wangedrag vertoont, waardoor het onderwijsproces wordt 

verstoord of de veiligheid in het geding is, kan het een schorsing krijgen. Dit is een ordemaatregel – 

geen straf. De leerling mag dan tijdelijk (twee tot maximaal vijf dagen) niet op school komen. Door de 

schorsing kan het kind, of de groep, tot rust komen. De school heeft dan gelegenheid om, samen met 

de ouders, na te gaan hoe het beste kan worden gehandeld. 

De directeur hoeft de leerplichtambtenaar niet te informeren; schorsen is een vorm van 'geoorloofd 

verzuim'. De directeur moet wel de onderwijsinspectie informeren. 

De directeur kan ook met onmiddellijke ingang schorsen, indien de geestelijke en de lichamelijke 

gezondheid en/of veiligheid van de medeleerlingen of van de personeelsleden dit vereist. Een 

onmiddellijke schorsing wordt achteraf schriftelijk aan de ouders bevestigd. 
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De directeur legt de aanleiding voor de schorsing vast, evenals en de achterliggende motieven van 

een schorsing. Ouders krijgen na enige tijd van de directeur te horen of de schorsingsmaatregel heeft 

gewerkt.  

De procedure is vastgelegd in het Protocol Schorsing. Tegen een schorsingsbesluit is bezwaar 

mogelijk; in het protocol kunt u lezen hoe dat kan.  

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; bij de onderwijsinspectie gebeurt dat anoniem. 

Verwijderen gebeurt op verzoek van de directeur. Er wordt een aantal stappen gevolgd.  

1. De directeur hoort eerst de groepsleerkracht van het kind.  
2. De directeur overlegt met de ouders. In dit gesprek kunnen de ouders hun standpunt 

duidelijk maken. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt, bestemd voor beide partijen.  
3. De directeur legt zijn verzoek voor aan het bestuur. Hij moet zijn verzoek motiveren en 

schriftelijk documenteren. 
4. Het bestuur overlegt met de directeur. 
5. Het bestuur deelt de ouders schriftelijk het (voorgenomen) besluit tot verwijdering mee. 

Een leerling kan pas definitief verwijderd worden wanneer een andere school zich bereid heeft 

verklaard de betrokken leerling op te nemen. De leerling moet daar onmiddellijk terechtkunnen.  

De ouders kunnen bezwaar aantekenen tegen de verwijdering binnen zes weken na dagtekening van 

het verwijderingsbesluit.  

 

Geschillencommissie passend onderwijs 
Ouders van leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal 
onderwijs kunnen bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) een geschil indienen tegen 
het schoolbestuur over: 

• (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 

• de verwijdering van leerlingen 

• de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. 

Op de website van de Geschillencommissie passend onderwijs 

(https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo) leest u alles 

over het indienen van uw verzoekschrift tot behandeling van het geschil. Postadres: 

Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht en e-mailadres: info@onderwijsgeschillen.nl 

 

Vervanging bij ziekte leerkracht 
Als de leerkracht van uw kind ziek is, geeft hij/zij dat door aan de schoolleiding (directeur), uiterlijk 

om 07.00 uur op de eerste dag van afwezigheid. Er zijn diverse opties voor de opvang van de klas.  

Ze staan hieronder in de voorkeursvolgorde. Is optie 1 niet mogelijk, dan onderzoeken wij optie 2, 

enzovoorts.  

 

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
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1. De groep van uw kind krijgt een vervanger. Dit kan een leerkracht van de flexpool van Twijs 
zijn, de duo-partner of een andere parttimer van de school.  

2. Uw kind krijgt les in een andere groep, bij voorkeur in een parallelgroep. Is uw kind 4 jaar? 
Dan vragen wij u om het thuis te houden.  

3. Uw kind krijgt les van de leerkracht van de parallelgroep; deze leerkracht geeft dan les aan 
twee groepen. Dat gebeurt alleen waar dat in de praktijk mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de 
lokalen van de groepen zich naast elkaar bevinden. 

4. Lukt al het voorgaande niet, dan vragen wij u om uw kind een dag per week thuis te houden. 
Hiervoor maken wij clusters van groepen die in een wisselrooster thuisblijven. U wordt 
uiterlijk de dag van tevoren geïnformeerd. Vanaf groep 4 geven wij huiswerk mee. Als u geen 
opvangmogelijkheid heeft, mag uw kind – na overleg met de directeur – naar school komen. 

Tenslotte: het kan gebeuren dat de (adjunct-)directeur, intern begeleider of remedial teacher de 

afwezige leerkracht voor één of twee dagen vervangt. Dit heeft uitdrukkelijk niet de voorkeur van het 

bestuur. Leiding geven aan het team, de goede voortgang en de kwaliteit van het onderwijs 

verdienen immers ononderbroken de aandacht. Daarom komt dit maar heel zelden voor. 

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte  
Conform de Wet passend onderwijs is ieder kind welkom op onze school, ook kinderen die extra 

ondersteuning nodig hebben. Voor ieder kind realiseren wij zoveel mogelijk ‘adequaat onderwijs’. 

Daarmee bedoelen wij: een onderwijsaanbod dat zoveel mogelijk is afgestemd op wat het kind nodig 

heeft, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht. 

Aanmelding van leerlingen met ondersteuningsbehoefte 
Haarlemse basisscholen hanteren allemaal eenzelfde plaatsingsbeleid voor toekomstige vierjarigen. 
Zie hiervoor www.naarschoolinHaarlem.nl. Aanmelding bij scholen in een andere gemeente dan 
Haarlem dient schriftelijk te gebeuren, via het inschrijfformulier van TWijs. Dat is op te halen bij de 
school. Uiterlijk tien weken voor de vierde verjaardag van uw kind willen wij dat ingevuld en 
ondertekend ontvangen. U kunt het ons per post sturen, maar u kunt het ook inscannen en mailen.  
Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kunt u dat aangeven. Het doel van plaatsing in het 
regulier primair onderwijs is dat de ontwikkeling van het kind wordt bevorderd. Sommige kinderen 
zijn beter op hun plaats in het SBO of SO. Deze afweging gebeurt zorgvuldig. In de regio Zuid-
Kennemerland wordt hiervoor het volgende stappenplan gehanteerd. Dit stappenplan geldt ook bij 
een gewenste overstap naar een andere basisschool.  

 

1. Aanmelding 
Aanmelding door de ouders bij de directie van de school of via het plaatsingsbeleid, daarna 

inschrijven via het inschrijfformulier van de school.  

a. Ouders vullen het inschrijfformulier in en geven aan of hun kind extra ondersteuning nodig heeft.  
b. De school gaat een gesprek aan met de ouders. Hierin: 

o vragen wij u of u uw kind al eerder bij een andere school heeft aangemeld 
o vragen wij of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de 

ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties 
o lichten wij de visie van de school toe 
o lichten wij de procedure toe 

c. Het team wordt gevraagd hierin mee te denken. 
 

2. Informatie verzamelen 
De school vraagt gegevens op bij relevante instellingen, eventueel aangevuld met informatie van het 
kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal waar uw kind geweest is.  

http://www.naarschoolinhaarlem.nl/
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3. Overwegingen 
De specifieke behoeften van de leerling worden in kaart gebracht. Bekeken wordt wat de behoeften 

zijn op de volgende gebieden: pedagogisch, didactisch, kennis en vaardigheden van de leerkracht, de 

organisatie van de school en de klas, de mogelijkheden met betrekking tot het gebouw en het 

materieel, de relatie ten opzichte van de medeleerlingen en hun ouders. Aanvullende informatie kan 

worden opgevraagd.  

 

De school onderzoekt op basis van de inventarisatie wat de leerling nodig heeft om op de school te 

kunnen functioneren, welke mogelijkheden en middelen de school zelf heeft en welke 

ondersteuningsmogelijkheden er door anderen, zoals gemeente en speciaal onderwijs, geboden 

kunnen worden. 

Als school hebben wij beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de 

mogelijkheden in het opvangen van leerlingen. 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. 

 

4. Besluit 
De school moet binnen zes weken beslissen of de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan 

eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd. De schooldirecteur neemt, nadat hij/zij het 

team heeft gehoord, het besluit over toelating van de leerling. Hij geeft daarmee dus antwoord op de 

vraag of 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. Het besluit wordt uiteraard in 

een gesprek met de ouders toegelicht. 

 

a. Bij niet-plaatsing 
Als de leerling met een ondersteuningsbehoefte niet kan worden geplaatst, zoekt de school 
een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een reguliere school zijn of een 
school voor speciaal (basis) onderwijs. Gezocht wordt naar een goede balans tussen de 
wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen.  

b. Bij plaatsing 
Als het kind wordt geplaatst, wordt er samen met de ouders een plan opgesteld. Dit plan 
bevat een overzicht van inzet en van middelen, eventuele ondersteuning van derden en 
aanpassingen binnen de school. Het plan is maatwerk en kan daardoor per plaatsing sterk 
verschillen. Twee keer per jaar evalueren wij intern en met de ouders het plan. Wanneer 
blijkt dat de school tegen een grens aan loopt, zal de school met ouders 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 
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ondersteuning. Soms levert het SO of het SBO een bijdrage aan een passend 
onderwijsaanbod op de basisschool (door kennis te delen en informatie te verstrekken), 
soms wordt de leerling tijdelijk geplaatst op het SO of het SBO.  

 
Alle afspraken over extra zorg voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en eventuele 
plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs, zijn terug te vinden in het Ondersteuningsplan van het 
Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland (in te zien op de school). 
 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland  
Op basis van de Wet passend onderwijs, die sinds augustus 2014 van kracht is, hebben 

schoolbesturen zorgplicht: ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van passend onderwijs en 

krijgen daarvoor de middelen van het ministerie van OC&W. Om passend onderwijs goed te kunnen 

vormgeven, maken de scholen van TWijs deel uit van het Samenwerkingsverband passend onderwijs 

Zuid-Kennemerland. Hierin zitten alle scholen voor primair onderwijs uit de gemeenten 

Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort. 

Wat betekent passend onderwijs voor het samenwerkingsverband? 

“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 willen school of ouders onderzoek laten verrichten naar bijvoorbeeld de leercapaciteiten van 

leerlingen of naar mogelijke dyslexie. Omdat wij staan voor kwaliteit in het onderwijs, laten wij 

dergelijk onderzoek doen door psychologen of orthopedagogen die lid zijn van het NIP (Nederlands 

Instituut voor Psychologen) of de NVO (Nederlandse Vereniging voor pedagogen en 

Onderwijskundigen).  

Wij werken daarom alleen met onderstaande deskundigen:  

• Registerpsycholoog NIP  

• Orthopedagoog Generalist NVO 

• Kinder- en jeugdpsychologen NIP 

• Orthopedagogen-generalist NVO  

• Gezondheidszorgpsychologen BIG.  
Deze kwaliteitseis geldt ook voor onderzoek dat ouders laten verrichten op eigen initiatief.  

De inschrijving in het Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP register of het Orthopedagoog-Generalist NVO-

register laat zien dat iemand minstens een vakbekwaamheidsniveau heeft op postmasterniveau. 

Leden en geregistreerden zijn gebonden aan de beroepscode. Elke vijf jaar moeten de 

geregistreerden aantonen dat zij hun vak hebben bijgehouden door werk en door het volgen van 

scholing en intervisie; dan wordt hun registratie voor vijf jaar verlengd.  

 
 

Overstapservice Onderwijs (OSO)  
Als een leerling overstapt naar het voortgezet onderwijs (VO), dan heeft de nieuwe school gegevens 

over die leerling nodig. Sinds het schooljaar 2016-2017 is de Overstapservice Onderwijs (OSO) 
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hiervoor de landelijke (digitale) standaard. Met OSO kunnen scholen gegevens veilig en betrouwbaar 

digitaal uitwisselen, conform de wettelijke eisen. 

In het overstapdossier – het onderwijskundig rapport – draagt de basisschool gegevens over die de 

VO-school nodig heeft voor het leren en begeleiden van de leerling. In principe worden uitsluitend 

gegevens uitgewisseld die relevant zijn voor de nieuwe school. Dit zijn: 

• gegevens van de instelling/school  
• gegevens van de leerling en zijn ouders en eventueel verzorgers  
• het overstapadvies  
• gegevens over de schoolloopbaan (doublures e.d.) 
• verslag van sociaal-emotioneel functioneren (t.a.v. schooltaken en werkhouding)  
• verzuim  
• toetsresultaten. 

De basisschool is verantwoordelijk voor de inhoud van het overstapdossier. De ouders hebben te 

allen tijde inzagerecht in het overstapdossier.  

Voor sommige leerlingen is het nodig dat de basisschool méér gegevens stuurt naar de VO-school: als 

de extra gegevens voor de VO-school relevant zijn om de leerling op de nieuwe school goed te 

kunnen begeleiden en te laten leren.  

Medicijnverstrekking en medisch handelen  
Als leerlingen op school pijn hebben, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet, 
is de leerkracht voor hen meestal het eerste aanspreekpunt. Met eenvoudige middelen, zoals 
paracetamol, zijn dergelijke klachten eenvoudig te verhelpen. Daarnaast krijgen leerkrachten 
verzoeken van ouders of verzorgers om hun kinderen door de arts voorgeschreven medicatie toe te 
dienen. Ook wordt er werkelijk medisch handelen van leerkrachten gevraagd zoals het toedienen van 
een injectie, het geven van sondevoeding, et cetera. Als dit soort medische handelingen op school 
kunnen worden uitgevoerd, kunnen sommige kinderen gemakkelijker een reguliere school bezoeken. 
Het brengt echter ook risico’s met zich mee. Daarom werken de TWijs-scholen werken met een 
Medicijnprotocol. Dit protocol is gebaseerd op het voorbeeldprotocol van de PO-raad. Dit 
medicijnprotocol, in te zien op school, geeft een richtlijn voor scholen in de volgende drie te 
onderscheiden situaties:  

• de leerling wordt ziek op school;  

• het verstrekken van medicijnen op verzoek van ouders en  

• medische handelingen. 
Conform het arbeidsrecht mag een individuele leerkracht weigeren medische handelingen uit te 
voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht.   
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Afspraken over de samenwerking tussen ouders en school 
Het is vanzelfsprekend dat school en ouders goed met elkaar samenwerken in het belang van hun 

eigen en andermans kinderen. Maar waar bestaat dat samenwerken uit? Wat wordt er dan van u 

verwacht en wat kunt u van school verwachten? We zetten het hieronder op een rij. 

 

(Naam school)  Ouders/ verzorgers 

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 ervoor 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 vermeld zijn. 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. 
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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. 

Een van de zaken die daarbij horen, is dat 

iedereen op onze school respectvol met elkaar 

omgaat en met elkaar communiceert. Als dat 

onverhoopt niet het geval is, dan spreken we 

elkaar daarop aan en staat ieder open voor een 

goede oplossing. 

De ouders/verzorgers onderschrijven het 

belang van en werken mee aan een leefbare en 

veilige school.  

Een van de zaken die daarbij horen, is dat 

iedereen op onze school respectvol met elkaar 

omgaat en met elkaar communiceert. Als dat 

onverhoopt niet het geval is, dan spreken we 

elkaar daarop aan en staat ieder open voor een 

goede oplossing. 

 

Informatievoorziening gescheiden ouders 
De school informeert ouders over de prestaties en het welbevinden van uw kind. Ons uitgangspunt is 

dat het belang van uw kind voorop moet staan. Dat is er in het algemeen bij gediend als beide ouders 

goed op de hoogte zijn van wat er op school gebeurt, óók als zij gescheiden zijn. Daarom hebben wij 

een protocol Informatievoorziening gescheiden ouders. Hierin kunt u lezen op welke manier de 

school gescheiden ouders informeert. Op basis van het protocol weet u wat u van de school mag 

verwachten, wat de school van u  verwacht 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 TWijs 

of aan de school vragen een exemplaar aan u te overhandigen.  

  

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelende raad voor alle scholen 

die aangesloten zijn bij de stichting TWijs. De GMR adviseert het bestuur en heeft advies- en 

instemmingsrecht aangaande 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. Aan de GMR zijn commissies verbonden. Zij bereiden onderwerpen 

voor die de GMR moet behandelen, bijvoorbeeld onderwerpen waarover het bestuur advies of 

instemming van de GMR vraagt.  

De GMR bestaat uit zeven ouders en zeven personeelsleden, in totaal 14 leden dus. Zij zijn als ouder 

of als personeelslid verbonden aan een van de scholen van TWijs. In de GMR vertegenwoordigen zij 

echter niet het specifieke belang van hun school, maar dat van álle TWijs-scholen. Elk GMR-lid 

onderhoudt contact met de MR van één of meerdere scholen. Daardoor weten GMR en MR van 

elkaar wat er leeft en speelt op de scholen. Het medezeggenschapsstatuut en de reglementen voor 

de GMR en de MR vindt u op de website van TWijs. 
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Sponsoring 
Door sponsoring kunnen wij financiële speelruimte creëren die zowel ten goede komt aan het 

onderwijs als aan allerlei andere activiteiten. Onze school staat daarom positief tegenover 

sponsoring. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en 

doelstelling van de school. Daarom willen wij op een transparante en zorgvuldige manier met 

sponsoring omgaan. De scholen van TWijs houden zich aan het sponsorconvenant dat in 2020 tussen 

het onderwijs en met ministerie van OC&W is afgesloten. Daarin staan onder andere de volgende 

uitgangspunten: 

• de samenwerking met de sponsor mag de ontwikkeling van kinderen niet schaden;  

• de inhoud van het onderwijs mag niet worden beïnvloed; 

• het uitvoeren van de kernactiviteiten van de school mag niet afhankelijk van sponsoring 
worden;  

• alle betrokkenen bij de school moeten op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan. 
Een sponsorbedrag dat groter is dan € 2500 moet gemeld worden bij het bestuur van TWijs. 

 

Verzekeringen 

Schoolongevallenverzekering 
De scholen van TWijs zijn verzekerd in het geval van schoolongevallen. Leerlingen zijn daardoor 

tijdens de schooluren en op weg naar en van school verzekerd tegen de financiële gevolgen van een 

ongeluk. Ook bij uitstapjes of sporttoernooien die door school georganiseerd worden, zijn 

deelnemers en begeleiders verzekerd. Hierbij geldt dat de verzekeraar bepaalt of tot een uitkering 

wordt overgegaan. Daarvoor moet aan de polisvoorwaarden zijn voldaan. De uitkeringen kennen een 

maximum. 

Geneeskundige en tandheelkundige kosten worden – tot een bepaald maximum – uitsluitend 

vergoed wanneer de eigen ziektekostenverzekering van ouders/verzorgers de kosten niet of niet 

volledig voor haar rekening neemt (bijvoorbeeld in verband met eigen risico). 

Voor vragen over de verzekering kunt u terecht bij de schoolleiding.  

Algemene aansprakelijkheid 
De school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen. Voor schade die 

de leerling zélf aanricht, legt de wetgever de verantwoordelijkheid niet bij de school, maar – 

afhankelijk van de leeftijd – óf bij de leerling zelf, óf bij de ouders/wettelijke vertegenwoordigers. 

Een voorbeeld: er scheurt een jas doordat twee kinderen vechten of bij spel. De school kan dat niet 

altijd voorkomen en hoeft de schade niet te vergoeden. Het is daarom belangrijk dat ouders een 

particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben.  

Alle TWijs-scholen zijn verzekerd tegen algemene aansprakelijkheid. Dit geldt voor gevallen waarin 

een leerling schade lijdt door verwijtbaar handelen van de school.  

De verzekeraar bepaalt of de school aansprakelijkheid moet opnemen en voor welk bedrag; dat doet 
de school niet zelf. 
 
De verzekeraar bepaalt of de school aansprakelijkheid moet opnemen en voor welk bedrag; dat doet 
de school niet zelf. 
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Eigendommen leerlingen 
De school is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor verlies van of schade aan eigendommen van 
leerlingen; dit valt daarom 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 basisschoolleerlingen nogal eens voorkomt. Het is mogelijk om u hiervoor apart te 
verzekeren (onder andere bij Verus).   
 

Klachtenregeling 
Overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan er misverstanden. Mocht u het op bepaalde punten niet 

eens zijn met ons, of klachten hebben over de gang van zaken op school, dan kunt u onderstaande 

route volgen. 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.  

Onderstaand vindt u de meest wenselijke ‘route’, bestaande uit vier stappen die u kunt doorlopen 

om een klacht in te dienen. Daarnaast zijn er op school, bij het bestuur en extern mensen die u kunt 

raadplegen om u te helpen bij het indienen van uw klacht; deze worden in de volgende paragraaf 

‘Hulp bij uw klacht’ besproken.  

Daarnaast kunt u altijd terecht bij de landelijke klachtencommissie. 

De route 

1. U bespreekt uw klacht bij voorkeur eerst met de direct betrokkene, bijvoorbeeld de 
leerkracht van uw zoon of dochter. Samen zoeken we naar een goede oplossing. 

2. Als dat voor u niet het gewenste resultaat oplevert, dan kunt u een afspraak maken met de 
directeur. 

3. Als u er met de school niet uitkomt, of als uw klacht over de directeur gaat, kunt u zich 
wenden tot TWijs (het bestuur). Eerst heeft u een voorgesprek met de bestuurssecretaris 
en/of de beleidsadviseur onderwijs daarna gaat u zo nodig in gesprek met het bestuur. Ons 
schoolbestuur heeft het landelijke model klachtenregeling ondertekend (zie klachtenregeling 
TWijs op de website). Hoewel er sprake kan zijn van verschillende belangen, is ons er alles 
aan gelegen klachten zorgvuldig en met respect voor de betrokkenen af te handelen.  

4. Indien het voor u niet wenselijk of mogelijk is om een klacht rechtstreeks te bespreken, 
bijvoorbeeld vanwege de aard van de klacht, of als afhandeling niet naar tevredenheid heeft 
plaatsgevonden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Stichting Geschillen Commissies 
Bijzonder Onderwijs (GCBO); zie paragraaf Landelijke klachtencommissie hieronder.  

 

Hulp bij uw klacht 

Externe vertrouwenspersonen TWijs  

Voor klachten op school die te maken hebben met discriminatie/racisme; agressie/geweld; seksuele 
intimidatie of pesten kunt u terecht bij de vertrouwenspersonen van TWijs. De vertrouwenspersonen 
ondersteunen de leerling/klager en gaan na of een oplossing bereikt kan worden door bemiddeling. 
De vertrouwenspersonen kunnen een melder van een klacht begeleiden en ondersteunen bij 
eventuele verdere stappen, bijvoorbeeld richting het schoolbestuur, de Landelijke 
Klachtencommissie, hulpverlening of justitie. Ook kunnen zij, indien noodzakelijk of wenselijk, 
doorverwijzen naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.  De vertrouwenspersonen 
zijn onafhankelijk en behartigen in eerste instantie de belangen van de klager.  
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TWijs beschikt over twee vertrouwenspersonen:  

Mevrouw Betty van der Vlist en de heer Leo Deurloo  

Telefoon: 023-7078387 

E-mail: vertrouwenspersoon@twijs.nl  

 
Contactpersoon op school 

U kunt er ook voor kiezen om uw klacht (eerst) te melden bij de contactpersoon van de school. De 
contactpersoon draagt zorg voor de eerste opvang, kan u informatie geven over de klachtenregeling 
en u eventueel in contact brengen met de vertrouwenspersonen. De interne contactpersoon heeft 
zelf geen bemiddelende rol.  

Op onze school zijn contactpersoon:  

Corine van der Grinten – corine.vandergrinten@twijs.nl  

Anja Zondag – anja.zondag@twijs.nl  

  

Externe vertrouwenspersonen GGD Kennemerland  

Daarnaast is TWijs aangesloten bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Kennemerland. 
Daar zijn enkele medewerkers beschikbaar als externe vertrouwenspersoon. Zij zijn bereikbaar via de 
contactpersoon van de school of via onderstaande contactgegevens. Net als onze externe 
vertrouwenspersonen zijn zij onafhankelijk en behartigen zij de belangen van de klager. De GGD 
heeft specifieke kennis op het gebied van jeugdgezondheidszorg, agressie, seksuele intimidatie en 
geweld.  

Afdeling Jeugdgezondheidszorg Frontoffice JG (bereikbaar van ma t/m vrij van 08.30 – 12.30 uur en 

van 13.00 – 17.00 uur) 

Telefoon: 023-7891777 

E-mail: frontofficejgz@vrk.nl 

• Vertrouwensinspecteur 
Bij klachten rond geweld en seksuele intimidatie of seksueel misbruik kan iedereen – dus ook een 

kind –rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van de inspectie onderwijs via 

0900 111 3 111. De vertrouwensinspecteur luistert en informeert. Zo nodig adviseert de 

vertrouwensinspecteur ook, bijvoorbeeld over een traject naar het indienen van een formele klacht 

of het doen van aangifte. 

 

Landelijke klachtencommissie 

De landelijke klachtencommissie, GCBO, beheert enkele onafhankelijke klachtencommissies die 

ingediende klachten onderzoeken en advies uitbrengen aan het bevoegd gezag en aan de direct 

betrokkenen (klager en aangeklaagde). U kunt er te allen tijde terecht om een klacht in te dienen. 

Contactgegevens:, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, tel. 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur), e-

mail info@gcbo.nl, website www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl. 
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Kindermishandeling en huiselijk geweld 
Het team hanteert samen met de andere scholen van het samenwerkingsverband Zuid-
Kennemerland de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode beschrijft welke 
stappen een school moet doorlopen bij het signaleren en behandelen van (vermoedens van) huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Het doel hiervan is dat sneller en adequater wordt gehandeld en dat 
daardoor minder kinderen worden geconfronteerd met geweld en mishandeling. De meldcode ligt 
ter inzage bij de directie. 
 

Verwijsindex 
Bij een vermoeden van kindermishandeling zal de school meestal de stappen van de Meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling zetten. Daarnaast kan er een melding worden gedaan in de 

Verwijsindex risicojongeren (0-23 jaar). Dit is een digitaal samenwerkingsinstrument voor 

professionals zoals leerkrachten, hulpverleners en begeleiders. Het doel van de Verwijsindex is dat 

professionals met elkaar in contact komen als zij voor eenzelfde kind signaleren dat het in zijn 

ontwikkeling bedreigd wordt. Het doel daarvan is 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 wettelijk verplicht voor alle professionals in de jeugdketen. 

Meldplicht en aangifteplicht bij seksuele intimidatie en geweld 
Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen behandelen klachten van ouders/leerlingen 

zorgvuldig. Als het bestuur van TWijs klachten van ouders en leerlingen krijgt over situaties waarbij 

mogelijk sprake is van (een vermoeden van) ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is het 

bestuur verplicht om aangifte te doen bij politie of justitie. Alleen dan is gerechtelijke vervolging 

mogelijk.  

Daarnaast hebben personeelsleden meldplicht: als zij vermoeden of weten dat een medewerker van 

school een zedenmisdrijf pleegt, moeten zij dit melden bij de directie of het bestuur. Alleen zo kan 

het bevoegd gezag daadwerkelijk op de hoogte worden gebracht van een mogelijk strafbaar feit. 

De aangifte- en meldplicht gelden als een medewerker van de school een zedenmisdrijf pleegt. 

Onder ‘medewerker’ wordt hier verstaan zowel personeelsleden als personen die buiten 

dienstverband werkzaamheden verrichten voor de school, zoals stagiairs, schoonmaakpersoneel, 

uitzendkrachten en vrijwilligers. 

De meldplicht geldt voor alle personeelsleden. Ook contactpersonen en vertrouwenspersonen die 

binnen hun taakuitoefening informatie krijgen over vermeende zedendelicten, hebben de 

verplichting om het bevoegd gezag onmiddellijk te informeren. Vertrouwenspersonen kunnen zich in 

dit geval niet op hun geheimhoudingsplicht beroepen. 

Privacybescherming 
Om onze taak als school goed te kunnen uitvoeren hebben wij persoonsgegevens van onze leerlingen 

en hun ouders/ verzorgers nodig. Uiteraard gaan wij uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. Zo 

zorgen wij dat ze goed beveiligd zijn. De toegang tot de gegevens is beperkt tot een minimaal aantal 

personen. 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens 

• om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de bekostiging van onderwijs; 
• vanwege een gerechtvaardigd belang, zoals bij de inzet van digitale leermiddelen; 
• vanwege de uitvoering van een publiekrechtelijke taak, zoals bij de 

toelaatbaarheidsverklaring van speciaal onderwijs en de Overstap Service Onderwijs (OSO); 
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• vanwege de uitvoering van de onderwijsovereenkomst, zoals bij het innen van de 
ouderbijdrage; 

• om vitale belangen te beschermen, zoals bij de registratie van (ernstige) allergieën. 
•  

Wanneer wij gegevens willen verwerken die niet onder deze doelen vallen, zullen wij u schriftelijk om 

toestemming vragen. Dat doen wij bijvoorbeeld voor het gebruik van beeldmateriaal. Deze 

toestemming kunt u op elk moment intrekken.  

Daarnaast heeft u het recht om de verwerkte gegevens in te zien, te laten aanpassen, bezwaar te 

maken, te laten wissen en te verzoeken om de gegevensverwerking te staken. Een verzoek daartoe 

kunt u indienen bij de functionaris gegevensbescherming van TWijs: fg@twijs.nl. 

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit echt nodig is om de doelen te bereiken. 

Om er zeker van te zijn dat deze partijen, bijvoorbeeld het ministerie van Onderwijs, of de 

aanbieders van digitale leermiddelen, de gegevens net zo zorgvuldig behandelen als wij dat doen, 

sluiten we met hen verwerkersovereenkomsten, waarin wij hun verplichtingen vastleggen. 

Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens door TWijs vindt u in 
de privacyverklaring op de website van TWijs.nl. Tevens kunt u hier ook het protocol sociale media 
vinden. Hier vindt u de afspraken die wij hebben gemaakt over ons gewenste gedrag op sociale 
media.  
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