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Directie:  
C. W. van der Vijver / J.Punt (interim) 
071-4082347 (school) 
E-mail j.punt@oranjenassau.pcborijnsburg.nl 
c.vandervijver@oranjenassauschool. 
           pcborijnsburg.nl 
 
Schooltijden:  
Groep 1 t/m 4:  
08.30 - 12.00 uur  
13.30 - 15.30 uur  
(woensdag van 8.30 – 12.15 uur en elke 
vrijdagmiddag geen school)  
Groep 5 t/m 8:  
08.30 - 12.00 uur  
13.30 - 15.30 uur  
(woensdag: 8.30 – 12.15 uur)  
 
Gymzaal:  
Sportlocatie “Katwijkerweg” 
Katwijkerweg 6b, 
2231 SB Rijnsburg 
071-4022197 
 
Sportbedrijf Katwijk 
Piet Heinlaan 5 
2224 SW Katwijk 
Telefoon: 071-4015947 
Email: info@sbkatwijk.nl 

Vereniging PCBO:  
De Oranje-Nassauschool is één van de zes 
basisscholen van de Vereniging voor 
Protestant Christelijk Basis Onderwijs te 
Rijnsburg.  
Postbus 153 
2230 AD Rijnsburg 
Tijdelijk bezoekadres: 
De Burgt 
Burg.Koomansplein 1 
2231 DA Rijnsburg  
071-4097780 
Website: www.pcborijnsburg.nl 
 
Directeur / Bestuurder:  
Dhr. P. van Leeuwen  
bereikbaar op maandagen op bovenstaand 
adres / telefoonnummer  
 
Inspectie onderwijs:  
Email: info@owinsp.nl  
Website: www.onderwijsinspectie.nl  
Vragen over onderwijs: 0800-8051(gratis)  
 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie: 
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld. Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 
0900-1113111(lokaal tarief).  
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Een woord vooraf 
 
Een belangrijk deel van een kinderleven speelt zich af op school. U, als ouders/verzorgers, 
vertrouwt de kinderen toe aan de zorg van de leerkrachten. Het is onze uitdaging om uw 
kinderen, zo goed als binnen de mogelijkheden van de Oranje-Nassauschool past, te 
begeleiden.  
 
In deze schoolgids willen we u als ouders (en ouders van toekomstige leerlingen) het één en 
ander over onze school vertellen. In deze gids vindt u informatie over de uitgangspunten van 
de school, over wat we willen bereiken en de manier waarop we dat trachten te realiseren. 
Met de schoolgids geven wij u een beeld van onze school.  
 
Tevens kunt u het één en ander lezen over een aantal praktische zaken, zoals belangrijke 
adressen, school- en vakantieroosters en belangrijke data. Ook relevante procedures en 
werkwijzen die onze school hanteert, kunt u in de gids terugvinden. Wij hopen dat u de 
informatie die u nodig hebt, kunt vinden in deze schoolgids. 
 
De schoolgids heeft de functie van een naslagwerk. Voor meer informatie kunt u altijd terecht 
bij de directie of bij één van de leerkrachten. Voor actuele informatie bezoekt u onze website. 
 
Toekomstige ouders nodigen wij graag uit voor een bezoek en een gesprek. U kunt dan de 
sfeer proeven en eventuele vragen stellen. 
Heeft u aanvullingen of suggesties betreffende de inhoud van de schoolgids, dan houden we 
ons vanzelfsprekend aanbevolen. 
 
De schoolgids heeft de instemming van de medezeggenschapsraad. De schoolgids is alleen 
digitaal beschikbaar. 
 
 
Tot slot wil ik u, namens het team, de OR en de MR, veel „leesplezier‟ toewensen! 
 
 
Jan Punt 
interim-directeur 
 
 
 
 
 
 

‘Op O.N.S. kun je rekenen, we willen iets voor je betekenen!’ 
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Een eerste indruk 
In deze schoolgids schrijven we uitgebreid over de doelen en de werkwijzen van onze 
school. Maar om te beginnen willen we heel kernachtig zeggen waar het op onze school om 
draait:  

 Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat.  

 Wij werken aan een fijne sfeer in de klassen en de leerkrachten doen er alles aan om 
uit uw  kind te halen wat erin zit.  

 Daarbij speelt u als ouder een belangrijke, stimulerende rol.  
 
De Oranje-Nassauschool is een protestants-christelijke basisschool.  
Onze school is ontstaan op 1 augustus 1997 door de fusie van de Koningin Beatrixschool en 
de Willem-Alexanderschool. 
 
Onze school bestaat uit 8 groepen. Er werken vijftien groepsleerkrachten, een 
onderwijsassistent en een conciërge. Dit betekent dat sommige groepen één leerkracht 
hebben en andere groepen twee leerkrachten. Ook hebben wij een vakleerkracht gym en 
een leerkracht met als taak Intern Begeleider. De IB-er coördineert de zorg voor onze 
leerlingen. De onderwijsassistent ondersteunt de kinderen/de groepsleerkrachten 
Vier leerkrachten hebben naast hun taak als groepsleerkracht nog een extra taak: een 
Remedial Teacher, een onderbouwcoördinator, bovenbouwcoördinator en een ICT-er. 
Achter in de schoolgids vindt u de namen van de leerkrachten en hun taken. 
 

Waar staan we als school voor? 
De Oranje-Nassauschool werkt vanuit vijf belangrijke uitgangspunten:  

 De kinderen gaan met plezier naar school en leren veel.  
 De leerkrachten werken gemotiveerd en met veel enthousiasme.  
 Er is veel aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed 

in zijn.  
 De school richt zich op de toekomst: nieuwe media spelen een rol in het 

lesprogramma.  
 Er is veel contact met de ouders.  

 
We leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Jezus is voor ons de Zoon van 
God. Geloofsbeleving is iets dat je altijd mag bespreken, mits een ieder zich daar prettig bij 
voelt.  
 
We zijn van mening dat een leerkracht meelevend lid moet zijn van een christelijke kerk. Zij 
moeten de uitgangspunten van de school kunnen onderschrijven. Iedereen die zich thuis 
voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school.  
De sfeer in de school is veilig en vertrouwd. Kinderen gaan met plezier naar school. Elk kind 
komt tot zijn recht. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het 
voorkomen ervan. En als het dan toch eens een keer de kop op steekt grijpen we direct in.  
Ook vertellen we de kinderen steeds weer dat er regels en afspraken gelden op school. Orde 
en regelmaat zorgen er voor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is. Natuurlijk wordt er 
wel eens een kind gestraft. Maar we steken veel meer energie in het belonen van goed 
gedrag. 
 
In de Bijbel lezen wij dat Jezus liefde, tijd en aandacht gaf aan de medemens. Zijn leer zegt 
ons rechtvaardig en verdraagzaam te leven met elkaar, bereid zijn te vergeven en hoop te 
houden op een zinvolle toekomst.  
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Daarom is de school er niet alleen voor het aandragen van kennis en aanleren van 
vaardigheden, maar ook om de kinderen met een christelijke levensovertuiging in aanraking 
te brengen. Dit als aanvulling op de opvoeding thuis en ter verrijking van hun latere leven.  
 
Wij geloven dat God een plan heeft met de wereld en dat daarom Zijn Zoon op aarde is 
gekomen om dit aan de mensen bekend te maken. Wij geloven dat Gods Geest ons wil 
helpen inzien wat Gods plan met ons is. Jezus is voor ons de Zoon van God, Verlosser en 
Heiland. Zoals u mag verwachten van een christelijke school besteden wij aandacht aan de 
christelijke feesten. Zo worden er vieringen verzorgd met Kerst en met Pasen. Tevens 
organiseren wij elk jaar een themadienst. Wij vinden het van belang om kerk, school en 
gezin te combineren. Deze themadienst wordt in samenwerking met de schooldominee, Ds. 
Meek, georganiseerd.  
 
Elke week worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld om zendingsgeld mee te brengen. 
Zo leren de kinderen om iets “af te staan” voor hen die het minder hebben.  
Aan het begin van elke teamvergadering verzorgt een teamlid de opening met een moment 
van bezinning. 
Aan de school is een predikant verbonden (het adres kunt u achter in de schoolgids vinden). 
Op de dominee kan ook een beroep gedaan worden bij verdrietige of blijde gebeurtenissen. 

 
Wij gebruiken op school de godsdienstmethode: “Startpunt”. Bij het vertellen van de 
Bijbelverhalen, nemen wij de Bijbel als richtlijn. In de klas neemt het gebed een belangrijke 
plaats in, zo ook in ons persoonlijk leven. Tevens wordt er in overleg met de kerken in 
Rijnsburg in de groepen 3 t/m 8 elke twee weken een “lied van de week” aangeleerd uit het 
liedboek. Dit lied wordt dan ook op zondag gezongen in de kerken. Naast liederen uit het 
liedboek worden ook andere christelijke liederen aangeleerd.  
 
Ook hebben we gesprekken met de kinderen over waarden en normen. 
Waarden zijn keuzes die van belang zijn in het leven. Normen zijn afspraken in de 
samenleving, groepen of een school. Wij als school willen kinderen ondersteunen in hun 
persoonlijke waarden- en normenontwikkeling. Het streven is om kinderen een houding en 
vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om als democratisch burger mee te doen. Dit is de 
ontwikkeling van normen die in de maatschappij gelden.  
Binnen de school geven we hier vorm aan door: 

 de godsdienstlessen aan het begin van de dag 
 het hanteren van leefregels en afspraken binnen de school 
 de Kanjertrainingen 
 kinderen verantwoordelijkheid aan te leren door het werken aan een dag- en 

weektaak 
 zorg en respect te hebben voor wat anderen toekomt; rechtvaardigheid, eerlijkheid 
 zorg te hebben voor de omgeving waarin je woont, werkt, leert en speelt 
 het voorbeeldgedrag van leerkrachten, conciërge en de schoolleider 
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Passend Onderwijs 
De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en 
leren zonder problemen. Sommigen hebben meer begeleiding nodig, van specifiek 
lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning, zo 
snel, licht en dichtbij mogelijk, dat is de kern van Passend onderwijs. De nieuwe wet geldt 
vanaf 1 augustus 2014 en verandert de manier waarop deze ondersteuning kan worden 
aangevraagd en hoe die georganiseerd en betaald wordt. 
 
Passend onderwijs in het kort 

 Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te 
bieden.  

 Het speciaal (basis-)onderwijs blijft gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt 
nodig hebben.  

 Scholen kijken naar wat een leerling wél kan, het liefst op een gewone basisschool in 
de buurt.  

 Er zijn geen bezuinigingen op extra ondersteuning aan leerlingen 
 
Zorgplicht  
Voorheen moesten ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zelf op zoek 
naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dit 
betekent dat we elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat kan op onze 
school zelf zijn, maar ook op een andere basisschool of school voor speciaal 
(basis)onderwijs. Ouders worden vanaf begin tot eind bij dit proces betrokken: u kent uw kind 
immers het beste. 
 
Samenwerkingsverband  
Om elk kind een goede plek te kunnen bieden, werken alle basisscholen en speciale scholen 
in de regio met elkaar samen. Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband 
Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek. Dit verband bestaat uit vijftien schoolbesturen in de 
gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.  
 
Basisondersteuning  
Schoolbesturen hebben met elkaar afgesproken wat elke school in principe moet kunnen 
bieden aan ondersteuning. Dit wordt basisondersteuning genoemd. Hierdoor weet u wat u 
als ouders tenminste mag verwachten van het onderwijs en ondersteuning op een school. 
Elke basisschool krijgt een eigen ondersteuningsbudget en de beschikking over expertise 
waarmee de ondersteuning die kinderen nodig hebben, kan worden georganiseerd. 
 
De route  
Om passend onderwijs voor elke leerling snel en goed te kunnen organiseren, heeft het 
samenwerkingsverband een route afgesproken. Deze route bestaat uit verschillende 
stappen:  

1. Het begint bij de leerkracht 
Hij of zij signaleert dat de ontwikkeling van een kind stagneert. Samen met u als 
ouders gaat de leerkracht vervolgens op zoek naar de juiste aanpak voor uw kind.  
 

2. Met hulp van de IB-er  
Als een leerkracht de leerling zelf niet verder kan helpen, roept hij de hulp in van de 
intern begeleider van de school. De IB-er maakt een gedegen analyse van de situatie 
en geeft vervolgens advies over een mogelijke aanpak. Ook hierbij is het informeren 
en betrekken van u als ouders van groot belang. De IB-er voert vervolgens de regie 
over het afgesproken traject. 
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3. Met hulp van het ondersteuningsteam (OT)  
Als zowel de leerkracht als de intern begeleider en de ouders er niet uitkomen, wordt 
de hulp van het ondersteuningsteam (OT) ingeroepen. Naast de leerkracht, ouders 
en IB-er, kan zo‟n team bestaan uit de directeur van de school, onderwijsspecialist en 
een jeugd- en gezinswerker. Het ondersteuningsteam overlegt wat het kind nodig 
heeft. De aanpak die is afgesproken, wordt arrangement genoemd. Afhankelijk van 
wat er nodig is, kan dit op vele manieren worden vormgegeven:  

 hulp die een school zelf kan bieden  
 hulp die een school kan bieden met expertise van buiten  
 verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening 

 
Verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening 

1. Gesprek met SBO- of SO-school  
Als duidelijk is dat een speciale school voor een leerling beter geschikt is, wordt een 
deskundige van die school uitgenodigd om te praten over de duur en intensiviteit van 
het arrangement.  

 
2. Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)  

Als de eerste stap is afgerond, kan bij het samenwerkingsverband een 
toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Er zijn twee mogelijkheden:  

a. Speciaal basisonderwijs  
b. Speciaal onderwijs:  

Categorie I: zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen, kinderen met 
epilepsie of ernstige gedragsproblematiek  
Categorie II: lichamelijk gehandicapte kinderen  
Categorie III: meervoudig gehandicapte kinderen  

 
3. Bieden van extra ondersteuning  

Als een leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft gekregen wordt de plaatsing zo 
spoedig mogelijk gerealiseerd. 

 
4. Terugplaatsing vanuit het SO of SBO  

Bij plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs wordt in het ontwikkelingsperspectief 
beschreven hoe aan terugplaatsing naar de reguliere school gewerkt wordt. Als bij 
evaluatie blijkt dat dit een optie is, vindt overleg plaats met ouders en de school van 
herkomst. Een andere reguliere school die meer passend is, bestaat ook tot de 
mogelijkheden.  

 
Ontwikkelingsperspectief  
Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld als resultaten achterblijven ondanks de 
ondersteuning op de basisschool, al dan niet met hulp van buiten. Voor deze leerlingen is 
een perspectief voor langere termijn nodig om de onderwijsbehoeften goed te kunnen 
bepalen. 
 
Rechtstreekse instroom  
Voor een groep leerlingen is al snel duidelijk dat zij aangewezen zijn op het speciaal 
onderwijs. Deze leerlingen hoeven niet de reguliere route te volgen. Een team van 
onderwijsspecialisten zal het verzoek om rechtstreekse instroom behandelen.  
 
Meer informatie over de organisatie van passend onderwijs in uw regio vindt u op de 
websites van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek: www.swv-db.nl.  
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Doublure  
Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. Dan 
nemen we in overleg met de ouders het besluit om een klas een jaar over te doen. Het 
gebeurt vooral als een kind op veel punten, cognitief en/of sociaal-emotioneel, achter blijft bij 
de meeste klasgenootjes. Doel van het zittenblijven is dat het kind daarna de basisschool 
gewoon kan doorlopen.  
Het besluit om een leerling te laten doubleren wordt genomen aan de hand van de volgende 
criteria:  

1. De verwachting is, dat door de doublure, het kind de achterstanden geheel of 
gedeeltelijk kan inhalen. Met andere woorden: het moet zin hebben!  

2. Het kind vertoont in principe op meerdere gebieden een achterstand.  
3. Een kind doubleert gedurende zijn schoolcarrière slechts eenmaal. Hier wordt niet 

een driejarige kleuterperiode meegerekend, als overeenkomstig het “Protocol 
Herfstkinderen” is gehandeld.  

4. Een kind dat blijft zitten, is altijd besproken in een of meerdere leerlingbesprekingen 
in het zorgteam. De beslissing om een kind te laten doubleren, is een gezamenlijke 
beslissing die genomen wordt binnen het zorgteam. Daar zijn in principe de directie, 
de IB-er en de betreffende leerkracht bij aanwezig.  

5. Het wel of niet laten doubleren van een kind, wordt in overleg met de 
ouders/verzorgers besproken. Uiteindelijk beslist de school.  

 
Soms komt het voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak met een 
aangepast programma gaat werken. Er wordt dan een ontwikkelingsperspectief aangegeven 
voor dit vakgebied.  
 

Kwaliteitsbeleid 
Het werken met goede, moderne methoden is één manier om kwaliteit na te streven.  
Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. 
Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor, dat de materialen en de lesboeken 
zinvol gebruikt worden. De teamleden werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd 
aan samenwerking en overleg. Jaarlijks wordt veel tijd besteed aan nascholing. De 
maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen 
volgen we op de voet. Daarom is er elk schooljaar een aantal studie(mid-)dagen voor 
teamleden en volgen leerkrachten bijscholingscursussen.  
De kwaliteit van een school hangt dus af van de mensen die er werken en hoe ze dat doen. 
En over één ding zijn alle teamleden het eens: 't Is hard werken op de Oranje-Nassauschool 
en de sfeer is prima. 
 
Omdat wij op onze school willen werken met moderne onderwijsmethoden, vernieuwen we 
regelmatig de lesmethoden. Bij het kiezen van lesboeken en ander materiaal wordt gelet op 
de identiteit, de kwaliteit en het uiterlijk. Ook kijken we of er in de methode plustaken zitten 
voor snelle leerlingen en extra oefenstof voor de kinderen die dit nodig hebben. 
 
Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is het 
werken met toetsen. Toetsen geven ons inzicht in de prestaties van de kinderen. Bovendien 
geeft het een totaalbeeld van de school.  
Een vierde manier om de kwaliteit te verbeteren is extra personeel inzetten, zodat er ruimte 
komt voor interne begeleiding, remedial teaching, onderwijsassistentie en ict-ondersteuning.   
In het kader van het kwaliteitsbeleid bekijken we op een kritische wijze ons onderwijsaanbod 
en ons onderwijskundig handelen. In een cyclus van vier jaar komen alle beleidsterreinen 
aan de orde en waar nodig stellen we ons aanbod en ons handelen bij. In ons schoolplan 
zetten we de lijnen van ons kwaliteitsbeleid voor een periode van vier jaar vast. Jaarlijks 
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stellen we onze onderwijskundige plannen vast en passen hier de jaarlijkse begroting en het 
formatieplan op aan. 
 
Toetsing en beoordeling  
Toetsing van de leerstof kan op twee verschillende wijzen geschieden:  
a. Door oefentoetsen. Een oefentoets is uitsluitend bedoeld om de leerkracht en de leerling 
inzicht te geven in hoeverre de leerling de lesstof begrepen en geleerd heeft. De oefentoets 
kan onverwacht gehouden worden.  
b. Door beoordelingstoetsen. Daartoe behoren:  

 CITO-toetsen  
 overhoringen, schriftelijk dan wel mondeling;  
 proefwerken/repetities;  
 werkstukken/spreekbeurten.  

Een leerling heeft recht op inzage in zijn beoordelingstoets, nadat deze is beoordeeld.  
 
Resultaten  
Uit het inspectierapport van februari 2015 blijkt dat de prestaties van de leerlingen aan het 
einde van de schoolperiode iets hoger liggen dan op grond van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Tevens blijkt dat het leerstofaanbod dekkend is 
voor de kerndoelen.  
 
Eindresultaten 2016 – 2017  
De opbrengsten van de eindtoets worden vergeleken met scholen waar ongeveer hetzelfde 
„type‟ kind zit. Voor de meting is dat wel zo eerlijk. De opbrengst van het jaar 2016-2017 lag 
iets boven het landelijk gemiddelde.  
 
Waar gaan de kinderen naar toe?  
Ieder jaar gaan weer tientallen leerlingen naar hun nieuwe school voor het voortgezet 
onderwijs. In onderstaande lijst kunt u aflezen welke adviezen de kinderen van groep 8 
gekregen hebben van de school. Alle leerlingen zijn op de school van hun keuze geplaatst.  
 
2016-2017 
 

Schooltype Aantal  Percentage  

VWO 10 37     % 

HAVO 6 22,22 % 

MAVO / VMBO TL 3 11,11 % 

VMBO Gemengde leerweg 2 7,41 % 

VMBO Kadergerichte leerweg 1 3,7 % 

VMBO Basisberoepsgerichte leerweg -  

VMBO Basisberoepsgerichte leerweg met LWOO 5 18,52 % 

VSO   -    

Totaal 27 leerlingen ±100 % 

 
Organisatie van de groepen: 
Het verenigingsbeleid is er op gericht in groep 1 jaarlijks niet meer dan 30 nieuwe leerlingen 
in te schrijven. Indien aan het begin van een schooljaar groep 1 met 30 leerlingen start, 
kunnen er geen 4-jarigen instromen. In dit geval worden er op twee scholen van de 
vereniging voorzieningen getroffen om deze leerlingen in een aanvangsgroep te plaatsen. 
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Wat leert mijn kind daar eigenlijk allemaal? 
Dit hoofdstuk van de schoolgids beschrijft datgene wat een kind leert bij ons op school. Want 
al houden we bij ons onderwijs rekening met de actualiteit, de leerstof ligt voor een belangrijk 
deel vast in de (moderne) methoden die we gebruiken.  
Het onderwijs op de basisschool is afgestemd op de ontwikkeling van de leerlingen. Het 
bestaat niet alleen uit het verwerven van kennis. Het is ook gericht op het ontwikkelen van 
creativiteit en op sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. De basisschool kent 
voorgeschreven vakgebieden. In het schoolplan, het draaiboek van de school, staat 
beschreven wat en hoe er onderwezen wordt.  
 
Godsdienstige vorming 
In iedere groep wordt aan het begin van de dag aandacht besteed aan godsdienstige 
vorming. We werken vanuit de methode “Startpunt”. Per week komt een aantal verhalen aan 
bod. Deze verhalen worden verteld, er worden gesprekken over gevoerd, er worden liedjes 
bij geleerd en er worden soms verwerkingen bij gemaakt.  
Ook wordt er iedere dag begonnen en geëindigd met een gebed. Eens per twee weken 
wordt het „lied van de week‟ aangeleerd. Dit lied wordt op zondag gezongen in de 
Rijnsburgse kerken. Het lied van de week en het verhalenrooster worden vermeld in de 
nieuwsbrieven, die u regelmatig ontvangt. In groep 7 ontvangen alle kinderen een eigen 
bijbel, waar regelmatig uit gelezen wordt. Bij het verlaten van de ONS, mogen zij hun bijbel 
houden. 
 
Groep 1 en 2  
De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van de 
lokalen en de manier van werken is anders. Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit de 
kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. 
Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het 
schoolplein.  
 
Wij werken met twee kleutergroepen. In elke kleutergroep zitten kinderen uit groep 1 en 2  
(heterogene groepen). Dit wil niet zeggen dat aan alle kinderen dezelfde eisen worden 
gesteld. Zo ligt bij de jongste kleuters de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er 
is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen. Dit 
geldt ook voor de leerlingen in groep 2, maar hier heeft de leerkracht een meer sturende rol.  
Bij de kleuters wordt er veel op eigen niveau gespeeld en gewerkt.  
Door de jongere en oudere kleuters bij elkaar in een groep te plaatsen, kan ieder kind op zijn 
niveau aansluiting vinden. Ook leren de oudere kinderen van uitleggen en voordoen aan de 
jongere kinderen. De jongere kinderen nemen veel over van de kinderen die al wat verder 
zijn. De leerkracht spreekt de kinderen op hun eigen niveau aan. Dit betekent dat van de 
kinderen in groep 2 andere dingen verwacht worden dan van de kinderen in groep 1. 
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In één les zijn we vaak tegelijk met meerdere onderwijskundige aspecten bezig. Wie speelt 
in de poppenhoek is bezig met taalontwikkeling, sociaal- emotionele ontwikkeling en 
rollenspel, wie speelt met lotto leert ook getallen of kleuren (cognitieve ontwikkeling) en wie 
op een vel de golven van de zee tekent is bezig met voorbereidend schrijven (motorische 
ontwikkeling).  
Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor de algehele ontwikkeling.  
De meeste vakken komen in samenhang aan de orde aan de hand van een bepaald thema 
(bv. "de winkel" of het "voorjaar").  
Bij het werken met thema‟s worden allerlei vaardigheden aangeleerd: beginnende 
geletterdheid (onderdeel van de taalontwikkeling) en beginnende gecijferdheid (onderdeel 
van de rekenontwikkeling). 
Vanzelfsprekend worden ook de fijne en de grove motoriek ontwikkeld. De sociaal-
emotionele ontwikkeling van deze leerlingen wordt gestimuleerd en door middel van 
observaties gevolgd. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
We vinden het belangrijk dat een kind lang genoeg in een kleutergroep zit. Succesvol groep 
3 doorlopen lukt pas als een kind hieraan toe is.  
Van kleuters die langer/korter dan 2 jaar “kleuteren” worden extra dossiers bijgehouden met 
daarin de argumenten om de betreffende kleuter langer/korter in de kleutergroep te houden 
dan 2 jaar.  
 
Bij de kleuters schrijven we de letters op de volgende manier. (Lettertype comic sans op de 
computer). 
 
 
 
 
 
 
 
Werken met een methode bij de kleuters: Schatkist 
In groep 1 en 2 wordt tevens gewerkt met de methode Schatkist. 
In Schatkist staat het kind centraal: leren is en blijft leuk. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn 
eigen wijze, maar er zijn wel overeenkomsten of lijnen waarlangs de ontwikkeling loopt. Er 
wordt gebruik gemaakt van ankers/thema‟s en routines. 
De doelstellingen zijn afgestemd op de tussendoelen beginnende geletterdheid en taal en 
rekenen. De activiteiten zijn zodanig opgebouwd dat alle kinderen er aan deel kunnen 
nemen, ieder op zijn eigen niveau. Bij het kiezen van 1 anker per seizoen zijn alle 
tussendoelen gewaarborgd. We werken 4 x per jaar aan een anker/thema. Naast de ankers 
van Schatkist werken we ook aan thema‟s zoals herfst, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen/lente. 
Tijdens deze thema‟s zijn de kinderen ook spelenderwijs bezig met onderdelen van het 
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fonemisch bewustzijn zoals lettergrepen, korte en lange woorden/zinnen, rijmen, beginklank 
e.d. Maar ook op rekengebied zoals getallen, tellen, vormen, kleuren, series maken e.d. Bij 
ieder thema bieden we letters aan waar ze in de klas allerlei spelletjes mee doen. Iedere dag 
besteden we aandacht aan de tussendoelen die de kinderen nodig hebben voordat ze naar 
groep 3 gaan. 
De tussendoelen hebben te maken met mondelinge taal, woordenschat, beginnende 
geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
De werkvormen kunnen verschillend zijn, soms werkt de leerkracht met de gehele klas, dan 
met een klein groepje en ook wordt er gewerkt in de hoeken. 
In aansluiting op de methode van groep 3 Veilig Leren Lezen wordt er binnen Schatkist ook 
gewerkt met groepjes kinderen die extra herhaling nodig hebben en ook groepjes  
kinderen die extra uitdagende activiteiten nodig hebben. 
De taallijn loopt door in Veilig Leren Lezen, maar het hoofdaccent verschuift dan  
naar het leren lezen. Een belangrijk deel van Schatkist is de systematische vergroting  
van het taalbewustzijn van kinderen. In Schatkist wordt veel werk gemaakt van  
taalspelletjes. Zo krijgen kinderen greep op geschreven taal.  
De ankerverhalen komen in groep 3 weer terug. 
 
Zelfstandig werken  
Als de leerkracht tijd en aandacht wil besteden aan een individuele leerling of en kleine 
groep, wordt er gewerkt met een rood en groen teken. De rode cirkel betekent: de juf mag 
niet gestoord worden. 
 
 
Groep 3 t/m 8 
Taal- en spellingsonderwijs 

STaal maakt leerlingen sterk in taal en spelling. Het laat leerlingen „smullen van taal‟, door de 
vele filmpjes (iedere dag minstens 1), verrassende thema‟s, teksten en bronnen die uit het 
echte leven komen. Daarnaast hanteert STaal de preventieve spellingaanpak van José 
Schraven. De aanpak kenmerkt zich door instructie (modeling) en iedere dag herhalen. 
Daarnaast worden spelling en grammatica met elkaar gecombineerd. In STaal-taal staat 
toepassen centraal. De kinderen vergaren in de eerste twee weken kennis die zij in week 
drie toepassen. Zij maken in die week een betekenisvol eindproduct. 
Het jaarprogramma is opgebouwd uit 8 thema‟s van 4 weken, met ruimte voor uitloop en 
eigen projecten. Een thema bestaat uit drie basisweken. Binnen de taallijn bouwen de 
leerlingen in de eerste twee weken kennis op (impressie). Vervolgens wordt die kennis 
toegepast in week 3. In deze week werken de leerlingen aan een betekenisvol eindproduct 
(expressie) in de vorm van een publicatie of presentatie. Aan het begin van week vier is er 
een toets. Naar aanleiding van de toetsresultaten wordt in week 4 geremedieerd, herhaald 
en verrijkt. 
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Binnen spelling bestaat een blok ook uit vier weken. Spelling en grammatica worden 
gecombineerd aangeboden. Iedere week wordt 1 nieuwe categorie aangeboden en worden 
alle voorgaande categorieën kort herhaald. (In totaal worden er 34 categorieën 
aangeboden).  
Per week zijn er 4 taallessen, de vijfde dag is een uitloopdag. Per dag wordt er 45 minuten 
taalles gegeven.  
Per week zijn er 4 spellinglessen, de vijfde dag is optioneel. Per dag wordt er 25 minuten 
spellingles gegeven. 
Iedere taalles en iedere spellingles heeft een vaste opbouw. Dit zorgt voor veel structuur en 
houvast. 
Instructie is op twee niveaus uitgewerkt: de basisinstructie en verlengde instructie. Voor de 
lineaire doelen geldt dat leerlingen vanaf dag 1 op drie niveaus verwerken. Voor de snellere 
en beter presterende leerling zijn er extra opgaven beschikbaar. De oefensoftware voor 
zowel woordenschat als spelling is op drie niveaus. 
 
Elk thema bij taal heeft een toets aan het begin van week 4. De taaltoets bevat de 
onderdelen woordenschat en taal verkennen. De vraagstelling sluit aan bij Cito. De toets is 
opgenomen in een toetsboek. STaal biedt tevens instrumenten om de spreek-, luister- en 
schrijfontwikkeling van kinderen te volgen en te beoordelen. De aanpak bij spelling kenmerkt 
zich door modeling en constant herhalen. Dit zorgt voor zo min mogelijk uitval. Aan het einde 
van week 3 is er een toets. In de week na de toets is er ruimte om te herhalen met de 
leerlingen. 
 
Woordenschat 
Woorden staan centraal in het onderwijs. Kinderen met onvoldoende woordkennis blijven op 
alle fronten achter. Ze begrijpen de leerstof en de leerkracht niet; ze begrijpen stelselmatig te 
weinig van de lessen en kunnen onvoldoende meedoen. Ze leren dus te weinig bij.  
Om woordenschat gericht aan te kunnen bieden heeft onze school gekozen voor de aanpak 
Met Woorden in de Weer. Deze methode is door Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft 
ontwikkeld met als doel het woordenschatonderwijs op de basisscholen te verbeteren. 
Woordenschatonderwijs loopt op deze manier op onze school als een rode draad door alle 
jaren en door alle vakken heen! 
Woorden komen niet los aan bod, maar in een netwerk. Die netwerken zijn: 
 
. Een woordspin 
Het startwoord staat in het midden en de andere woorden die iets met het middenwoord te 
maken hebben staan er om heen 
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· Een woordparachute 
Bovenaan de parachute komt een categorienaam en daaronder hangen de woorden die met 
die categorie te maken hebben (vervoersmiddelen: auto, fiets, brommer, scooter) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
· De woordkast 
In een kast kunnen bijvoorbeeld tegenstellingen staan (dag, nacht of lekker, niet lekker) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
· De woordtrap 
In een trap worden woorden gerangschikt op bijvoorbeeld grootte (vijver, meer, zee, oceaan) 
of frequentie (nooit, soms, geregeld, vaak, altijd) 

 

 

 

 

 

 
   
 

 
 
Met Woorden in de Weer is geen methode maar het is een aanpak die zich richt op: 

 nieuwe woorden (= nieuwe kennis) helder en gestructureerd overdragen; 
 zorgen voor betekenisvolle interactie in de klas; 
 gericht werken aan het vergroten van taalvaardigheid (spreken, luisteren, schrijven, 

lezen); 
 én heel belangrijk: het creëren van succeservaringen, zodat leerlingen zich 

competent voelen. 
 
Aanvankelijk Lezen 
Met ingang van schooljaar 2016/2017 maken wij op de ONS in groep 3 gebruik van de 
nieuwe versie van Veilig Leren Lezen: de Kim-versie. Veilig leren lezen kim-versie begint met 
kern Start, daarna volgen kern 1 t/m 11 en het schooljaar wordt afgesloten met kern 
Afsluiting. Elke kern heeft een thema, dat geïntroduceerd wordt met behulp van een 
ankerverhaal.  
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Bij de start in groep 3 kennen veel kinderen al behoorlijk wat letters. Voor een groot deel is 
dat te danken aan de kleutergroepen waarin kinderen ruimschoots kennismaken met 
verhalen, woorden en letters. Het ene kind pikt die kennis sneller op dan het andere. 
Vandaar dat we in de Veilig leren lezen kim-versie veel aandacht besteden aan zowel 
risicolezers als vlotte lezers. Door de werkwijze en materiaalkeuze behouden alle leerlingen 
toch het gevoel samen één groep te vormen. 
In de loop van het schooljaar worden naast het klassikale lezen ook andere leesvormen 
gebruikt: duo-lezen, tutor-lezen, lezen in niveaugroepjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plezier in lezen staat voorop! Leesplezier is volgens letterkundigen de allerbelangrijkste 
voorwaarde voor het lezen.  De voordelen van lezen zijn legio: 
Lezen is 

 ontspannend 

 stimuleert de creativiteit en de fantasie 

 helpt emoties te verwerken en te duiden 

 geeft kinderen informatie over uiteenlopende onderwerpen en verbreedt het  

wereldbeeld 

 heeft een opvoedkundige functie 

 bevordert het gevoel voor esthetiek 

 verrijkt de woordenschat en bevordert de taal en uitdrukkingsvaardigheid 

“Maar wil lezen deze functies werkelijk kunnen hebben dan is de allerbelangrijkste 
voorwaarde dat kinderen er plezier aan beleven”, zo stelt de werkgroep jeugdboeken van de 
Nederlandse Vereniging van Letterkundigen. Ze adviseert ouders om bij de keuze van een 
boek te letten op interessegebied en leesplezier en niet onnodig houvast te zoeken bij het 
AVI-niveau. 

Voortgezet technisch lezen 
Ook in de hogere groepen wordt het technisch lezen geoefend. Hiervoor wordt de methode 
Estafette gebruikt. Estafette is een methode voor voortgezet technisch lezen die aansluit 
op Veilig Leren Lezen als methode voor aanvankelijk lezen. De methode streeft naar een 
evenwichtige invulling van het technisch leesonderwijs waarbij er naast instructie voldoende 
aandacht is voor de toepassing van leesvaardigheid. Bij de technische leesvaardigheid wordt 
een onderscheid gemaakt in correct lezen, vlot lezen en vloeiend lezen.  

http://www.veiliglerenlezen.nl/Taal-lezen-groep-3/Materialen-en-software/Leerling.htm
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 Leerlingen oefenen apart de specifieke moeilijkheden; eerst goed dan vlot. 
 Het aanbieden van teksten met deze specifieke moeilijkheden. 
 Het aanbieden van (indien nodig) gerichte instructie. 
 Het geven van specifieke feedback. 

Estafette geeft aandacht aan zwakke lezers met extra instructie op het juiste niveau en meer 
leertijd en begeleiding.  
 
Begrijpend lezen 
Daarnaast komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en later ook op het studerend 
lezen te liggen. We gebruiken daarvoor de digitale methode Nieuwsbegrip XL. Deze methode 
wordt gebruikt om de leesstrategieën te oefenen met actuele leesstof. De kinderen moeten 
de tekst niet alleen vlot kunnen lezen, maar ook kunnen begrijpen. 
In groep 5 tot en met 8 wordt er met de methode Blits verder gewerkt aan de ontwikkeling 
van de studievaardigheden.  
Ook de ontwikkeling van het lezen wordt d.m.v. verschillende toetsen meerdere keren per 
jaar gevolgd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schrijven 
De kinderen leren schrijven met de methode „Pennenstreken‟. Eerst worden in groep 3 alle 
letters “los” aangeleerd; in januari wordt gestart met het “aan elkaar schrijven”. In de groepen 
4 t/m 8 wordt ook ruim aandacht besteed aan het schrijven, maar naast netheid wordt ook op 
tempo gelet. Zo ontwikkelen de kinderen een eigen, goed verzorgd handschrift.  
 
Van school krijgen de kinderen goed schrijfmateriaal: 
In groep 3 krijgen de kinderen een driehoekig grijs potlood 
In groep 4 starten de kinderen met een driehoekig grijs potlood, halverwege het jaar krijgen zij een  
vulpen. Deze gebruiken ze ook in groep 5. 
In groep 6 krijgen de kinderen een goede roller pen. Deze wordt ook gebruikt in groep 7 en 8. 
Daarna mogen de leerlingen de pen houden. 
Vullingen voor deze pennen worden geleverd door de school. 
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Afspraken m.b.t. schoolmaterialen 
De kinderen krijgen diverse schoolbenodigdheden van school. Het kan gebeuren dat er iets 
kwijt raakt of stuk gaat. Meld dit bij de leerkracht, zodat tegen vergoeding een nieuwe 
verkregen kan worden. Reden om dit beleid te voeren is het aanleren van een zorgvuldige 
houding t.o.v. de materialen. 
 
Vervangingskosten 

Vulpen € 6,25 

Rollerpen € 4,00 

Liniaal  € 0,50 

Rekenmachine  € 9,50 

Schoolagenda  € 4,25 

Werkboekje  € 5,50 

GIP-blokje € 3,50 

 
Rekenen en wiskunde  
Onze school gebruikt sinds augustus 2014 de methode Wereld in Getallen. Dit is een zgn. 
realistische rekenmethode. Dit betekent dat de methode uitgaat van het dagelijks leven en 
niet louter saaie rijtjes sommen aanbiedt. Er wordt ook aandacht besteed aan allerlei 
onderwerpen, zoals meten en klok kijken. 
Regelmatig worden er methodegebonden toetsen afgenomen om te controleren of de 
kinderen voldoende vorderingen maken. Verder wordt er in de groepen 3 t/m 6 gebruik 
gemaakt van het onderwijsleerpakket „Met Sprongen Vooruit (MSV).‟ MSV is een productief 
oefenprogramma voor het getallengebied tot 1000.  
Per week wordt per groep tussen de 4 en 5 uur rekenonderwijs gegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engels 
In de groepen 5 t/m 8 krijgen de kinderen les in de Engelse taal. Zo leren ze op de 
basisschool al enigszins communiceren in het Engels. Wij gebruiken sinds het begin van het 
schooljaar 2014 de methode Our Discovery Island. Deze methode heeft het digibord als 
uitgangspunt en maakt zo optimaal gebruik van de interactiviteit in de klas. Thuis kan verder 
geoefend worden met de software. 
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Wereldoriëntatie 
Hieronder worden geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs en verkeer verstaan. In alle 
leerjaren wordt er aandacht besteed aan deze vakken. Er wordt in de onderbouw dicht bij de 
eigen wereld van het kind begonnen (bijv. de situatie van het verkeer in ons eigen dorp). 
Geleidelijk wordt dit uitgebreid naar de wereld verder weg (bijv. de Tweede Wereldoorlog in 
Europa). In groep 7 doen de kinderen mee aan het verkeersexamen. Dit wordt 
georganiseerd in samenwerking met 3VO, afdeling Rijnsburg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelfstandig werken in de groepen 3 t/m 8  
In iedere groep wordt het GIP-blokje gebruikt. Dit blokje heeft twee kleuren en een 
vraagteken met de volgende betekenissen:  
Rood: de kinderen werken zelfstandig aan een opdracht en storen elkaar en de leerkracht 
niet. Tijdens deze kleur heeft de leerkracht tijd en gelegenheid om kinderen die verlengde 
instructie nodig hebben te helpen. Eerst loopt de leerkracht een “rondje” langs de leerlingen; 
is elk kind aan de slag gegaan? 
Groen: de kinderen mogen overleggen met hun maatje en storen de leerkracht niet. Tijdens 
deze kleur heeft de leerkracht tijd en gelegenheid om kinderen die verlengde instructie nodig 
hebben te helpen.  
Vraagteken: Tijdens het Z.W. werkt de leerling zelfstandig aan een taak. Als de leerkracht 
langs loopt, kan deze snel zien wie er een vraag voor hem/haar heeft. De dobbelsteen staat 
dan op het vraagteken. De leerling gaat intussen wel door met de opdrachten die hij/zij wèl 
begrijpt. 
Tijdens de rode en groene kleur van de dobbelsteen, loopt de leerkracht wel een aantal 
keren rond om kinderen te helpen.  
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Creatieve vakken 
De kinderen krijgen les in tekenen, handenarbeid en muziek. Dit zijn de zogenaamde 
creatieve vakken. Allerlei werkstukken worden gemaakt met verschillende materialen. Bij 
muziek leren de kinderen niet alleen liedjes aan, maar zal er ook af en toe gewerkt worden 
met verschillende instrumenten.  
Dit schooljaar gaan alle groepen o.l.v. het “Kunstgebouw” nader kennis maken met allerlei 
vormen van kunst: een filmvoorstelling, een toneelstuk, een expositie, een verteller enz.  
Ook krijgen alle groepen in de eerste helft van het schooljaar weer een aantal lessen van 
professionele muziekleraren van de Gemeentelijke Muziekschool. 
Groep 7 doet mee aan de jaarlijkse “Kunstroute” in de Gemeente Katwijk. Via een 
uitgestippelde route maken zij kennis met allerlei kunstvoorwerpen en –uitingen binnen 
Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. 
In samenwerking met de stichting Museum en Onderwijs wordt door elke groep een bezoek 
gebracht aan één van deze musea in Leiden: Rijksmuseum van Oudheden, Volkenkunde, 
Naturalis en de Hortus Botanicus. 
 
Bewegingsonderwijs 
De groepen 3 t/m 8 krijgen gymles van onze vakleerkracht lichamelijke oefening in de 
gymzaal aan de Katwijkerweg. De kinderen leren omgaan met de verschillende toestellen. 
Ook wordt aandacht besteed aan diverse spelvormen, zoals tik- en balspelen.  
Jaarlijks wordt er onder leiding van de vakleerkrachten en de groepsleerkrachten een 
sportdag georganiseerd op de velden van Rijnsburgse Boys en Madjoe voor de groepen  
5 t/m 8. De leerlingen van de onderbouw zijn dan vrij. Er gelden op de sportdag enigszins 
afwijkende schooltijden. 
Voor de groepen 3 en 4 wordt jaarlijks door de vakleerkrachten een sportinstuif 
georganiseerd. Deze vindt plaats in november in sporthal „Het Waterbos‟. 
Als we een winter hebben met voldoende vorst, is het mogelijk om met de school te gaan 
schaatsen. 
De Gemeente Katwijk heeft een organisatie (Come for Sport / C4S) in het leven geroepen 
om meer kinderen aan het sporten te krijgen. Bij toerbeurt worden de schoolpleinen gebruikt 
om allerlei sportieve activiteiten te organiseren. Ook organiseert C4S allerlei toernooien en 
nodigt men sportverenigingen uit om kinderen enthousiast te maken voor sport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICT-onderwijs 
Wij vinden de ontwikkelingen van de informatie- en communicatie technologie erg belangrijk 
voor de inhoud van ons onderwijsaanbod en de ontwikkeling van onze leerlingen 
Ons ICT-onderwijs wordt ondersteund door Heutink-ICT (deklas.nu) en we kunnen gebruik 
maken van de onderstaande voorzieningen: 

 een compleet netwerk door de hele school 
 in elk lokaal een digibord of interactief schoolbord 
 een computerruimte met 32 computers, waarvan 12 laptops 
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 35 i-pads  
 in elk lokaal 2 à 3 computers 
 in alle overige ruimten ook 2 computers 
 een compleet lesprogramma voor leerlingen en leerkrachten 
 aansluiting op MOO (Mijn Omgeving Online) en Internet 

Samen met de overige ICT-voorzieningen en/of het aanbod van allerlei software creëren we 
voor onze leerlingen een uitdagende leeromgeving.  
In de afgelopen jaren hebben alle leerkrachten verschillende cursussen gevolgd om zich te 
bekwamen in het werken met computers op de basisschool. We werken op dit moment al 
met programma‟s voor technisch en begrijpend lezen, spelling, woordenschat (Staal), 
rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde. In de komende jaren gaan we het werken met 
computers en ICT steeds verder integreren in ons onderwijsaanbod en we zullen de 
ontwikkelingen op dit terrein op de voet blijven volgen. 
Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 “ondertekenen” het internetprotocol. Dit protocol is een 
gedragscode om veilig en verantwoordelijk te kunnen internetten. Verder volgen de groepen 
5 t/m 8 jaarlijks een serie digitale lessen over “Mediawijsheid”. 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling  
Sinds een aantal jaren wordt de „Kanjertraining‟ bij ons op school gegeven. Alle leerkrachten 
hebben daarvoor deelgenomen aan de cursus „Kanjertraining‟.   
De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties. Het heeft als doel dat een 
kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg daarvan heeft het kind minder 
last van stress. Ook op de lange termijn is dit effect merkbaar.  
 
Inhoud van de lessen is bijvoorbeeld:  

 Jezelf voorstellen, jezelf presenteren  
 Iets aardigs zeggen en met een compliment weten om te gaan  
 Ja en nee kunnen zeggen  
 Je mening vertellen (maar niet altijd!)  
 Samenwerken  
 Kritiek durven en kunnen geven en dit weten te ontvangen  
 Vriendschappen  
 Een ander vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn  

 
Elke dag wordt aandacht geschonken aan de kanjerafspraken die in de hele school gelden:  

 We zijn te vertrouwen  
 We helpen elkaar  
 Niemand doet zielig (we doen mee) 
 Niemand speelt de baas (we werken samen) 
 Niemand lacht uit (we hebben plezier) 
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Andere schoolse zaken 
Kerst 
Het kerstfeest wordt in de beslotenheid van de groep gevierd. Op deze wijze kunnen er veel 
kinderen een actieve rol krijgen in de kerstliturgie en tevens wordt in elke groep op het eigen 
niveau het „feest van het Licht‟ gevierd en beleefd. 
 
Pasen 
In de „stille week‟, voorafgaand aan de opstanding van de Here Jezus, besteden we op 
gepaste wijze aandacht aan de paasverhalen en de betekenis hiervan.  
 
Sinterklaas 
Het sinterklaasfeest wordt in de eigen groep gevierd. De groepen 1 t/m 4 krijgen bezoek van 
de Sint in de klas. De Sint brengt dan voor ieder kind een cadeautje mee. Ook in de groepen 
van de bovenbouw komt Sint even langs. 
In de groepen 5 t/m 8 wordt meestal lootje getrokken. De leerlingen maken een surprise en 
een gedicht. Van tevoren wordt hiervoor een bedrag vastgesteld.  
 
 
Project 
Elk schooljaar werken we met de kinderen aan een zogenaamd „schoolproject‟. 
Dit betekent dat gedurende een bepaalde periode de kinderen van de hele school aan het 
werk zullen zijn over een bepaald onderwerp. Wanneer dit project zal plaatsvinden en wat 
het onderwerp van dit project zal zijn, hoort u nog van ons. U leest hier meer over in de 
nieuwsbrieven. 
    
Kinderboekenweek 
Wij besteden aandacht aan de Kinderboekenweek. Hierbij wordt door alle groepen (op eigen 
niveau) meegedaan aan een voorleeswedstrijd. Ook zullen er activiteiten in de groepen 
plaatsvinden rond het thema van de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema: “Gruwelijk 
eng.” 

   

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CXlzgAyAdZAC6M&tbnid=IoP7TQYEtEpqgM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.oelebrod.nl/school/kanjertraining&ei=erk3VIWeCpfsaJDfgIgC&bvm=bv.76943099,d.d2s&psig=AFQjCNEidQ9Ne5DyUmWgFbVVtWFAlekHng&ust=1413024510062237
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oNTaGc8UYfXVLM&tbnid=uOfSO85WPAqZgM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dezwaluw.nl/ons-onderwijs/kanjertraining/&ei=07k3VLm0A8utPK_1gagN&bvm=bv.76943099,d.d2s&psig=AFQjCNEidQ9Ne5DyUmWgFbVVtWFAlekHng&ust=1413024510062237
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-Guy0ffIsocO9M&tbnid=Gyf5ancxwuNWnM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ppko.nl/kanjertraining_12-15jaar.html&ei=m7k3VNW9KInEPaKxgagM&bvm=bv.76943099,d.d2s&psig=AFQjCNEidQ9Ne5DyUmWgFbVVtWFAlekHng&ust=1413024510062237
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Excursies 
In het kader van projecten en gegeven lessen kunnen er excursies gemaakt worden. Voor- 
beelden hiervan zijn uitstapjes naar het Panbos, verschillende musea, de bibliotheek en 
scholen voor voortgezet onderwijs.  

 
Schoolkamp 
De kinderen uit groep 8 gaan met elkaar op kamp. Ze gaan dan ter afsluiting van de 
basisschool een aantal dagen met elkaar op reis. Voor dit kamp kan gespaard worden door 
op de eerste maandag van elke nieuwe maand een afgesproken bedrag mee te nemen. De 
prijs van het schoolkamp ligt tussen € 130,00 / € 145,00 
 
Schoolreisje 
De kinderen van de groepen 1 t/m 7 gaan op schoolreisje. Dit gebeurt tegen het einde van 
het schooljaar.  
De groepen 1 en 2 zullen in de buurt van Rijnsburg blijven. Zo kan een uitstapje naar het 
Panbos op het programma staan, maar ook een speeltuin in de buurt kan bezocht worden. 
Deze jonge kinderen hoeven dan niet zo ver te reizen en er blijft een goed overzicht 
mogelijk. We proberen er een dag met veel plezier van te maken. 
Voor het schoolreisje van groep 1 t/m 7 kan gespaard worden door op maandagochtend geld 
mee te nemen. De prijzen variëren van € 20,00 tot € 40,00 
 

 
  
Inzamelingsacties 
Ieder jaar doen de leerlingen van de zes pc-basisscholen mee aan tal van acties voor goede 
doelen. We vinden het belangrijk dat kinderen leren zich verantwoordelijk te voelen voor 
groeperingen in de eigen maatschappij en ook voor de omstandigheden van mensen in 
andere landen. Vanuit dit gezichtspunt willen we kinderen mee laten doen met verschillende 
acties. Toch vinden we dat de veiligheid van onze kinderen voorop dient te staan. Om deze 
reden willen we met de leerlingen en de ouders de volgende afspraken maken: 

1. Kinderen collecteren in principe alleen bij familie, vrienden, buren enz. en gaan niet 
langs de deur. 

2. Als uw kind niet mee mag doen met een actie verzoeken we u dit tijdig (schriftelijk) 
kenbaar te maken. 

3. Als kinderen langs de deuren gaan, gaat de school er van uit dat u toestemming heeft 
gegeven en dat u de verantwoordelijkheid wilt dragen. 

4. We doen ons best de acties over het schooljaar te spreiden. 
5. De school kondigt de actie tijdig aan d.m.v. een aparte brief of via de nieuwsbrief. 

 
De Oranje-Nassauschool doet mee aan: 
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 - Jantje Beton:  groep 8    begin september 
 - Kinderzegels   groep 7   begin oktober 
 - Eigen zendingsproject  groep 1 t/m 8   2e helft schooljaar 
 
Vervanging leerkrachten: 
Indien leerkrachten afwezig zijn (bijv. door ziekte), worden zij zoveel mogelijk vervangen 
door leerkrachten die al op onze school werken of door invallers. Bij hoge uitzondering gaat 
een groep naar huis, maar vooraf stellen we de ouders hiervan in kennis en bieden we, 
indien dit wenselijk is, opvang binnen de school aan. 
 
Entreetoets groep 7 
In de maand mei/juni wordt in groep 7 de Cito Entreetoets afgenomen. Deze toets bestaat uit 
vragen en opgaven op het gebied van begrijpend lezen, taalverzorging en rekenen. De 
Entreetoets geeft een breed beeld van de leerling en sluit aan op de in eerdere leerjaren 
afgenomen Cito LOVS toetsen. De Entreetoets gr.7 helpt de leerkrachten bij het vinden van 
passend vervolgonderwijs voor de leerling, Daarnaast zien we de toets als een goede 
voorbereiding op de Cito Eindtoets in groep 8. Als onderdeel van de Entreetoets nemen we 
ook de sinds april 2017 beschikbare module Intelligentietest bij de leerlingen af. Hierdoor 
komen we te weten of de leerresultaten van de leerling ook overeenkomen met zijn of haar 
mogelijkheden. 
 
Eindtoets groep 8 
De CITO eindtoets heeft het doel om na te gaan of het kind zich voldoende heeft ontwikkeld, 
vergeleken met zichzelf. De eindtoets bestaat voornamelijk uit reken- en taalopdrachten. Als 
de uitslag binnen is, gaat deze met een begeleidend schrijven naar de ouders. Bij een erg 
tegenvallende uitslag wordt eerst contact met de ouders opgenomen. Verder kunnen de 
ouders met de leerkracht van groep 8 / de directie over de uitslag van de toets van 
gedachten wisselen. 
 
Schooladvies t.b.v. het vervolgonderwijs 
Halverwege groep 8 is het moment aangebroken om een keuze te maken voor een school 
voor voortgezet onderwijs. Wij besteden daar veel zorg aan, omdat we het heel belangrijk 
vinden dat onze leerlingen op een vervolgschool terecht komen die het beste bij hen past. 
Het overleg daarover met de ouders en het kind is essentieel en start daarom al in groep 7. 
Om uiteindelijk tot een goede keuze te komen wordt een voorlichtingsavond gehouden, 
worden open dagen van v.o. scholen bezocht en geven wij ouders advies over het best 
passende instroomniveau van het kind.  
 

Ons advies baseren we op een aantal factoren. Een belangrijk gegeven is ons 
leerlingvolgsysteem. Van elk kind hebben we per vak de ontwikkeling in beeld van de 
kleuters tot en met groep 8. Daarnaast speelt de (werk)houding en zelfstandigheid van een 
kind een grote rol. Op basis van al deze gegevens kunnen wij een goede inschatting maken 
over het best passende niveau in het v.o. Daarnaast laten we alle leerlingen ook nog de 
landelijke eindtoets maken, dat gebeurt in april. De uitslag van deze toets is aanvullende 
informatie. De schoolkeuze wordt namelijk al in februari gemaakt. Alleen als de uitslag van 
de eindtoets een zeer groot positief verschil aangeeft met het uitgebrachte advies en de 
daarbij behorende school, dan kan de schoolkeuze heroverwogen worden.  
In het najaar van groep 8 is er een algemene informatiebijeenkomst voor ouders over het 
voortgezet onderwijs. Op die informatieavond wordt uitgebreid ingegaan op de indeling van 
het voortgezet onderwijs, de eindtoets in groep 8 en de verschillende scholen voor 
voortgezet onderwijs in onze regio.  
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Aan het eind van groep 7 nodigen we de ouders uit en bespreken de ontwikkeling van hun 
kind. Het is niet de bedoeling dat we al een definitief schooladvies geven, maar we geven 
een beeld van de ontwikkeling aan het eind van groep 7. Tevens vragen we de ouders naar 
het beeld dat zij van hun zoon/dochter hebben.  
In totaal zullen er twee of drie gesprekken met de ouders zijn: eind groep 7 (laatste rapport), 
medio november in groep 8  en in januari het schooladviesgesprek. Dit laatste gesprek vindt 
alleen plaats wanneer daar behoefte of noodzaak toe is. De leerkracht van groep 8 legt, in 
overleg met de leerkrachten bovenbouw en de directie, het schooladvies schriftelijk vast.  
De aanmelding bij het Voortgezet Onderwijs gebeurt door de ouders; de school vult het 
schoolverlatersrapport in en in dit rapport wordt het schooladvies van de school vermeld. De 
ouders geven de definitieve vervolgschool een code waarmee de nieuwe school het digitale 
overdrachtsdossier kan inzien. Deze code ontvangt u van ons. 
 

Contacten tussen school en ouders 
Informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar is er voor iedere groep een informatieavond. De leerkracht 
vertelt van alles over het werken in de groep. De ouders ervaren ook iets van de leerstof van 
de groep. Ook is er uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen. 
 
Rapportgesprekken 
Twee keer per schooljaar worden de ouders uitgenodigd om op de rapportavonden de 
ontwikkeling van de kinderen te bespreken. De eerste rapportavond is in februari en het 
tweede rapport in juni. Het is een bewuste keuze om twee keer per jaar een rapport te 
maken, want in de voorafgaande weken worden de M-toetsen (M = midden schooljaar) en de 
E-toetsen (E = einde schooljaar) van Cito afgenomen. De periode van begin schooljaar 
(aug./sept.) tot aan het eerste rapport is erg lang en daarom hebben we in de maand 
november een bespreekavond ingelast om toch met u over de ontwikkeling van uw 
kind(eren) te praten. 
 
Overige contacten met leerkrachten en directie 
Wanneer dat nodig mocht zijn, benadert de leerkracht ook op andere momenten de ouders 
voor een gesprek. Wanneer u iets met de leerkracht wilt bespreken, kunt u contact met de 
betreffende leerkracht opnemen. Het is het prettigst indien u voor belangrijke zaken even belt 
(tussen 12.15 – 12.45 uur en na 15.30) om een afspraak te maken/iets door te geven. Het is 
niet verstandig om belangrijke zaken (tenzij het echt noodzakelijk is) vlak voor het begin van 
de les te bespreken 
De directeur heeft geen officieel spreekuur. U kunt hem altijd aanspreken en indien nodig 
wordt een afspraak gemaakt.  
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is 
op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om 
een klacht in te dienen. Samen streven we naar een goede oplossing en komen we er niet 
uit dan bespreken we wie ingeschakeld moet worden om het probleem wel op te lossen. 
 
Nieuwsbrief 
Regelmatig ontvangen de ouders een digitale nieuwsbrief. Hierin staat informatie over allerlei 
schoolse activiteiten en gebeurtenissen. We vragen u vriendelijk deze „brieven‟ te lezen, 
want vaak bevatten ze belangrijke mededelingen. 
 
Inloop 
Bij de onderbouw: De deur gaat om 8.20 uur en om 13.20 uur open voor de groepen 1-4. U 
kunt dan even met uw kind uit groep 1, 2 en 3 mee naar binnen lopen om uw kind in de klas 
te brengen. Deze inloopmomenten zijn niet geschikt om belangrijke zaken met de leerkracht 
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te bespreken, want de juf wil graag om 8.30 uur met haar groep beginnen. Kleine zaken kunt 
u noteren in de agenda die vlak bij de deur op de kast ligt. Voor belangrijke zaken kunt u het 
beste een afspraak maken om deze dan na schooltijd te bespreken. De leerlingen van groep 
4 komen zelfstandig naar binnen. Na de herfstvakantie gaan ook de leerlingen van groep 3 
zelf naar binnen.  
De groepen 5 t/m 8: De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 blijven voor schooltijd op het plein. 
Tien minuten voor schooltijd is er pleinwacht aanwezig en kunnen de kinderen onder toezicht 
spelen. Wanneer u iets wilt vragen of meedelen, bent u altijd van harte welkom (eventueel 
samen met uw kind), om voor schooltijd even naar binnen te lopen!  
Bij slecht weer is “net op tijd ook op tijd”! 
Dit schooljaar hebben we een vijftal inloopmomenten gepland staan: maandag 11-9, dinsdag 7-11, 
donderdag 14-12, donderdag 12-04 en maandag 28-05. Op deze middagen willen wij u de 
gelegenheid bieden om met uw kind in de klas te komen kijken. Op welk plekje zit uw kind op dit 
moment? Waar werken we nu over? Misschien wil uw kind wel zijn of haar schrift laten zien of 
heeft hij/zij iets moois gemaakt tijdens de handvaardigheidslessen.  
Het is niet de bedoeling dat u met de juf of meester in overleg gaat. 

 
Ouderparticipatie 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de 
school of het bestuur van de vereniging voor PCBO Rijnsburg te maken hebben. 
Instemmingsrecht heeft de MR o.a. op het schoolplan. Dit is een document waarin de 
doelstellingen en de opzet van ons onderwijs beschreven staan. Adviesrecht heeft de MR 
o.a. op het beleid met betrekking tot benoeming en ontslag van personeel en de 
sollicitatieprocedures.  
Van ouders die zitting willen nemen in de MR wordt verwacht dat zij de christelijke identiteit 
van de schoolvereniging onderschrijven en dat zij met kwalitatieve inbreng de verdere 
opbouw van het christelijke onderwijs zullen bevorderen. Samen met de OR organiseert de 
MR eens per twee jaar de ouderavond. De samenstelling van de MR vindt u achter in deze 
schoolgids. 
Voor verdere en meer inhoudelijke informatie verwijzen we u naar het MR-statuut en het MR- 
reglement. De MR krijgt faciliteiten (geld/vergaderruimte en taakuren voor de leerkrachten)  
van en via het bevoegd gezag. 
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
De medezeggenschapsraden van de zes PC-scholen hebben een deel van hun taken en 
bevoegdheden overgedragen aan de GMR. De GMR heeft een apart reglement waarin het 
een en ander is vastgelegd. Een aantal aangelegenheden waarover de GMR adviesrecht 
heeft, is het veranderen van de grondslag van de scholen en de regeling van de vakantie. De 
GMR heeft instemmingsrecht over met name personeelsaangelegenheden, zoals het 
personeelsbeleidsplan, de verlofregeling en de personeelsbeoordeling. 
De GMR bestaat uit leden die door de afzonderlijke MR-en zijn afgevaardigd. Namen van 
onze leden van de GMR vindt u achter in deze schoolgids. 
Voor verdere en meer inhoudelijke informatie verwijzen we u naar het GMR-statuut en het 
GMR-reglement. De GMR krijgt ook faciliteiten (geld/vergaderruimte en taakuren voor de 
leerkrachten) van en via het bevoegd gezag. 
 
Ouderraad (OR) 
Wij vinden betrokkenheid van ouders belangrijk: samen verantwoordelijk zijn voor goed, 
christelijk basisonderwijs. Er zijn voor ouders veel mogelijkheden om een bijdrage te leveren 
aan een goed klimaat op school. Zo ontstaat betrokkenheid van ouders bij hun kinderen en 
de school. 
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Er zijn veel mogelijke activiteiten van ouders. Voor meer informatie hierover kunt u kijken in 
de „lijst ouderhulp‟ of kunt u contact opnemen met één van de leden van de ouderraad (OR). 
De OR is een vertegenwoordiging van de ouders. De OR heeft als doel de relatie te 
bevorderen tussen leerkrachten, directie, ouders, medezeggenschapsraad en het bestuur. 
De werkzaamheden van de OR dragen bij aan het optimaal functioneren van het onderwijs. 
De OR houdt zich (in tegenstelling tot de MR) niet bezig met onderwijsinhoudelijke zaken. De 
OR richt zich meer op het uitvoeren en coördineren van activiteiten, die ouders voor de 
school kunnen verrichten. Daarnaast kan de OR namens de ouders adviezen uitbrengen 
over zaken die de ouders aangaan. Voor verdere en meer inhoudelijke informatie ligt het 
OR-reglement ter inzage. 
De OR heeft een groot aantal taken. Voorbeelden van activiteiten van de OR zijn: inbreng in 
de zendingscommissie, het beheer van de ouderbijdrage. Enkele taken van de OR staan in 
de volgende stukjes uitgebreid beschreven. 
Om de twee jaar wordt de algemene ouderavond georganiseerd. Op deze avond staat een 
onderwerp centraal. Ook wordt verantwoording afgelegd van de activiteiten van de OR en de 
MR en van de besteding van de ouderbijdrage.  
Wanneer u meer wilt weten over de taken van de OR kunt u zich wenden tot een lid van de 
OR. Alle taken en bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in een reglement. 
Voor een zo goed mogelijke verhouding tussen ouders en school is het belangrijk dat ouders 
in geval van vragen, problemen of kritiek hiermee niet blijven rondlopen, maar contact 
opnemen met school. Vanzelfsprekend hebben ook leden van de OR een luisterend oor voor 
de ouders en kunnen desgewenst (gebruik makend van de kanalen tussen OR en school) 
van dienst zijn! 
 
Vrijwillige Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage voor 2017 – 2018 bedraagt: 

1 kind  €  32,00  
2 kinderen  €  57,50  
3 kinderen  €  82,50  
4 kinderen  €108,00  
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De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en het gebruik van ouderbijdragen.   
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor alle kosten, die niet uit de bekostiging van het 
ministerie van OC&W worden betaald. Natuurlijk zijn extra giften van harte welkom.  
De ouders ontvangen voor de betaling een nota. Bij de inschrijving van uw kind(eren) heeft u 
zich destijds akkoord verklaard met het betalen van de ouderbijdrage en deze toestemming 
wordt gezien als een overeenkomst tussen u en de school. 
Het beheer en de besteding van de ouderbijdrage zijn in handen van de ouderraad. De 
ouderraad legt jaarlijks verantwoording af aan de ouders en aan het bevoegd gezag. 
Indien geen ouderbijdrage is betaald, kan dit helaas betekenen dat uw kind/kinderen niet 
kan/kunnen deelnemen aan activiteiten of gebruik kan/kunnen maken van 
voorzieningen/activiteiten die uit ouderbijdragen worden betaald. 
De kosten voor het schoolreisje en het schoolkamp worden niet uit de ouderbijdrage betaald. 
 
Contactouders 
In iedere groep wordt gewerkt met contactouders. Hierbij gaat het om vaste ouders in een 
groep die contacten onderhouden tussen de leerkracht en de overige ouders, vooral 
wanneer er hulp nodig is bij activiteiten in de groep. U vindt een overzicht in het hoofdstuk: 
namen en adressen. In de meeste groepen wordt gebruik gemaakt van een WhatsApp-
groep. Het is de bedoeling om de groepsapp vooral te gebruiken om praktische zaken m.b.t. 
school te regelen. Daar is deze app van ouders een uitstekend middel voor. Vanuit school 
blijven wij informatie verstrekken via de mail, telefonisch en/of door middel van gesprekken. 
Wanneer u bepaalde vragen of zorgen heeft, kom gerust even langs of maak een afspraak 
voor een gesprek.  
 
Verkeersouders 
Onze school heeft twee verkeersouders. Het doel van verkeersouders is de betrokkenheid 
van de overige ouders bij de verkeersveiligheid van hun kinderen te vergroten. De 
verkeersouders zijn het eerste aanspreekpunt wanneer het gaat om veilige schoolroutes, ook 
kunt u bij hen terecht met vragen over verkeersonderwijs. Zij zijn de spil tussen ouders, 
school, bestuur, 3VO en gemeente wanneer het gaat om verkeersveiligheid van kinderen. Zij 
worden in hun werk gesteund door het Landelijk Steunpunt Verkeersouders. De 
verkeersouders zorgen o.a. voor het opstarten van kleinschalige acties, het aanschaffen van 
materialen, helpen bij het verkeersexamen in groep 7 en het informeren van ouders en 

Overzicht van uitgaven  
2016-2017                  (inkomsten € 6400,00) 
Abonnementen €    350 
Afscheid groep 8 €  1450 
Schoolbenodigdheden €    950 
Parkeerkosten (museabezoek) €    20 
Kerst/Pasen (aanschaf versieringen) €    250 
Startactiviteit.Kinderboekenweek €      50 
Onkosten OR €    500 
Geluidsinstallatie €   PM 
Sinterklaas €  1050 
Lief en leed €    250 
Avond vierdaagse €    100 
Kosten bank €    100 
Reservering schoolplein €    600 
Reservering jubileumfeest €    500 
Vergaderkosten €    100 
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school. Dit alles in nauw overleg met directie, leerkrachten, OR en MR. De namen van onze 
verkeersouders vindt u achter in deze schoolgids. 
 
Leesouders, computerouders, spelletjesouders en …. 
Bij allerlei activiteiten gebruiken wij graag de hulp van ouders. Zo zijn er ouders nodig om te 
begeleiden bij leesgroepjes, bij het werken op de computers, bij spelletjes in de 
kleutergroepen, bij de begeleiding van het schoolreisje en ga zo maar door. 
In samenwerking met de ouderraad en de contactouders worden deze ouders benaderd en 
ingedeeld.  
 
Zendingscommissie 
De zendingscommissie heeft zich ten doel gesteld allerlei organisaties financieel te 
ondersteunen. Daarnaast is het belangrijk kinderen bewust te maken van de nood in de 
wereld. Dit vinden we waardevol en wij zijn dan ook heel blij als we de grote inzet zien van 
de kinderen bij de projecten die met enige regelmaat georganiseerd worden. De 
zendingscommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en teamleden. Meer 
informatie over de besteding van de gelden vindt u in de nieuwsbrieven. Ook kunt u contact 
opnemen met één van de leden van de zendingscommissie. Hun namen en 
telefoonnummers staan achter in de schoolgids.  
 
Gebedsgroep 
Iedere ouder wordt in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de gebedsgroep. De groep 
stelt zich tot taak alles wat in en om de school gebeurt in gebed te brengen. Op deze wijze 
wil zij de leerkrachten ondersteunen bij de christelijke opvoeding van onze kinderen. De 
groep komt één keer per maand bijeen. 
Achter in deze schoolgids vindt u de naam van de contactpersoon van de gebedsgroep. 

 

Leerplicht 
Leerplicht begint op de eerste dag van de maand na de vijfde verjaardag van uw kind. Als 
voor een vijfjarig kind een volledige schoolweek nog te veel is, geeft een speciale regeling de 
mogelijkheid om per week 5 uren te verzuimen. Dit verzuim moet u melden aan school.  
 
Verzoeken voor extra vrij voor de leerlingen 
Een verzoek kan worden ingewilligd, indien extra verlof noodzakelijk is, omdat er sprake is 
van: 

 Verhuizing: maximaal één dag. 
 Huwelijk binnen de woonplaats van familie tot en met de derde graad*: maximaal één 

dag. 
 Huwelijk buiten de woonplaats van familie tot en met de derde graad*: maximaal twee 

dagen. 
 Huwelijk van familie tot en met de derde graad* buiten Nederland vijf dagen verlof. 
 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-, jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 

maximaal één dag. 
 12,5-, 25-, 40-, of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal één 

dag. 
 Ernstige ziekte van familie tot en met de derde graad*: periode in overleg met de 

directeur. 
 Overlijden van familie in de tweede graad*: maximaal twee dagen. Buiten Nederland 

maximaal vijf dagen.  
 Overlijden van familie in de derde en vierde graad*: maximaal één dag. 



 
 
 

Schoolgids 2017-2018 PCBS Oranje-Nassau 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 29 
 

 Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van 
vakantieverlof. De directeur neemt hierover een beslissing en laat dit de ouders 
schriftelijk weten. Tegen de beslissing kan een bezwaarschrift worden ingediend. 

 Voor het bezoek aan arts, tandarts, specialist. (indien de afspraak niet buiten 
schooltijd gemaakt kan worden) 

 voor het bezoek aan die instanties die direct met het functioneren op school te maken 
hebben: logopedie, fysiotherapie, orthopedagogie enz. (indien de afspraak niet buiten 
schooltijd gemaakt kan worden) 

 
Schema beoordeling verlofaanvragen  

Betreft het een aanvraag vakantieverlof? →  Nee. Beoordelen als gewichtige omstandigheid. 

↓     Ja. Bent u dit schooljaar al 2 weken 
aaneengesloten op vakantie geweest, b.v. met 
kerst?  

→  Ja. Deze aanvraag afwijzen. 

↓     
Nee. Is het de eerste aanvraag vakantieverlof 
in het schooljaar? 

→  
Nee. Deze aanvraag afwijzen. Vakantieverlof 
mag slecht 1x per schooljaar worden verleend. 

↓     
Ja. Betreft het een aanvraag voor meer dan 10 
dagen? 

→  
Ja. Deze aanvraag afwijzen. Vakantieverlof kan 
maar tot maximaal 10 dagen worden verleend. 

↓     
Nee. Betreft het de eerste twee weken van het 
schooljaar? 

→  
Ja. Afwijzen. De leerplichtwet sluit vakantieverlof 
in de eerste twee weken van het schooljaar uit. 

↓     
Nee. Wordt er een beroep gedaan op de 
specifieke aard van het beroep van (één van) 
de ouders? 

→  

Nee. Afwijzen. Alleen mogelijk als wegens de 
specifieke aard van het beroep van één van de 
ouders, het niet mogelijk is een gezinsvakantie 
binnen de schoolvakanties te organiseren. 

↓     Ja. Hebben ouder(s) seizoengebonden 
werkzaamheden of werkzaamheden die een 
piekdrukte kennen? 

→  
Nee. Aanvraag afwijzen. Ouders kunnen geen 
beroep doen op de specifieke aard van hun 
beroep. 

↓     Ja. Leidt een vakantie tijdens de 
schoolvakanties tot onoverkomelijke 
bedrijfseconomische problemen? Is dat te 
voorzien of kunnen ouders het aantonen?  
NB: Slechts het gegeven dat een belangrijk 
deel van de omzet gedurende de 
schoolvakanties wordt behaald is onvoldoende. 

→  
Nee, afwijzen. Ouders kunnen geen beroep doen 
op de specifieke aard van hun beroep. 

↓     Ja. Vakantieverlof toekennen. Maximaal 10 
dagen. 

    

 
De leerplichtambtenaar oefent strenge controle uit op het schoolverzuim. 

 
Praktische punten 
Toegankelijkheid: 
Onze school telt 3 toegangsdeuren en de sloten zijn om veiligheidsredenen zo gemaakt dat 
men te allen tijde de school kan verlaten, maar niet vrijelijk kan betreden. 
De kinderen gaan via de deuren op de pleinen naar binnen en naar buiten. Onder schooltijd 
dienen ouders en overige bezoekers zich via de intercom bij de hoofdingang aan te melden 
om vervolgens binnen gelaten te worden. Leerlingen mogen de deuren niet openen, ook niet 
als er bekenden bij de deur staan. 
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Zo‟n gesloten school komt niet echt vriendelijk en uitnodigend over, maar we hopen dat u 
begrip heeft voor deze maatregel. Het gaat tenslotte om de veiligheid van leerlingen en 
leerkrachten.  
 
 
Schooltijden  

 Groep 1 t/m 4:  Groep 5 t/m 8:  

Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag  

08.30-12.00 en 13.30-15.30  
08.30-12.00 en 13.30-15.30  
08.30-12.15 
08.30-12.00 en 13.30-15.30  
08.30-12.00  

08.30-12.00 en 13.30-15.30  
08.30-12.00 en 13.30-15.30  
08.30-12.15 
08.30-12.00 en 13.30-15.30  
08.30-12.00 en 13.30-15.30  

 
Speciale afspraken voor de ouders van de groepen 1 t/m 4  
We zijn steeds meer een buurtschool aan het worden, want de kinderen die in groep 1 
instromen, komen uit de directe omgeving van de school. Het ligt dan ook voor de hand dat 
de meeste kinderen lopend naar school zullen komen.  
In overleg met de buurtbewoners van de Kamperfoelie hebben we de onderstaande afspraak 
gemaakt: Als u toch uw kind met de auto naar school brengt, parkeer dan uw auto op het 
brede stuk van de Kamperfoelie. Om veiligheidsredenen voor de kinderen willen we niet dat 
het smalle stuk naar de school gebruikt wordt om te parkeren om levensgevaarlijke situaties 
te voorkomen. U kunt natuurlijk ook parkeren aan de Ruijterstraat, Trompstraat of Piet 
Heinstraat. 
 
De voor-, tussen- en naschoolse opvang 
We zijn erg blij dat we u de voorschoolse, tussenschoolse (= het overblijven) en naschoolse 
opvang op onze school kunnen aanbieden. Het bestuur van de Vereniging voor PCBO te 
Rijnsburg heeft voor alle zes de scholen een contract afgesloten met De Speelbrug uit 
Voorhout. U kunt zich alleen via De Speelbrug opgeven voor deze opvang.  
Informatie over tijden/prijzen en inschrijfformulieren zijn op de site van De Speelbrug te 
vinden. Zie voor adres, telefoonnummer e.d. achter in deze schoolgids bij „Namen en 
adressen‟. De Speelbrug verzorgt op onze school ook de opvang van andere scholen van 
onze schoolvereniging. De kinderen worden bij ons opgevangen in het lokaal boven de aula 
of worden gebracht naar andere locaties in Rijnsburg. 
 
Bezoek aan huisarts, tandarts, ziekenhuis enz. 
We nemen aan dat alle ouders hun best zullen doen deze afspraken zoveel mogelijk buiten 
de schooltijden te maken, maar dit zal niet altijd lukken. Indien een afspraak onder schooltijd 
valt, willen we graag vooraf een schriftelijke of telefonische melding van u ontvangen. 
 
Klassendienst 
Vanaf groep 3 hebben steeds twee leerlingen per groep klassendienst. Zij helpen aan het 
einde van de schooldag met het opruimen van het lokaal en kunnen dan een kwartiertje later 
thuis zijn. 
 
Lunchpauze 
De meeste leerkrachten blijven tussen de middag op school. We hebben afgesproken dat  
onze lunchpauze van 12.45 uur tot 13.15 uur is. We stellen het erg op prijs als u hiermee met 
telefoontjes e.d. rekening wilt houden. 
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Stagiaires 
Naast de klassenleerkrachten bestaat de mogelijkheid dat er in verschillende groepen ook 
regelmatig stagiaires lesgeven. Deze stagiaires kunnen van verschillende 
opleidingsinstituten komen. Meestal zijn het studenten van de InHolland-hogeschool, 
studierichting Pabo, toekomstige leerkrachten die begeleid worden door de klassenleerkracht 
en docenten van de Pabo. 
 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt jaarlijks op school om portretfoto‟s en een groepsfoto te maken.  
 
Foto`s & website 
Op de ONS worden regelmatig foto‟s gemaakt bij activiteiten en festiviteiten. De foto‟s 
worden in een digitaal fotoalbum op internet geplaatst. Via onze website kunt u het fotoalbum 
bezoeken en de foto‟s bekijken en printen. Als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto‟s 
van uw kind in het fotoalbum dan kunt u dat bij de directie kenbaar maken. 
 
Huiswerk   
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen geregeld huiswerk mee naar huis. Wij hebben daarbij de 
volgende opbouw afgesproken: groep 5 één à twee keer in de week, groep 6: twee keer per 
week, groep 7: drie keer per week en groep 8: dagelijks. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 
huiswerk voor de zaakvakken of spelling. Het is belangrijk dat de kinderen goed voorbereid 
naar het voortgezet onderwijs gaan. Het leren omgaan met huiswerk vinden wij belangrijk. 
We hebben voor de leerlingen van groep 7 en 8 een schoolagenda besteld. Zij krijgen die 
aan het begin van het jaar uitgereikt. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen een eigen 
agenda meenemen. 
In de lagere groepen kan een enkele keer huiswerk meegegeven worden. Het kan zijn dat 
kinderen die wat extra oefening nodig hebben, huiswerk mee krijgen. Wanneer dit vaak 
plaatsvindt, wordt dit in overleg met de ouders afgesproken. 
 
Fietsen naar school 
De meeste kinderen wonen zo dicht bij, dat ze lopend naar school kunnen komen. Aan het 
begin van het schooljaar maken we afspraken welke leerlingen op de fiets naar school 
mogen komen.  
De afspraak is: kinderen uit de Kleipetten en kinderen die verder wonen dan de 
Brouwerstraat/Oegstgeesterweg mogen op de fiets komen. 
 
Het gebruik van medicijnen op school 
Op verzoek van de ouders/verzorgers kan een leerkracht toezien op het gebruik van 
medicijnen van een leerling, maar dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de 
ouders/verzorgers. 
 
Kinderziektes, hoofdluis e.d.  
Na een schoolvakantie worden de leerlingen door een aantal ouders gecontroleerd op de 
aanwezigheid van hoofdluizen. Dit wordt door de contactouders georganiseerd. Als er bij uw 
zoon/dochter hoofdluizen worden geconstateerd, wordt contact met u opgenomen. Als u 
bezwaar heeft tegen dit onderzoek kunt u even contact opnemen met de directie van de 
school.  
Als u er thuis zelf achter komt dat uw kind luis heeft, laat dit dan zo snel mogelijk aan school 
weten. Dat geldt ook voor kinderziektes zoals waterpokken, krentenbaard, roodvonk, e.d.  
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Speelgoedmiddag 
In de beide kleutergroepen zullen de leerkrachten zo nu en dan een speelgoedochtend of -
middag organiseren. Zij zullen dit ruim van te voren aankondigen op de deuren in de gang. 
Het is leuk om op zo‟n ochtend/middag met andere kinderen met je eigen speelgoed te 
spelen, of eens kennis te maken met speelgoed van een ander. Het is niet de bedoeling dat 
er ballen, skeelers, geweertjes, snoep of geld meegenomen wordt. 
In de groepen 3 en 4 komt het incidenteel voor dat de kinderen eigen speelgoed mee mogen 
nemen. De leerkracht zal dit zelf aangeven. Voor alle groepen geldt: geen skeelers, 
rolschaatsen en stepjes op de beide pleinen. 
 
Jarige familieleden 
In groep 1 en 2 mag uw kind een kleurplaat maken voor jarige ouders en grootouders. Aan 
het begin van het jaar kunt u de data aan de leerkracht doorgeven. 
 
Zending 
Elke maandagmorgen mag uw kind geld meebrengen voor de zending. Via Hart voor Haïti 
en Woord en Daad sponsoren we twee kinderen die door onze steun een thuis en een 
toekomst krijgen. 
Ook wordt ieder jaar een project gekozen waarover een presentatie op school gegeven 
wordt en waar we ook een deel van het zendingsgeld aan geven. Om de leerlingen te leren 
hoe het is om te delen, zetten we hen ook altijd in bij een activiteit rondom dit jaarproject. In 
de nieuwsbrief wordt u hierover op de hoogte gehouden. Dit alles is in handen van de 
zendingscommissie.  
 
Eten en drinken 
Kinderen kunnen van thuis drinken meenemen. Het liefst zien we melkproducten of 
vruchtensappen, maar in ieder geval geen koolzuurhoudende dranken.  
Kinderen mogen ook iets gezonds te eten meenemen, maar het moet vlot opgegeten kunnen 
worden.  
Woensdag is water- en fruitdag.  
     
Verjaardagen 
Wanneer een kind jarig is, mag het in de eigen groep trakteren. Wij willen vragen of dit iets 
gezonds kan zijn. (kaas, worst, fruit, groente, rozijntjes, klein cadeautje enz.) De leerkrachten 
lusten hetzelfde als aan de kinderen getrakteerd wordt! Het is niet mogelijk kinderen in 
andere groepen te trakteren. 
De leerlingen van de onderbouw gaan naar de juffen en meesters van groep 1 t/m 4 en de 
leerlingen van de bovenbouw gaan naar de juffen en meesters van groep 5 t/m 8. 

 
Verzekeringen/Aansprakelijkheid 
Het bestuur van onze schoolvereniging heeft een „collectieve onderwijspolis‟ afgesloten. 
Deze bestaat uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.  
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten 
(leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een 
(beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige 
en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van 
betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte 
bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. 
 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief 
zijn (bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van 
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onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak 
aanleiding zijn tot misverstand. 
Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat 
tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou 
zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. 
Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school 
heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De 
school (of zij die voor de school optreden) moet(en) dus te kort zijn geschoten in hun 
rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige 
onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade 
valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school 
vergoed. 
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van 
leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf 
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens 
andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade 
veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is 
dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering 
afsluiten. 

 
Schoolafspraken 
We hebben allerlei afspraken met de leerlingen gemaakt. Het lijkt ons handig om u hiervan 
ook in kennis te stellen. Deze afspraken vindt u achter in de schoolgids. 

 
Veiligheidsbeleid: 
Om voor de leerlingen en de leerkrachten een veilige werk-, leer- en speelomgeving te 
waarborgen, vinden regelmatig onderhoud aan en keuringen van onderstaande zaken 
plaats: 

 het schoolplein en de speeltoestellen; 
 de materialen in het gymlokaal (aan de Katwijkerweg) en de materialen in het 

speellokaal voor de kleuters; 
 de vluchtwegen, de blusmiddelen, het ontruimings- en het brandalarm; 
 de verwarmingsinstallaties 
 de luchtbehandelingsinstallatie 
 het ontruimingsplan 

Ontruimingsoefening: Jaarlijks worden er twee ontruimingsoefeningen gehouden: 
1. aangekondigde ontruimingsoefening: de leerlingen worden vooraf bekend gemaakt 

met de vluchtwegen en wat ze wel en beslist niet moeten doen; 
2. een onaangekondigde ontruimingsoefening: hier wordt een alarm gegeven en 

iedereen moet het gebouw verlaten. 
 
Arbo-beleid: 

 Er is een preventiemedewerker aangesteld 
 RI&E: om de vier jaar wordt er door een gecertificeerd bedrijf een z.g. Risico 

Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd. De resultaten worden in een rapport 
beschreven en de manco‟s worden in een Plan van Aanpak samen met de MR 
aangepakt 

 Onze school heeft opgeleide bedrijfshulpverleners (BHV-ers) om in geval van een 
calamiteit op te kunnen treden 
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Oud papier: 
In de papiercontainer op het grote plein kunt u oud papier kwijt. Deze wordt wekelijks 
geleegd. De opbrengst komt ten goede aan materialen voor de school. 
 
Leerlingstatuut 
Ouders krijgen bij de aanmelding van hun kind(eren) op onze school het leerlingstatuut 
uitgereikt. In dit document staan rechten en plichten die zowel voor de ouders/de leerlingen 
als voor de school gelden. Dit bovenschoolse document ligt ook ter inzage op school. 
Tevens hanteren we een aantal schoolregels en dit gaat over allerlei praktische afspraken 
betreffende de omgang met elkaar en elkaars spullen. 
 
Klachtenregeling 
Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de gang van zaken in de klas of op school. 
We stellen het op prijs dat u dan zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt. De meest 
directe manier is eerst te overleggen met de desbetreffende groepsleerkracht. Indien nodig 
kunt u bij de directie terecht. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan 
bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Landelijke Klachtencommissie 
Primair Onderwijs, voor meer informatie kunt u kijken op de site www.onderwijsgeschillen.nl .  
Het bevoegd gezag is verplicht om leerlingen en personeel te beschermen tegen seksuele 
intimidatie en de gevolgen daarvan. Het beleid dient erop gericht te zijn dat leerling en 
leerkracht zijn of haar werkzaamheden onder optimale condities kan verrichten en dat een 
ieder recht heeft op een respectvolle behandeling. Als er een incident plaatsvindt waardoor 
deze onderlinge relatie verstoord wordt, dan kan er contact opgenomen worden met een 
vertrouwenspersoon. Bij ons op school is dat Marja Bouwmeester (intern begeleider). 

Deze contactpersoon adviseert en bemiddelt bij eenvoudige klachten. Deze contactpersoon 

is verplicht klachten te melden bij het bevoegd gezag en eventueel de directie. In ernstige 

gevallen kan er voor gekozen worden om een externe vertrouwenspersoon van de GGD in te 

schakelen. Klachten over zedendelicten dienen direct gemeld te worden bij deze 

vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de 

GGD Hollands Midden: 
Secretariaat PZJ, telefoon 088-308 3342, e-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl 
Deze heeft een geheimhoudingsplicht en is onafhankelijk van het bevoegd gezag. De 
volledige klachtenregeling is in te zien op school.  
Het bevoegd gezag is aangesloten bij het Bureau Landelijke Klachtencommissie en 
Kringenrechtspraak (Postbus 694, 2270 AR Voorburg, telefoon: 070-3861697,  
fax: 070-3481230, e-mail: info@klachtencommissie.org, 
website:www.klachtencommissie.org  
De reglementen van de Landelijke Klachtencommissie liggen bij de directie ter inzage. 
 
Vertrouwensinspecteurs van de inspectie  
In het kader van de “Wet op het onderwijstoezicht”, aangaande discriminatie, 
onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme, maar ook seksueel 
misbruik en seksuele intimidatie, fysiek en psychisch geweld en grove pesterijen vindt u hier 
het centrale telefoonnummer van het meldpunt van de vertrouwensinspecteurs: 
Inspectie van het Onderwijs, telefoon 0900-1113111 
Voor overige vragen over het onderwijs of de inspectie zie: www.onderwijsinspectie.nl 

 

Externe contacten 

Wat is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)? 
Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij de CJG‟s terecht met al hun vragen over opgroeien 
en opvoeden. In het CJG werken verschillende professionals, zoals jeugdartsen, 

mailto:info@klachtencommissie.org
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jeugdverpleegkundigen, logopedisten, maatschappelijk werkers en pedagogen samen. De 
kernpartners van het CJG zijn de GGD Hollands Midden en het Maatschappelijk Werk van 
Kwadraad. Iedere medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid en taken, maar ze 
werken allemaal ter ondersteuning van u en uw kinderen. 
Alle medewerkers in het CJG zijn geschoold in de methode “Positief Opvoeden” volgens  
Triple P (Positief Pedagogisch Programma).  
 
 
Het CJG en de basisschool. 
De school van uw kind en het CJG werken nauw samen. De medewerkers van het CJG 
vormen de vaste schakel tussen het CJG en de basisschool. 
    
Hoe bereikt u het CJG? 
Wilt u iets vragen of in gesprek met een medewerker van het CJG dan vindt u informatie 
over de openingstijden op de website van het CJG: www.cjgzuidhollandnoord.nl Klik op uw 
woonplaats en/of wijk.  
Alle CJG‟s zijn telefonisch te bereiken via 088-254 23 84. Een (anonieme) vraag stellen via 
de website is ook mogelijk. 
De leerkracht/interne begeleider kan u ook informeren over de bereikbaarheid van de CJG 
medewerkers die aan de school van uw kind verbonden zijn. 
 
JGT op de ONS 
Lieve de Jager werkt in het Jeugd- en Gezinsteam in Rijnsburg en Valkenburg. Regelmatig is 
zij op woensdagochtend bij ons op school te vinden. Zowel ouders als kinderen kunnen bij 
het JGT terecht. Ouders kunnen binnenlopen als zij zich zorgen maken over hun kind. Geen 
vraag is te gek en de deur staat open, dus u kunt tijdens het spreekuur op school gewoon 
langskomen.  
In het JGT team werken deskundigen uit verschillende (jeugdhulp)organisaties samen om u 
snel en persoonlijk te helpen. Met Lieve de Jager bespreekt u uw vraag. Daarna wordt er 
samen besloten wat de volgende stap is. Soms vragen zij daarbij advies van hun team. 
Natuurlijk wordt dat eerst met u besproken. Op deze manier krijgt u de beste hulp die nodig 
is. 
Ook leerlingen kunnen met één van hen in gesprek gaan wanneer zij met probleemsituaties 
te maken hebben, waar ze zich geen raad mee weten. Voordat er een gesprek plaats vindt, 
nemen wij altijd contact op met de ouders van het betreffende kind. Gesprekken vinden nooit 
zonder toestemming van ouders plaats. 
 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ): 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een samenvoeging van het consultatiebureau en de 
schoolartsendienst en is ook te vinden in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het doel van de 
JGZ is om kinderen zo goed mogelijk te helpen om zich te ontwikkelen. Er wordt nauw 
samengewerkt met ouders, scholen, de andere partners in het CJG en specialistische 
hulpverleningsinstanties.  Een kind wordt meerdere keren uitgenodigd voor een controle-
onderzoek. De JGZ let op de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van het kind. 
Als het nodig is, begeleidt de JGZ de ouder/verzorger en het kind kortdurend. Voor 
langdurige behandeling of meer ingewikkelde problemen verwijst de JGZ door naar andere 
instanties.  
De Jeugdgezondheidszorg is telefonisch te bereiken via 088-308 33 42. 
 
Wat doet JGZ op de basisschool? 

 Op vaste momenten volgen wij de groei en ontwikkeling van alle kinderen. Tijdens de 
basisschoolperiode nodigen wij alle kinderen uit als ze in groep 2 en 7 zitten. 

http://www.cjgzuidhollandnoord.nl/
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 Natuurlijk kunt u naast de vaste momenten altijd contact met ons opnemen als u 
vragen of zorgen heeft over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind. Op 
verschillende manieren kunnen wij op uw vraag ingaan. Bijvoorbeeld door een advies, 
een gesprek (volgens Triple P methode), een themabijeenkomst, een cursus etc. 

  Zijn er zorgen over uw kind dan besteden wij daar extra aandacht aan. Samen met de 
ouders en de school bespreken we wat nodig is om de zorgen aan te pakken. Zo nodig 
overlegt de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige met de huisarts, specialist en 
andere instanties. 

 Een gezond schoolleven is belangrijk. Daarom geven wij adviezen over veiligheid, 
hygiëne, infectieziekten, omgaan met elkaar, pesten, voeding en beweging en 
dergelijke. Wij steunen de school bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten.  

 
Het jeugdgezondheidsteam (JGZ-team) bestaat uit: 
Jeugdarts:   Mevr. P. de Jong    pdejong2@ggdhm.nl 
Jeugdverpleegk.: Mevr. I. Diepeveen   IDiepeveen @ggdhm.nl   
   bereikbaar op donderdag op 088-3084037  
 Bezoekadres op maandag en woensdag: 
   Gr. Florislaan 11, 2231 ED Rijnsburg (achterkant oude gemeentehuis) 
   tel. 088-308 3216   jgzrb@ggdhm.nl 
 
 
Maatschappelijk Werk voor jeugd (MWj): 
Het MWj is een vrij toegankelijke, laagdrempelige en kosteloze vorm van hulp voor alle 
gezinnen met kinderen die de basisschool bezoeken, dus ook voor uw school! Het 
Maatschappelijk Werk voor jeugd wordt aangeboden door de Maatschappelijke 
Dienstverlening Kwadraad. 
 
Het MWj werkt samen met ouders en de school om de ontwikkeling van de kinderen zo 
voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Wij werken actief om problemen bij het opgroeien en 
opvoeden te signaleren en te verminderen en doen dit door: 
 de scholen te ondersteunen bij het signaleren van knelpunten en het uitvoeren van de 

zorgtaak; 
 hulpverlening (zoals opvoedingsondersteuning) te bieden aan ouders en kinderen; 
 zo nodig helpen bij het begeleiden naar passende, gespecialiseerde zorg. 
 
Misschien herkent u de volgende zorgen: 
“Mijn kind gaat niet met veel plezier naar school, wat zou er aan de hand zijn? 
“De leerkracht vertelt me dat mijn kind in de klas onrustig is en niet geconcentreerd aan het 
werk is”.  
“Thuis merk ik ook dat hij niet luistert als ik hem wat vraag”. 
“Mijn partner en ik gaan uit elkaar en we zijn bezorgd over wat dit met de kinderen doet”. 
 
Met deze en andere vragen over de opvoeding kunt u terecht bij de maatschappelijk werker.  
Een afspraak voor een (intake)gesprek kan zowel op school, thuis, op het CJG als bij 
Kwadraad op kantoor plaatsvinden. In dit gesprek wordt bekeken wat de maatschappelijk 
werker voor u en uw kind kan betekenen. 
Ook kunt u via het CJG naar uw maatschappelijk werker vragen. 

  
Opvoedcursussen en themabijeenkomsten: 
Het CJG organiseert een groot aantal cursussen en themabijeenkomsten rond opvoeden en 
opgroeien. 
Meer informatie daarover staat op de site www.cjgcursus.nl  

mailto:pdejong2@ggdhm.nl
javascript:top.openWin('/WorldClient.dll?Session=RMZZOYB&View=Compose&New=Yes&To=chaak@ggdhm.nl','Compose',800,600,'yes');
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Websites met  informatie over: 

 opvoeden en opgroeien: www.cjgzuidhollandnoord.nl en www.hoezitdat.info (voor 
jongeren) 

 opvoedcursussen: www.cjgcursus.nl 
 GGD Hollands Midden, Jeugdgezondheidszorg: www.ggdhm.nl 
 Kwadraad, Maatschappelijk Werk: www.kwadraad.nl 

 
Wat doet logopedie op de basisschool? 
De logopedie op school wordt verzorgd door de logopedisten van de gemeente Katwijk. 
Rond de vijfde verjaardag worden alle leerlingen gescreend. Daarbij wordt gelet op 
stemgebruik, spraak-, taal-  en luisterfunctie. Voorafgaand aan het onderzoek wordt 
schriftelijk toestemming gevraagd en de resultaten worden ook schriftelijk aan de ouders 
doorgegeven. Ook de leerkracht en de jeugdarts worden hierover geïnformeerd. 
Leerlingen uit de overige groepen kunnen (via de leerkracht) voor nader onderzoek 
aangemeld worden. Kortdurende behandeling, max. 6x, kan eventueel op school 
plaatsvinden.  
 
De logopedist die onze school (1 keer per 2 weken)  bezoekt is: 
Ria Sloots-van Heuveln   tel. 06-12415276 
 
 

 
 
Contact 
Team: 

Groep: Naam: 

Kleutergroep 1/2  blauw Jannette van der Boon (maandag t/m vrijdag) 

Kleutergroep 1/2  rood Linda van Duijn-Westerink (maandag t/m woensdag) 
Hilde de Mooij-Groeneveld (donderdag en vrijdag) 

Groep 3 Marlies van Amerom (maandag, woensdag t/m vrijdag) 
Jertske Satumalay-Noort (dinsdag) 

Groep 4 Nel Peursum (maandag t/m donderdagochtend) 
Irene Lindhout-Breebaart (donderdag en vrijdag) 

Groep 5 Marianne van den Bosch (maandag en dinsdag)  
Corine Ravensbergen-Moes (woensdag t/m vrijdag) 

Groep 6 Jertske Satumalay-Noort (maandag) 
Corinda van der Meij-Ravensbergen (dinsdag t/m/ vrijdag) 

Groep 7 Sjaak Verloop (maandag en vrijdag) 
José Korts-Schoneveld (dinsdag t/m donderdag)  

Groep 8 Petra Westra (maandag, dinsdag en woensdag*) 
Corine Heemskerk-van der Meij (woensdag*, donderdag en 
vrijdag) 

            * woensdagen om de week 
 

Directeur Corine van der Vijver - van der Gugten / Jan Punt (interim) 

Intern Begeleider Marja Bouwmeester-Botermans (dinsdag t/m donderdag) 

Onderbouwcoördinator Jannette J. van der Boon 

Bovenbouwcoördinator Corine Ravensbergen 

Remedial Teacher 
individuele hulp 

Marlies van Amerom  

http://www.cjgzuidhollandnoord.nl/
http://www.hoezitdat.info/
http://www.cjgcursus.nl/
http://www.ggdhm.nl/
http://www.kwadraad.nl/
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Leerkrachten met 
ondersteunende taken 

Conny van Beelen 
Irene Lindhout 
Nel Peursum 

Vakleerkracht gym  Rik Brouwer 

Onderwijsassistent Marlene van Gerven-Vries  

Conciërge Jan-Willem Versteegh (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 
Medezeggenschapsraad/Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: 
geleding ouders 
Angela van Kralingen (voorzitter)  Tel: 071-8880453 
Riny van Egmond (lid GMR)  Tel: 06-40883220     
Wenke van der Gugten   Tel: 071-4084127 
 
geleding team 
Nel Peursum      Tel: 071-4082347 (school) 
Marja Bouwmeester    Tel: 071-4082347 (school) 
Irene Lindhout  (lid GMR)   Tel: 071-4082347 (school) 
 
Ouderraad: 
Nelleke Sneijders   (voorzitter) Tel: 071-4029781 
Jos Ravensbergen  (secretaris) Tel: 071-4023398 
Lydia Versteegh  (penningmstr.)Tel: 071-3628661 
Bram van Dalen    Tel: 06-24286533 
Corina Noort     Tel: 071-4027069 
Susan van der Plas    Tel: 071-4025701 
Ditha Verkade     Tel: 071-4024864  
Martine Noppen    Tel: 071-4018285 
Jolanda van Dijk    Tel: 071-4025245 
Wenke van der Gugten   Tel: 071-4084127 
 
Redactie Website/Webmaster:   
Elma Cederhout    Tel: 071-4082347  
 
Verkeersouders: 
Corina Jonkers    Tel: 071-4027069 
Jolanda van Dijk     Tel: 071-4025245 
 
Zendingscommissie: 
Mariëlle Noort     Tel: 071-3648455    
Leontine van Dijk    Tel: 071-5136940  
Géanne Hoiting    Tel: 071-3627434 
Jacqueline Heijl    Tel: 071-7501548 
Marlies van Amerom 
 
Schooldominee: 
Ds. A. Meek     Tel: 071-4079270 
 
Contactpersoon gebedsgroep:       
Wendy van Egmond    Tel: 071-4035899 
 
Interne vertrouwenspersoon: 
Marja Bouwmeester    Tel: 071-4082347 
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De Speelbrug 
Zij verzorgen voor onze school de voor-, tussen- en naschoolse opvang.  
postadres : Postbus 31 2215 ZG Voorhout 
telefoon : 0252-215585 / 533943 
e-mail  : info@speelbrug.nl 
website  : www.despeelbrug.nl  (ook inschrijfformulieren te downloaden) 
 
Groepsouders: 
 

B 1                  
B 2 

Bernice Kwestroo 
Sandra Wijnands 

Isa 
Annabelle 

R 1            
R 2                    

Sharina Floor 
Annemieke Hus 

Henk 
Lotte 

3 Petra Postma 
Jacqueline van den Bosch 

Hugo 
Juliet 

4 Jacklyn v/d Vijver 
Lisette Zandvliet 

Jade 
Kevin 

5 Suzanne Noort 
Anne Verhoeven 

Lois 

Connor 
6 Jolanda van Dijk 

Arina den Haan 
Ruben 
Gert 

7 Sabine Glasbergen 
Esther Noordermeer 

Eva 
Iris en Lindsey 

8 
 

Jitteke van der Meij 
Riny van Egmond 

Sven 
Jasmijn 

 

Roosters  
Gymrooster 
De groepen 3 t/m 8 krijgen gymles van de vakleerkracht lichamelijke oefening in de gymzaal 
aan de Katwijkerweg. 
 

Groep Dinsdag Vrijdag 

Groep 3 14.15 - 15.00 uur 11.30 - 12.15 uur 

Groep 4 13.30 - 14.15 uur 10.45 - 11.30 uur 

Groep 5 08.30 - 09.15 uur 10.00 - 10.45 uur 

Groep 6 09.15 - 10.00 uur 13.30 - 14.15 uur 

Groep 7 10.45 - 11.30 uur 09.15 - 10.00 uur 

Groep 8 10.00 - 10.45 uur 14.15 – 15.00 uur 

 
 
Vakantierooster  

Herfstvakantie 16-10 21-10 

Kerstvakantie 25-12 08-01 

Voorjaarsvakantie 26-02 02-03 

Paasweekend 30-03 02-04 

Meivakantie 27-04 11-05 

Paardenmarkt 13-06  

Zomervakantie 16-07 24-08 

Twee vrije vrijdagmiddagen 22-12 13-07 

http://www.despeelbrug.nl/
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Overige data: 
23-08  Startactiviteit 
31-08  Startdienst 19.00-20.00 in de Immanuelkerk 
04-09   Informatie avond groep 5-8 
05-09  Informatie avond groep 1-4 
21-09  Schoolfotograaf   
04-10  Start Kinderboekenweek 
09-10  Studiemiddag team ONS (leerlingen zijn ‟s middags vrij) 
14-11+16-11 Bespreekavond rapport groep 1-7 
15-11  Studiedag team ONS 
15-11  Informatieavond voor nieuw aan te melden leerlingen 
20-11              Sportinstuif groep 3 en 4 in het Waterbos 
21-11+23-11 Adviesgesprekken groep 8 
05-12  Sinterklaasviering groep 1-8 ; groep 1-4 ‟s middags vrij, groep 5-8  
  continurooster  
11-12  Informatieavond V.O. groep 8 in De Burgt 
21-12  Kerstfeestviering 1-8 van 19.00-20.00; groep 1-4 ‟s middags vrij, groep 5-8  
  continurooster 
08-01  Studiedag PCBO Rijnsburg (alle PCBO-leerlingen zijn vrij) 
10-01  Adviesgesprekken groep 8 
13-02+15-02 Rapportavond groep 1-7 
12-02-16-02 Kom in de klas  
23-02  Sluitingsdatum aanmelden nieuwe leerlingen (schooljaar 2017-2018) 
29-03  Paasviering met ontbijt 
17-04 /19-04 CITO-eindtoets groep 8 
26-04  „Koningsspelen‟ / verjaardag leerkrachten 
18-05  Sportdag groep 5-8 (groep 1-4 vrij) 
30-05 /01-06 Schoolkamp groep 8 
12-06  Schoolreis groep 1-7 
27-06+28-06 Adviesgesprekken groep 7   
02-07+04-07 Rapportavond groep 1-6 
03-07  Spelletjesmiddag voor groep 1-7, georganiseerd door groep 8 
05-07   Afscheidsmusical groep 8 
06-07   Uitzwaaien groep 8 door ouders 
09-07   Kennismaken in de nieuwe groep 
09-07   Schoonmaakavond 

 

Continurooster 
Indien er door omstandigheden een continurooster wordt ingesteld, beginnen de lessen om 
8.30 uur en eindigen om 14.30 uur.  
 
Tropenrooster 
Bij grote hitte in de laatste schoolweken kan overgegaan worden op een tropenrooster. 
Indien besloten wordt tot het invoeren van een tropenrooster, zal dit een afspraak zijn met 
alle Rijnsburgse PCBO-scholen.  
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Schoolafspraken: 
Algemeen: 

 Wij spreken elkaar respectvol aan. De leerkracht wordt correct aangesproken met ja 
juf of ja meester. 

 Je neemt een briefje mee als je niet mag/kan gymmen, of afwezig bent i.v.m. bezoek 
aan (tand)arts. 

 Woensdag=fruit- en waterdag 
Op het plein: 

 Vanaf 10 minuten voor schooltijd is er pleinwacht op het grote plein en mag je op het 
plein spelen. 

 Vanaf 10 minuten voor schooltijd gaat de deur van de onderbouw open. 
 Groep1-4 komt rustig naar binnen als de deur opengaat. 
 Ben je op het plein, dan blijf je op het plein. 
 We lopen op het plein (evt. met de fiets aan de hand) 
 Afval gooi je in de afvalbak. 
 Als de bel gaat, ga je in de rij staan op de afgesproken plek. 
 Je gaat rustig naar binnen. 
 Aan het begin van het schooljaar hoor je of je met de fiets mag komen. 
 Als je een keer met de fiets wilt komen, vraag je eerst toestemming. 
 Je zet je fiets netjes in de fietsenstalling. 
 Voor het voetballen in de pauze is er een rooster. 
 Er wordt gebald met zachte ballen. 
 Als je naar de gym je fiets mee mag nemen, loop je achteraan in de rij. 

Op de gang/trap: 
 We lopen rustig op de gang en trap. 
 Jassen en tassen worden netjes aan de kapstokken gehangen. 
 Als je een lokaal ingaat waar anderen les krijgen, klop je eerst. 
 In de pauze gaat iedereen zo snel mogelijk naar buiten. 

In de klas: 
 Iedereen neemt fatsoenlijk gekleed aan de lessen deel. Ook bij mooi weer. 
 Je draagt geen hoofddeksel in de klas. 
 We gaan zorgvuldig om met de spullen van school en van de ander. Maak je iets 

kapot dan moet je het betalen.  
 Leerlingen uit de groepen 5-8 hebben hun huiswerk in een stevige tas. 
 Als je de klas ingaat, zorg je dat je alle spullen die je denkt nodig te hebben 

meeneemt. De tassen blijven op de gang. 
 Drinken en eten worden op de door de leerkracht aangegeven plaats neergezet. 
 Pennen en potloden kun je bewaren in een etui.  

Verjaardagen: 
 Als je gaat trakteren, kies dan liefst voor een “snoep verstandige traktatie” (ook voor 

de juffen en meesters) 
 Je mag trakteren in je eigen groep. 
 Zit je in groep 5 t/m 8 dan mag je bij deze groepen de leerkrachten trakteren. 
 Zit je in groep 1 t/m 4 dan mag je bij deze groepen de leerkrachten trakteren. 

 


