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Adres van de school:
Nicolaas Beetsschool
Sportparklaan 3
2103 VR Heemstede
Tel: 023-5286244
Fax: 023-5472456
E-mail:
Internet :

kirstin.vandenberg@twijs.nl
www.nicolaasbeetsschool.nl

Gegevens onderwijsinspectie.
Ouders en leerlingen stellen hun vraag aan Postbus 51 (0800-8051).
Het nummer van de vertrouwensinspecteurs is 0900-1113111.
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1. Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s) en lezer(s),
Voor u ligt de schoolgids van de Nicolaas Beetsschool 2021-2022. De schoolgids bevat
informatie over de uitgangspunten en doelstellingen van de school, over het
onderwijsaanbod, het contact met ouders*, hoe er extra hulp gegeven wordt en op welke
momenten de ouders worden ingelicht over de ontwikkeling van hun kind.
Ook vindt u informatie over een aantal praktische zaken als: vakanties, overblijven,
ouderbijdrage, adressen en telefoonnummers. We vinden het belangrijk om u goed te
informeren, zodat u zich ook betrokken voelt bij het gebeuren in en rondom de school.
Samenwerken met u vinden wij essentieel; een goede driehoeksrelatie tussen het kind, de
ouders en de school is essentieel voor uw kind om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
Naast de schoolgids verschijnt er iedere week een nieuwsbrief met actuele informatie.
Op die manier blijft u op de hoogte van allerlei zaken die zich op school afspelen. Tevens
kunt u terecht op onze website. Hier vindt u o.a. de schoolgids en de laatste weekbrief.
Natuurlijk kunt u voor informatie ook altijd contact met ons opnemen.
Samen met de kinderen, de ouders en het team gaan wij er weer een leerzaam en mooi
schooljaar van maken.
Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze gids vragen of opmerkingen hebben, loopt u
dan gerust binnen bij één van de leerkrachten of bij ondergetekende.
Deze schoolgids heeft de instemming van de medezeggenschapsraad.
Met vriendelijk groet,
namens het team van de Nicolaas Beetsschool,
Kirstin van den Berg
Directeur Nicolaas Beetsschool

*) waar ‘ouders‘ wordt geschreven wordt iedere wettelijke vertegenwoordiger van een leerling bedoeld.
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2. TWijs
De Nicolaas Beetsschool maakt deel uit van Stichting TWijs.
Stichting TWijs is per 1 januari 2020 ontstaan na een fusie van de stichtingen Sint Bavo en
Salomo. Beide stichtingen wilden samen blijvend vernieuwen om hoogstaand onderwijs en
goed werkgeverschap te bieden. Geïnspireerd door de duurzame ontwikkelingsdoelen van
de Verenigde Naties hebben we in eerste instantie onze blik gericht op het jaar 2030. In de
jaren 2020-2030 worden 10.000 nieuwe kinderen aan ons toevertrouwd en in dezelfde
periode verlaten 10.000 kinderen onze scholen – acht jaar ouder, vaardiger, aardiger en
waardiger. Samen ontwikkelen we bij de kinderen de wijsheid om hun plaats in de wereld te
vinden. Met meer dan 800 medewerkers en 31 scholen zijn we trots dat we dit mogen doen.
Die trots komt terug in onze naam: TWijs. Tienduizend kinderen Wereldwijs.
TWijs bestuurt scholen in de gemeenten Bloemendaal (met de dorpskernen Aerdenhout,
Bennebroek, Bloemendaal en Overveen), Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en
Zandvoort. Rond de 7500 leerlingen bezoeken onze scholen. Er zijn 27 scholen voor
basisonderwijs, 1 school voor speciaal onderwijs, 1 internationale taalklas, 1 school voor
speciaal basisonderwijs en 1 internationale school.
TWijs heeft een christelijke/katholieke identiteit. Onze scholen staan open voor kinderen
van elke levensbeschouwing indien en voor zover de school kan voorzien in de
onderwijsbehoefte van het kind en de ouders (voogden)/verzorgenden de grondslag van de
school delen of respecteren. Wij zijn ervan overtuigd dat wij door ons onderwijs aan en onze
begeleiding van de kinderen bijdragen aan een menswaardige samenleving. Onze omgang
met elkaar is gebaseerd op waarden die aan zo’n menswaardige (school-)samenleving
bijdragen, zoals openheid en eerlijkheid, zorg dragen voor elkaar, respect en belangstelling
hebben voor andere mensen en voor de wereld om ons heen.
Missie
TWijs wil leerlingen op onze scholen uitdagen zich veelzijdig (cognitief, sociaal/emotioneel,
cultureel, creatief, lichamelijk/motorisch) en optimaal te ontwikkelen voor nu en in de
toekomst, waarbij we het unieke in ieder kind respecteren. TWijs streeft daarbij naar een
goed evenwicht tussen kennisontwikkeling, persoonlijke vorming en maatschappelijke
toerusting, de drie doelen van het onderwijs.
Wij stimuleren kinderen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en te leren om
zelfstandig, kritisch en respectvol samen te leven. Dat willen we onze leerlingen ook laten
ervaren op school en meegeven in een wereld die gekenmerkt wordt door snelle
veranderingen en het stellen van steeds hogere eisen.
Visie
We staan voor onderwijs van hoog niveau. De stichting staat midden in de maatschappij en
zoekt samenwerking om de missie te realiseren. We kijken waarderend en positief naar
mogelijkheden en kansen voor elke leerling. De stichting stimuleert, motiveert en faciliteert
de ambities van de scholen en medewerkers. Onze medewerkers hebben deskundigheid,
passie en betrokkenheid en voelen zich uitgedaagd zich verder te ontwikkelen in hun
professionaliteit om zo kwalitatief goed onderwijs aan te bieden.
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Wat merkt u van TWijs?
Tijdens de schooltijd van uw kind loopt uw contact met school vooral via de leerkrachten en
andere teamleden. Natuurlijk hebt u ook contact met de directeur van de school. De
directeur overlegt regelmatig met het bestuur van TWijs, soms ook over vragen die
betrekking hebben op individuele leerlingen. De scholen van TWijs werken samen daar waar
problemen opgelost en kansen benut kunnen worden. Zo worden kennis en ervaring
gedeeld en versterkt. Hierdoor zorgen wij er samen voor dat het onderwijs aan de kinderen
die aan ons zijn toevertrouwd van hoge blijvende kwaliteit is.
Wijsheid
TWijs staat voor wijsheid. Wij willen de kinderen leren om ‘wijs’ in het leven te staan –
waarbij 'wijs' niet alleen staat voor het hebben van kennis. Wij hopen dat de kinderen
ook ‘duurzame vaardigheden’ ontwikkelen: inzicht, een onafhankelijke opstelling,
mensenkennis en om nu en later de juiste keuzes kunnen maken. Dat begint natuurlijk thuis,
bij de ouders, maar ook op school dragen we daaraan bij. Wij wensen de kinderen en hun
ouders/voogden een wereldwijze schooltijd toe!
Website TWijs
De website van TWijs is steeds in ontwikkeling. U vindt daar allerlei ‘officiële’ stukken die u
als ouders kunt raadplegen.
Contactgegevens
Stichting TWijs
Bezoekadres: Garenkokerskade 19, Haarlem
Postadres: Postbus 2018 , 2002 CA Haarlem
T: 023 7078380
Ben Cüsters, bestuurder
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3.

Kennismaking met de Nicolaas Beetsschool

3.1

Identiteit
De Nicolaas Beetsschool is een Christelijke basisschool waar respect voor elkaar en
de omgeving centraal staan en waar ruimte is voor andersdenkenden. De christelijke
identiteit brengen wij naar buiten door het uitgebreid stilstaan bij de christelijke
feestdagen, het vertellen van bijbelverhalen, het zingen van liederen en soms het
uitspreken van gebed of overdenking en. Ook willen wij aan de oude waarden een
hedendaagse vorm geven. Waarden als liefde, respect hebben voor elkaar,
eerlijkheid, betrokkenheid bij het wel en wee van anderen en het voelen van
verantwoordelijkheid voor de natuur en de mensen om ons heen stellen we dan ook
centraal.
Normen, waarden en gedrag
Onderwijs zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school en
ouders. Om goed onderwijs te kunnen bieden, is het belangrijk dat leraren, ouders en
leerlingen respect hebben voor elkaar, open en eerlijk met elkaar communiceren en
elkaar vertrouwen. Wij gaan hierbij uit van de gedrags- en omgangsregels van de
Kanjertraining. Deze gedragsregels vormen de basis voor een goed pedagogisch
klimaat.
Daarnaast verwachten wij van leerkrachten dat zij respectvol omgaan met kinderen
en ouders en dat zij onderling respectvol met elkaar omgaan.
Wij verwachten van ouders:
-Dat zij andere ouders en kinderen respectvol benaderen.
-Dat zij in positieve zin over andermans opvoeding en andermans kind praten.
-Dat zij met de school overleggen als zij zich zorgen maken over het welzijn van hun
kind of andermans kind. (Het is niet de bedoeling dat ouders andermans kind ‘een
lesje gaan leren’, met het doel de problemen voor het eigen kind op te lossen.)
-Dat zij zich onthouden van negativiteit op internet of via Whats-app. Kom om uw
mogelijke zorgen te bespreken met ons op school overleggen.

3.2

Geschiedenis
De Nicolaas Beetsschool is in 1852 opgericht door de
schrijver/dominee Nicolaas Beets. Hij deed dit samen met ouders.
Daarmee is onze school één van de oudste christelijke scholen van
Nederland. Nicolaas Beets, die schreef onder het pseudoniem
Hildebrand, behoorde in de vorige eeuw tot de meest gelezen
schrijvers van Nederland. Zijn bekendste boek is de Camera Obscura,
waarvan de hoofdpersonen de bekende beeldengroep in de
Haarlemmerhout vormen.
Het eerste schoolgebouw stond aan de Voorweg, de school verhuisde later naar de
Bosboom Toussaintlaan en is sinds 1983 aan de Sportparklaan gevestigd.

3.3

Visie op onderwijs
In het schooljaar 2020-2021 hebben wij onze visie vernieuwd:
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In het schooljaar 2021-2022 bepalen wij de strategie hoe wij de komende jaren uiting
gaan geven aan onze visie.
Wat hierin in ieder geval in terugkomt:
Wij zijn een school waarin met en van elkaar leren centraal staat. Een uitstekende
kennisbasis vinden wij belangrijk en het ontwikkelen hiervan zien wij dan ook een
belangrijke opdracht.
In ons onderwijsaanbod richten wij ons daarnaast ook op het ontwikkelen van
specifieke vaardigheden. Kinderen van nu hebben namelijk meer nodig dan kennis
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alleen, om zich in onze snel veranderende maatschappij tot positieve en
maatschappijgerichte individuen te kunnen ontwikkelen.
Daarom willen we samen met de ouders, met name de volgende vaardigheden
ontwikkelen bij onze leerlingen:
- zelfbewustzijn/zelfreflectie
- creatief denken (‘out of the box’ / probleemoplossend)
- samenwerken
- doorzettingsvermogen.
Die vaardigheden willen wij hen leren vanuit een uitdagende leeromgeving die
kinderen uitdaagt om nieuwsgierig op zoek te gaan naar antwoorden.
Wij zien leren en ontwikkelen als een proces dat plaatsvindt in een sociale context
waarbij leerlingen voornamelijk actief bezig zijn. Leren is per definitie iets wat de
leerling doet binnen betekenisvolle activiteiten, in dialoog met medeleerlingen en
met de leerkracht, die (afhankelijk van de situatie) de rol heeft van leerkracht, coach,
inspirator en begeleider. Het samenwerkend leren speelt een rol in dit proces.
Niet elk kind leert op dezelfde manier. Door variatie aan te brengen in de
werkvormen, willen we recht doen aan de verschillende leerstijlen van kinderen.
Belangrijk hulpmiddel hierbij is het zelfstandig werken/leren. Het zelfstandig werken
geeft leerlingen en leerkrachten ook de mogelijkheid de leertijd zo effectief mogelijk
te besteden.
Het creëren van een veilige omgeving is een voorwaarde voor iedereen om zich te
ontwikkelen. Hoe we dat doen kunt u in detail lezen in hoofdstuk 7.
3.4

Schoolgrootte
In het schooljaar 2021-2022 starten wij met 16 groepen. Er zijn vier groepen 1-2. Van
groep 3 tot en met 8 hebben wij alle groepen dubbel. Het aantal leerlingen van de
school ligt op de teldatum van 1 oktober 2021 vermoedelijk rond de 385. In de
tweede helft van het schooljaar komt er misschien een 17e groep bij. Mogelijk starten
wij een instroomgroep op voor nieuwe kleuters, zodat de huidige kleutergroepen niet
te groot worden.
Met de medezeggenschapsraad (MR) is afgesproken wat de maximale groepsgroottes
zijn. Voor alle groepen is de groepsgrootte gesteld op 28 leerlingen met
instroommogelijkheden in de groepen 1-2 tot maximaal 30 leerlingen.
Hieruit vloeit voort dat er voor bepaalde groepen wachtlijsten kunnen zijn/gaan
ontstaan. Ons beleid met betrekking tot wachtlijsten is te vinden op onze website (bij
inschrijven). In de MR-vergaderingen zullen de (meerjaren)ontwikkelingen met
betrekking tot leerlingaantallen in de diverse groepen regelmatig worden besproken.
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3.5

Ligging van de school
Onze school is gelegen in een prachtige omgeving
en wordt omringd door bosranden en
waterpartijen. Tegenover de school bevinden zich
het zwembad en de sportvelden, waarop 's
zomers de sportlessen plaatsvinden. Op
loopafstand bevindt zich het bos Groenendaal
dat, indien mogelijk, een plaats binnen ons
(natuur)onderwijs inneemt.
De wegen naast de school zijn beveiligd met
oversteekplaatsen. Een grote groep verkeersbrigadier-ouders zorgt ervoor dat uw
kind ’s ochtends de school veilig bereikt.

3.6

Schoolorganisatie
Onze school is verdeeld in drie zogenaamde ‘bouwen’: de onderbouw (groep 1-2), de
middenbouw (groep 3-4-5) en de bovenbouw (groep 6-7-8). Per bouw is een
bouwcoördinator aangesteld. Deze bouwcoördinatoren zijn organisatorisch en
onderwijskundig verantwoordelijk voor hun bouw. De intern begeleiders zijn
verantwoordelijk voor de organisatie van de leerlingenzorg binnen de school. De
bouwcoördinatoren en de intern begeleiders vormen samen met de directeur en de
adjunct-directeur het Management Team, het MT.
Bij afwezigheid van de directeur kunt u terecht bij de adjunct-directeur of één van de
bouwcoördinatoren of intern begeleiders.
In de groepen 1 en 2 kiezen wij bewust voor een gecombineerde groep van jongsteen oudste kleuters. Dit vooral om de sociale aspecten van de ontwikkeling te
bevorderen. Jongste kleuters kunnen zo leren van de oudere en oudere kleuters
kunnen de jongere helpen.
Vanaf groep 3 is de school georganiseerd volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat
wil zeggen dat de leerstof voor een groot deel gekoppeld is aan het leerjaar van de
kinderen. Het is mogelijk dat door differentiatie in tempo en moeilijkheidsgraad de
koppeling van leerstof en jaargroep losgelaten wordt. Hierdoor kan een meer
flexibelere organisatie ontstaan, die tegemoet komt aan de ononderbroken
ontwikkelingslijnen van de leerlingen. De groepen 3-8 werken veel samen binnen de
jaarlagen. Hierdoor kennen de kinderen uit een jaarlaag elkaar vrijwel allemaal. De
leerkrachten kunnen hierdoor hun talent nog meer inzetten en de samenwerking
werkt werkdrukverlagend.

3.7

Schooltijden
We werken met een continurooster. De schooltijden zijn:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 -14.45 uur
8.30 -14.45 uur
8.30 -12.15 uur
8.30 -14.45 uur
8.30 -12.00 uur (groep 1 t/m 4)
8.30 -14.45 uur (groep 5 t/m 8)
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De kinderen worden om 08.20 uur op school verwacht, zodat de lessen echt om
08.30 uur kunnen starten. Leerlingen van groep 1/2 worden door hun ouders naar
binnen gebracht. De leerlingen van groep 3 t/m 8 komen vanaf 8.20 uur zelf naar het
lokaal. De eerste 2 weken van het schooljaar kunnen de ouders van groep 3 ook nog
even mee naar binnen, daarna komen ook deze leerlingen zelfstandig naar binnen.
Tussen de middag eten alle kinderen in hun eigen klas met de leerkracht en spelen zij
30 minuten buiten.
3.8

Vakanties en studiedagen 2021-2022

Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart en vrije dag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

Eerste dag
16-10-2021
25-12-2021
19-02-2022
16-04-2022
23-04-2022
26-05-2022
06-06-2022
16-07-2022

Laatste dag
24-10-2021
09-01-2022
27-02-2022
18-04-2022
08-05-2022
27-05-2022
06-06-2022
28-08-2022

03-12-2021
15-07-2022

Alle groepen om 12.00 uit
Alle groepen om 12.00 uit

23-08-2021
25-10-2021
09-11-2021
24-12-2021
18-02-2022
15-04-2022
16-06-2022
17-06-2022

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

Ingeroosterde
vrije dagdelen

Vrije middag na Sintfeest
Vrije middag voor
de zomervakantie
Studiedagen
Maandag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdagmiddag
Donderdag
Vrijdag

3.10 Samenstelling Personeel
Ieder jaar, ongeveer twee weken voor het einde van het schooljaar ontvangen de ouders het
formatie-overzicht. Hierin staan de leerkrachten per groep genoemd.
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Directeur:
Adjunct directeur:

Kirstin van den Berg
Jennifer Venneman

(woensdag afwezig)
(di-do aanwezig)

Interne Begeleiding: Lydeke van Roon
Vanessa van de Pol

(vrijdag afwezig)
(ma-di-wo aanwezig)

Gedragscoördinator: Krista Zwetsloot

(vrijdag aanwezig)

Bouwcoördinatoren: groep 1-2 > Vanessa van de Pol
groep 3-4-5 > Wendy Schouw
groep 6-7-8 > Jennifer Venneman
Passend onderwijs:

Nynke Overhoff

(wo-do aanwezig)

Onderwijsassistent: Marijke Pit
Monica Fernandez
Annemarie van den Hoek
Administratie:

Angenita Linders

(ma, do aanwezig)

Huismeester :
Conciërge:

Pim Westra
Edwin van Keulen

(hele week aanwezig)
(vrijdag aanwezig)

Vakleerkrachten Muziek
Annelies Kole
Eva Geuzebroek
Vakleerkracht Gymnastiek
Nienke Visser
Plusklas

Riet Steendijk
Judith Prins

De mailadressen van de teamleden zijn als volgt: voornaam.achternaam@twijs.nl
Het mailadres van de administratie is: administratie@nicolaasbeetsschool.nl
Het mailadres van de directie is: kirstin.vandenberg@twijs.nl
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4.

Inhoud van het onderwijs op de Nicolaas Beetsschool

4.1

Het doel van ons onderwijs
Onze school is een Christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Wij
hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele
kind en wij proberen zoveel als mogelijk is, in te spelen op de specifieke
onderwijsbehoeften van een kind.
Onze school staat in principe open voor alle leerlingen die aangemeld worden door
hun ouders/verzorgers en die onze doelstellingen/ identiteit onderschrijven dan wel
respecteren en samen met de school zorg willen dragen voor de ontwikkeling van
hun kind.
Door middel van goed onderwijs willen wij de leerlingen zelfstandig maken, een
brede ontwikkeling van de leerlingen stimuleren, op cognitief, creatief en sociaalemotioneel gebied, zodat de leerlingen zich vol zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen
tot kritische en verantwoordelijke wereldburgers.
Daarbij stellen we ons nadrukkelijk tot doel vaardigheden
met betrekking tot de volgende vier gebieden te
stimuleren/ontwikkelen:
• zelfbewustzijn/zelfreflectie
• creatief denken (‘out of the box’ / probleemoplossend)
• samenwerken
• doorzettingsvermogen.
Bij het creëren van een optimaal onderwijsklimaat gaan we uit van de volgende
punten:
• De Nicolaas Beetsschool als lerende organisatie; een lerende school met lerende
leerkrachten en leerlingen.
• Een collectieve, breed gedragen onderwijsvisie.
• Een open relatie met alle betrokkenen bij de school waaronder; de ouders, de
MR, het ouderpanel, de oudercommissie, de stichting TWijs en
organisaties/instanties in de omgeving van de school.
• Een goede onderlinge verstandhouding en respect voor ieders opvatting.
• Respect voor de eigenheid van ieder kind.
Wij begeleiden en stimuleren onze leerlingen in hun ontwikkeling, zodat zij kunnen
doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Hierbij speelt aandacht
voor het welzijn en mogelijkheden van het kind een grote rol.
Zo streven wij naar een school waar:
• Kinderen een plezierige, goede schooltijd beleven
• Kinderen uitgedaagd en nieuwsgierig gemaakt worden
• Leerkrachten met enthousiasme samenwerken
• Ouders zich betrokken voelen
• Een welkome en goede sfeer is.
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Vanzelfsprekend voldoet ons onderwijs aan de kerndoelen, zoals verwoord in de Wet
Primair Onderwijs.
4.2

Lesaanbod in de verschillende jaargroepen
Aan het begin van elk schooljaar wordt u uitgenodigd voor een informatieavond.
Dan wordt per groep door de betreffende leerkracht(en) verteld wat er dat jaar
allemaal aan bod komt. Omdat de kleuters gedurende het jaar instromen in de
groepen 1-2, zal er ook een informatiemoment voor de betreffende ouders
georganiseerd worden in jan/feb.
We vinden het belangrijk dat u naar deze avond komt, omdat u daarmee uitgebreid
geïnformeerd wordt over het jaarprogramma van uw kind(eren) en u de andere
ouders van de groep kunt ontmoeten.
Groepen 1 en 2
Jonge kinderen leren door te spelen en ontdekken daarom vinden wij het belangrijk
om te zorgen voor een rijke speel- en leeromgeving. Door de leerstof aan te bieden in
betekenisvolle thema`s zorgen wij dat de leerlingen betrokken zijn en stimuleren wij
hen om te groeien in hun ontwikkeling.
We maken hierbij gebruik van de methode Kleuterplein 2. Binnen het
jaarprogramma, dat bestaat uit 4 periodes, bouwen de leerlijnen op. Elke periode
herhaalt de leerstof zich en breidt deze uit ten opzichte van de voorafgaande
periode. En bevat hiermee volwaardige leerlijnen voor alle 10 domeinen te weten;
-Taal
-Lezen
-Rekenen
-Sociaal-emotionele ontwikkeling
-Beeldende vorming
-Bewegingsonderwijs
-Muziek
-Drama (spel)
-Wereldoriëntatie/ burgerschap
-Voorbereidend schrijven (ontwikkeling van de fijne motoriek)
-Engels
Bij de aangeboden activiteiten zijn duidelijke de leerdoelen beschreven. Voor groep
0, 1 en 2.
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Ons doel is om leerlingen te stimuleren en te motiveren om uit te stijgen boven hun
huidige niveau, naar de zone van de naaste ontwikkeling. Dit doen we door
activiteiten op 3 niveaus aan te bieden (1-zorgroute) en zoveel als mogelijk rekening
te houden met de onderwijsbehoeften van iedere leerling.
Dit betekent ook dat wij leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong in de klas extra
uitdaging bieden. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de
Kangaroeklas, waarin kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong uit verschillende
kleuterklassen wekelijks samenwerken aan een project. Het initiatief hiervoor ligt bij
de leerkracht.
We werken met een ontwikkelings-volgmodel (KIJK) in de groepen 1-2. Hierdoor
krijgen de leerkrachten d.m.v. dagelijkse observaties op 17 ontwikkelingslijnen een
goed beeld van de ontwikkeling van iedere kleuter. Hiermee kan een goed passend
onderwijsaanbod worden gecreëerd. In dit observatie-instrument worden 8
ontwikkelingsgebieden beschreven.
Ontwikkelingsgebieden voor kleuters zijn:
*
de spelontwikkeling en motivatie
*
het oefenen van de grote en de fijne motoriek
*
het ontwikkelen van de visuele en auditieve waarneming
*
het omgaan met hoeveelheden
*
de spraakontwikkeling en taalvorming
*
de ruimtelijke- en tijdsoriëntatie
*
het bevorderen van de creativiteit
*
het ontwikkelen van de zelfbeleving, het zelfbesef, de zelfstandigheid en
relaties
Door onze beredeneerde aanpak zien wij dat onze de leerlingen na hun kleutertijd
goed voorbereid zijn om te kunnen doorstromen naar groep 3.
Groepen 3 en 4
In de groepen 3 en 4 wordt aangesloten bij het geleerde in de voorgaande jaren. De
aanbieding van de leerstof is dan meer methodisch/per vakgebied. Per leerjaar wordt
een vast programma, de basisstof, aangeboden volgens moderne methodes. In groep
3 wordt begonnen met het leren lezen volgens een vaste structuur. Kinderen die al
kunnen lezen en schrijven, volgen een aangepast programma. Het leren schrijven
gaat volgens de methode.
Als de kinderen eenmaal de basis van het lezen beheersen, beginnen zij met
voortgezet technisch lezen. Vanaf groep 4 wordt ook aandacht besteed aan
begrijpend en studerend lezen erbij. Voor rekenen en taal zijn er methodes die tot en
met groep 8 gehanteerd worden. De methodes bevatten allemaal de basisstof. Ze
bieden echter ook lesstof voor kinderen die wat meer moeite hebben en voor
kinderen die iets meer aan kunnen. De lesstof is gevarieerd en biedt verschillende
manieren om de stof te verwerken.
In groep 3 en 4 wordt het onderwijs in geschiedenis, aardrijkskunde en natuur
samengevat onder wereldoriëntatie volgens de aanpak van 4x wijzer waarin ”ik” en
“de wereld” centraal staan.
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Om de leerlingen een goede basis te geven met rekenen en taal zetten we tutoren in
uit de groepen 7 en/of 8 om het beginnend lezen /automatiseren verder te oefenen
met leerlingen die daar wat extra hulp bij kunnen gebruiken. De tutoren worden
ingezet onder begeleiding van de remedial teacher.
Niet alleen een goede technische leesvaardigheid is van belang, we besteden ook
aandacht aan leesplezier, onder andere door regelmatig leesmomenten te hebben in
de groepen, oudere leerlingen voor te laten lezen in de kleutergroepen, veel
biebboeken op school te hebben, etc.
Vanzelfsprekend is er ook ruim aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
van leerlingen. In alle groepen is er ruimte in het lesrooster om hier actief aandacht
aan te besteden en les over te geven. In hoofdstuk 7 kunt u hier meer over lezen.
Groepen 5 t/m 8
In de groepen 5 t/m 8 worden er voor de vakken rekenen, taal, begrijpend (en
studerend) lezen en schrijven ook methodes gebruikt. In groep 7 en 8 wordt ook aan
studievaardigheden gewerkt door middel van een methode.
Geschiedenis en Aardrijkskunde worden thematisch aangeboden volgens de aanpak
van 4x wijzer. Natuur en techniek gaat via een methode.
In de groepen wordt ook aandacht besteed aan gezond seksueel gedrag door middel
van gastlessen en voorlichting. Dit houdt ook in dat aandacht wordt besteed aan
seksuele diversiteit en preventie seksuele intimidatie. Zwaartepunt van deze
voorlichting ligt vooral in de groepen 7 en 8.
Het voortgezet technisch lezen gaat verder, maar als uw kind het eindniveau heeft
bereikt, wordt het niet meer periodiek getoetst. Over toetsen kunt u meer lezen in
ons zorgplan.
Op onze website is verdere informatie te vinden over de methodes die we gebruiken,
Ook vindt u er tips/links om thuis de ontwikkeling van uw kind te stimuleren.
4.3

4 x Wijzer
Wat houdt 4 x Wijzer in?
Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur worden in blokken aangeboden. Binnen deze
blokken staat één thema centraal. Binnen ieder thema wordt steeds gewerkt met
VIER stappen:
De V van Vragen.
De leerkracht weet wat er geleerd moet worden, wat de (kern)doelen per schooljaar
zijn en voor de gehele schooltijd. De leerkracht selecteert vragen waarmee de
kerndoelen gedekt worden. Deze vragen komen op het Vragenbord, en worden bij de
start van de les of het thema met de kinderen besproken zodat iedereen weet wat er
van hem of haar verwacht wordt. De kinderen moeten aan het eind van de periode
het antwoord op de vragen weten.
De I van Ik.
Het zou een gemiste kans zijn het kind en de al aanwezige kennis te passeren.
Daarom staan we bij stap 2 stil bij de vragen “Wat weet ik al?” en “Wat zou ik willen
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weten?”. Hierdoor worden kinderen nog meer betrokken bij het onderwerp en wordt
de kans geboden verschillen in diepgang te creëren.
De E van Experimenteren en Ervaren.
Met name binnen de thema’s kan ruimte gegeven worden aan de talenten van de
kinderen. Door kinderen keuzes te geven of zelf mogelijkheden te laten bedenken
kunnen kinderen op hun eigen manier ervaren, experimenteren en ontdekken. Dit
doen we door gebruik te maken van een keuze uit opdrachtkaarten die gebaseerd
zijn op meervoudige intelligenties. De kinderen zijn vrij om een kaart te kiezen, maar
uiteraard onder toeziend oog van de leerkracht.
De R van Resultaat en Reflectie
We moeten weten waar we het voor doen.
Daarom eindigt de les of het thema met het
meten van het resultaat. Dit zijn de vragen die
beantwoord moeten worden en bij de thema’s
tevens de uitgewerkte opdrachten waar de
kinderen een presentatie over kunnen geven.
Wat heb je geleerd in de afgelopen drie
weken?
voorbeeld van de doelen bij een thema

Binnen de thema’s worden drie belangrijke interventies gehanteerd:
De groepsgerichte leerkrachtles
Minimaal eenmaal per week geeft de leerkracht zijn of haar themales: Vertelt het
verhaal, nodigt een deskundige uit, organiseert een excursie, houdt een kringgesprek,
benut zijn digitale schoolbord, verhaalt zijn belevenissen, geeft instructie, enz.
Keuzemomenten
Gedurende minimaal twee middagen per week hebben de kinderen de gelegenheid
om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten (intelligenties) het thema
verder te verkennen, te onderzoeken en te ervaren. Hierbij maken ze gebruik van
opdrachtkaarten.
De rijke leeromgeving
De leerkracht, de kinderen en allen die daar een steentje aan bij kunnen (willen)
dragen zorgen voor een leerrijke omgeving in de klas en daarbuiten.
4.4

ICT
Wij beschikken over ruim 130 chromebooks die bij toerbeurt kunnen worden ingezet.
Zo kunnen wij effectief gebruik maken van de computerprogramma’s die bij onze
methoden horen, bijvoorbeeld op het gebied van lees- spelling- en rekenonderwijs.
De leerlingen werken allen in een online leeromgeving, waarbinnen de
computerprogramma’s zoveel mogelijk zijn geïntegreerd en waarin zij ook zaken
zoals werkstukken kunnen opslaan.
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ICT wordt ingezet om te oefenen met de software van de methodes die we hebben,
voor huiswerk, voor het opzoeken van informatie, het maken van werkstukken maar
ook om digitaal samen te werken of om informatie op te zoeken over de 4xwijzer
thema’s. Via Google Classroom kunnen leerlingen huiswerkopdrachten die klaargezet
zijn door de leerkracht maken en inleveren. Ook is hier de weektaak zichtbaar en kan
bijvoorbeeld een 4 X Wijzer opdracht gemaakt en ingeleverd worden.
We maken gebruik van oefensoftware die bij de methodes hoort.
In alle groepen beschikken we over een touchscreen. Dit digitale schoolbord wordt
niet alleen ingezet door de leerkracht, maar ook door de leerlingen. Leren van elkaar,
het geven van een spreekbeurt m.b.v. een zelfgemaakte presentatie.
4.5

Engels
In de groepen 1 t/m 4 maken de kinderen op een speelse manier al een beetje kennis
met de Engelse taal.
In de groepen 1 t/m 4 zijn de onderwerpen thematisch gekoppeld aan Kleuterplein
en 4 X Wijzer. In de groepen 5 t/m 8 werken we met een methode en geeft de
groepsleerkracht de lessen.
Waarom starten we al vroeg met Engels?
We vinden dat we onze kinderen vaardigheden moeten meegeven om te kunnen
participeren in een internationale samenleving. Dat betekent goede vaardigheden op
het gebied van taal en rekenen, interpersoonlijke vaardigheden (zie onze visie) maar
ook een goede beheersing van een tweede (of derde) taal.
Zeker nu Engels, naast Nederlands en wiskunde, een kernvak is in het voortgezet
onderwijs is het belangrijk hier een goede basis voor te leggen. Door vroeg te starten
maak je optimaal gebruik van de gevoelige periode voor taalontwikkeling.
Centraal in de lessen staan de communicatieve vaardigheden en het functionele
taalgebruik. In de lessen Engels kunnen alle leerlingen succeservaringen opdoen,
wordt het enthousiasme en de motivatie van leerlingen voortdurend gestimuleerd,
zijn de didactische opbouw en leerlijn gestructureerd en is er een duidelijke,
doorgaande leerlijn met concrete doelen uitgezet m.b.t. de vier basisvaardigheden
(luisteren, spreken, lezen en schrijven).
Daarbij is het erg belangrijk dat alle leerlingen in een vroeg stadium zelfvertrouwen
krijgen ten aanzien van het spreken van vreemde talen zodat ze leren dat het
belangrijker is te communiceren dan een taal foutloos te spreken.
Uiteraard is er een opbouw in het gebruik van Engels zodat alle leerlingen de lessen
goed kunnen volgen.

4.6

Bewegingsonderwijs
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De gymlessen voor de leerlingen van groep 1 en 2 vinden
plaats in de speelzaal in de school. Vanaf groep 3 wordt
minimaal één gymles per week verzorgd door de
vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Deze gymlessen
vinden plaats in sporthal Groenendaal aan de overkant
van onze school. Bij mooi weer zijn de lessen buiten op
de sportvelden.
In de periode tot en met groep 8 worden de volgende leerlijnen gevolgd: balanceren,
klimmen, zwaaien, over de kop gaan, springen, hardlopen, jongleren, doelspelen,
tikspelen, stoeispelen en bewegen op muziek. Veel bewegen, veel doen en plezier in
sporten hebben vinden we belangrijk.
De sportcommissie organiseert elk jaar 2 sportdagen, één sportdag voor de hele
school en één sportmiddag voor groep 7 t/m 8 waarbij teamspelen centraal staan.
Ook is de bedoeling om eens per jaar te gaan schaatsen met de groepen 5 t/m 8.
Daarnaast nemen we deel aan de activiteiten die SportSupport organiseert in
opdracht van de gemeente Heemstede. De activiteiten van Sportsupport staan zoveel
als mogelijk vooraf in de jaarplanning opgenomen.
4.7

Schoolzwemmen
Ook dit schooljaar bestaat er de mogelijkheid om de kinderen van de Heemsteedse
scholen schoolzwemmen aan te bieden. Het schoolzwemmen vindt plaats in
SportPlaza Groenendaal aan de Sportparklaan. Sinds een aantal jaar wordt er in
zwembad “Groenendaal” gewerkt met een schoolzwemwerkplan. Dit werkplan is een
document waarin is opgenomen hoe het zwembad de zwemlessen verzorgt. Het is
tevens een verantwoording naar de inspectie, gemeente, scholen en ouders, en het
dient ook als leidraad voor de zwemonderwijzers. Zwemmen is een onderdeel van
het bewegingsonderwijs.
Thema’s als: de zwemslagen, snorkelen, spelvormen, samenwerkingsvormen e.d.
zullen als rode draad door de lessen lopen. Bij de kinderen die nog niet in het bezit
zijn van diploma A is de les erop gericht dit diploma te halen. Voor de kinderen die al
in het bezit zijn van een diploma is het puur “natte” gym. Met als hoofddoel het
werken aan verbetering en ontplooiing van de zwemveiligheid van de kinderen.
Kunnen zwemmen is nodig om jezelf van verdrinken te kunnen redden en daarmee
dus van levensbelang. Er wordt gedurende het schooljaar niet opgeleid voor de
zwemdiploma’s B en C.
Het zwembad en de school hebben een gezamenlijk zwemprotocol ondertekend,
waarin de taken en rollen van een ieder zijn vastgelegd. Het zwemprotocol is op
school in te zien.
Eén van de uitwerkingen hiervan is ‘de zwemkaart’ van de groep. Deze wordt voor
iedere zwemles aan de zweminstructeur door de groepsleerkracht overhandigd.
Hierbij worden het aantal leerlingen van dat moment doorgegeven. Dit gebeurt
zowel aan het begin als aan het einde van de zwemles.
Maandag: zwemles voor de groepen 4 en 5:
De groepen 4 en 5 hebben om de week een uur zwemmen op de maandagen. De
datum staat steeds vermeld in de weekbrief.
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4.8

Cultuureducatie
In een meerjarenplanning schenken we op systematische wijze aandacht aan
cultuureducatie.
Onder cultuur educatie wordt verstaan:
• Erfgoed
• Beeldende kunst
• Muziek
• Dans
• Drama (theater)
• Literatuur
• Audio visuele vorming/media
Wij vinden dat cultuureducatie binnen onze school dient als een verrijking voor de
kinderen op verschillende vlakken:
1. door cultuureducatie wordt creativiteit geactiveerd, er is geen goed of fout, maar
ruimte voor het kind,
2. cultuureducatie kan er voor zorgen dat je uiting kunt geven aan je gevoel, door
kunst krijg je meer begrip voor andere culturen
3. cultuureducatie geeft een bijdrage aan je eigen identiteit
4. cultuureducatie bevordert sociale, intellectuele en emotionele vaardigheden
5. cultuureducatie doet een beroep op meerdere intelligenties
6. cultuureducatie kan de betrokkenheid verhogen
7. cultuureducatie kan gewoon ontzettend leuk zijn en bijdragen aan ontspanning
Iedere klas gaat dan ook minstens één keer per jaar
naar een culturele instelling of krijgt aanbod van een
culturele instelling op school.
We hebben op school een ontwikkelgroep die bestaat
uit leerkrachten. Deze groep bewaart samen met de
cultuurcoördinator het overzicht en kijkt of de
activiteiten binnen de visie en begroting van school
passen.

4.9

Muziek
De muzieklessen worden verzorgd door vakleerkrachten.
Inmiddels mogen wij deze lessen wel een parel van de Beets noemen. Op maandag
en donderdag werken er vakleerkrachten op school en wordt er met veel plezier
muziek gemaakt.
In de kleuterbouw en in de groepen 3 en 4 wordt wekelijks muziek gegeven.
Annelies Kole verzorgt de lessen voor de groepen 1 t/m 4, Eva Geuzebroek verzorgt
de lessen voor de groepen 5 t/m 8.
In de groepen 5 en 6 wordt o.a. keyboardles gegeven. In groep 7 en 8 krijgen de
leerlingen gitaarles. Deze muzieklessen worden mede mogelijk gemaakt door een
subsidie van de gemeente Heemstede.

4.10

Techniek
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We maken gebruik van de
methode NAUT en de
materialen uit De
Techniektorens om
technieklessen te geven in de
groepen 5 t/m 8. Daarbij wordt
gewerkt in blokken. De lessen
worden door de leerkracht zelf
gegeven.
In de groepen 1/2 worden 4x per jaar techniekochtenden georganiseerd waarbij hulp
van ouders wordt gevraagd.
In toenemende mate bieden we lessen programmeren of programmeeropdrachten
aan in diverse groepen. Vaak als onderdeel van een techniekcircuit maar ook als
verdieping/extra werk. We onderzoeken hoe we dit vakgebied in de komende jaren
goed in ons aanbod kunnen integreren in de groepen 1 t/m 8. In het schooljaar
2020/2021 neemt één van onze leerkrachten deel aan de pilot in Zuid-Kennemerland
om met Maak Haarlem de techniek leerlijnen voor de leerlingen uitdagend te
ontwikkelen.
4.11

Actief burgerschap en sociale integratie
We vinden het belangrijk om ‘actief burgerschap en sociale integratie’ te bevorderen.
We zien in de maatschappij een toenemende individualisering, waardoor mensen
steeds minder betrokken zijn op elkaar.
Op de Nicolaas Beetsschool vinden we het belangrijk dat onze leerlingen
kennismaken met verschillende facetten uit de samenleving. Dit doen we op
verschillende manieren:
Tutorleerlingen van de hoogste groepen worden wekelijks ingezet voor de
begeleiding van leerlingen van de groepen 1 t/m 4 op vaste momenten in het
schooljaar.
De groepen 3 t/m 8 proberen minimaal
één keer per jaar een bezoek te brengen
aan Bosbeek. Deze contacten zijn zowel
voor de bewoners als voor de leerlingen
heel waardevol. Ieder jaar wordt
daarvoor een planning gemaakt. In de
jaarkalender op mijnschoolinfo kunt u
zien wanneer deze contact momenten er
zijn voor de specifieke groepen.
Passend bij onze identiteit hebben wij ook een ‘Goede doel project’. Onze leerlingen
groeien in een welvarende omgeving op. We vinden het belangrijk dat ze stil staan bij
kinderen die op een heel andere en minder welvarende plek in de wereld wonen.
Samen met 1 ouder uit het ouderpanel en 1 ouder uit de oudercommissie bespreekt
de directeur het goede doel van het komende schooljaar.
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Binnen onze levensbeschouwelijke methode ‘Trefwoord’ wordt de koppeling
gemaakt tussen de Bijbelverhalen en de maatschappij waarin de kinderen opgroeien.
In deze lessen wordt veel aandacht besteed aan de verschillen tussen mensen en het
accepteren van deze verschillen. We willen de kinderen een respectvolle houding
tegenover andere kinderen, volwassenen en de omgeving meegeven.
Een kinderparlement met een afvaardiging van twee leerlingen per groep vanaf
groep 6 vergadert drie tot vier keer per jaar met de directie. De kinderen die in het
kinderparlement zitten, zijn door de groep op een democratische manier gekozen en
vertegenwoordigen hun eigen groep. In schooljaar 2020-2021 starten wij weer een
nieuwe ronde met het kinderparlement.
4.12

Kanjertraining
De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te
gaan. Door de kanjertraining krijgen kinderen en volwassenen meer vertrouwen,
veiligheid, rust en wederzijds respect.
De school streeft een positieve, opbouwende sfeer na en doet dat binnen de kaders
van de wet enerzijds en binnen het kader van de Kanjerafspraken anderzijds.
• We vertrouwen elkaar
• We helpen elkaar
• We werken samen
• We hebben plezier
• We doen mee

•
•
•
•

Bij de Kanjertraining horen ook petten die staan voor het gedrag dat de kinderen
vertonen. Het is de bedoeling dat de kinderen zich bewust worden van hun eigen
gedrag en dat ze voor bepaald gedrag kunnen kiezen.
Witte pet / Tijger
Hij/zij is tevreden met zichzelf, komt voor zichzelf op en voor anderen. Maar weet ook
wanneer het tijd is om weg te lopen.
Rode pet / aap
Neemt niemand serieus ook zichzelf niet, hij/zij lacht overal om.
Gele pet / konijn
Heeft een negatief zelfbeeld en komt niet voor zichzelf op of voor anderen. Loopt liever
snel (bang) weg.
Zwarte pet / vogel:
Vindt zichzelf geweldig en anderen helemaal niks. En laat dat aan andere kinderen
voelen. Alle anderen deugen niet en hij/zij bepaalt zelf wel wat hij doet. Hij/zij pest
andere kinderen.
We willen met de Kanjertraining bereiken dat alle kinderen zich gaan gedragen als een
witte pet. Elk met zijn eigen karakter als basis.
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De school zet middels de Kanjerlessen in op het versterken van de onderling
vertrouwen en het besef dat het goed is elkaar te helpen. Binnen dat kader speelt
niemand de baas, hebben we plezier met elkaar, en ben je of blijf je niet zielig. Duidelijk
wordt gesteld dat de leerlingen ten opzichte van elkaar niet de baas zijn. De leerkracht
daarentegen is op school “de baas/ het gezag” en de ouders zijn dat thuis.
Als een conflict zich tussen kinderen afspeelt dan zal de school kiezen voor een
oplossingsgerichte aanpak.
In gesprek met kinderen (en ouders) wordt de voorwaarde gehanteerd dat binnen de
kaders van de Nederlandse wetgeving veel mag, zolang je rekening houdt met elkaar.
Jij hoeft je niet onveilig te voelen door het gedrag van een ander, en die ander hoeft
zich niet onveilig te voelen door jouw gedrag. Kortom: je gedraagt je.
Deze anderen zijn:
1. Jouw klasgenoten en andere leerlingen op school;
2. De leerkrachten, de directie, de ouders van andere kinderen;
3. Jouw ouders, die trots op je kunnen zijn. Omdat jij iemand bent die te vertrouwen is;
4. Mensen die op eenzelfde manier doen als jij, maar ook mensen die anders doen dan
jij.

De school neemt het overzicht van de smileys als uitgangspunt: “Het is prima dat jouw
vrienden het leuk vinden wat jij bedenkt en doet, maar als de rest van de klas dat niet leuk
vindt, evenals jouw juf of meester (en jouw ouders) dan gaan we dat niet doen op school”.
Je blijft fatsoenlijk en je laat je niet bepalen door je uitdager(s): “geef geen benzine aan
vervelend lopende motortjes.”
Als een leerling zich niet wil houden aan de afspraken zoals weergegeven in de smileys, dan
wordt dat meteen met de ouders van het desbetreffende kind besproken. In dit gesprek wordt
ervan uitgegaan dat de ouders met de school willen meedenken om een oplossing te zoeken
die goed is voor het eigen kind, andere kinderen, de leerkracht de school en de buurt.
4.13 Gezonde school; gruiten!
Met ingang van het schooljaar 2021-2022 eten wij met de hele school rond 10.00 uur
groenten/fruit en drinken wij water.
‘Gruiten’ is een samentrekking van de woorden ‘groenten’ en ‘fruit’. Dat is namelijk wat we
als tussendoortje eten op onze school. Rond tien uur gaan alle trommeltjes en tassen open
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en komt het tevoorschijn: een bakje druiven, een mandarijntje, snoeptomaatjes… Lekker en
gezond!
Wij eten met zijn allen groenten en fruit om de kinderen een gezonde leefstijl mee te geven.
Als we dit met zijn allen doen, dan wordt het de gewoonste zaak van de wereld en dan is er
geen discussie over koekdagen etc. meer nodig.
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5.

Organisatie van het onderwijs op de Nicolaas Beetsschool

5.1

Aanmelding en plaatsing
Wanneer u belangstelling heeft voor onze school, kunt u een afspraak maken voor
een kennismakingsgesprek met de directeur of de intern begeleider. Via de
schoolgids op onze website krijgt u informatie over het onderwijs en de organisatie
op de Nicolaas Beets.
Het kan zijn dat er wachtlijsten zijn voor bepaalde groepen, daarom raden we u aan
uw kind bijtijds in te schrijven. De directeuren van de Heemsteedse basisscholen zijn
met elkaar in overleg om de inschrijvingen op de verschillende scholen in Heemstede
te stroomlijnen. Het begrip ‘bijtijds’ inschrijven zal hierdoor wellicht een nadere
invulling krijgen.
Het is in ieder geval belang dat uw kind maar op één Heemsteedse basisschool staat
Ingeschreven.
Procedure bij plaatsing in een groep
Bij plaatsing in kleutergroepen (of hogere groepen) wordt allereerst gekeken naar de
samenstelling van de groep. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van
aantal jongens/meisjes.
In de kleutergroepen wordt ook rekening gehouden met een geleidelijke instroom
gedurende het jaar zodat er verschillende leeftijden in een groep komen.
We streven naar variaties binnen de groepen zodat kinderen om leren gaan met
verschillen.
Het totale aantal leerlingen per groep dient in verhouding te zijn met eventuele
andere parallelgroepen. Er kan eventueel licht van afgeweken worden op basis van
de groepssamenstelling (aantal leerlingen met bijzondere zorg) en/of beschikbare
ruimte (lokalengrootte).
Ouders kunnen een voorkeur opgeven voor een klas, bijvoorbeeld plaatsing bij een
vriendje/ vriendinnetje. Indien mogelijk wordt hier rekening mee gehouden maar de
bovenstaande redenen zijn doorslaggevend. Indien een voorkeur wordt aangegeven
voor een vriendje of een vriendinnetje willen wij hiervan een bevestiging op de mail
van beide ouders van de twee betrokken kinderen.
Tijdig inschrijven is van belang om een plaats op de wachtlijst van de school te
vermijden. Tijdige inschrijving betekent niet dat er een plek in een bepaalde groep
kan worden gereserveerd.
Bij toelating van een leerling met specifieke zorgvraag, overleggen we met de ouders
welke onderwijsbehoeften het kind heeft en zoeken wij naar de meest passende
leeromgeving. Zie hiervoor ook hoofdstuk 5.10.
Voordat uw kind vier jaar wordt krijgt u een uitnodiging van de leerkracht waarbij uw
kind in de klas komt. Uw kind mag een tweetal dagdelen, in overleg met de
leerkracht, komen wennen in de groep. De eerste ‘echte’ schooldag is de dag na de
vierde verjaardag van uw kind. Wij laten, indien mogelijk, de nieuwe leerlingen graag
rustig starten door ze eerst halve dagen naar school te laten gaan.
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Leerlingen die in de decembermaand vier jaar worden starten in januari. We kiezen
als school hiervoor omdat we de kinderen een prettige en rustige start willen bieden.
Leerlingen die vlak voor/in de zomervakantie vier jaar worden starten na de
zomervakantie. Voor de zomervakantie worden zij met hun ouders uitgenodigd voor
een korte kennismaking met de nieuwe leerkracht en om alvast even het klaslokaal te
bekijken.
Eerder starten dan vier jaar?
Volgens de Wet Primair Onderwijs (artikel 39) moet een kind de leeftijd van vier jaar
hebben bereikt voordat het wordt toegelaten tot een basisschool. Het bestuur
hanteert deze regel, dus eerder starten dan vier jaar wordt op geen van de
TWijsscholen toegestaan.
Zindelijkheid
Kinderen die naar de basisschool gaan moeten zindelijk zijn. De basisschool is een
onderwijsinstelling waar de verzorgende taken, in vergelijking met bijvoorbeeld een
kinderdagverblijf, sterk verminderen. Wanneer een kind niet zindelijk is, ligt de
verantwoordelijkheid voor verschoning bij de ouders. Het mag duidelijk zijn dat het
hierbij niet gaat om incidenten. Wanneer het zindelijkheidsprobleem een medische
oorzaak heeft, zal de school contacten onderhouden met eventuele externe
deskundigen en haar verantwoordelijkheid nemen in het meewerken bij een
eventueel behandelplan.
Weglopers
De school doet alles om een veilige plek voor kinderen te zijn. Het komt echter
weleens voor dat kinderen ‘weglopers’ zijn. Mocht uw kind deze neiging hebben, wilt
u dit dan melden bij de eerste kennismaken met de leerkracht? Dan zijn wij
voorbereid en extra alert. Het is de verantwoordelijkheid van de ouder dat een kind
op school is. De samenwerking en communicatie tussen ouders en school is bij
‘weglopers’ cruciaal omdat een leerkracht een kind niet 100% van de tijd in de gaten
kan houden.
5.2

Samenstelling groepen
Het samenstellen van groepen is altijd een zorgvuldig proces. We streven in onze
groepen naar een goed evenwicht. Dat is een uitdagende klus waarbij nauw overleg
plaatsvindt tussen de leerkrachten, intern begeleider en directie.
Zowel het belang van de leerling maar ook het belang van de groep
is hierbij bepalend. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat de leerkracht hierover
contact met u opneemt. Mocht het zo zijn dat een groep gedurende de
schoolperiode niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet en dit belemmerd
werkt, kan het zijn dat wij de paralelgroepen herindelen.
Onze uitgangspunten bij de indeling zijn:
Er wordt rekening gehouden met de didactische ontwikkeling van het kind.
Een evenwichtige verdeling tussen jongens/meisjes.
Een evenwichtige verdeling van de kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.
Voor iedere leerling wordt gepoogd hem/haar bij minimaal één vriendje of
vriendinnetje te plaatsen. Dit onderzoeken wij door met de leerling in gesprek te
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gaan en de leerling te observeren tijdens het werken en spelen. Als wij géén duidelijk
beeld hebben gekregen kunnen wij in overleg treden met de ouder van het kind.
In principe streven we naar een continue groepssamenstelling en willen we
wisselingen zoveel mogelijk voorkomen. Toch kan het zijn dat een wijziging in de
samenstelling van parallelgroepen noodzakelijk is, dat kan zijn om inhoudelijke
redenen (onevenwichtige groepen op didactisch en/of sociaal-pedagogisch gebied) of
organisatorische redenen (financiën, leerkrachten).
We bespreken daarom als team standaard in april/mei of de samenstelling van de
groepen dan nog steeds het beste is voor alle leerlingen. We hebben dan goed zicht
op de samenstelling van de groepen, de dynamiek binnen de groepen en de
onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen.
Inmiddels hebben wij ervaring opgedaan met groep doorbroken werken (parallel
klassen samen) bijvoorbeeld met 4 X Wijzer. Ook speelt de jaarlaag vanaf groep 3
altijd samen buiten. Het samenspel tussen de groepen leert ons dat het fijn is als de
kinderen van de jaarlaag (dus de a en b groep samen) elkaar goed kennen. Binnen het
team leeft de wens om jaarlagen vaker van samenstelling te laten rouleren zodat het
samenwerken tussen de groepen geoptimaliseerd kan worden. In het schooljaar
2020/2021 maken wij hier een protocol voor.
5.3

Rapportage en rapporten
Gesprekkencyclus groep 1 -2
Wanneer
Groep 1
Maand
Kennismakingsgesprek
voorafgaand
e aan start

Maand na
de start
November

Medio
februari

Juni/juli

Groep 2

Terugkomgesprek
10 minuten gesprek
10
(alleen de leerlingen die minuten
voor de zomervakantie gesprek
gestart zijn)
Individuele gesprekken gr 1. & gr 2.
op uitnodiging van de leerkracht.
(bijv. bij twijfel doorstromen naar
groep 3)
10 minuten gesprek
10
(alleen de leerlingen die minuten
gestart zijn voor de
gesprek
voorjaarsvakantie)

Tijdstip
Na schooltijd (leerlingen die na de
zomervakantie starten
mogen worden ervoor
uitgenodigd om kennis
te komen maken.
Na schooltijd
Na schooltijd

Na schooltijd

Op middagen
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Groepen 3 t/m 8
Rond de herfstvakantie wordt het eerste tienminutengesprek tussen ouders en
leerkracht gepland. Hierin zal vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind
centraal staan alsook de start in het nieuwe schooljaar en de eerste
resultaten/indrukken. Er is bij dit gesprek geen schriftelijk verslag van de vorderingen
van uw kind.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee rapporten per jaar. In dit rapport worden de
vorderingen, werkhouding en inzet van uw kind beschreven. Het eerste rapport zal
voor de voorjaarsvakantie verschijnen en het tweede rapport voor de zomervakantie.
Bij beide rapporten wordt er een gesprek met de leerkracht(en) gepland.
Indien er eerder vragen of zorgen zijn dan kunt u natuurlijk eerder contact opnemen
met de leerkracht.
5.4

De resultaten van ons onderwijs
De resultaten van de leerlingen bij de tussentijdse evaluaties van het CITOleerlingvolgsysteem en de resultaten aan het eind van groep 8, liggen ten minste op
het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden
verwacht. De uitstroomgegevens van de laatste jaren waren als volgt:

Vmbo
BL/KL
Vmbo
Vmbothavo
havo
Havo-vwo
vwo

15/16
34 lln.

16/17
39 lln.

17/18
42 lln.
2%

18/19
57 lln.
3,5 %

19/20
47 lln.
8,5%

21%

18%
23%

21%
7%

3,5 %
10,5%

21%
11%

18%
18%
44%

18%
21%
21%

24%
12%
33%

15,8%
10,5%
56,1%

16%
21%
21%

Nicolaas Beetsschool

Landelijk gemiddelde

CITO score
2014-2015

538,8

534,8

2015-2016

538,9

534,5

IEP toets
2016-2017

85

78

2017-2018

86,1

81

2018-2019

90,2

81,8

2019-2020

Géén eindtoets i.v.m.
corona
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2020-2021

85,3

79,7

Naast de CITO resultaten aan het eind van groep 8, kunt u ook onze resultaten zien
op CITO toetsen in de groepen 3 t/m 7. Deze worden weergegeven in ons
onderwijsprofiel. Dit onderwijsprofiel is te vinden op onze website > zorg.
5.5

Onderwijstijd
De kinderen op school dienen gedurende het schooljaar een minimaal aantal lesuren
onderwijs te ontvangen. In de hele basisschool tijd komt dat neer op minimaal 7520
uur per leerling. Voor de Nicolaas Beetsschool betekent dit dat voor de groepen 1
t/m 4 een lestijd van minimaal 900 uur en voor de groepen 5 t/m 8 een lestijd van
minimaal 980 uur geldt. De schooldag mag ten hoogste 5 1/2 uur lestijd bevatten.
Om dit aantal te halen is er een actief beleid rond het verzuim van leerlingen.
Wanneer de ouder het kind niet ziek heeft gemeld of voor het kind geen verlof heeft
gevraagd en gekregen, dan wordt dezelfde dag nog door de betrokken
groepsleerkracht of het MT geïnformeerd naar de reden van afwezigheid.
Wanneer uw kind door ziekte afwezig is, vragen wij u de school tussen 8.00 en 8.30
uur telefonisch te informeren.

5.6

Speciale voorzieningen in het schoolgebouw
In onze school hebben we een aantal voorzieningen gemaakt ter optimalisering van
ons onderwijs.
De volgende voorzieningen zijn aanwezig:
- Een eigen speelzaal voor de groepen 1 en 2
- Groep 3-8 flexibel 130 chromebooks
- In iedere groep 1/2 een smartbord
- Digitale schoolborden in alle groepen 3-8
- Een centrale bibliotheek waardoor de leesboeken die op school aanwezig zijn
effectiever gebruikt kunnen worden. De bibliotheek wordt elk jaar voorzien van
nieuwe boeken.
- Een orthotheek, waarin alle extra leermiddelen zijn onder gebracht voor kinderen
die extra zorg nodig hebben.
- Units waarin gewerkt kan worden en die grenzen aan de klassen.

5.7

Leerplicht en aanvraag verlof
Leerplicht
Volgens de Leerplichtwet gaat ieder kind naar school vanaf de dag waarop het vier
wordt. En vanaf de eerste dag van de maand die volgt op zijn of haar vijfde
verjaardag, moet een kind naar school. Op die dag moet uw kind ook op school staan
ingeschreven. Als het volledige schoolprogramma te zwaar is voor uw kind, dan mag
het maximaal vijf uur per week thuisblijven. Dat moet dan tijdig vooraf aan de
directie worden doorgegeven. Daarnaast kan de directie toestemming geven voor
nog eens vijf uur per week vrijaf.
Vanaf de leeftijd van zes jaar gelden de leerplichtregels, dus zonder eventuele extra
vrije uurtjes per week.
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Verlof
Buitengewoon verlof tijdens de schooltijden is alleen toegestaan in geval van
gewichtige omstandigheden zoals bijvoorbeeld overlijden binnen de familie,
huwelijken of jubilea van ouders en grootouders of wettelijke verplichtingen waaraan
buiten de schooltijden niet kan worden voldaan. Uitgangspunt is dat het gaat om
omstandigheden die buiten de wil van de ouders en/of het kind zijn gelegen.
Afwezigheid vanwege bijvoorbeeld verjaardagen, gewoon familiebezoek (ook naar
het buitenland), vakantie in een goedkope periode, een reisje dat u heeft gewonnen,
eerder vertrek naar of latere terugkeer van vakantie zijn geen redenen voor verlof.
Andere verlofaanvragen betreffen bijvoorbeeld incidentele bezoeken aan tandarts,
huisarts of ziekenhuis. Het liefst heeft de school dat deze bezoeken buiten schooltijd
plaatsvinden, maar dat is niet altijd mogelijk. Voor deze incidentele bezoeken geeft
de directeur van de school meestal verlof.
Voor de verlofaanvragen die meer structurele van aard zijn (denk aan logopedie,
dyslexiebehandeling etc) geeft de school geen verlof. Deze behandelingen dienen
buiten schooltijd plaats te vinden. Hierop is een uitzondering mogelijk, een ‘tenzij’.
De ‘tenzij’ geldt als leerlingen vastlopen in hun leerproces en dat leerlingen daarvoor
behandeling nodig hebben die onmogelijk buiten schooltijd te verkrijgen is. De
beoordeling van het ‘vastlopen in het leerproces’ ligt bij de leerkracht, intern
begeleider en directie. Aan deze beoordeling ligt dan een onderzoek,
handelingsplannen of een ontwikkelingsperspectief ten grondslag. Het verlof verleent
de directeur.
Extra verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt dus niet verleend. Alleen
in uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan worden afgeweken: wanneer extra
vakantie om medische redenen noodzakelijk wordt geacht of wanneer een van de
ouders een zo specifiek beroep uitoefent dat het aantoonbaar onmogelijk is om in de
schoolvakanties met het gezin op vakantie te gaan. Belemmeringen of
organisatorische problemen op uw werk vallen daar niet onder en geven dus geen
recht op extra vakantieverlof; het moet echt gaan om de aard van het beroep. Maar
ook dan nog gelden er beperkingen ten aanzien van de duur van de extra vakantie en
het moment waarop deze mag worden gepland. Bovendien dient u schriftelijke
verklaringen te kunnen overleggen, van bijvoorbeeld een arts of werkgever. Een
standaard werkgeversverklaring is daarvoor niet toereikend.
In beide gevallen, dus zowel verlof vanwege gewichtige omstandigheden als extra
vakantieverlof, dient u vooraf een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de directeur,
bij voorkeur acht weken van tevoren. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de
directeur. Bij een verlofaanvraag van meer dan tien schooldagen vanwege gewichtige
omstandigheden wordt u verwezen naar de leerplichtambtenaar van de gemeente,
omdat de directie hierover niet mag beslissen.
Aanvragen voor meer dan tien dagen extra vakantieverlof worden altijd afgewezen,
evenals extra verlof in de eerste twee weken van het schooljaar.
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de
leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding
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is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die proces-verbaal kan
opmaken.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur of de leerplichtambtenaar van
uw woongemeente.
Probeert u op de eerste plaats te voorkomen dat uw kind lessen mist! En laten we
ons realiseren dat leren vooral een recht en een kans is voor uw kind om zich
optimaal te ontwikkelen, en niet in de eerste plaats een plicht!
Omdat we ons onderwijs en uw kind heel serieus nemen heeft het bestuur van TWijs
de schooldirectie de opdracht gegeven om de leerplichtwet strikt na te leven.
Buitengewoon verlof
Niet toegestaan
Buitengewoon verlof buiten de vakanties de schooltijden is niet toegestaan.
Afwezigheid vanwege bijvoorbeeld verjaardagen, gewoon familiebezoek (ook naar
het buitenland), vakantie in een goedkope periode, een reisje dat u heeft gewonnen,
eerder vertrek naar of latere terugkeer van vakantie om de files te vermijden of
omdat de vliegtickets dan goedkoper zijn? Dit zijn allemaal geen redenen voor verlof.
Wordt uw kind langere tijd behandeld, bijvoorbeeld voor logopedie of dyslexie?
Daarvoor geeft de school geen verlof. Deze behandelingen moet u dus buiten
schooltijd plannen.
Wel toegestaan
Er zijn een paar situaties waarin buitengewoon verlof wél wordt verleend.
Gewichtige omstandigheden
Dit zijn omstandigheden die buiten de wil van de ouders en/of het kind zijn gelegen.
Het gaat dan bijvoorbeeld om overlijden binnen de familie, huwelijken of jubilea van
ouders en grootouders of wettelijke verplichtingen waaraan buiten de schooltijden
niet kan worden voldaan.
Behandeling bij vastlopen
Als uw kind vastloopt in zijn leerproces en daarvoor behandeling nodig heeft die
onmogelijk buiten schooltijd te verkrijgen is, kan de behandeling eventueel binnen
schooltijd plaatsvinden. Of dat voor uw kind geldt, beoordelen de leerkracht, de
intern begeleider en de directie, op basis van een onderzoek, handelingsplannen of
een ontwikkelingsperspectief. Het verlof voor de behandeling(en) verleent de
directeur.
Medische redenen
Wanneer extra vakantie om medische redenen noodzakelijk wordt geacht. Er moet
hiervoor een verklaring van de arts worden overlegd.
Beroep ouders
Als vakantie onder schooltijden niet mogelijk is i.v.m. beroep ouders of wanneer een
van de ouders een zo specifiek beroep uitoefent dat het aantoonbaar onmogelijk is
om in de schoolvakanties met het gezin op vakantie te gaan. Belemmeringen of
organisatorische problemen op uw werk vallen daar niet onder en geven dus geen
recht op extra vakantieverlof; het moet echt gaan om de aard van het beroep. U
dient een schriftelijke verklaringen van de werkgever te overleggen. Een standaard
werkgeversverklaring is daarvoor niet toereikend.
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In al deze bovengenoemde gevallen gelden er beperkingen ten aanzien van de duur
van het verlof / de extra vakantie en het moment waarop deze mag worden gepland.
Andere verlofaanvragen betreffen bijvoorbeeld incidentele bezoeken aan tandarts,
huisarts of ziekenhuis. We vragen u deze bezoeken buiten schooltijd te plannen,
maar we realiseren ons dat dat niet altijd mogelijk is. Voor deze incidentele bezoeken
geeft de directeur van de school meestal verlof.
Indien de afspraak onder schooltijd valt, dan bent u verplicht om uw kind op school
te komen ophalen. We sturen kinderen niet alleen naar huis.
Uitzonderlijk verlof aanvragen
Zowel voor verlof vanwege gewichtige omstandigheden als voor extra vakantieverlof
dient u vooraf een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de directeur, bij voorkeur
acht weken van tevoren. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de directeur. Bij
een verlofaanvraag van meer dan tien schooldagen vanwege gewichtige
omstandigheden is het aan de leerplichtambtenaar van de gemeente om hierover te
beslissen.
Aanvragen voor meer dan tien dagen extra vakantieverlof worden door de school
altijd afgewezen, evenals extra verlof in de eerste twee weken van het schooljaar.
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de
leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding
is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die proces-verbaal kan
opmaken.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur of de leerplichtambtenaar van
uw woongemeente.
Vrijstelling van onderwijs
Volgens de wet op het primair onderwijs zijn alle leerlingen verplicht deel te nemen
aan het onderwijs. Wel kan het voorkomen dat ouders een verzoek hebben om hun
kind vrij te stellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een
vrijstelling kan alleen worden gegeven door het bestuur. Bij toezegging bepaalt het
bestuur welke onderwijsactiviteiten voor de vrijstelling in de plaats komen.
5.8

Het vervangingsprotocol van de stichting TWijs
Als de leerkracht van uw kind ziek is, geeft hij/zij dat door aan de schoolleiding
(directeur), uiterlijk om 07.00 uur op de eerste dag van afwezigheid. Er zijn diverse
opties voor de opvang van de klas.
Ze staan hieronder in de voorkeursvolgorde. Is optie 1 niet mogelijk, dan
onderzoeken wij optie 2. enzovoorts.
1. De groep van uw kind krijgt een vervanger. Dit kan de duo-partner zijn, of een andere
parttimer in school. Is er niemand in school beschikbaar, dan vragen wij een
vervanger aan bij het Regionale Transfercentrum. (invalpool)
2. Uw kind krijgt les in een andere groep, bij voorkeur in een parallelgroep. Is uw kind 4
jaar? Dan vragen wij u om het thuis te houden.
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3. Uw kind krijgt les van de leerkracht van de parallelgroep; deze leerkracht geeft dan
les aan twee groepen. Dat gebeurt alleen waar dat in de praktijk mogelijk is,
bijvoorbeeld omdat de lokalen van de groepen zich naast elkaar bevinden.
4. Lukt al het voorgaande niet, dan vragen wij u om uw kind een dag per week thuis te
houden. Hiervoor maken wij clusters van groepen die in een wisselrooster
thuisblijven. U wordt uiterlijk de dag van tevoren geïnformeerd. Vanaf groep 4 geven
wij huiswerk mee. Als u geen opvangmogelijkheid heeft, mag uw kind – na overleg
met de directeur – naar school komen.
Tenslotte: het kan gebeuren dat de (adjunct-)directeur, intern begeleider of remedial
teacher de afwezige leerkracht voor één of twee dagen vervangt. Dit heeft
uitdrukkelijk niet de voorkeur van het bestuur. Leiding geven aan het team, de goede
voortgang en de kwaliteit van het onderwijs verdienen immers ononderbroken de
aandacht. Daarom komt dit maar heel zelden voor.
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6

Zorg binnen het onderwijs op de Nicolaas Beetsschool.

6.1

Continu begeleiding
Onze visie op zorgverbreding
Doel van onze zorgverbreding is om leerlingen met speciale leer- en
opvoedingsbehoeften, binnen onze mogelijkheden, zo effectief mogelijk te
begeleiden. Hierbij staat het welbevinden van de leerling voorop. Een leerling die niet
lekker in zijn vel zit, zal nooit optimaal presteren. Ons streven is dat elke leerling zich
op school thuis voelt.
Optimale zorg kan echter nooit maximale zorg inhouden. Het is soms noodzakelijk
om leerlingen (tijdelijk of permanent) door te verwijzen naar het speciale
basisonderwijs. Door het nemen van onderwijskundige maatregelen, proberen we
onze zorg steeds te vergroten.
In de afgelopen jaren is in het kader van Passend Onderwijs op onze school een
intensief systeem van individuele leerlingenzorg ontwikkeld. Op school is een goed
functionerend Leerling Volg Systeem aanwezig waarin zowel de cognitieve
ontwikkeling als de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd.
Onze leerlingen/kwaliteitszorg staat uitgebreid beschreven in ons zorgplan. Dit
zorgplan wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. Het plan is te vinden op onze
website.
Extra zorg
Kenmerkend voor zorg op de Nicolaas Beetsschool is de centrale rol die voor de
groepsleerkracht is weggelegd. Zij of hij is de hoofduitvoerder van de zorg in de
groep. De aandacht voor de zorg van de individuele leerling valt in twee gebieden
uiteen:
A.
De preventieve zorg:
Onder de preventieve zorg verstaan we die zorg in de groep waardoor voorkomen
kan worden dat kleine problemen uitgroeien tot grote problemen. Onder de
preventieve zorg vallen de volgende punten.
De rol van de leerkracht. De groepsleerkracht schept in de dagelijkse omgang met de
leerlingen het klimaat waarin zoveel mogelijk kinderen zich goed voelen en daardoor
optimaal kunnen profiteren van het gegeven onderwijs. Als een kind problemen
heeft met het opnemen en verwerken van de leerstof zal de leerkracht dit signaleren
en passende maatregelen nemen in overleg met intern begeleider en ouders. De
leerkracht kan bepalen wat er van de leerstof werkelijk van belang is voor de leerling.
Een juiste afstemming tussen leerstof en leerling is van groot belang.
Signaleringsinstrumenten, het leerlingvolgsysteem: naast de observaties van de
leerkracht is er twee keer per jaar een screening die bestaat uit een signalering met
behulp van methode onafhankelijke toetsen of observatie-instrumenten. We maken
gebruik van het observatiesysteem ‘Kijk’ in de kleuterbouw, het sociaal emotioneel
leerlingvolgsysteem dat bij de Kanjertraining hoort voor de groepen 3-8 en het CITO
Leerling Volg Systeem (LVS).
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We nemen toetsen af m.b.t. het lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen,
taalverzorging en studievaardigheden. Tevens nemen we in groep 5, 6, 7 en 8
vragenlijsten af, gericht op sociale veiligheid, tevredenheid en het zelfvertrouwen van
leerlingen (KANVAS).
De cito- toetsen worden afgenomen in januari/ februari en juni van elk jaar. De
vragenlijsten van KANVAS worden ingevuld in oktober en maart/ april van elk
schooljaar.
Leerling/ en groepsbesprekingen: Alle groepen worden minimaal drie keer per jaar
door de leerkracht besproken met de intern begeleider. Deze besprekingen vinden
plaats naar aanleiding van het evalueren van de groepsplannen die twee keer per jaar
gemaakt worden, de toetsen van het LVS die twee keer per jaar plaatsvinden en de
vragenlijst sociale veiligheid vanuit het LVS voor sociaal emotionele ontwikkeling
(KANVAS).
Daarnaast kan de leerkracht een leerling altijd inbrengen voor een leerlingbespreking
of intervisie bijeenkomst. Adviezen die hieruit voortkomen worden planmatig
uitgevoerd en geëvalueerd door de leerkracht en intern begeleider.
De Intern begeleider: De taak van de Intern Begeleider bestaat uit het coördineren
van alle zaken rond de zorg in de school. De Intern Begeleider heeft regelmatig
gesprekken met de leerkracht en ouders over de begeleiding van leerlingen. Om een
goed beeld te krijgen van de uitvoering van de zorg in de klas zal de Intern Begeleider
ook klassenbezoeken houden. Tevens houdt de Intern Begeleider contact met
externe deskundigen als: schoolarts, logopedist, fysiotherapeut, psychologen en
andere hulpverleners.
De werkwijze en taakomschrijving van de intern begeleider is vastgelegd in het
zorgplan van de school.
Met ingang van het schooljaar 2020/2021 hebben wij twee intern begeleiders op
school.
B.
Incidentele zorg
Incidentele zorg richt zich op leerlingen die extra hulp nodig hebben die niet in de
groepssituatie verwezenlijkt kan worden. Als hulp binnen de groep niet voldoende is
voor de leerling, krijgt de leerling een individueel handelingsplan. In dit
handelingsplan staat beschreven wat het (leer)probleem is, welke specifieke
onderwijsbehoefte de leerling heeft, wat het doel is waarnaar met de extra hulp
gestreefd wordt en met welke middelen we hopen dat dit doel bereikt wordt. Na een
afgesproken periode wordt het handelingsplan geëvalueerd. We streven ernaar dat
de extra hulp zoveel mogelijk binnen de groep wordt gegeven.
Wanneer blijkt dat een probleem hardnekkig of gecompliceerder is, kan er
aanvullend onderzoek nodig zijn. Hierbij neemt de Intern begeleider een belangrijke
rol op zich. In sommige gevallen kan besloten worden dat een andere vorm van
begeleiding wenselijk is. Het kan nodig zijn dat het kind remedial teaching, logopedie,
fysiotherapie of hulp van een ambulante begeleider uit het speciaal onderwijs
ontvangt. Ook kan het nodig zijn dat diepgaander onderzoek wordt verricht om
tegemoet te komen aan de specifieke behoefte van een kind. Er wordt dan een
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beroep gedaan op externe deskundigen. Hierbij kan gedacht worden aan het
afnemen van een psychologisch onderzoek.
Als uit (intern) onderzoek gebleken is dat een kind waarschijnlijk dyslectisch is,
behandelt de school het kind als zijnde dyslectisch. Voor een dyslexieverklaring is een
uitgebreid onderzoek nodig. Het basisonderwijs ontvangt geen extra faciliteiten voor
kinderen met een dyslexieverklaring.
Adviezen en andere compenserende/ dispenserende maatregelen voortkomend uit
een dergelijk onderzoek worden in een begeleidingsplan verwerkt.
Een keer per jaar wordt dit plan geëvalueerd met kind, ouders, leerkracht en intern
begeleider en eventueel aangepast aan de persoonlijke behoeftes/ mogelijkheden
van dit kind.
Ouders zijn verantwoordelijk voor het aanvragen van een dergelijk onderzoek. De
school levert desgevraagd een zo volledig mogelijk dossier aan. Zie ook ons zorgplan
voor meer informatie over dyslexie.

•
•
•
•
•

Inzet externe deskundigen:
Soms willen school of ouders onderzoek laten verrichten naar bijvoorbeeld de
leercapaciteiten van leerlingen of naar mogelijke dyslexie. Omdat wij staan voor
kwaliteit in het onderwijs, laten wij dergelijk onderzoek doen door psychologen of
orthopedagogen die lid zijn van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) of
de NVO (Nederlandse Vereniging voor pedagogen en Onderwijskundigen).
Wij werken daarom alleen met onderstaande deskundigen:
Registerpsycholoog NIP
Orthopedagoog Generalist NVO
Kinder- en jeugdpsychologen NIP
Orthopedagogen-generalist NVO
Gezondheidszorgpsychologen BIG.
Deze kwaliteitseis geldt ook voor onderzoek dat ouders laten verrichten op eigen
initiatief.
De inschrijving in het Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP register of het OrthopedagoogGeneralist NVO-register laat zien dat iemand minstens een vakbekwaamheidsniveau
heeft op postmasterniveau. Leden en geregistreerden zijn gebonden aan de
beroepscode. Elke vijf jaar moeten de geregistreerden aantonen dat zij hun vak
hebben bijgehouden door werk en door het volgen van scholing en intervisie; dan
wordt hun registratie voor vijf jaar verlengd.

6.2

Van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal naar de basisschool
Als kinderen gaan starten op de basisschool is er een overdracht van voorschoolse
voorziening naar de basisschool.
“De kleine Eigen Wijzer”
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De kleine Eigen Wijzer is een overdrachtsdocument van de voorschoolse voorziening
naar de basisschool. In Heemstede werkt een aantal kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen met dit formulier. De Kleine Eigen Wijzer gaat uit van de volgende
punten:
1. Informatie is geformuleerd in termen van beschrijving, aanpak en resultaat.
2. Aanpak en resultaat zijn belangrijk voor de start op de basisschool.
3. Ervaring van ouders thuis.
Op onze school ontvangen we graag dit formulier. De informatie die we van u en de
voorschoolse voorziening krijgen zorgt ervoor dat wij goed kunnen aansluiten bij de
onderwijsbehoeften van uw kind.
Tijdspad

Actie

3 jaar en 8 /9 maanden

Twee maanden voor de
start op school

Een maand na de start op
school

De voorschoolse
voorziening en ouders
vullen het formulier in en
bespreken het formulier

De voorschoolse
voorziening stuurt het
formulier naar de
ontvangende school

De basisschool informeert
de voorschoolse
voorziening over het
verloop van de start

6.3

Procedure bij de overgang van groep 2 naar groep 3
In de periode dat de kinderen in groep 1/2 zitten, worden de leerlingen intensief
gevolgd door middel van het KIJK observatiesysteem. Dit leerlingvolgsysteem volgt de
cognitieve- en de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Tijdens de
periode in groep 1/2 stellen we ons de vraag of de doorgaande ontwikkeling van een
kind gebaat is bij een overgang naar groep 3. De overgangsbeslissing van groep 2
naar groep 3 willen we in belang van het kind weloverwogen maken. Bij de procedure
van de overgang van groep 2 naar groep 3 worden de volgende stappen genomen:
• De leerkrachten inventariseren de leerlingen die voor 1 januari van het volgende
schooljaar 6 jaar worden.
• De uitslagen van het KIJK leerlingvolgsysteem worden door de leerkracht met de
intern begeleider besproken.
• Uiterlijk in januari wordt een gesprek gevoerd met de ouders van de kinderen
waarover twijfels zijn betreffende de overgang naar groep 3.
• Uiterlijk in juni wordt de beslissing genomen of de leerling wel/ niet doorgaat
naar groep 3. De ouders worden betrokken bij het proces, dat tot deze beslissing
leidt. De uiteindelijke en bindende beslissing ligt bij de school.

6.4

Beleid rond overgaan en doubleren
Het laten doubleren van een leerling is een besluit dat in overleg met ouders/
verzorgers, groepsleerkracht en directie wordt genomen. De school is hierin
eindverantwoordelijke. Argumenten die aanleiding geven om een doublure te
overwegen zijn:
• te weinig vooruitgang ondanks de extra aandacht die de leerling heeft gekregen
en die beschreven is in groeps-/handelingsplannen.
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•

problemen op sociaal-emotioneel gebied bij de leerling zoals bijvoorbeeld
faalangst.
Er wordt alleen besloten tot een doublure wanneer verwacht wordt dat de leerling
de achterstand door een extra jaar in zal lopen. Wanneer uit onderzoek blijkt dat de
leerling naar verwachting niet beter zal presteren, kan ook besloten worden de
leerling over te laten gaan naar de volgende groep met een eigen leerlijn.
Het uiteindelijke besluit tot al dan niet doubleren ligt bij de directie van de school.
6.5

Naar het voortgezet onderwijs
Vanaf midden groep 6 worden de gegevens ingevoerd in een voorlopig
uitstroomprofiel. In groep 7 worden de gegevens aan het einde van het schooljaar,
voor de rapportgesprekken, geïnterpreteerd. Tijdens de kwartiergesprekken in juni/
juli bespreken de leerkracht, de leerling en zijn/ haar ouders doelen waaraan gewerkt
gaat worden in groep 8. Deze doelen zijn gebaseerd op observaties in de klas ten
aanzien van zelfstandigheid, werkhouding, huiswerkgedrag en het werken met de
weektaak.
In oktober van het daaropvolgende schooljaar (groep 8) vindt aan de hand van nieuw
verzamelde toetsgegevens (o.a. methodegebonden), een vragenlijst over de sociaalemotionele ontwikkeling (KANVAS) en observaties van de leerkracht, een eerste
interpretatie van de uitstroomverwachting plaats door de directeur, de leerkracht en
de intern begeleider. De leerlingen en hun ouders ontvangen daarna het voorlopige
advies tijdens de kwartiergesprekken in november.
In februari daaropvolgend worden de definitieve adviezen vastgesteld door de
directeur, de leerkracht en de IB-er. In dit advies worden de laatste toetsresultaten
van de halfjaarlijkse Cito- afname meegenomen. Dit advies wordt vastgelegd op het
overdrachtsformulier PO-VO en door ouders en school ondertekend. Ouders kunnen
eventueel op dit overdrachtsformulier hun afwijkende wens voor vervolgonderwijs
aangeven. Met dit overdrachtsformulier kunnen ouders hun kind op de VO-school
naar keuze aanmelden.
Met de advisering willen we ervoor zorgen dat elke leerling terecht komt op het
onderwijstype dat het beste aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en wensen. Daarbij
dient elke leerling zich thuis te voelen op de betreffende school. De bedoeling is dat
de leerling niet wordt overvraagd maar wel wordt uitgedaagd en met zoveel mogelijk
plezier naar school gaat.
De adviezen van de school zijn o.a. gebaseerd op cognitieve opbrengsten, attitude en
in het algemeen over alles wat van belang is bij het verder begeleiden van de leerling.
De VO school is uiteindelijk verantwoordelijk voor de aanname en toelating van de
leerling.
Scholen voor voortgezet onderwijs baseren zich bij de plaatsing van een leerling op
het schooladvies van de basisschool. Zij mogen geen gebruik maken van extra
toetsen voor het bepalen van het niveau van een leerling. Ook andere toetsen zoals
de Entreetoets, leerlingvolgsysteemtoetsen en intelligentie-onderzoeken mogen niet
door het voortgezet onderwijs gebruikt worden voor niveaubepaling. De basisschool
kan deze toetsen wel gebruiken voor de onderbouwing van het advies.
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Het resultaat van de verplichte eindtoets telt niet mee bij de advisering naar het
voortgezet onderwijs. De afname van deze toets vindt plaats nadat de leerlingen hun
advies al hebben gekregen en al zijn ingeschreven.
In de huidige wetgeving is opgenomen dat, als de uitslag van de eindtoets hoger
uitvalt dan het schooladvies, de mogelijkheid bestaat tot een heroverweging van het
advies. In nauw overleg met leerling en ouders kan de school het advies alsnog
aanpassen. Een heroverweging kan ook leiden tot behoud van het bestaande advies.
Dat zal naar verwachting in de praktijk vaak het geval zijn. Het advies is immers
gebaseerd op een meerjarig volgen van de leerling. De eindtoets op één moment.
Indien het resultaat van de eindtoets lager is dan het advies mag dit advies niet
aangepast worden.
Bij een heroverweging dienen school en ouders rekening te houden met de
mogelijkheid dat er slechts op enkele scholen nog plaats is. Er wordt regelmatig
geloot in de regio Zuid-Kennemerland en deze procedure is dan al afgerond. Er kan
dus gekozen worden uit scholen waar nog wel plek is.
Het drempelonderzoek, wat rond oktober afgenomen wordt bij alle leerlingen van
groep 8, geeft een indicatie voor leerwegondersteuning indien nodig.
Overstapservice Onderwijs (OSO) van primair onderwijs (PO) naar voortgezet
onderwijs (VO)
Als een leerling overstapt naar het voortgezet onderwijs (VO), dan heeft de nieuwe
school gegevens over die leerling nodig. Sinds het schooljaar 2016-2017 is de
Overstapservice Onderwijs (OSO) hiervoor de landelijke (digitale) standaard. Met
OSO kunnen scholen gegevens veilig en betrouwbaar digitaal uitwisselen, conform de
wettelijke eisen.

•
•
•
•
•
•

In het overstapdossier – het onderwijskundig rapport – draagt de basisschool
gegevens over die de VO-school nodig heeft voor het leren en begeleiden van de
leerling. In principe worden uitsluitend gegevens uitgewisseld die relevant zijn voor
de nieuwe school. Dit zijn:
Gegevens van de instelling/school
Gegevens van de leerling en zijn ouders en eventueel verzorgers
Het overstapadvies
Gegevens over de schoolloopbaan (doublures e.d.)
Verslag van sociaal-emotioneel functioneren (t.a.v. schooltaken en werkhouding)
Toetsresultaten.
De basisschool is verantwoordelijk voor de inhoud van het overstapdossier. De
ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier.
Voor sommige leerlingen is het nodig dat de basisschool méér gegevens stuurt naar
de VO-school: als de extra gegevens voor de VO-school relevant zijn om de leerling
op de nieuwe school goed te kunnen begeleiden en te laten leren.

6.7

Samenwerking met jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland en CJG
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Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland.
Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente
verbonden.
Contactmomenten
5-jarigen en leerlingen van groep 7 krijgen een contactmoment aangeboden. U
ontvangt hierover vooraf meer informatie.
Advies en consultatie
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school uitgenodigd worden bij
een overleg met ouder en school om zorgen of vragen over een leerling te bespreken.
Ook kan school anoniem (zonder een naam te noemen) een kind bespreken om
advies te krijgen over de te nemen stappen om kinderen snel de juiste hulp of
begeleiding te bieden. De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij
schoolverzuim.
Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden doorgegeven
aan de jeugdgezondheidszorg zodat zij het kinddossier aan kunnen vragen. Wanneer
u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur.
In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze
afspraak, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige school hierover informeren.
Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken.
Contact
Hebt u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen,
bedplassen, dan kunt u deze aan de jeugdgezondheidszorg stellen. De JGZ is op
werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 7891777 of via
frontofficejgz@vrk.nl .
Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website
van de GGD: www.ggdkennemerland.nl/jeugd
Centrum Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede werkt nauw samen met basisscholen.
Elke school heeft een eigen CJG-coach. Ouders, leerkrachten en intern begeleiders
kunnen bij deze CJG-coach terecht voor vragen over opvoeden en de ontwikkeling
van kinderen. De CJG-coach heeft een korte lijn met allerlei organisaties en zoekt met
ouders en school naar een passend antwoord op de vraag.
Daarnaast organiseert het CJG Heemstede themabijeenkomsten en workshops over
uiteenlopende onderwerpen bijv. over kinderen en sociale media.
Voor meer informatie over de activiteiten van het CJG Heemstede bezoek hun
website www.cjgheemstede.nl
Kernteam
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Dit is het Kernteam van de Nicolaas
Beetsschool. Het kernteam is een uniek
project waarin de school optrekt met vaste
partners in de Jeugdhulp.
Deze partners zijn:
Centrum voor Jeugd en Gezin;
GGD;
Leerplichtambtenaar;
Consulent Passend Onderwijs;
Intern begeleider van de school;
Directeur van de school.
In 2018 zijn wij gestart. Het doel van dit kernteam is onze samenwerking verstevigen
zodat wij elkaar goed kunnen vinden als er vragen/zorgen zijn rondom opvoeding,
opgroeien of het schoolgaan.
Het kernteam komt 2x per jaar bij elkaar om elkaar op de hoogte te houden van
ontwikkelingen binnen de diverse organisaties betreffende werkwijzen, regelgeving
etc.
Op vraag van de school worden overlegmomenten gepland door de Interne
Begeleider en het Centrum voor Jeugd en Gezin waarin (anoniem) onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van zorgleerlingen besproken kunnen worden (wie kan
welke hulp/ ondersteuning bieden) eventueel aan de hand van casuïstiek, vragen
kunnen worden geïnventariseerd, ontwikkelingen in de organisatie worden
besproken, etc.
Daarnaast is er 2x per jaar een overleg tussen de Interne Begeleider en de GGD
waarin een terugkoppeling gegeven wordt van het 5 jarigenonderzoek en het 10jarigenonderzoek voor zover hiervoor toestemming is gegeven van de ouders.
6.8

Veilig Thuis
Kindermishandeling en huiselijk geweld
Het team hanteert samen met de andere scholen van het samenwerkingsverband
Zuid-Kennemerland de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De
meldcode beschrijft welke stappen een school moet doorlopen bij het signaleren en
handelen van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel
hiervan is dat sneller en adequater wordt gehandeld en dat daardoor minder
kinderen worden geconfronteerd met geweld en mishandeling. De meldcode ligt ter
inzage bij de directie.
Verwijsindex
Bij vermoeden van kindermishandeling zal de school meestal de stappen van de
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling volgen. Daarnaast kan er een
melding worden gedaan in de Verwijsindex risicojongeren (0-23 jaar). Dit is een
digitaal samenwerkingsinstrument voor professionals zoals leerkrachten,
hulpverleners en begeleiders. Het doel van de Verwijsindex is dat professionals met
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elkaar in contact komen als zij voor eenzelfde kind signaleren dat het in zijn
ontwikkeling bedreigd wordt met daaruit voortvloeiend een gezamenlijke aanpak
van de problematiek van de leerling en zijn gezin. De Verwijsindex is opgenomen in
de wijziging van de Wet op de jeugdzorg en daarmee wettelijk verplicht voor alle
professionals in de jeugdketen.
6.9

Kinderfysiotherapie
Op onze school is er een mogelijkheid om, als daartoe aanleiding is,
kinderfysiotherapie te volgen. Dit kan op school en onder schooltijd. Als de
zorgverzekeraar van de ouders toestemming geven voor behandeling op school.
Mevrouw Anita Hout is op woensdagmorgen aanwezig. De schoolarts is in principe
degene die verwijst, maar ook de leerkracht heeft daarin haar/zijn rol.
Als u als ouder zich zorgen maakt over de motorische ontwikkeling van uw kind kunt
u ook contact opnemen met onze kinderfysiotherapeute.
Voor vragen omtrent de dekking van uw zorgverzekering voor deze behandeling kunt
u contact opnemen met:
- Mevr. A. Hout
Praktijk Zuider-Emmakade 47
Tel.: 023-5320653.

6.10

Logopedie
Indien er bij leerkrachten twijfels zijn over de spraak-taalontwikkeling van een
leerling kan gevraagd worden aan de logopedist, die aan het Centrum voor Jeugd en
gezin (CJG) is verbonden, om de leerling op school te screenen. Dit gebeurt met
toestemming van de ouders.
Indien ouders twijfel hebben over de spraak-taalontwikkeling kunnen zij met de
intern begeleider overleggen over de aanmelding voor logopedische
screening/onderzoek.

6.11

Samenwerkingsverband/ Passend Onderwijs
Op basis van de Wet passend onderwijs, die sinds augustus 2014 van kracht is,
hebben schoolbesturen zorgplicht: ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van
passend onderwijs en krijgen daarvoor de middelen van het ministerie van OC&W.
Om passend onderwijs goed te kunnen vormgeven, maken de scholen van TWijs deel
uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland. Hieraan
nemen alle scholen voor primair onderwijs uit de gemeenten Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort deel.
Wat betekent passend onderwijs voor het samenwerkingsverband?
“Passend onderwijs betekent voor ons samenwerkingsverband dat wij onderwijs
aanbieden voor iedere leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en
mogelijkheden. Het is onze ambitie om al binnen het regulier basisonderwijs, en waar
nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd
onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.”
Adres gegevens:
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland (SWV PO-ZK)
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Postadres:
Postbus 4145
2003 EC Haarlem
Bezoekadres:
Schipholpoort 2
2034 MA Haarlem
Tel.: 023 - 54 30 116
Email: info@po-zk.nl
Internet: www.passendonderwijs-zk.nl
6.12

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
Conform de Wet passend onderwijs is ieder kind welkom op onze school, ook
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Voor ieder kind realiseren wij zoveel
mogelijk ‘adequaat onderwijs’. Daarmee bedoelen wij: een onderwijsaanbod dat
zoveel mogelijk is afgestemd op wat het kind nodig heeft, zowel in pedagogisch
(opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht.
Aanmelding van leerlingen met ondersteuningsbehoefte
Aanmelding dient schriftelijk te gebeuren, via het inschrijfformulier van de school.
Dat is op te halen bij de school. Uiterlijk tien weken voor de vierde verjaardag van uw
kind willen wij dat ingevuld en ondertekend ontvangen. U kunt het ons per post
sturen, maar u kunt het ook inscannen en mailen.
Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, vragen wij u dit vroegtijdig aan te
geven.
Het doel van plaatsing in het regulier primair onderwijs is dat de ontwikkeling van het
kind wordt bevorderd. Sommige kinderen zijn beter op hun plaats in het SBO of SO.
Deze afweging gebeurt zorgvuldig. In de regio Zuid-Kennemerland wordt hiervoor het
volgende stappenplan gehanteerd. Dit stappenplan geldt ook bij een gewenste
overstap naar een andere basisschool.

1. Aanmelding
Aanmelding door de ouders bij de directie van de school.
Ouders vullen het inschrijfformulier in en geven aan of hun kind extra ondersteuning
nodig heeft.
a. De school gaat een gesprek aan met de ouders. Hierin:
o Vragen wij u of u uw kind al eerder bij een andere school heeft aangemeld
o Vragen wij of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de
ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe
instanties
o Lichten wij de visie van de school toe
o Lichten wij de procedure toe.
b. Het team wordt gevraagd hierin mee te denken.
2. Informatie verzamelen
De school vraagt gegevens op bij relevante instellingen, eventueel aangevuld met
informatie van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal waar uw kind geweest is.
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3. Overwegingen

De specifieke behoeften van de leerling worden in kaart gebracht. Bekeken wordt
wat de behoeften zijn op de volgende gebieden: pedagogisch, didactisch, kennis en
vaardigheden van de leerkracht, de organisatie van de school en de klas, de
mogelijkheden met betrekking tot het gebouw en het materieel, de relatie ten
opzichte van de medeleerlingen en hun ouders. Aanvullende informatie kan worden
opgevraagd.

1.
2.
3.
4.
5.

De school onderzoekt op basis van de inventarisatie wat de leerling nodig heeft om
op de school te kunnen functioneren, welke mogelijkheden en middelen de school
zelf heeft en welke ondersteuningsmogelijkheden er door anderen, zoals gemeente
en speciaal onderwijs, geboden kunnen worden.
Als school hebben wij beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan
de mogelijkheden in het opvangen van leerlingen. De volgende grenzen worden
onderscheiden.
Grondslag van de school.
Een zodanige verstoring van rust en veiligheid binnen de groep, dat het leerproces
wordt belemmerd.
In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod dient het
onderwijs te kunnen prevaleren.
Gebrek aan opnamecapaciteit (aantal leerlingen per groep).
De leerbaarheid van het kind.

4. Besluit

De school moet binnen zes weken beslissen of de leerling kan worden toegelaten.
Deze periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd. De
schooldirecteur neemt, nadat hij/zij het team heeft gehoord, het besluit over
toelating van de leerling. Hij geeft daarmee dus antwoord op de vraag of de school
wel of niet in staat is – dankzij of ondanks de inzet van de middelen – de leerling
kwalitatief goed onderwijs te bieden, afgestemd op diens behoeften. Het besluit
wordt uiteraard in een gesprek met de ouders toegelicht.
a. Bij niet-plaatsing
Als de leerling met een ondersteuningsbehoefte niet kan worden geplaatst, zoekt de
school een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een reguliere
school zijn of een school voor speciaal (basis) onderwijs. Gezocht wordt naar een
goede balans tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen.
b. Bij plaatsing
Als het kind wordt geplaatst, wordt er samen met de ouders een plan opgesteld. Dit
plan bevat een overzicht van inzet en van middelen, eventuele ondersteuning van
derden en aanpassingen binnen de school. Het plan is maatwerk en kan daardoor per
plaatsing sterk verschillen. Twee keer per jaar evalueren wij intern en met de ouders
het plan. Wanneer blijkt dat de school tegen een grens aan loopt, zal de school met
ouders zoeken naar mogelijke oplossingen.
Voor het inschakelen van extra ondersteuning werkt het samenwerkingsverband
Zuid-Kennemerland met de driehoek school, ouders en het speciaal onderwijs (SO) of
het speciaal basisonderwijs (SBO). Zij komen in overleg tot een gezamenlijke
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oplossing voor de benodigde ondersteuning. Soms levert het SO of het SBO een
bijdrage aan een passend onderwijsaanbod op de basisschool (door kennis te delen
en informatie te verstrekken), soms wordt de leerling tijdelijk geplaatst op het SO of
het SBO.
Alle afspraken over extra zorg voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en
eventuele plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs, zijn terug te vinden in het
Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland (in te zien
op de school).
6.13

Medicijnverstrekking en medisch handelen
Als leerlingen op school pijn hebben, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door
een insectenbeet, is de leerkracht voor hen meestal het eerste aanspreekpunt. Met
eenvoudige middelen, zoals paracetamol, zijn dergelijke klachten eenvoudig te
verhelpen. Daarnaast krijgen leerkrachten verzoeken van ouders of verzorgers om
hun kinderen door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen. Ook wordt er
werkelijk medisch handelen van leerkrachten gevraagd zoals het toedienen van een
injectie, het geven van sondevoeding, et cetera. Als dit soort medische handelingen
op school kunnen worden uitgevoerd, kunnen sommige kinderen gemakkelijker een
reguliere school bezoeken. Het brengt echter ook risico’s met zich mee. TWijsscholen werken daarom vanuit een Medicijnprotocol. Dit protocol is gebaseerd op
het voorbeeldprotocol van de PO-raad. Dit medicijnprotocol, in te zien op school,
geeft een richtlijn voor scholen in de volgende drie te onderscheiden situaties:
-de leerling wordt ziek op school;
-het verstrekken van medicijnen op verzoek van ouders en
-medische handelingen.
Het team van de Nicolaas Beetsschool heeft besloten géén medische handelingen te
verrichten zoals beschreven wordt in het protocol medisch handelen.
De teamleden en de directie zijn van mening dat het in het belang van het kind is om
medisch handelen door professioneel personeel te laten uitvoeren.
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7

De veilige school

7.1

Zo doen we dat
We vinden het belangrijk om binnen een gebouw waar zoveel mensen bij elkaar zijn
duidelijke afspraken te maken. We accepteren van elkaar dat we verschillend zijn en
zorgen samen voor een veilige school, waarbinnen iedereen zich prettig voelt. Hierbij
nemen wij als leidraad de uitgangspunten van de Kanjertraining. In ons omgangs- en
gedragsprotocol staat hierover uitgebreide informatie.
We meten jaarlijks de veiligheidsbeleving onder leerlingen via Kanvas. De gegevens
van deze meting worden gebruikt om ons beleid en aanpak te evalueren en aan te
passen indien noodzakelijk. De veiligheidsbeleving van personeel wordt gemeten via
de driejaarlijkse personeelstevredenheidspeiling.
Vanaf het schooljaar 2016-2017 is er een teamlid dat het beleid rond pesten
coördineert en aanspreekpunt is voor team, leerlingen en ouders. Dit is Krista
Zwetsloot.
Deze collega levert een actieve bijdrage aan een sociaal veilig schoolklimaat door het
geven van voorlichting en het organiseren van preventieve activiteiten. Zij is
gesprekspartner voor team, ouders en kinderen en beleidsadviseur op het gebied van
sociale veiligheid. Zij is tevens coördinator van het anti-pestbeleid van de school.

7.2

Trefwoord
“Trefwoord‟ werkt op basis van een kalender, die in alle groepen een vaste plaats
heeft. De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of Bijbeltekst
als dagopening. Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één
thema, dat uitgebeeld is op de kleurenposters bij de kalender. De uitwerking is
verschillend voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.
In een doorgaande lijn komen op die manier ieder schooljaar ongeveer dertien
thema's aan bod. Deze thema's sluiten aan bij de beleving- en ervaringswereld van de
kinderen. In Trefwoord ligt de nadruk vooral op gelijkwaardigheid, begrip voor elkaar
en afwijzen van onverdraagzaamheid. Daarnaast besteedt de methode aandacht aan
feesten en gebruiken in andere wereldgodsdiensten.
Na acht jaar basisonderwijs willen we bereikt hebben dat kinderen kennis hebben
gemaakt met culturele verschillen tussen mensen en daarvoor begrip op kunnen
brengen. Specifiek bedoelen we dat kinderen op hun niveau iets weten over:
christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, communisme en
humanisme.
Wat de identiteit van de school betreft, verwijzen we specifiek naar de
levensbeschouwelijke christelijke identiteit van waaruit we ons onderwijs geven. We
houden terdege rekening met het feit dat niet alle kinderen dezelfde achtergrond
hebben.
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7.3

Verkeersbrigade
Met hulp van ouders wordt uw kind ’s morgens op
twee plaatsen veilig overgezet. Deze plaatsen zijn
gelegen aan de Glipperdreef en de Sportparklaan.
De politie adviseert dringend om op de Glipperdreef
en de Sportparklaan 2 ouders te laten oversteken, wat
dus betekent dat er per keer 4 brigadiers nodig zijn.
Dat zijn 20 ouders per week. Wilt u helpen of
eventueel als reserve dienen, dan kunt u voor
inlichtingen en/of opgaven terecht bij de coördinator. Op dit moment is de functie
van coördinator nog vacant. Voor vragen en aanmeldingen kunt u tijdelijk terecht bij
de directeur. Zonder uw hulp kunnen wij deze dienst niet aanbieden!

7.4

Verkeerstoets
In alle leergroepen van de school wordt verkeersonderwijs gegeven. In de loop van
het leerjaar in groep 7 leggen de leerlingen de theoretische verkeerstoets af, die
wordt samengesteld door Veilig Verkeer Nederland.
Waar mogelijk organiseren wij praktische verkeerslessen, zoals bijvoorbeeld een
‘dode hoek les’ of door deel te nemen aan Streetwise van de ANWB.

7.5

Halen en brengen van kinderen
Wij willen u met klem vragen te letten op de volgende punten:
Het verdient de voorkeur om kinderen lopend of met de fiets naar school te
brengen.
- Kinderen die met de fiets komen, stappen voor school af en lopen over het
zebrapad en het schoolplein naar de fietsenstalling.
- Parkeer en stop niet voor de ingang van de school of op de doorgaande weg.
Parkeer/stop alleen in de parkeervakken. Tegenover de school zijn voldoende
parkeerplaatsen, waaronder 1 invalidenparkeerplaats.
- Houd bij het in- en uitstappen van uw kinderen rekening met het fietspad.
- Indien u wachten moet, zet dan de motor af.
- Breng de jonge kinderen binnen het hek en haal hen daar ook weer op.
- Houd uw fiets niet aan de hand, maar zet hem langs de kant. Ook niet "eventjes"
dwars op het trottoir op de standaard.
- Alle kinderen moeten gebruik maken van de verkeersoversteekplaatsen.

7.6

Eigendommen leerlingen

Regelmatig raken (waardevolle) spullen van leerlingen zoek of beschadigd. Dit is
helaas bij kinderen niet te voorkomen. De school is niet verantwoordelijk en
aansprakelijk voor verlies van of schade aan eigendommen van leerlingen; dit valt
daarom niet onder de aansprakelijkheidsverzekering van de school. Dit staat
nadrukkelijk in de wet om discussies over aansprakelijkheid te voorkomen. De
eigenaar van de spullen is zelf aansprakelijk voor zijn spullen, in dit geval de
leerling/ouders.
Dit neemt niet weg dat het heel vervelend is wanneer er spullen wegraken of kapot
gaan, zeker omdat dit bij basisschoolleerlingen nogal eens voorkomt. Verus, de
Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs, biedt aan ouders de mogelijkheid
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hiervoor een verzekering af te sluiten. Meer informatie is op te vragen bij de
directeur.
In het belang van de veiligheid (identificatie) en een goede communicatie worden
gezicht bedekkende kleding en/of – accessoires niet toegestaan binnen school. Dit
geldt voor alle aanwezigen.
Dit geldt ook voor kleding en/of accessoires die het zicht deels ontnemen of
oogcontact belemmeren zoals capuchons en petten.
Indien we van mening zijn dat kleding aanstootgevend is, zullen we daarover in
gesprek gaan met kind en ouders/verzorgers.
Namen in jassen, tassen, laarzen, gymnastiekkleding en gymschoenen voorkomt veel
narigheid. Er zijn in school voldoende kapstokken. Wij willen de ouders vragen, lusjes
in de jassen te maken zodat de jassen goed opgehangen kunnen worden.
De school is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van eigendommen.
Gevonden kledingstukken/voorwerpen worden verzameld en tweemaal per jaar
tentoongesteld. Indien deze niet worden afgehaald worden ze één keer per jaar aan
een goed doel geschonken.
7.7.

Verzekering
Schoolongevallenverzekering
De scholen van TWijs zijn verzekerd in het geval van schoolongevallen. Leerlingen zijn
daardoor tijdens de schooluren en op weg naar en van school verzekerd tegen de
financiële gevolgen van een ongeluk. Ook bij uitstapjes of sporttoernooien die door
school georganiseerd worden, zijn deelnemers en begeleiders verzekerd. Ook hierbij
geldt dat de verzekeraar bepaalt of tot een uitkering wordt overgegaan. Daarvoor
moet aan de polisvoorwaarden zijn voldaan. De uitkeringen kennen een maximum.
Geneeskundige en tandheelkundige kosten worden – tot een bepaald maximum –
uitsluitend vergoed wanneer de eigen ziektekostenverzekering van
ouders/verzorgers de kosten niet of niet volledig voor haar rekening neemt
(bijvoorbeeld in verband met eigen risico).
Voor vragen over de verzekering kunt u terecht bij de schoolleiding.
Algemene aansprakelijkheid
Alle TWijs-scholen zijn verzekerd tegen algemene aansprakelijkheid. Dit geldt voor
gevallen waarin een leerling schade lijdt door een onrechtmatige daad van personen
die werkzaamheden voor de school verrichten. Een voorbeeld: een leerling heeft
haar kleding beschadigd door een uitstekende spijker. Dan is de school aansprakelijk.
De school moet immers altijd zorgen voor een veilige speel- en werkomgeving voor
leerlingen en werknemers. (Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden
ontleend.)
De school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen.
Voor schade die de leerling zélf aanricht, legt de wetgever de verantwoordelijkheid
niet bij de school, maar – afhankelijk van de leeftijd – óf bij de leerling zelf, óf bij de
ouders/wettelijke vertegenwoordigers. Een voorbeeld: er scheurt een jas doordat
twee kinderen vechten of bij spel. De school kan dat niet altijd voorkomen en hoeft
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de schade niet te vergoeden. Het is daarom belangrijk dat ouders een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering hebben.
De verzekeraar bepaalt of de school aansprakelijkheid moet opnemen en voor welk
bedrag; dat doet de school niet zelf.
7.8

Eten en drinken op school
Behalve bij traktaties wordt er op school niet gesnoept. Rond tien uur krijgen
kinderen de gelegenheid om wat te eten en te drinken. Wij willen u adviseren de
tussendoortjes gezond te houden. U kunt bijvoorbeeld denken aan een stuk fruit.
Daarnaast willen wij u vragen het drinken, liefst water, in een beker mee te geven.
Dit scheelt erg veel afval en is het gezondst. Ook tijdens schoolactiviteiten schenken
wij vanaf schooljaar 2019/2020 water aan de kinderen.

7.9

Internetgebruik
Elke groep heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van Chromebooks die worden
ingezet als hulpmiddel bij het leren. Om te voorkomen dat de kinderen op
internetpagina’s komen die wij niet geschikt vinden, werken we in de groepen 5 t/m
8 met een internetprotocol. Hierin staan afspraken over het gebruik maken van het
internet op school. U vindt het protocol in het Protocol Fysieke en Sociale Veiligheid
gepubliceerd op onze website.

7.10

Veiligheidsplan – Protocol Fysieke en Sociale Veiligheid
De school beschikt over een veiligheidsplan waarin onder andere het vervoer van
leerlingen bij onder andere excursies en schoolreisjes beschreven staat. Dit
veiligheidsplan ligt ter inzage bij de directie en is gepubliceerd op onze website.

7.11

Meldplicht en aangifteplicht bij seksuele intimidatie en geweld
Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen behandelen klachten van
ouders/leerlingen zorgvuldig. Als het bestuur van TWijs klachten van ouders en
leerlingen krijgt over situatie waarbij mogelijk sprake is van (een vermoeden van)
ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is het bestuur verplicht om aangifte te
doen bij politie of justitie. Alleen dan is gerechtelijke vervolging mogelijk.
Daarnaast hebben personeelsleden meldplicht: als zij vermoeden of weten dat een
medewerker van school een zedenmisdrijf pleegt, moeten zij dit melden bij de
directie of het bestuur. Alleen zo kan het bevoegd gezag daadwerkelijk op de hoogte
worden gebracht van een mogelijk strafbaar feit.
De aangifte- en meldplicht gelden als een medewerker van de school een
zedenmisdrijf pleegt. Onder ‘medewerker’ wordt hier verstaan zowel
personeelsleden als personen die buiten dienstverband werkzaamheden verrichten
voor de school, zoals stagiairs, schoonmaakpersoneel, uitzendkrachten en
vrijwilligers.
De meldplicht geldt voor alle personeelsleden. Ook contactpersonen en interne
vertrouwenspersonen die binnen hun taakuitoefening informatie krijgen over
vermeende zedendelicten, hebben de verplichting om het bevoegd gezag
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onmiddellijk te informeren. Interne vertrouwenspersonen kunnen zich in dit geval
niet op hun geheimhoudingsplicht beroepen.
7.12

Schorsing en verwijdering
Schorsing
Als een leerling bij herhaling ernstig wangedrag vertoont, waardoor het
onderwijsproces wordt verstoord of de veiligheid in het geding is, kan het een
schorsing krijgen. Dit is een ordemaatregel – geen straf. De leerling mag dan tijdelijk
(twee tot maximaal vijf dagen) niet op school mag komen. Door de schorsing kan het
kind, of de groep, tot rust komen. De school heeft dan gelegenheid om, samen met
de ouders, na te gaan hoe het beste kan worden gehandeld.
De directeur hoeft de leerplichtambtenaar niet te informeren; schorsen is een vorm
van 'geoorloofd verzuim'. De directeur moet wel de onderwijsinspectie informeren.
De directeur kan ook met onmiddellijke ingang schorsen, indien de geestelijke en de
lichamelijke gezondheid en/of veiligheid van de medeleerlingen of van de
personeelsleden dit vereist. Een onmiddellijke schorsing wordt achteraf schriftelijk
aan de ouders bevestigd.
De directeur legt de aanleiding voor de schorsing vast, evenals en de achterliggende
motieven van een schorsing. Ouders krijgen na enige tijd van de directeur te horen of
de schorsingsmaatregel heeft gewerkt.
De procedure is vastgelegd in het Protocol Schorsing. Tegen een schorsingsbesluit is
bezwaar mogelijk; in het protocol kunt u lezen hoe dat kan.

1.
2.
3.
4.
5.

Verwijdering
Verwijderen is het definitief uitschrijven van een leerling van de school. Het bestuur
is bevoegd een leerling te verwijderen. De leerplichtambtenaar en de
onderwijsinspectie worden hierover geïnformeerd; bij de onderwijsinspectie gebeurt
dat anoniem.
Verwijderen gebeurt op verzoek van de directeur. Er wordt een aantal stappen
gevolgd.
De directeur hoort eerst de groepsleerkracht van het kind.
De directeur overlegt met de ouders. In dit gesprek kunnen de ouders hun standpunt
duidelijk maken. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt, bestemd voor beide
partijen.
De directeur legt zijn verzoek voor aan het bestuur. Hij moet zijn verzoek motiveren
en schriftelijk documenteren.
Het bestuur overlegt met de directeur.
Het bestuur deelt de ouders schriftelijk het (voorgenomen) besluit tot verwijdering
mee.
Een leerling kan pas definitief verwijderd worden wanneer een andere school zich
bereid heeft verklaard de betrokken leerling op te nemen. De leerling moet daar
onmiddellijk terechtkunnen.
De ouders kunnen bezwaar aantekenen tegen de verwijdering binnen zes weken na
dagtekening van het verwijderingsbesluit.
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Geschillencommissie passend onderwijs
Ouders van leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het
(voortgezet) speciaal onderwijs kunnen bij de Geschillencommissie passend
onderwijs (GPO) een geschil indienen tegen het schoolbestuur over:
• (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
• de verwijdering van leerlingen
• de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben.
Op de website van de Geschillencommissie passend onderwijs leest u alles over het
indienen van uw verzoekschrift tot behandeling van het geschil.

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijsgpo
Postadres: Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht en e-mailadres:
info@onderwijsgeschillen.nl
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8.

Afspraken over de samenwerking tussen ouders en school
Het is vanzelfsprekend dat school en ouders goed met elkaar samenwerken in het belang van
hun eigen en andermans kinderen. Maar waar bestaat dat samenwerken uit? Wat wordt er
dan van u verwacht en wat kunt u van school verwachten? We zetten het hieronder op een
rij.

Nicolaas Beetsschool
De school draagt zorg voor goed onderwijs
zoals beschreven in schoolplan en
schoolgids
De school heeft in de schoolgids een aantal
protocollen opgenomen of verwijst er naar.
O.a.:
• Pestprotocol
• Protocol toelating –en verwijdering
van leerlingen
• klachtenregeling
De school informeert in ieder geval 2 x per
jaar de ouders over de vorderingen en het
welbevinden van hun kind.
Eventuele (leer- en/of gedrags-)problemen
worden zo spoedig mogelijk met de ouders
besproken.
Bij leer- en/of gedragsproblemen reageert
de school alert. Het zorgplan is hierbij
uitgangspunt. De school informeert de
ouders over de te nemen stappen, het
eventuele plan van aanpak en evalueert dit
op vastgestelde tijden.
De school zorgt er voor dat de wettelijk
verplichte lesuren worden gegeven.
De school houdt zich aan de schooltijden
zoals deze in de schoolgids genoemd staan
De kinderen krijgen verlof volgens de
bepalingen van de leerplichtwet.
De ouders/verzorgers worden tijdig
geïnformeerd over zaken die de school en
de leerlingen betreffen.

Ouders/ verzorgers
De ouders/ verzorgers onderschrijven de
inhoud en uitgangspunten van schoolgids
en schoolplan
De ouders/verzorgers steunen de school bij
de uitvoering van de diverse protocollen
zoals het pestprotocol.

De ouders/verzorgers tonen belangstelling
in de vorderingen van hun kind door naar
rapportavonden en de informatieavond te
komen.
De ouders/verzorgers informeren de school
als hun kind problemen heeft in de
thuissituatie of op school.
De ouders/verzorgers verlenen
medewerking het kind op te nemen in een
zorgtraject* en eventueel de leerling te
bespreken met beroepskrachten of
hulpverleners van buiten de school.
De ouders/verzorgers maken afspraken met
externe hulpverleners en artsen in principe
buiten schooltijd.
De ouders/verzorgers vragen voor hun kind
tijdig bij de directie verlof aan en houden
zich aan de leerplichtwet.
De ouders/verzorgers informeren de school
als hun kind problemen heeft in de
thuissituatie of op school.
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De school respecteert de cultuur en de
geloofsovertuiging van de ouders.

De school spant zich ervoor in eventuele
conflicten op te lossen. Samen met de
ouders werkt de school aan een leefbare en
veilige school.
Een van de zaken die daar bij hoort, is dat
iedereen op onze school op een beleefde
manier met elkaar omgaat en met elkaar
communiceert. In het geval dat niet zo is,
spreken we elkaar daar op aan en staat
ieder open voor een goede oplossing.
De school zorgt ervoor dat de leerlingen
zich veilig en vertrouwd voelen op school,
zorgt voor een goed pedagogisch klimaat.

De school zorgt voor een goede
communicatie naar ouders door middel van
het digitale ouderportaal Parro,
weekbrieven en gesprekken.
De leraren zijn via hun schoolmailadres
bereikbaar. Mail wordt gebruikt voor het
maken van een afspraak. Daarnaast kunt u
hen uiteraard altijd aanspreken voor – of na
schooltijd om een afspraak te maken of een
korte mededeling te doen.

De ouders/verzorgers respecteren en
ondersteunen de grondbeginselen zoals
beschreven in het schoolplan en de
schoolgids.
De ouders/verzorgers onderschrijven het
belang van en werken mee aan een
leefbare en veilige school.
Een van de zaken die daar bij hoort, is dat
iedereen op onze school op een beleefde
manier met elkaar omgaat en met elkaar
communiceert. In het geval dat niet zo is,
spreken we elkaar daar op aan en staat
ieder open voor een goede oplossing.
De ouders praten met respect over school,
zodat andere leerlingen, leraren, overig
personeel en andere ouders serieus worden
genomen.
De ouders/verzorgers lezen de informatie
die wordt verstrekt en vragen indien nodig
om toelichting.

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

8.2

Afspraken ten aanzien van gesprekken tussen school en ouders:
Een goed contact ouders-leerkrachten vinden wij heel belangrijk. Vragen of zorgen
bespreken we het liefst in een gesprek en we gebruiken de mail alleen om afspraken
te maken of om met een grotere groep ouders tegelijk te communiceren. Er zijn
formele gespreksmomenten gepland in het jaar (rapportage- en rapportgesprekken)
maar natuurlijk kan er ook tussendoor iets besproken worden.
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Als dat niet mogelijk is op de dag zelf (omdat er al afspraken zijn waar de leerkracht
bij aanwezig moet zijn of omdat er meerdere personen bij het overleg moeten zijn)
dan proberen we de afspraak binnen een week te laten plaatsvinden.
•
•
•
•

•

Leerkrachten, directie en ouders mogen van elkaar verwachten dat zij elkaar op
nette wijze en respectvol te woord staan.
De eigen leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor de ouder.
Leerkrachten proberen problemen met ouders eerst zelf op te lossen. Als
leerkrachten een probleem niet op kunnen lossen wordt dit gemeld aan de
directie, opdat deze zijn verantwoordelijkheid kan nemen.
Ouders die eerst naar de directie stappen in verband met een probleem worden
door de directie terugverwezen naar de leerkracht. Als ouders melden dat ze er
met de leerkracht niet uitkomen, dan zou de directie inmiddels door de
betrokken leerkracht op de hoogte moeten zijn gebracht. Leerkrachten zullen
hiervan dus tijdig een melding maken bij de directie.
Wanneer een gesprek tussen een leerkracht en ouder vast dreigt te lopen, wordt
het gesprek afgebroken en op een later tijdstip (indien noodzakelijk in het) bijzijn
van de directie vervolgd.

8.3

Informatievoorziening gescheiden ouders
De school informeert ouders over de prestaties en het welbevinden van uw kind. Ons
uitgangspunt is dat het belang van uw kind voorop moet staan. Dat is er in het
algemeen bij gediend als beide ouders goed op de hoogte zijn van wat er op school
gebeurt, óók als zij gescheiden zijn. Daarom hebben wij een protocol
Informatievoorziening gescheiden ouders. Hierin kunt u lezen op welke manier de
school gescheiden ouders informeert. Op basis van het protocol weet u wat u van de
school mag verwachten, wat de school van u verwacht en wat u zelf kunt doen om de
ontwikkeling en vorderingen van uw kind goed te blijven volgen. U kunt dit protocol
vinden op de website van TWijs of aan de school vragen een exemplaar aan u te
overhandigen.

8.4

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar wordt een informatieavond gehouden. Op deze
avond kunt u kennismaken met de leerkracht(en), bij wie uw kind dit schooljaar in de
groep zit. Tevens zal u het een en ander worden verteld over de werkwijze, 1zorgroute, verschillende methoden en de gang van zaken op school en in de groep.
Wij vinden het ook belangrijk dat ouders elkaar ontmoeten op deze avond, in het
kader van bekend maakt bemind.

8.5

Weekbrief
Aan het eind van elke schoolweek ontvangen de ouders een nieuwsbrief waarin de
ouders over alle lopende zaken op de hoogte worden gesteld. Daarnaast staan er
vaak korte verslagen in van activiteiten van de afgelopen week en eventuele
bijzonderheden voor de komende week. De Weekbrief wordt verspreid via het
digitale ouderportal "Parro".
U kunt dit portal bereiken via internet of met een gratis app.
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Wanneer u de weekbrief of mailing niet ontvangt, kunt u een e-mail sturen naar:
administratie@nicolaasbeetsschool.nl. Als uw emailadres verandert, dient u dit zelf
aan te passen in het ouderportal.
8.6

Gesprekken tussen ouders en school
In paragraaf 5.3. vindt u de opzet van gesprekken in de groepen 1/2. Uitnodigingen
ontvangt u via Parro
Vanaf groep 3 ontvangen alle ouders voor de tienminutengesprekken een uitnodig
via Parro. Deze gesprekken vinden plaats rond oktober, maart en aan het einde van
het schooljaar. Aan het eind van groep 7 wordt een eerste uitstroomindicatie voor
het VO besproken met ouders en leerling. Voor dit gesprek worden ook de leerlingen
uitgenodigd.
Natuurlijk kunt u altijd een extra afspraak maken met de leerkracht indien u iets wilt
bespreken.

8.7

Medezeggenschapsraad.
Sinds augustus 1985 (invoering "Wet op de medezeggenschap binnen het onderwijs")
moet aan iedere school een Medezeggenschapsraad (MR) functioneren
overeenkomstig een daartoe vastgelegd reglement. De MR denkt mee met de
directie, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of
adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van de
leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs.
Op onze school telt de MR drie ouderleden en drie leden uit het team. Deze
ouderleden kunnen actief meepraten en meebeslissen over de school en het
gevoerde beleid. Alle ouders met een kind op school kunnen door middel van
verkiezingen in de MR worden gekozen.
De MR vergadert gemiddeld zes keer per jaar. De vergaderingen zijn in principe
toegankelijk voor alle ouders en leerkrachten. Ook kunnen zij allen onderwerpen (per
email) aandragen ter bespreking in de MR vergadering. Van de vergaderingen wordt
een verslag gemaakt. Dit verslag wordt gepubliceerd op de website en een
vermelding van plaatsing wordt opgenomen in de weekbrief.
Via mr@nicolaasbeetsschool.nl kan er contact met de MR opgenomen worden. De
MR hoort graag van u!
Leden medezeggenschapsraad voor schooljaar 2021-2022
Haitske
(ouder)
Lisette
(ouder)
Bob
(ouder)

Riet Steendijk
Nynke Overhoff
Marianne de Vries

(leerkracht)
(leerkracht)
(leerkracht)
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8.8

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelende raad
voor alle scholen die aangesloten zijn bij de stichting TWijs. De GMR adviseert het
bestuur en heeft advies- en instemmingsrecht aangaande bepaalde voorstellen en
voorgenomen besluiten van het bestuur die alle scholen aangaan. De
medezeggenschap over zaken die alleen een afzonderlijke school betreffen, wordt
uitgeoefend door de medezeggenschapsraad (MR) van de school zelf. De GMR richt
zich dus alleen op bovenschools beleid. Aan de GMR zijn commissies verbonden. Zij
bereiden onderwerpen voor die de GMR moet behandelen, bijvoorbeeld
onderwerpen waarover het bestuur advies of instemming van de GMR vraagt.
De GMR bestaat uit 7 ouders en 7 personeelsleden, in totaal 14 leden dus. Zij zijn als
ouder of als personeelslid verbonden aan een van de scholen van TWijs. In de GMR
vertegenwoordigen zij echter niet het specifieke belang van hun school, maar dat van
álle TWijs-scholen. Elk GMR-lid onderhoudt contact met de MR van één of meerdere
scolen. Daardoor weten GMR en MR van elkaar wat er leeft en speelt op de scholen.
Het medezeggenschapsstatuut en de reglementen voor de GMR en de MR vindt u op
de website van TWijs.

8.9

De Oudercommissie
De oudercommissie bestaat uit een groep betrokken ouders. Het dagelijkse bestuur
bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. De commissie bestaat
verder uit ouders die samen of alleen meedraaien in een commissie van het
schoolteam. De oudercommissie houdt zich bezig met het regelen van activiteiten of
biedt een helpende hand bij activiteiten zoals de Sinterklaas-, Kerst- en Paasviering
en het schoolreisje daarnaast is de commissie een inspiratiebron voor het team.

8.10

Het ouderpanel
In het ouderpanel wordt elke groep door één ouder vertegenwoordigd. Het
ouderpanel komt vier keer per jaar bij elkaar en vormt een klankbord voor de
directie. De thema’s die besproken worden zijn voor de toekomst voor de school van
belang. Daarnaast kan gesproken worden over het praktische reilen en zeilen van de
school. Er wordt niet gesproken over leerlingen of leerkrachten. Inzichten/ideeën die
naar voren komen tijdens de vergadering met het ouderpanel worden meegenomen
naar de teamvergadering en eventueel naar de MR vergadering. Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar worden ouders door de leerkracht
geïnformeerd over het ouderpanel en wordt per groep de ouder voor het ouderpanel
vastgesteld. Het ouderpanel reglement vindt u op onze website.

8.11

Ouderparticipatie
De Nicolaas Beetsschool is trots op haar vele enthousiaste hulpouders, die door hun
inzet mede het karakter van onze school bepalen. Zo zijn er onder andere:
- overzetouders (verkeersbrigadiers, oversteekouders), die ervoor zorgen dat de
kinderen veilig de school bereiken.
- overblijfouders (die toezicht houden tijdens de overblijf op het schoolplein tegen
een vrijwilligersvergoeding)
- ouders die gastlessen geven.
- ouders die helpen bij techniekochtenden
- ouders die de moestuin beheren.
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Door de hulp van ouders kunnen we binnen ons onderwijs nét iets extra’s realiseren.
Veel ouders ervaren deze hulp gedurende de korte tijd dat hun kinderen op de
basisschool zitten als een gezellige en ook verrijkende inspanning.
Neemt u gerust contact op met de leerkracht of de klassenouder om uw hulp aan te
bieden.
8.12

Informatie over bijdragen van ouders
Met ingang van schooljaar 2021-2022 maken wij gebruik van de service van
Schoolkassa, dit is een programma dat gelinkt is aan Parro zowel voor u als
ouder/verzorger, als voor de school makkelijker wordt.
De voordelen van de nieuwe werkwijze op een rij:
* Facturen worden per e-mail gestuurd. Dat is goedkoper en dat is goed voor het
milieu;
* U kunt gemakkelijk met iDEAL betalen;
* U heeft alle schoolgerelateerde kosten van uw kinderen overzichtelijk en actueel op
een rij;
* U kunt een financiële planning maken, u weet welke kosten er nog komen;
* Bij betaling in termijnen sturen we u voor de vervaldatum een herinneringsmail;
* Voor ons als school zijn geen rekeningnummers zichtbaar, dit is prettig in het kader
van de privacy.
Er zijn drie zaken waarvoor we om een bijdrage van ouders vragen, namelijk:
a.
b.
c.

Activiteitenbijdrage
Nicolaas Beetsfonds
Tussenschoolse opvang

Wanneer ouders een minimum inkomen hebben (dat wil zeggen: tot 110% van de
bijstandsnorm) kunnen ouders in aanmerking komen voor een “tegemoetkoming
onvermijdbare schoolkosten” van de gemeente ad maximaal € 150,00 per kind. Meer
informatie daarover kunt u op de website van de gemeente vinden of vraag het aan
de directie van de school.
Mocht het betalen van de gestuurde rekeningen een probleem zijn, wilt u dit dan met
de directie bespreken zodat wij in gezamenlijkheid een oplossing kunnen vinden?
(Gespreid, later of minder betalen, behoren tot de mogelijkheden)
Ad a. Activiteitenbijdrage.
De vrijwillige activiteitenbijdrage is bedoeld om de kosten van Sinterklaasfeest,
schoolreisje, excursies, afscheidsavond groep 8 en andere schoolactiviteiten te
dekken die niet betaald kunnen worden uit de rijksvergoedingen. De hoogte van deze
bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de Medezeggenschapsraad. De MR
bepaalt in overleg met de Oudercommissie ook de inzet van de ontvangen middelen.
Het bedrag is in het schooljaar 2021-2022 € 58,00.
Voor kinderen die na 1 januari 2022 op school komen vragen we een gehalveerd
tarief.
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Bij inschrijving of via de Weekbrief informeren wij u hoe u de bijdrage kunt
overmaken.
De MR houdt toezicht op de uitgaven van de ouderbijdragen.
De kascommissie controleert de penningmeester van de oudercommissie en de
uitgaven voor de TSO.
We werken met een tweejaarlijkse planning gemaakt voor de schoolreizen. Daardoor
kunnen we met het beschikbare budget de groepen 3 t/m 6 steeds met een bus weg
laten gaan. Voorheen was er 1x per twee jaar een schoolreis/uitje met een bus
mogelijk.
Om dat financieel te kunnen realiseren (bussen zijn namelijk erg duur en we wilden
geen verhoging van de ouderbijdrage invoeren) hebben we met de MR overlegd dat
we de kleuters op een woensdag of vrijdag op schoolreis laten gaan en naar een
bestemming dichtbij. Ouders worden gevraagd om te rijden en een groepje te
begeleiden.
Ook groep 7 gaat naar een bestemming dichtbij en gebruikt daarvoor auto’s.
Het geld dat we daarmee ‘besparen’ wordt voor de busreizen van de groepen 3 t/m 6
gebruikt. In de twee jaar hebben we ook een afwisseling tussen pretparken en
educatieve activiteiten ingebouwd.
Ad b. Nicolaas Beetsfonds
De kosten van het onderwijs worden door de overheid vergoed. De Nicolaas
Beetsschool wil graag meer doen, dan waartoe de overheid mogelijkheden biedt. Om
die reden is het Nicolaas Beetsfonds opgericht. Alle vrijwillige bijdragen voor dit
fonds komen ten goede van de school.
Ad c. Tussenschoolse opvang
Op nadrukkelijk verzoek van ouders werken we met een continurooster. Alle
kinderen blijven op school tussen de middag. Zij lunchen in de klas en gaan daarna
naar buiten. Voor dit overblijfrooster maken we als school kosten. Tot die kosten
behoren de vergoeding van de overblijfcoördinator, de vaste pedagogische
medewerkers, de overblijfouders, de leerkrachten en extra spel-, knutsel en
ontspanningsmateriaal. Wij vragen jaarlijks aan ouders om ons te helpen deze kosten
te kunnen betalen. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld door de MR. De
betalingen voor de tussenschoolse opvang worden geregeld met behulp van
Schoolkassa en komen geheel ten goede aan de tussenschoolse opvang.
De bijdrage voor het schooljaar 2021-2022 is € 105 euro op jaarbasis. Dit bedrag is
vastgesteld in de MR vergadering van juni 2021.
8.13

Sponsoring
Door sponsoring kunnen wij financiële speelruimte creëren die zowel ten goede komt
aan het onderwijs als aan allerlei andere activiteiten. Onze school staat daarom
positief tegenover sponsoring. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de
pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Daarom willen
wij op een transparante en zorgvuldige manier met sponsoring omgaan. De scholen
van TWijs houden zich aan het sponsorconvenant dat in 2020 tussen het onderwijs
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•
•
•
•

en met ministerie van OC&W is afgesloten. Daarin staan onder andere de volgende
uitgangspunten:
de samenwerking met de sponsor mag de ontwikkeling van kinderen niet schaden;
de inhoud van het onderwijs mag niet worden beïnvloed;
het uitvoeren van de kernactiviteiten van de school mag niet afhankelijk van
sponsoring worden;
alle betrokkenen bij de school moeten op een zorgvuldige manier met sponsoring
omgaan.
Een sponsorbedrag dat groter is dan € 2500 moet gemeld worden bij het bestuur van
TWijs.

9

Extra activiteiten en andere regelingen

9.1

Voor- en naschoolse opvang
De Nicolaas Beetsschool heeft goede contacten met 3 organisaties die naschoolse
opvang verzorgen. In juni 2007 is de samenwerking met Casca vastgelegd in een
convenant, gevolgd door een convenant met 'Les Petits' in juni '08. Daarnaast zitten
er in de omgeving van de school nog andere naschoolse opvang organisaties. Zij
worden vermeld op onze website. In het schooljaar 2018-2019 is Sportfever (een
sport BSO) gestart in de VEW kantine. Sportfever heeft in Haarlem al jarenlang
ervaring en heeft hun concept gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.
De kinderen die naar naschoolse organisaties gaan die niet op ons terrein liggen,
worden op vaste plekken in de school verzameld. Een of meerdere medewerkers van
de opvang staan klaar om de kinderen vervolgens lopend of met een busje naar de
opvang te begeleiden. Eén leerkracht uit ons team onderhoudt de contacten met de
verschillende organisaties en zorgt ervoor dat de samenwerking optimaal verloopt.
Wanneer u gebruik wilt maken van naschoolse opvang, moet u zelf contact opnemen
met één van deze organisaties. Alle contactgegevens vindt u op onze website.

9.2

School en andere organisaties.
De Nicolaas Beetsschool heeft regelmatig contacten met de volgende organisaties:
-

-

-

Hogeschool Leiden en Hogeschool INHolland.
Contacten betreffende opleiding, nascholing
leerkrachten en begeleiding van
stagiaires/studenten.
Scholen voor speciaal onderwijs in Haarlem in het
kader van Passend Onderwijs. Uitwisseling van
kennis over zorgkinderen en hoe daarmee om te
gaan.
Samenwerking met de basisscholen in Heemstede via het Onverzuild Directeuren
Overleg.
Samenwerking met de bibliotheek. Via een schoolabonnement worden er
regelmatig boekenkisten geleend voor een aantal groepen van de school, zodat er
bij projecten uitdagende boeken voor de kinderen beschikbaar zijn.
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-

-

-

-

-

De Kennemer-en waterleidingduinen. De groepen brengen jaarlijks een bezoek
aan het bezoekerscentra indien er iets leuks en toepasselijks is.
Het Oude Slot. Met het Oude Slot is contact betreffende culturele manifestaties
en het bezoeken van de verschillende educatieve tentoonstellingen (indien van
toepassing).
Kinderboerderij ‘t Molentje.
Bosbeek. Alle groepen 3-8 hebben contact met
zorgcentrum/verpleegtehuis Bosbeek. In
hoofdstuk 4.15 leest u hier meer over.
Stichting H’Art. Met deze stichtingen is contact
betreffende de Culturele Vorming van de
kinderen.
Onderwijsbegeleidingsgroep OnderwijsAdvies.
O.a. via deze dienst wordt de school ondersteund in ontwikkeling van het
onderwijs en zorg voor individuele kinderen.
Organisaties Naschoolse Opvang.
Zwembad Groenendaal/Sportplaza.
Sportsupport verzorgt de lessen Vallen en Opstaan op school en organiseert de
sporttoernooien in Heemstede.

9.3

Schoolverzuim
Wanneer uw kind door ziekte of anderszins niet in staat is de school te bezoeken, dan
verzoeken wij u dit telefonisch bij de school te melden. Bellen graag tussen 8.00 uur
en voor 8.30 uur. Vanaf 8.00 uur tot 8.30 uur wordt de telefoon opgenomen door
leerlingen van groep 8.
Mocht uw zoon of dochter de dag voor een vakantie ziek zijn, dan verzoeken wij u dit
op school persoonlijk tussen 8.00 en 8.30 uur aan de groepsleerkracht/intern
begeleider of de directeur te melden. Als broers of zussen oud genoeg zijn kan dit
ook door hen gebeuren.

9.4

Verhuizen
Wij verzoeken de ouders bij verhuizing tijdig een adreswijziging te sturen aan de
directie van de school. Als u uw kind uitschrijft in verband met de verhuizing dan
verzoeken we u dit minimaal een maand van tevoren te melden bij de leerkracht(en)
en de directie.

9.5

Continurooster/tussenschoolse opvang
Zoals beschreven in paragraaf 3.7 maakt de Nicolaas Beetsschool gebruik van een
continurooster. Voor dit continurooster gelden de volgende uitgangspunten:
- Alle kinderen blijven over.
- Kinderen nemen zelf eten en drinken mee van huis
- Gedurende het overblijven is toezicht verdeeld tussen leerkrachten, de
pedagogisch medewerker (aangesteld via Les Petits) en overblijfouders.
- Overblijfouders en leerkrachten ontvangen een financiële vergoeding voor hun
overblijftaken.
De kosten voor het overblijven worden betaald uit de bijdragen van ouders. Tot die
kosten behoren de vergoeding van de overblijfcoördinator, de pedagogisch
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medewerker, de overblijfouders, de leerkrachten en extra spel-, knutsel en
ontspanningsmateriaal. Voorafgaand aan ieder nieuw schooljaar wordt de hoogte
van het overblijfgeld vastgesteld door de MR. Ouders worden, zodra dit bekend is,
hierover geïnformeerd. De betaling van het overblijfgeld wordt geïnd via de schooladministratie: Angenita Linders. Wij gebruiken hiervoor het programma Schoolkassa.
Het overblijfreglement met verdere informatie over de organisatie rond de
tussenschoolse opvang kunt u terugvinden op de website van de school onder het
kopje ‘ouders’.
9.6

Huiswerk
Huiswerk is een belangrijk middel om de zelfstandigheid, werkdiscipline,
werkhouding en het doorzettingsvermogen van leerlingen te bevorderen. Huiswerk
vergroot de effectieve leertijd om zodoende de leerprestatie te verbeteren. Op de
site onder het kopje onderwijs/huiswerk staat een overzicht van de
huiswerkafspraken per groep.
Op onze school oefenen de leerlingen vanaf groep 6 met de online
oefenprogramma’s van Oefenweb: Rekentuin en Taalzee.
Ieder kind oefent automatisch op zijn of haar eigen niveau. Zo bieden we onze
leerlingen naast de methode op school leuke extra oefeningen en uitdagingen.
Ieder kind vanaf groep 6 heeft of krijgt voor de programma’s persoonlijke
inloggegevens. Hiermee kan hij of zij thuis oefenen met rekenen, taal en Engels.
Bij het geven van huiswerk gaan we uit van de volgende punten:
Alle leerstof wordt in principe onder schooltijd aangeboden;
Het huiswerk moet zinvol zijn en zonder veel extra hulp gemaakt kunnen worden.

9.7

Schoolvoetbal, schoolschaken en andere toernooien
Ieder jaar wordt er in april, op een aantal
woensdagmiddagen, een voetbaltoernooi gehouden
voor de basisscholen van Heemstede. De Nicolaas
Beetsschool doet mee met een jongens- en een
meisjesteam.
Schoolschaken en/of dammen
Ook wordt er ieder jaar een schaak- en/of damtoernooi
gehouden voor de leerlingen van de Heemsteedse
basisscholen.
De Nicolaas Beetsschool zal bij voldoende animo tot de
deelnemers behoren. De kinderen worden voorbereid
via lessen en onderlinge wedstrijden.
Andere (school)toernooien
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Als er in de regio een toernooi wordt georganiseerd, op welk gebied dan ook dan zal
er altijd gekeken worden naar de mogelijkheid van deelname. Niet alle toernooien
waar de kinderen aan mee doen zullen onder schooltoezicht gebeuren. Zo zijn er
bijvoorbeeld: peanutbal, tafeltennis, volleybal, dammen, schaken.
Om deel te kunnen nemen aan deze activiteiten is de inzet van begeleidende ouders
nodig.
9.8

Traktaties op school
Als uw kind jarig is, mag het op school trakteren. We vragen u de traktatie gezond en
beperkt te houden. De kinderen trakteren in hun eigen groep en gaan om 11.30 uur
naar de klassen in hun unit of bij de parallelgroep. De kinderen krijgen een kaart
waarop de leerkrachten hun naam kunnen schrijven.
Wij verzoeken u de uitnodigingen voor partijtjes niet uit te delen op school, om
teleurstelling bij de niet uitgenodigde kinderen te voorkomen.

9.9

Hoofdluis
Sinds enkele jaren is in ons land de hoofdluis weer actief. In een ruimte waar veel
kinderen intensief met elkaar omgaan is besmetting niet ondenkbaar. De algemene
regel op school is: ‘Met luis naar huis’, zodat u uw kind meteen kan behandelen. U
kunt een luizenzak bij de directie/administratie kopen voor € 5.
Als er hoofdluis bij uw kind wordt geconstateerd, wordt er van u verwacht dat u uw
kind zo spoedig mogelijk komt ophalen en behandelt tegen de hoofdluis. Als de
hoofdluis behandeld is mag hij/zij weer naar school komen.
Voorkomen van hoofdluis.
Op de site van het RIVM vindt u veel informatie over het voorkomen en bestrijden
van hoofdluis.
https://www.rivm.nl/hoofdluis

Daarnaast controleert een aantal ouders met regelmaat en indien nodig de groepen
op de aanwezigheid van hoofdluis.
9.10

Website en ouderportal; Parro
Regelmatig updaten wij onze website. U vindt daar informatie over de school en
berichten over activiteiten.
Mailing naar ouders en het versturen van de Weekbrief verloopt via Parro. Alle
ouders hebben of krijgen een inlog voor dit portal. Via dit portal kunt u uw
privacyvoorkeuren aangeven met betrekking tot het gebruik van beeldmateriaal, de
leerkracht berichten voor korte vragen, inschrijven voor gesprekken en activiteiten,
de weekbrief ontvangen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten in de
klas op de mededelingenpagina.

9.11

Foto en video-opnamen
Wij vinden het belangrijk om in het kader van privacy afspraken te maken met ouders
en leerlingen over het maken en gebruiken van film- en foto-opnamen. De
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onderstaande afspraken staan in een protocol dat ook op onze website is na te lezen:
Hoe gaan wij op school om met beeld- en geluidopnames?
Wij zijn op school ons bewust van de mogelijkheden maar ook de risico’s die het
maken van beeld- en geluidopnames met zich meebrengen. Via Parro kunt u uw
privacyvoorkeuren aangeven wat betreft beeld- en geluidopnames voor verschillende
doeleinden.
We houden rekening met kinderen die niet in beeld mogen komen. Er zullen op de
website en/of communicatie geen namen of gegevens van individuele leerlingen bij
foto’s worden vermeld.
Omdat we zorgvuldig willen omgaan met de privacy van de leerlingen en alle
betrokkenen vinden we het belangrijk om afspraken met ouders te maken die
meegaan met excursies of helpen in groepen:
Het maken van foto’s tijdens schoolevenementen van uw eigen kind is toegestaan
mits deze niet worden gedeeld en er geen andere kinderen (herkenbaar) in beeld
worden gebracht.
Het is niet toegestaan aan ouders/verzorgers en/of kinderen om filmpjes of foto’s
van schoolactiviteiten te plaatsen op social media zoals Youtube, Instragram,
Facebook etc. In uitzonderlijke gevallen kan na overleg om educatieve redenen
gekozen worden voor plaatsing van een foto of filmpje.
Leerlingen mogen hun mobiele telefoons op school niet gebruiken, ook niet tijdens
pauzes. Zij dienen uit te staan. Mocht het voor een les noodzakelijk zijn om gebruik te
maken van smartphones dan mag dat alleen met toestemming van de leerkracht.
Het kan voorkomen dat in school opnames worden gemaakt voor observatie- en/of
opleidingsdoeleinden. Het gebruik van deze opnamen zal zich beperken tot school
en/of de opleiding (bijvoorbeeld PABO) en de privacy van de leerlingen en anderen in
de school zal worden bewaakt. Indien deze opnames gebruikt worden buiten de
school/opleiding dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en kunt u
eventueel bezwaar aantekenen tegen de opname en/of het gebruik.
In verband met de veiligheid en de privacy van onze leerlingen en teamleden is het
voor ouders en leerlingen niet geoorloofd om beeld- of geluidopnames te maken in
de klassen en in het schoolgebouw tijdens reguliere activiteiten. Dit kan alleen met
medeweten en expliciete schriftelijke toestemming van de leerkracht of directie.
9.12

Privacybescherming
Om onze taak als school goed te kunnen uitvoeren hebben wij persoonsgegevens van
onze leerlingen en hun ouders/ verzorgers nodig. Uiteraard gaan wij uiterst
zorgvuldig met deze gegevens om. Zo zorgen wij dat ze goed beveiligd zijn. De
toegang tot de gegevens is beperkt tot een minimaal aantal personen.
Wij verwerken alleen persoonsgegevens
om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de bekostiging van onderwijs;
vanwege een gerechtvaardigd belang, zoals bij de inzet van digitale leermiddelen;
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vanwege de uitvoering van een publiekrechtelijke taak, zoals bij de
toelaatbaarheidsverklaring van speciaal onderwijs en de Overstap Service Onderwijs
(OSO);
vanwege de uitvoering van de onderwijsovereenkomst, zoals bij het innen van de
ouderbijdrage;
om vitale belangen te beschermen, zoals bij de registratie van (ernstige) allergieën.
Wanneer wij gegevens willen verwerken die niet onder deze doelen vallen, zullen wij
u om toestemming vragen. Dat doen wij bijvoorbeeld voor het gebruik van
beeldmateriaal. Deze toestemming kunt u op elk moment intrekken.
Daarnaast heeft u het recht om de verwerkte gegevens in te zien, te laten aanpassen,
bezwaar te maken, te laten wissen en te verzoeken om de gegevensverwerking te
staken. Een verzoek daartoe kunt u indienen bij de functionaris
gegevensbescherming van TWijs: fg@twijs.nl.
Wij delen persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit echt nodig is om de
doelen te bereiken. Om er zeker van te zijn dat deze partijen, bijvoorbeeld het
ministerie van Onderwijs, of de aanbieders van digitale leermiddelen, de gegevens
net zo zorgvuldig behandelen als wij dat doen, sluiten we met hen
verwerkersovereenkomsten, waarin wij hun verplichtingen vastleggen.
Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens door TWijs vindt u in de
privacyverklaring op de website.
9.13

Klachtenregeling
Overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan er misverstanden. Mocht u het op
bepaalde punten niet eens zijn met ons, of klachten hebben over de gang van zaken
op school, dan kunt u onderstaande route volgen. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan
over de begeleiding van leerlingen, (straf)maatregelen of beslissingen van de directie
of leerkrachten, beoordeling van leerlingen, de praktische organisatie, maar ook over
discriminerend gedrag, seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten.
Onderstaand vindt u de meest wenselijke ‘route’, bestaande uit vier stappen die u
kunt doorlopen om een klacht in te dienen. Daarnaast zijn er op school, bij het
bestuur en extern mensen die u kunt raadplegen om u te helpen bij het indienen van
uw klacht; deze worden in de volgende paragraaf ‘Hulp bij uw klacht’ besproken.
Daarnaast kunt u altijd terecht bij de landelijke klachtencommissie.

De route
1. U bespreekt uw klacht bij voorkeur eerst met de direct betrokkene, bijvoorbeeld de
leerkracht van uw zoon of dochter. Samen zoeken we naar een goede oplossing.
2. Als dat voor u niet het gewenste resultaat oplevert, dan kunt u een afspraak maken
met de directeur.
3. Als u er met de school niet uitkomt, of als uw klacht over de directeur gaat, kunt u
zich wenden tot TWijs (het bestuur). Eerst heeft u een voorgesprek met de
bestuurssecretaris, daarna gaat u in gesprek met het bestuur. Ons schoolbestuur
heeft het landelijke model klachtenregeling ondertekend (zie klachtenregeling TWijs
op de website). Hoewel er sprake kan zijn van verschillende belangen, is ons er alles
aan gelegen klachten zorgvuldig en met respect voor de betrokkenen af te handelen.
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4. Indien het voor u niet wenselijk of mogelijk is om een klacht rechtstreeks te
bespreken, bijvoorbeeld vanwege de aard van de klacht, of als afhandeling niet naar
tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de
Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO); zie paragraaf Landelijke
klachtencommissie hieronder.
Hulp bij uw klacht
-Contactpersoon op school
Om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij het indienen van een eventuele klacht, is
er op elke school tenminste één contactpersoon bij wie u terecht kunt. Deze
contactpersoon kan u informeren over de Klachtenregeling en kan u in contact
brengen met een van de externe vertrouwenspersonen voor TWijs.
Op onze school is/zijn contactpersoon: Lydeke van Roon (lydeke.vanroon@twijs.nl)
en Judith Prins (judith.prins@twijs.nl)
-De contactpersoon van de school belt eerst zelf met de vertrouwenspersoon voor
TWijs en geeft aan dat er een klager is die contact wil opnemen. Dan wordt
afgestemd wanneer de klager zelf telefonisch contact kan opnemen. Vervolgens
worden het telefoonnummer/e-mailadres en datum/tijdstip doorgegeven waarop
kan worden gebeld.
-Vertrouwenspersoon TWijs
De vertrouwenscontactpersoon van TWijs gaat na of door bemiddeling een oplossing
bereikt kan worden. Zo niet, dan begeleidt hij de klager desgewenst bij de verdere
procedure. Ook kan hij, indien noodzakelijk of wenselijk, doorverwijzen naar andere
instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.
De vertrouwenspersoon voor TWijs is de heer (Leo) Deurloo. Hij is bereikbaar via de
schoolcontactpersoon.
-Externe vertrouwenspersoon GGD Kennemerland
TWijs is aangesloten bij de afdeling Jeugdzorg van de GGD Kennemerland. Daar zijn
enkele medewerkers beschikbaar als externe vertrouwenspersoon. Zij zijn
rechtstreeks, zonder tussenkomst van anderen, bereikbaar via 0900 0400 682. Deze
externe vertrouwenspersonen ondersteunen het proces rondom een klacht. Zij
rapporteren niet over wie er klaagt; wel kunnen zij het bevoegd gezag informeren
over de aard van klachten. Uiteraard is deze informatie niet herleidbaar tot de klager.
-Vertrouwensinspecteur
Bij klachten rond geweld en seksuele intimidatie of seksueel misbruik kan iedereen –
dus ook een kind –rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van
de inspectie onderwijs via 0900 111 3 111.
Landelijke klachtencommissie
De landelijke klachtencommissie, GCBO, beheert enkele onafhankelijke
klachtencommissies die ingediende klachten onderzoeken en advies uitbrengen aan
het bevoegd gezag en aan de direct betrokkenen (klager en aangeklaagde). U kunt er
te allen tijde terecht om een klacht in te dienen. Contactgegevens: Postbus 82324,
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2508 EH Den Haag, tel. 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur), e-mail info@gcbo.nl,
website www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl.
10.

Slotwoord
Hartelijk dank voor het lezen van deze schoolgids. Wij gaan er vanuit dat u
duidelijkheid heeft gekregen over de werkwijze van onze school en de afspraken
waar wij ons met elkaar aan willen houden.
Natuurlijk staan we open voor suggesties en ideeën ter verbetering van ons
onderwijs en onze werkwijze. Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u dan zeker
contact met ons op.
Namens het team Nicolaas Beetsschool,
Kirstin van den Berg
Juli 2021
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