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Voor woord

A

lstublieft: de nieuwe schoolgids voor het
schooljaar 2018-2019! Deze gids is bedoeld om
u te informeren over onze school. Er staat veel
praktische informatie in, van schoolzwemmen en
overblijven tot het aanmelden van nieuwe kinderen.
Ook maken we in deze gids duidelijk waar onze school
voor staat: hoe werken wij met de kinderen, wat vinden
wij daarbij belangrijk, welke sfeer streven wij na, kortom
onze visie op goed onderwijs in een goede basisschool.
U hebt recht op deze informatie; u vertrouwt immers uw
kinderen aan onze zorg toe.
Jaarlijks passen we de schoolgids aan. Deze schoolgids
geldt dan ook alleen voor het schooljaar 2018-2019.
Na elke zomervakantie is de nieuwe editie te downloaden
via onze website www.jvanstolberg.nl. Nieuwe ouders
ontvangen ook een papieren versie.
Mochten er na het lezen van deze gids nog vragen zijn,
kom dan gerust even langs. Wij helpen u graag!
Hoofddorp, augustus 2018
Het team van de Juliana van Stolbergschool

Nog even dit:
In deze schoolgids komt het woord ‘ouders’ vaak voor. Hiermee worden uiteraard zowel ouders als verzorgers bedoeld.
Om de leesbaarheid te bevorderen, hebben wij het woord ‘verzorgers’ weggelaten. Mogen wij hiervoor op uw begrip
rekenen?
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O nze scho ol
Naam

O

nze school draagt de naam van de moeder
van Willem van Oranje: Juliana van Stolberg.
Zij leefde van 1506 tot 1580. Eerst trouwde
ze met Filips II van Hanau-Munzenberg. Toen Filips
overleed, hertrouwde zij met Willem I van NassauDillenburg, ook wel Willem de Rijke geheten. Uit dit
huwelijk werd onder anderen Willem van Oranje geboren.

Adres
Juliana van Stolbergschool
Bezoekadres: Van den Berghlaan 72 – 74
2132 AT Hoofddorp
Postbus 448, 2130 AK Hoofddorp
Telefoon: 023-5653280
E-mail: info@jvanstolbergschool
Website: www.jvanstolberg.nl
Directeur: Joost van Dijk

Identiteit
De Juliana van Stolbergschool is een christelijke school.
Vanuit deze levensovertuiging leren we de kinderen dat
omgaan met je medemens en het milieu een opdracht
met zich meebrengt. Zorg en respect voor elkaar, voor de
leefwereld om je heen, vinden wij erg belangrijk op onze
school. Eigen ontplooiing kan alleen mogelijk zijn als je
respect en zorg voor je medemens kunt opbrengen.
Onze school zien we als een open christelijke gemeenschap. Dat betekent dat op onze school iedereen welkom
is. De school staat open voor alle kinderen en ouders,
ongeacht levensbeschouwing of geloofsovertuiging.
Wij zien de meerwaarde van de verschillende levensovertuigingen die naast elkaar bestaan in de school. Wel
vinden we het belangrijk dat ieder de specifieke eigenschappen van het christelijk onderwijs op onze school
respecteert. Zo verwachten wij dat onze leerlingen
deelnemen aan alle activiteiten van de school, waaronder
het vieren van christelijke feesten en het bezoeken van de
verschillende gebedshuizen in het kader van lessen over

wereldgodsdiensten. Vanuit de christelijke identiteit
vinden wij dialoog en respect voor andersdenkenden heel
belangrijk. Er is aandacht voor ontmoeting en leren van
elkaar. Kinderen krijgen de ruimte om over hun geloof of
cultuur te vertellen. De christelijke identiteit van onze
school zien we als een dynamisch proces, waarbij we
creatief, vernieuwend en met een open blik zoeken naar
nieuwe inzichten in wat het concreet betekent om een
christelijke school te zijn in deze hedendaagse
samenleving.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen betekenissen
ontdekken in verhalen en dat ze gestimuleerd worden om
een eigen kijk op de wereld, een levensbeschouwing, te
ontwikkelen. Hierbij is er alle ruimte om te leren van en
met elkaar. Bij ons op school besteden we elke dag
aandacht aan levensbeschouwelijk leren aan de hand van
Trefwoord. Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool en wil kinderen
begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Trefwoord werkt met
pedagogisch verantwoorde thema’s die hun oorsprong
vinden in een serie samenhangende bijbelverhalen.
Ook komen hierbij spiegelverhalen, creatieve opdrachten
en filosofische vragen aan bod.
Wij vinden het belangrijk om te vieren. Wij vieren ieder
jaar Kerst en Pasen en vertellen het bijbehorende bijbelverhaal. Eens in de twee jaar vieren we Kerst in de kerk.
Aan de andere christelijke feestdagen, zoals Hemelvaart en
Pinksteren, wordt in de klas aandacht besteed. De kinderen leren over de achtergrond en betekenis van deze
feestdagen. Dat geldt ook voor de belangrijkste feestdagen
van andere religies. We vertellen het verhaal dat hoort bij
de desbetreffende feestdag en leren de kinderen over de
achtergrond en betekenis van de feestdag. We besteden
aandacht aan gebruiken uit verschillende culturen en aan
voedselvoorschriften.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren over de
overeenkomsten, maar ook de verschillen en eigenheden
van verschillende levensbeschouwingen en religies. Vanuit
onze christelijke identiteit stimuleren wij de dialoog en
ontmoeting. Wij geloven erin dat “bekend bemind maakt”
en dat het kennis opdoen van de verschillende geloven
leidt tot verdraagzaamheid en respect. We organiseren
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daarom ook jaarlijks bezoeken aan gebedshuizen. In groep
6 gaan de leerlingen naar de kerk, in groep 7 wordt een
bezoek gebracht aan de synagoge en in groep 8 staat een
bezoek aan de moskee op het programma.

Situering van de school
Onze school ligt aan de Van den Berghlaan 72-74 middenin één van de oudere woonwijken in Hoofddorp.
Vanwege de aanwezigheid van onze school is deze laan
een aantal jaar geleden door middel van drempels en
vernauwingen tot een 30 kilometer-laan omgebouwd.
De school ligt in een groene omgeving. Onze twee
speelpleinen (één voor groepen 1 en 2 en één voor
groepen 3 t/m 8) zijn dan ook omzoomd door bomen en
heesters. Beide pleinen worden afgesloten met een hek.

Nieuwbouw
De gemeente heeft besloten om onze school van een
nieuw gebouw te voorzien. Daar zijn wij natuurlijk
ontzettend blij mee. Het nieuwe gebouw komt op exact
dezelfde plek als het oude gebouw nu staat. De planning is
dat de bouw in 2019 gaat starten. De leerlingen worden
tijdens de bouwperiode zo dicht mogelijk bij de school
ondergebracht in goede vervangende lokalen.
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Schoolgrootte
Op de Juliana van Stolbergschool zitten 146 leerlingen
(cijfer gebaseerd op Parnassys-gegevens van augustus
2018) verdeeld over zeven groepen. In totaal werken er
17 medewerkers: 10 groepsleerkrachten (fulltime en
parttime), 1 vakleerkracht bewegingsonderwijs, 1 leerkracht speciale ondersteuning/passend onderwijs, 1 intern
begeleider, 1 onderwijsassistent, 1 administratief medewerker, 1 conciërge en 1 directeur.

Meer Primair
De Juliana van Stolbergschool behoort tot de Stichting
Meer Primair. Deze stichting voor christelijk onderwijs
heeft achttien scholen onder haar beheer, verspreid over
Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp.
De dagelijkse leiding wordt gevormd door het College van
Bestuur, mevrouw M. Vendel en de heer E. Niezing.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren
van het College van Bestuur. Het bestuursbureau is
gevestigd in het gebouw “De Burgemeester”, Burgemeester
Pabstlaan 10 D1, 2131 XE Hoofddorp. Meer informatie
over de stichting is terug te vinden op de website van de
stichting www.meerprimair.nl.
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H ie r s t aa n w i j voor

G

Visie en missie
oed onderwijs geven, doe je niet zomaar. Het
is goed om eerst te bepalen hoe je als school
tegen onderwijs aankijkt; dus onze visie op
onderwijs. Die hebben wij als volgt opgeschreven:
• Wij vinden dat een goed pedagogisch klimaat een
belangrijke voorwaarde is om bij te kunnen dragen aan
de ontwikkeling van kinderen op sociaal, emotioneel
en cognitief gebied. Zo’n klimaat kan pas ontstaan als
de contacten tussen alle partijen rondom kinderen zo
goed mogelijk worden onderhouden.
• Goed onderwijs brengt ook met zich mee dat
medewerkers van onze school zich bewust zijn van de
snel veranderende wereld om hen heen. Dit vraagt om
een groot maatschappelijk bewustzijn, gekoppeld aan
permanente ontwikkeling.

Deze visie en missie zijn gebaseerd op belangrijke kernwaarden van de school. Deze zijn: respect, verantwoordelijkheid, naastenliefde, samen, vakmanschap en plezier.

Uitgangspunten
Wij beseffen dat de visie en missie wellicht niet voldoende
zijn om een schoolkeuze te maken. Daarom vatten wij
hierna onze school samen in een aantal belangrijke
uitgangspunten.
- Onze school is een school voor christelijk onderwijs.
Respect en zorg voor elkaar en de leefomgeving zijn
daarbij belangrijke waarden.
- Kinderen zijn uniek. Ons onderwijs is daarom afgestemd
op de ontwikkeling van kinderen. Er is gelegenheid om
zich naar eigen aanleg en in eigen tempo te ontwikkelen.
- Kinderen hebben recht op een goede leeromgeving.

• In die snel veranderende wereld is het van toenemend
belang dat ieder mens goed nadenkt over hoe hij in die
wereld wil staan en wat hij daarvoor nodig heeft. Voor
kinderen betekent dit, dat zij zich al op jonge leeftijd
moeten ontwikkelen tot eigenaars van hun eigen
leerproces.

- We laten kinderen voelen dat zij deel uitmaken van een
gemeenschap. Door samen te praten, te leren, te werken
en te vieren voelen kinderen zich opgenomen.

Door aan het voorgaande als gemeenschap te blijven
werken, worden kinderen toegerust om zich in een nog
onbekende toekomst succesvol te ontwikkelen tot een
gelukkig en verantwoord handelend mens.
Zo’n visie betekent dat onderwijs dus niet alleen een
kwestie van leerkrachten en kinderen is. Ouders en de
leefomgeving van kinderen zijn minstens net zo belangrijk.
Wij vinden het belangrijk om een goede samenwerking
tussen al die partijen rondom de kinderen tot stand te
brengen en in stand te houden. Dat levert kwalitatief goed
onderwijs op. Dat is de richting waarin onze school zich
ontwikkelt. Wij noemen dat onze missie.
Kort en bondig geformuleerd, luidt die:

Goed onderwijs, dat maak je samen!
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He t onde r w i j s go ed geor g a ni see rd
Leerstof per leerjaar
Onze school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem.
Dat betekent dat er per leerjaar duidelijk omschreven en
afgebakende leerstof wordt behandeld. Natuurlijk biedt
dit systeem ruim voldoende mogelijkheden om rekening
te houden met de individuele behoeften van kinderen.
Deze aanpak biedt voor verreweg de meeste van onze
leerlingen de beste mogelijkheden om de totale leerstof
van de basisschool te doorlopen. De kinderen hebben
steun aan elkaar en de leerkracht kan goed inspelen op de
specifieke moeilijkheden van de lesstof in dat leerjaar.

leerlingen van groep 1 en 2 altijd in een gecombineerde
groep te plaatsen. Redenen hiervoor zijn:
- het sociale aspect: vooral rond de kleuterleeftijd
vinden de oudsten het leuk om de jongere kinderen te
helpen;
- het didactische aspect: met name in de eerste twee
schooljaren geven combinatiegroepen meer
mogelijkheden om nauwkeurig aan te sluiten bij de
ontwikkeling die het individuele kind doormaakt.
De kinderen van groep 1 en 2 werken met dezelfde
thema’s, maar wel op verschillende niveaus.

Zelfstandig werken

Organisatie van de leerlingenzorg

Op onze school is er een doorgaande lijn ontwikkeld voor
het zelfstandig werken. Kinderen leren bij zelfstandig
werken zonder directe begeleiding van de leerkracht aan
een opdracht te werken. Door een goed systeem van
klassenorganisatie leren de kinderen om te gaan met
uitgestelde aandacht, hulp bieden aan medeleerlingen en
in eerste instantie hun eigen vraag proberen op te lossen.
Bovendien kan de leerkracht door deze werkwijze kinderen effectiever en doelgerichter begeleiden. Zelfstandig
werken draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van
ons onderwijs en de begeleiding van de kinderen.

Niet ieder kind is hetzelfde. Daar houden wij in ons
onderwijs rekening mee. Doorgaans lukt dit prima in de
groep, maar soms hebben kinderen speciale hulp nodig
die extra tijd en aandacht vergt. Daarom hebben wij
permanent een teamlid voor twee dagen in de week
vrijgesteld van lesgevende taken om als intern begeleider
kinderen met behoefte aan speciale hulp te helpen.
Zij organiseert en verzorgt deze speciale leerlingenzorg.
Zij staat de groepsleerkrachten ook met raad en daad bij,
bij het geven van extra aandacht die wél in de groep kan
worden gerealiseerd. Daarnaast beschikt onze school over
een onderwijsassistent en een leerkracht passend onderwijs die voor de groepen ingezet kunnen worden om de
leerkracht te ondersteunen.
Het streven is om een leerling qua leerstof zo lang mogelijk
bij de groep te laten aansluiten. Mocht dat echter op één
of meerdere vakgebieden niet meer lukken, dan kan
in overleg met ouders een ontwikkelingsperspectief
opgesteld worden, waarbij een leerling zijn eigen leerlijn
volgt. Dit gebeurt in principe pas vanaf groep 6.

Onderwijsbehoeften
Niet ieder kind ontwikkelt zich in hetzelfde tempo en op
dezelfde wijze. De centrale vraag is dan ook altijd: wat
heeft deze leerling in deze groep bij deze leerkracht nodig
om het doel te bereiken? Dat noemen we het in kaart
brengen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Deze worden overzichtelijk vastgelegd in groepsoverzichten. Ze dienen als basis om voor de vakken rekenen, begrijpend lezen en spelling groepsplannen te maken.
Groepsplannen zijn het uitgangspunt van de lessen. Wij
hebben voor deze werkwijze gekozen omdat de positieve
kenmerken van de leerling en zijn omgeving het vertrekpunt vormen van ons onderwijs. Daarnaast is deze werkwijze
oplossingsgericht met concrete (tussen)doelen en evaluaties.

Organisatie van de groepen
De leerlingen worden bij voorkeur naar leeftijd ingedeeld
in de leerjaren. Wij hebben er bewust voor gekozen om de
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Plusklas
Voor kinderen die op meerdere vakgebieden bovengemiddeld presteren, is er de plusklas. Een dagdeel per week
worden door de specialist hoogbegaafdheid lessen
verzorgd in de zogenoemde plusklas. Meerdere weken
wordt er aan een bepaald onderwerp of thema gewerkt.
Voor de hogere groepen wordt veel gebruik gemaakt van
“Topklassers”, met de keus voor een andere taal, wetenschap, wiskunde of cultuur. Voor kinderen uit de lagere
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groepen wordt er meestal een thema gekozen, bijvoorbeeld het zonnestelsel of dinosaurussen. Naast kennisverrijking ligt het doel op het “leren leren”. Dit betekent dat
kinderen leren samenwerken, zelf naar oplossingen
moeten zoeken, leren doorzetten als het écht moeilijk
wordt, informatiebronnen kunnen raadplegen, kunnen
presenteren enz.

De lesinhoud/activiteiten voor de kinderen
De Nederlandse overheid heeft bepaald wat kinderen aan
het einde van de basisschool moeten kennen en kunnen.
Dit is vastgelegd in de kerndoelen per vak (leer- en
vormingsgebied). Ook voor onze school vormen deze
natuurlijk de basis voor onze lesinhoud en activiteiten.
Hierna kunt u lezen hoe wij hieraan invulling geven. In
korte beschrijvingen vatten wij de lesinhoud en activiteiten per vak/aandachtsgebied samen. Deze paragraaf valt
in twee delen uiteen: de lesinhoud/activiteiten voor de
groepen 1 en 2 en die voor de groepen 3 tot en met 8.
Visie op onderwijs aan kleuters
Voordat we ingaan op de lesinhoud en activiteiten voor de
kleuters, is het verhelderend eerst in te gaan op de visie
van onze school op onderwijs aan kleuters. Hieronder
volgt deze.
Ieder kind is uniek. Een eigen persoon, die ervaringen
heeft opgedaan in zijn of haar eigen vertrouwde omgeving. Die omgeving wordt verder uitgebreid als een kind
naar de basisschool gaat.
Kleuters zijn nieuwsgierig: vanuit wat ze al weten en
kennen, willen ze nog meer ontdekken. Dat ontdekken
gebeurt door dingen te doen. Zo leren ze de wereld om
zich heen steeds beter te begrijpen. De leerkracht zorgt
voor een stimulerende omgeving in de klas, die de nieuwsgierigheid van de kinderen prikkelt. Omdat kinderen de
wereld leren kennen met als vertrekpunt hun eigen
belevingswereld, hebben wij bewust gekozen om met
thema’s te werken die dicht bij de belevingswereld van de
kinderen staan. Door over deze thema’s te praten, te
spelen, te leren, te rekenen, te voelen en te zien, stimuleren we de ontwikkeling van de kleuters op alle vlakken.
Bij jonge kinderen wordt niet aan één specifiek vak
gewerkt, alle ontwikkelingsgebieden zijn met elkaar
verbonden. Bijvoorbeeld als een kleuter met blokken aan
het bouwen is, leert het de kenmerken kennen van de
blokken, hoe een toren gebouwd moet worden en leert

het na te denken over wat hij of zij wil gaan maken. Hierbij
gebruikt de kleuter taal, dus leert het zich tegelijkertijd te
verwoorden. Meestal speelt een kleuter samen, dus ook
sociaal-emotioneel ontwikkelt de kleuter zich. Zo wordt er
tegelijkertijd met rekenen, taal en sociale-emotionele
ontwikkeling geoefend.
Kleuters maken deel uit van een sociale omgeving.
Door samen te spelen en te werken, leren ze om te
overleggen, te delen, grenzen aan te geven, maar ook om
op een goede manier ruzie te maken. Zo worden kleuters
al heel jong voorbereid om zich later volgens de algemeen
geldende normen en waarden van onze maatschappij op
te stellen en te gedragen (burgerschap).
Belangrijk voor kinderen is een veilige omgeving waar ze
zich geaccepteerd voelen. De leerkracht speelt daarin een
belangrijke rol. De leerkracht heeft voor elke leerling
aandacht, en weet wat het kind kan en wat het kind nog
kan leren. Daarop past hij of zij het onderwijs zodanig aan,
dat er steeds een passende uitdaging voor elk kind
aanwezig is. Elk kind krijgt de ruimte om te groeien, op
zijn of haar eigen niveau. De leerkracht ondersteunt waar
nodig, stimuleert en heeft een positieve houding tegenover de kinderen. Zo ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en kunnen ze nog verder groeien. De kinderen leren
steeds meer zelfstandig te zijn.
De leerkracht weet goed welke ontwikkeling een kleuter
doorloopt en welke tussenstappen daarbij horen.
Hoe deze stappen worden doorlopen, wordt bijgehouden
in een observatiesysteem. Zo kan de leerkracht steeds
bepalen welke volgende stap de kleuter kan leren.
De leerkracht zorgt voor mogelijkheden om die volgende
stap te kunnen maken.
Niet alleen school is belangrijk in de ontwikkeling van een
kind. Ook thuis en de nabije omgeving dragen bij aan een
goede ontwikkeling. Daarom hechten wij veel waarde aan
een goede samenwerking tussen ouders, school en
eventuele andere partijen.
Lesinhoud/activiteiten in de groepen 1 en 2
In de groepen 1 en 2 bieden wij alle ontwikkelingsgebieden aan in de thema’s van de methode Kleuterplein.
In deze methode worden de taal- en rekenvaardigheden
geoefend. Daarnaast zijn de motorische, zintuiglijke en
sociaal-emotionele ontwikkeling onderdeel van de
methode. Kleuters leren vooral door spelen, ervaren en
ontdekken. Precies dat is het uitgangspunt van Kleuter-
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plein. Kleuterplein gaat uit van de persoonlijke beleving en
ontwikkeling van elke kleuter. Daarnaast komt het samen
spelen en leren volop aan bod. Aan alle doelen wordt
spelenderwijs en doelgericht gewerkt. Kleuterplein biedt
een doorgaande lijn naar de methoden in groep 3.
De kring
De kring heeft tot doel om het gevoel van samenzijn te
bevorderen, spreek- en luistervaardigheid en sociaal
gedrag te oefenen. De dag wordt begonnen met een
kringgesprek. Kinderen mogen dan aan elkaar hun
verhalen vertellen. De leerkracht besteedt dan ook
aandacht aan het weekthema uit “Trefwoord” (godsdienstmethode). Tijdens de ochtendpauze wordt er in de
kring gegeten en gedronken. In de kring wordt ook een
nieuw onderwerp besproken en andere activiteiten
worden doorgaans vanuit de kring gestart. Daarnaast
maakt de leerkracht gebruik van de kleine kring: terwijl
de meeste kinderen zelfstandig werken, wordt met een
groepje van maximaal zes kinderen de leerstof extra
geoefend in de kleine kring.
De speelwerkles
Speelwerklessen zijn bedoeld om nieuwe vaardigheden te
leren en bekende vaardigheden verder te oefenen.
De speelwerkles bevat uitgewerkte onderdelen uit een
thema van Kleuterplein. Deze voeren de kinderen uit in
kleine groepjes. Tijdens deze werkvorm leren de kinderen
meteen ook om te gaan met keuzevrijheid.
De opdrachten worden zo samengesteld, dat er één
nieuwe vaardigheid per keer wordt aangeboden.
De leerkracht geeft in deze werkvorm vooral uitleg.
De andere vaardigheden die nodig zijn voor de overige
opdrachten, zijn bij de kinderen bekend. Ze kunnen er dus
zelfstandig mee aan de slag. Tijdens zo’n periode rondom
een thema rouleren de kinderen bij de diverse onderdelen.
De spelles
In spellessen wordt de fantasie van kinderen geprikkeld.
Ze zijn zoveel mogelijk buiten op het schoolplein. Daar
hebben de kinderen de ruimte en het materiaal om hun
fantasie de vrije loop te geven. Bij slecht weer wordt de
speelzaal gebruikt. In tegenstelling tot buiten wordt het
spel binnen gestructureerd door de leerkracht. De ruimte
is binnen niet groot genoeg om de kinderen volgens eigen
inzicht hun gang te laten gaan.
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Bewegingsles
Tijdens de lessen bewegingsonderwijs worden motorische
vaardigheden geoefend. Twee keer per week is er zo’n les.
Eén keer per week verzorgt een vakleerkracht deze lessen.
Van groep 2 naar groep 3
De kinderen van groep 2 zijn spelenderwijs met taal en
rekenen bezig. Zij doen spelletjes om te oefenen met
klanken en letters vanuit de methode Kleuterplein.
Daarnaast oefenen de kinderen getallen en rekenbegrippen eveneens uit de methode Kleuterplein. Dit gebeurt in
groepjes en in de kring. De leerkracht houdt met behulp
van een observatiesysteem de ontwikkeling van leerlingen
bij. Dit zijn mede criteria voor een overgang naar groep 3.
Deze criteria zijn vastgelegd in het protocol “Overgang
van groep 2 naar 3”.
Lesinhoud/activiteiten in de groepen 3 t/m 8
Er zijn duidelijke afspraken over de verdeling van de
onderwijstijd. Dat ziet er voor de groepen 3 tot en met 8
als volgt uit:
Rekenen & Wiskunde		 20 %
Taal, spelling, lezen		 35 %
Wereldoriëntatie		 10 %
Engels		 5 %
Sociaal-emotioneel leren		 10 %
Culturele vorming		 5%
Bewegingsonderwijs		10%
Overig		 5 %
Hieronder staat per vak hoe wij dit invullen en welke
materialen en methodes wij hiervoor gebruiken.
Nederlandse taal: lezen
Het leesonderwijs heeft tot doel om de technische
leesvaardigheid en het begrijpend lezen te ontwikkelen en
uit te breiden.
- Halverwege groep 3 wordt het technisch lezen geoefend
met leesboekjes die op verschillende manieren worden
ingezet.
- Vanaf groep 4 gebruiken wij de methode “Nieuwsbegrip
XL” en de methode Begrijpend lezen van Beter bijleren
voor het trainen van begrijpend en studerend lezen.
- Vanaf groep 4 is de methode Leesparade voor het
voortgezet technisch lezen in gebruik.
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Nederlandse taal: taal en spelling
Taalonderwijs heeft tot doel om alle onderdelen van taal
te ontwikkelen en uit te breiden. Denk hierbij aan spreeken luistervaardigheid, spellen, stellen, woordenschat en
taalbeschouwing.
- Vanaf groep 4 wordt hiervoor de taalmethode “Taal/
Spelling in beeld” gebruikt.
Nederlandse taal: Nederlands als tweede taal
Het doel van dit taalprogramma is om kinderen die een
andere taal dan Nederlands als eerste taal spreken, te
ondersteunen en eventuele achterstanden in het Nederlands weg te werken.
- Wij werken samen met de Schakelklas “IKC Wereldwijs”
in de wijk Graan voor Visch, de taalklas voor kinderen
uit de groepen 3 t/m 8 die korter dan één jaar in
Nederland zijn en de Nederlandse taal niet beheersen.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op school
Nederlands spreken. Voor kleuters die het Nederlands
nog onvoldoende beheersen, bestaat er de mogelijkheid
een externe ondersteuner in te schakelen voor het
verder aanleren van het Nederlands.
Engels
Engels heeft een belangrijke plek in onze samenleving.
Wij vinden het daarom nuttig om al tamelijk vroeg met
dit vak te starten. Vandaar dat vanaf groep 5 al Engels
wordt gegeven. Het doel is om kinderen vaardig te maken
in Engels.  Wij gebruiken hiervoor de methode “Groove
me” (groep 5 t/m 8).
Schrijfonderwijs
Hiermee bedoelen wij het leren schrijven van letters en
woorden met als uiteindelijk doel het ontwikkelen van een
eigen en goed leesbaar handschrift. Soms wordt dit vak
verward met het leren schrijven van bijvoorbeeld verhalen.
Dit is echter een onderdeel van het vak taal.
Wij gebruiken voor het schrijfonderwijs in groep 3 t/m 8
de methode “Pennenstreken”.
Rekenen & wiskunde
Ons doel is dat kinderen inzicht hebben in rekenen,
rekenvaardig zijn en dit kunnen toepassen in de praktijk.
Daarom werkt onze school met de methode “De wereld in
getallen”.
Met deze methode verwerven kinderen dat rekeninzicht,

oefenen ze veel met verschillende rekenvaardigheden en
wordt er veel aandacht besteed aan automatiseren. Per les
staat steeds één doel centraal. Dagelijks werkt elk kind een
bepaalde periode zelfstandig aan de weektaak voor
rekenen. Er wordt gedifferentieerd op 3 niveaus, minimum,
basis en plus, waardoor elk kind wordt uitgedaagd en
werkt op zijn eigen niveau. Rekenzwakke kinderen krijgen
in het bijwerkboek verlengde instructie van de
groepsleerkracht.
Wereldoriënterende vakken
Hiermee worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis,
natuur- en techniekonderwijs (biologie), burgerschap,
sociale integratie en verkeer bedoeld. Al deze vakken
hebben als doel om kinderen kennis te verschaffen van en
inzicht te geven in de wereld om hen heen. In de lagere
groepen ligt het accent voornamelijk op de eigen leefwereld, maar richting de hogere groepen worden deze
vakken in een breder perspectief aangeboden. In de
groepen 3 en 4 bieden wij de wereldoriënterende vakken
als geheel aan. Er is dus nog geen sprake van aparte lessen
voor elk vak. Wij maken gebruik van het royale aanbod
van de lespakketten en lesuitzendingen van school-tv.
Natuur- en techniekonderwijs vormt hier echter een
uitzondering op. Dit wordt vanaf groep 3 via de methode
Argus Clou aangeboden.
De volgende materialen en methodes zijn bij ons in
gebruik:
- Aardrijkskunde:
methode “Wijzer door de wereld”
(groepen 5 tot en met 8)
- Geschiedenis:
methode “Wijzer door de tijd” (groepen 5 tot en met 8)
- Natuur- en techniekonderwijs:
methode “Argus Clou” (groepen 3 tot en met 8
- Verkeer:
methode “Let’s go” (groepen 3 tot en met 8).
De leerlingen van groep 7 wordt het verkeersexamen van
Veilig Verkeer Nederland afgenomen.
- Burgerschap:
Onze school stelt zich ten doel om het actief burgerschap
en de sociale integratie van leerlingen te bevorderen.
Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het
vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en
daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie
verwijst naar de deelname van burgers, ongeacht hun
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etnische of culturele achtergrond, aan de samenleving in
de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. Door het
gebruik van onze methodes voor sociaal-emotionele
ontwikkeling, wereldoriëntatie en levensbeschouwing
schenken wij aandacht aan genoemde onderwerpen. Bij
sociale veiligheid op onze school gaat het niet alleen om
het feit dat leerlingen, ouders, vrijwilligers, stagiaire(e)s en
personeel veilig zijn op school, maar ook dat ze zich veilig
voelen. Binnen Meer Primair wordt daarom planmatig
gewerkt met een veiligheidsbeleid.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Voor het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling werken wij dit jaar voor het eerst met de methode
“Kanjertraining”. De Kanjertraining is meer dan alleen een
(anti)pestmethode. Het helpt kinderen om zich op
sociaal-emotioneel gebied in de volle breedte te ontwikkelen. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met
bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te
houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Hierna
volgt een puntsgewijze opsomming van wat de Kanjertraining beoogt:

- De wereldgodsdiensten bieden wij aan in de groepen 6, 7
en 8.
- Wij maken gebruik van de lespakketten en lesuitzendingen van school-tv.
- Wanneer daartoe aanleiding is, besteden we ook aandacht aan hoogtepunten uit andere culturen.
Expressievakken
Hieronder vallen muziek, dans, drama, tekenen en handvaardigheid. Deze activiteiten worden in alle groepen van
de school aangeboden.
- Voor de kunst- en cultuureducatie gebruiken wij het
aanbod van “Pier-K”, de instelling voor kunst- en cultuureducatie in de regio Haarlemmermeer.
Bewegingsonderwijs
De lessen bewegingsonderwijs hebben tot doel om de
motorische en spelvaardigheden te ontwikkelen en uit te
breiden. In de groepen 1 en 2 wordt één les door een
vakleerkracht gegeven en één les door de eigen leerkracht.
De lessen vinden plaats in ons speellokaal. Voor de
groepen 3 tot en met 8 vinden de lessen plaats in de Fanny
Blankers-Koenhal vlakbij de school. De twee gymlessen
worden door een vakleerkracht gegeven.

• het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
• het versterken van de sociale vaardigheden bij
leerlingen
• beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij
pesten en andere conflicten
• bewustwording van de eigenheid bij leerlingen
• leren om verantwoordelijkheid te nemen
• het bevorderen van actief burgerschap en sociale
integratie
• het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Schoolzwemmen
De kinderen van groep 2 en 3 gaan op maandagmiddag
naar zwemles in zwembad “De Estafette”. Gezien de
waterrijke omgeving waar de kinderen wonen, vinden wij
het van groot belang dat kinderen al vroeg zwemvaardig
worden. De kinderen gaan onder begeleiding van de
leerkracht en enkele ouders met de bus naar het zwembad. U ontvangt daarvoor drie keer per jaar een factuur.
De kosten voor het schoolzwemmen verneemt u aan het
begin van het nieuwe schooljaar.

Godsdienst/wereldgodsdiensten
In de paragraaf “Identiteit” staat dat onze school een
christelijke basisschool is.
Dat betekent dat de kinderen expliciet kennismaken met
de christelijke levensbeschouwing en haar normen en
waarden.
- In de hele school is hiervoor de methode “Trefwoord” in
gebruik.
- Wij besteden aandacht aan de algemeen christelijke
feestdagen.

ICT-onderwijs
Het gebruik van computers in ons onderwijs heeft
inmiddels een niet meer weg te denken plaats ingenomen.
Dagelijks wordt ICT ingezet om leerlingen in staat te
stellen zich optimaal individueel en in eigen tempo te
kunnen ontwikkelen. In onze school wordt hiervoor
onder andere gebruik gemaakt van:
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- Methode-gebonden educatieve software, aangevuld met
programma’s ter ondersteuning van automatiserings-
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activiteiten. Leerlingen oefenen hiermee leerstof op de
gebieden van rekenen en taal;
- Educatieve software, zoals Rekentuin en Taalzee, waarmee de leerlingen ook thuis kunnen oefenen.
- Leerlijnen voor de ontwikkeling van computervaardigheden. Leerlingen ontwikkelen zich bijvoorbeeld in het
werken met tekstverwerkende programma’s zoals Word
ten behoeve van werkstukken en met presentatieprogramma’s zoals Powerpoint als ondersteuning van
spreekbeurten.
- Lessen in mediawijsheid. Hieronder vallen activiteiten
waardoor leerlingen op een goede manier gebruik leren
maken van informatie op het internet en andere digitale
media. Leerlingen leren hoe informatie op het internet
opgezocht kan worden en hoe deze tot eigen kennis
ontwikkeld kan worden. Daarnaast wordt aandacht
besteed aan waarden en normen bij gebruik van het
internet. Op school is een protocol voor gebruik van
internet aanwezig. Hierin liggen afspraken vast rondom
het gebruik van internet.
Op onze school maken we gebruik van digitale schoolborden ter visuele verrijking van instructies en groepsactiviteiten en het gezamenlijk raadplegen van digitale bronnen.
Onze leerlingen kunnen op school uiteraard gebruik
maken van computerapparatuur. Naast 16 ‘vaste’
computers op de gangen beschikken we over 22 chromebooks (laptops) voor de groepen 5 t/m 8 en 8 Ipads voor

de groepen 1 t/m 4. Deze aantallen zullen ook dit jaar
weer worden uitgebreid.
Vanuit het stichtingbrede strategisch beleid zal worden
samengewerkt aan vaardigheden van leerlingen om goed
te kunnen functioneren in de huidige maatschappij waarin
ICT een steeds belangrijkere rol speelt. Ook wordt er veel
aandacht besteed aan de ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden op ICT-gebied.
Speciale voorzieningen in het schoolgebouw
Onze school beschikt over een aantal bijzondere
voorzieningen:
- 2 speelwerklokalen met een extra groot vloeroppervlak.
Dat maakt deze lokalen bij uitstek geschikt om spelen en
werken te combineren.
 nze school heeft een moderne speelzaal met
-O
uitdagende materialen, gericht op de motorische en
spelontwikkeling van jonge kinderen. Deze speelzaal kan
door middel van schuifwanden in een handomdraai bij
de centrale hal worden betrokken waardoor een grote
aula ontstaat, geschikt voor allerlei groepsbijeenkomsten
zoals musicals.
- In de centrale hal kunnen kinderen allerlei opdrachten
doen. Bijvoorbeeld opdrachten die wat meer overleg en
ruimte vragen.
- De school heeft een eigen bibliotheek.
- In verschillende nissen in de gangen zijn computerwerkplekken waar kinderen kunnen werken.
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U w k i nde ren: onze zor g
Aanmelden van nieuwe kinderen op school

K

inderen die op onze school worden
aangemeld, zijn meestal kinderen die over
enige tijd vier worden. Eerst vindt een
kennismakingsgesprek plaats met de directeur of intern
begeleider. In dit gesprek wordt informatie gegeven over
de school. Ouders krijgen een rondleiding door de school
en kunnen meteen vragen stellen. Voorafgaand aan het
kennismakingsgesprek ontvangen de ouders deze
schoolgids.

Kinderen voor groep 1
Kinderen die voor groep 1 worden aangemeld, mogen
voor hun vierde verjaardag 5 dagdelen op school komen
om te wennen. Deze momenten worden in overleg met de
ouders afgesproken in de vijf weken voor de eerste
schooldag. De ouders krijgen ruim van tevoren bericht
over de datum en het tijdstip van het eerste kennismakingsmoment van hun kind. Kinderen die op een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf hebben gezeten, krijgen
bij het afscheid een overdrachtsformulier voor de basisschool. Dit formulier heet Peuterestafette. Wij vinden het
fijn om dit op de eerste schooldag te ontvangen.

Kinderen voor de groepen 2 tot en met 8
Onze school streeft naar groepen niet groter dan
30 leerlingen. In uitzonderlijke gevallen kan de directie
besluiten een leerling niet in te schrijven, terwijl de groep
nog niet de maximale grootte heeft bereikt. Dit kan te
maken hebben met pedagogisch-didactische of organisatorische redenen, zoals de specifieke onderwijsbehoeften
van de overige leerlingen in de desbetreffende groep. Over
kinderen die op een andere school staan ingeschreven,
wordt eerst overleg gevoerd met de school van herkomst.
In geval van doublure neemt onze school het doublurebesluit over van de school die de leerling verlaat. Kinderen
die de school eenmaal verlaten hebben, worden niet meer
aangenomen, tenzij de kinderen de school verlaten
hebben als gevolg van een verhuizing of plaatsing in het
speciaal onderwijs. Indien de directie besluit om een
leerling niet in te schrijven, worden de ouders geïnformeerd over de reden. Alle scholen in de gemeente Haarlemmermeer hebben met elkaar afspraken gemaakt over
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het wisselen van school door de leerlingen gedurende een
schooljaar. Het wisselen van basisschool kan in principe
alleen aan de start van een nieuw schooljaar en pas nadat
beide scholen met elkaar hierover contact hebben gehad.
Voor u betekent dit, dat wanneer u het noodzakelijk acht
uw kind naar een andere basisschool te laten gaan, u altijd
eerst contact met de directeur dient op te nemen. Wij
zullen dan verder handelen volgens genoemde afspraken.

Passend onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de
wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Omdat
scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband. Onze school is
aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend
Onderwijs Haarlemmermeer. Alle scholen binnen onze
gemeente zijn opgenomen binnen dit samenwerkingsverband.

Zorgplicht
Een kernbegrip bij passend onderwijs is “zorgplicht”.
Zorgplicht betekent dat de school samen met de ouders
onderzoekt of de basisschool aan een leerling passende
ondersteuning kan bieden. Als blijkt dat dit niet mogelijk
is, heeft de school de opdracht om met de ouders naar
een passende plaats te zoeken.

Onderwijsprofiel
Onze school heeft een centrale rol in het tegemoetkomen
aan de ontwikkelbehoeften van kinderen. De school heeft
sinds 1 februari 2015 een onderwijsprofiel. U kunt dit
profiel op de website van Passend onderwijs Haarlemmermeer terugvinden. In dit profiel is te lezen op welke wijze
we de begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke
mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school
heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning
werkt de school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een
kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de
eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar
wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking en
afstemming met ouders en andere deskundigen een
belangrijk aandachtspunt.

SCHOOLGIDS JULIANA VAN STOLBERG 2018 - 2019

Zorg en ZorgAdviesTeam

Centrum voor Jeugd en Gezin

Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf
georganiseerd en geboden worden. Op onze school is de
leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding
en ondersteuning van de leerlingen. Als deze er zelf niet
uitkomt, vraagt de leerkracht advies aan collega’s of de
intern begeleider. Zo nodig voert de leerkracht een
uitgebreider gesprek over de leerling met de intern
begeleider.
Een aantal keer per jaar vindt er op alle scholen in de
Haarlemmermeer, dus ook op onze school, overleg plaats
tussen de intern begeleider(s), de schoolcoach van Altra
en de jeugdverpleegkundige van de GGD. Het doel van dit
overleg is vroegtijdige signalering en aanpak van problemen bij leerlingen. Alle leerlingen over wie zorgen zijn,
kunnen ter consultatie in dit overleg worden ingebracht.
Indien er vervolgstappen nodig zijn, wordt u daar uiteraard van op de hoogte gebracht. Mocht u hier bezwaar
tegen hebben, dan kunt u dit kenbaar maken bij de
directie.

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen we met
andere vragen terecht:
- het samen met ouders aanvragen van (ambulante)
begeleiding;
- het samen met ouders aanvragen van een extra
ondersteuningsbudget voor kinderen die zeer moeilijk
leren, een lichamelijke handicap hebben of langdurig ziek
zijn. Het ondersteuningsteam van de school besluit
samen met de ouders om zo’n “arrangement” aan te
vragen;
- het inwinnen van advies, wanneer het ondersteuningsteam er zelf niet uitkomt;
- het beantwoorden van advies- of informatievragen via
het ondersteuningsteam van ouders.

Brugteam
Het kan voorkomen dat we op school signaleren dat er
voor een leerling extra ondersteuning nodig is, maar dat
het niet duidelijk is welke ondersteuning dat precies moet
zijn en/of wie de gewenste ondersteuning kan bieden. Bij
het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer kunnen we een beroep doen op het “Brugteam”,
dat bestaat uit ambulant begeleiders. Zij kunnen met
school én ouders in gesprek gaan en meedenken over de
beste onderwijsondersteuning en hoe die ingezet kan
worden.

Toelaatbaarheidsverklaring
Als de school in samenspraak met de ouders tot de
conclusie komt dat het voor de ontwikkeling van een
leerling beter is om naar een speciale (basis)school te gaan,
vraagt de school in samenspraak met de ouders en de
nieuwe school voor speciaal (basis)onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring aan. Dit doet de school bij het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer. Als daar besloten wordt om de toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen, kan de leerling geplaatst worden in
het speciaal (basis)onderwijs.

Ouderbetrokkenheid
Onze school hecht eraan bij de ondersteuning aan
leerlingen goed samen te werken met de ouders. Daarom
vinden we het van belang dat ouders direct betrokken
worden bij gesprekken over hun kind. In sommige situaties
zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook thuis.
Om tot een goede ondersteuning te komen, vinden we
het belangrijk om met de ouders daarover in alle openheid
en vertrouwelijkheid te spreken. We beseffen hoe moeilijk
dit soms kan zijn, maar in het belang van uw kind is dit
wel nodig. Wanneer u als ouders vindt dat er voor uw kind
meer hulp nodig is, of dat uw kind beter op zijn plaats is
op een school voor speciaal (basis)onderwijs, dient u zich
uiteraard eerst tot ons als school te wenden. School en
ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om
eensgezind het beste voor uw kind, onze leerling te
zoeken. Bent u van mening dat u bij ons als school
onvoldoende gehoor vindt, dan kunt u ons verzoeken om
in gezamenlijkheid contact op te nemen met het
samenwerkingsverband.

Blind of slechtziend/doof of slechthorend
Passend Onderwijs Haarlemmermeer mag niet voor alle
vormen van speciaal onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring afgeven of extra ondersteuning binnen de
basisschool toekennen. Voor slechtziende en blinde
kinderen, slechthorende en dove kinderen en kinderen
met een taalstoornis zijn zij daartoe niet bevoegd. Toch
wil onze school zich ook inspannen om deze kinderen met
extra ondersteuning op de basisschool te houden.
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De intern begeleider weet op welke manier die extra
ondersteuning eventueel beschikbaar kan komen.

Contactgegevens Passend Onderwijs
Passend Onderwijs Haarlemmermeer Graan voor Visch
14302
2132 VJ Hoofddorp
Tel.: (023) 5541588 toestel 115
Email: info@passendonderwijshaarlemmermeer.nl

Leerlingvolgsysteem
Onze school gebruikt een leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). Dit helpt ons om de vorderingen van alle
kinderen goed en objectief te volgen;
zowel op groepsniveau als op individueel niveau. Op basis
van die gegevens kunnen wij inspringen op de zorgbehoefte van de kinderen. Daarnaast geeft deze ‘verslaglegging
van de vorderingen’ een goed beeld van een geheel
leerjaar. Ook voor ouders is het prettig dat er een leerlingvolgsysteem is. Het levert immers heldere en objectieve
informatie over de vorderingen van het kind en de school
in zijn geheel. Naast taal-, lees- en rekenvorderingen
houden wij ook de sociaal-emotionele vorderingen bij.
Hierna beschrijven wij welke toetsen en materialen onze
school in gebruik heeft voor het Leerling- en
onderwijsvolgsysteem:
- Sociaal-emotionele ontwikkeling: Viseon voor groepen
1 t/m 8
- CITO-toetsen rekenen vanaf eind groep 1
- Tempotoetsen rekenen vanaf groep 3
- CITO-toetsen taal eind groep 1 en groep 2
- CITO-toetsen spelling vanaf groep 3
- CITO-toetsen begrijpend luisteren vanaf groep 3
- CITO-toetsen woordenschat vanaf groep 3
- CITO-toetsen technisch lezen vanaf groep 3
- Drie Minuten Toetsen lezen vanaf groep 3
- AVI-toetsen vanaf groep 3
- CITO-toetsen begrijpend lezen vanaf groep 3
- CITO-toetsen taalverzorging groepen 7 en 8
- Cito-eindtoets groep 8
Naast de toetsen voor het LOVS gebruiken wij ook
methodegebonden toetsen voor taal, rekenen, lezen,
spelling, begrijpend lezen en de zaakvakken.
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Leerlingadministratie/Parnassys
Voor elk kind van onze school houden wij een administratie bij. Hierin worden onder meer de resultaten gedurende
de hele schoolcarrière vastgelegd. De resultaten van het
leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) houden wij bij
in het daarvoor bestemde computerprogramma van cito.
Documenten zoals verslagen van onderzoeken en leerlingbesprekingen worden gearchiveerd in het leerlingdossier.
Dit alles gebeurt in nauw overleg met de intern begeleider.
Op onze totale leerlingadministratie is de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG, met ingang van
25 mei 2018) van toepassing.

Groeps- en leerlingbesprekingen
Enkele keren per jaar worden de toetsresultaten voor de
vakken spelling, rekenen en lezen van de groepen in de
teamvergadering besproken. Daarnaast heeft de intern
begeleider geregeld overleg met de groepsleerkracht over
de groep als geheel en over de individuele ontwikkelingen
van de leerlingen. Dit gebeurt in de groeps- en leerlingbesprekingen. Individuele onderwijsbehoeften van leerlingen
worden zoveel mogelijk opgenomen in de groepsoverzichten. Indien nodig voor extern onderzoek stelt de leerkracht in samenspraak met de intern begeleider een
individueel handelingsplan op. Voorop staat dat wij graag
samen met ouders -en kinderen- zoeken naar mogelijkheden om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk te laten
aansluiten bij wat een kind nodig heeft. Mochten we als
school aanvullend onderzoek of observatie van de
educatiedienst OnderwijsAdvies of het Brugteam nodig
vinden, dan zullen we vooraf met u als ouders daarover in
gesprek gaan en toestemming vragen.

Dyslexie
Op onze school volgen wij het protocol Masterplan
Dyslexie. Hierin staan de signalen van dyslexie beschreven
en de wijze waarop school deze kinderen kan begeleiden.
Mochten er op school vermoedens zijn van dyslexie bij
een kind, dan wordt er gewerkt aan dossiervorming. In
groep 4 zal er pas gestart worden met extra begeleiding in
het kader van mogelijke dyslexie. School kan echter geen
dyslexie vaststellen, daarvoor moet onderzoek plaatsvinden bij een erkend onderzoeksinstituut. Voor ons is dat
meestal ONL (www.onderwijszorgnederland.nl). Ouders
zijn in principe verantwoordelijk voor de aanvraag van
het onderzoek.
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Mocht uw kind niet in aanmerking komen voor de
vergoede dyslexie, dan zullen we als school samen met
ouders kijken welke begeleiding het best passend is voor
uw kind en of er misschien een ander onderzoek wenselijk
is, binnen de mogelijkheden die we als school kunnen
bieden. Voor het vergoede traject is een doorverwijzing
nodig van de gemeente of huisarts en een leerlingdossier
van school met daarin de gegevens van begeleiding en
toetsen.

Het uiteindelijke besluit of een kind doubleert, wordt door
de school genomen.

De zorg voor kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften

De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer per jaar,
in de maanden februari en juli een rapport. De kinderen in
groep 1 krijgen wel een rapport, maar afhankelijk van de
periode dat ze op school zitten, zal het al dan niet volledig
ingevuld zijn. Wij maken gebruik van een zogenaamd
woord-cijferrapport. Vanaf groep 5 worden er (in toenemende mate) cijfers gegeven voor de leervakken. In het
rapport is tevens een individueel toetsoverzicht als bijlage
opgenomen met daarin de bijgewerkte toetsresultaten
van het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS).

Soms gebeurt het dat een kind met één of meer vakgebieden moeite heeft. Of er zijn problemen op sociaal-emotioneel gebied, of een kind is meerbegaafd. De wijze waarop
wij de hulp aan deze kinderen hebben geregeld, is op onze
school vastgelegd in het “Zorgplan”. De intern begeleider
zorgt voor de juiste toepassing van dit
zorgplan. De procedure die in dit plan is vastgelegd,
hebben wij hieronder kort samengevat:
- de groepsleerkracht formuleert een hulpvraag en legt
deze voor aan de intern begeleider;
- de intern begeleider en de leerkracht zorgen voor een
aangepast onderwijsaanbod, beschreven in het
groepsoverzicht;
- de ouders worden hierover ingelicht en, wanneer dit
noodzakelijk is, vragen wij om medewerking;
- na de afgesproken periode worden de resultaten geëvalueerd en ouders hiervan op de hoogte gesteld;
- als de gestelde doelen binnen bepaalde leerjaren voor
een bepaald vakgebied niet haalbaar blijken te zijn, zal in
overleg met ouders een ontwikkelingsperspectief
opgesteld worden, waarbij de leerling zijn eigen leerlijn
gaat volgen. In principe gebeurt dit pas vanaf eind
groep 6;
- als het noodzakelijk is, geeft de onderwijsassistente of
remedial teacher extra hulp en instructie. De inzet van
deze extra hulp vindt altijd plaats in overleg met de
intern begeleider;
- de school kan een beroep doen op de Educatieve dienst
Onderwijs Advies en het Brugteam van Passend Onderwijs Haarlemmermeer voor aanvullende hulp, onderzoek
en ondersteuning bij het zoeken naar een juiste aanpak.

Overgang naar een volgende groep

Extra middelen passend onderwijs

Aan het einde van een schooljaar gaan de kinderen in
principe naar de volgende jaargroep. Het kan echter zijn
dat een kind op verschillende ontwikkelingsgebieden zeer
veel extra hulp nodig heeft. Of het blijft in sociaal-emotioneel opzicht sterk achter bij zijn leeftijdsgenoten. Dan kan
het zinnig zijn om een kind het jaar te laten overdoen:
doubleren. Wanneer dit wordt overwogen, nemen wij
altijd bijtijds contact op met de ouders.

Via het samenwerkingsverband passend onderwijs
Haarlemmermeer ontvangt onze school rechtstreeks naar
rato van het aantal leerlingen extra geld om het onderwijs
‘passend’ te maken voor zoveel mogelijk leerlingen.
Onze school is hierdoor in staat om een parttime leerkracht passend onderwijs aan te trekken die wekelijks
meerdere dagdelen aanwezig is om kinderen te
ondersteunen.

Gespreksmomenten
Ieder jaar begint met een startgesprek. Wij zijn benieuwd
om van de ouders eventuele bijzonderheden over hun
kind te vernemen. Dit gesprek vindt plaats in de eerste
maand van het schooljaar. In november vindt een voortgangsgesprek plaats. Dan worden de eerste resultaten
besproken. Naar aanleiding van het eerste rapport in
februari vindt een derde gesprek plaats. Opnieuw worden
de resultaten besproken. Bovendien kan het werk van het
eigen kind worden bekeken. En ook na het tweede rapport
kan een gesprek plaatsvinden Als er aanleiding voor is,
kunnen ouders natuurlijk altijd eerder een afspraak maken
voor een gesprek met de leerkracht. Afwachten lost
immers zelden wat op.

Schoolrapport
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Begeleiding van kinderen naar het voortgezet onderwijs
Begeleiding van de kinderen
De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs is een hele stap. Wij proberen de kinderen daar
goed op voor te bereiden. Naast de leerresultaten zijn
zelfstandigheid, taakgerichtheid en het maken van
huiswerk erg belangrijk. In de groepen 6, 7 en 8 besteden
wij hieraan de nodige aandacht. In groep 6, 7 en 8 wordt
d.m.v. het leerlingvolgsysteem gekeken waar leerlingen
extra ondersteuning nodig hebben om een goede overstap te maken naar het voortgezet onderwijs. De resultaten van het leerlingvolgsysteem, de zelfstandigheid en
taakgerichtheid vormen belangrijke onderdelen voor het
uiteindelijke advies.

Preadviezen in de groepen 6 en 7, definitief
advies in groep 8
Om zowel kinderen als ouders vroegtijdig mee te nemen
in de voorbereiding op het voortgezet onderwijs, wordt
daar al vroegtijdig over gecommuniceerd. Dat gebeurt
door middel van een preadvies. Een preadvies is bedoeld
om kinderen en ouders duidelijk te maken op welk niveau
een kind zich bevindt en welk type leerweg (welk type
school voor voortgezet onderwijs) daarbij past. Het
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preadvies wordt aan het einde van groep 6 en 7 gegeven.
In groep 8 wordt eind januari/begin februari het definitief
schooladvies vastgesteld. Zowel de preadviezen als het
definitief schooladvies worden in een gesprek met ouders
en kinderen meegedeeld en toegelicht.
De adviezen zijn gebaseerd op de gegevens van het
leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS), werkhouding,
gedrag, zelfstandigheid en observaties van de
leerkrachten.

Informatie over en inschrijving bij het
voorgezet onderwijs
Ieder jaar organiseren wij een voorlichtingsavond over de
verschillende leerwegen in het voortgezet onderwijs. Deze
avond is voor ouders en leerlingen van de groepen 7 en 8.
In de maanden januari en februari organiseren de middelbare scholen open dagen. Wij adviseren om al in groep 7
en ook in groep 8 deze open dagen te bezoeken om zo
een goed beeld te krijgen van de verschillende scholen.
Uiterlijk half maart leveren de ouders het inschrijfformulier in van de school naar keuze. De leerkracht van groep 8
verzorgt een digitaal overstapdossier. Deze wordt door
ons digitaal ingeleverd bij de verschillende scholen.
In april volgt de verplichte eindtoets. Alleen bij een hogere
uitkomst dan het gegeven schooladvies, wordt het
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schooladvies heroverwogen. Hieruit kàn voortkomen dat
het advies wordt bijgesteld, maar het oorspronkelijke
schooladvies kan ook gehandhaafd blijven. Ouders
worden hiervan op de hoogte gebracht.

Pesten stoppen wij samen
Op onze school stimuleren we het positief omgaan met
elkaar. Dit gebeurt onder meer door middel van de
methode “Kanjertraining”.
Uiteraard heeft onze school een anti-pestprotocol. Hierin
ligt vast hoe wij omgaan met het fenomeen pesten.
Beknopt staat beschreven wat onze uitgangspunten zijn
om pesten te voorkomen dan wel op te lossen. Ook is
hierin te vinden hoe we pesten signaleren en per doelgroep hoe wij dit aanpakken om het pesten te stoppen.
Dit protocol is op school en kan altijd worden ingezien.
Daarnaast kunt u het terugvinden op onze website.
In maart 2017 is er bij ons op school een veiligheidspeiling
gehouden onder de leerlingen. In deze peiling werd onder
meer onderzocht in hoeverre er wordt gepest. De uitkomst laat zien dat onze school wat dit onderwerp betreft
conform het landelijk gemiddelde scoort.

Samenwerking met jeugdgezondheidszorg
GGD Kennemerland

Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug
hebben, worden doorgegeven aan de jeugdgezondheidszorg zodat zij het kinddossier kunnen aanvragen. 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.
Het adres vindt u elders in deze schoolgids.

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.

Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD
Kennemerland.
Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en een assistente verbonden.

Contactmomenten met
jeugdverpleegkundige
5 jarigen en leerlingen in groep 7 krijgen een contactmoment aangeboden met de jeugdverpleegkundige.
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 kan een consulterende en adviserende rol
spelen bij schoolverzuim.
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D e re s u lt a t e n va n he t onde r w i j s

O

Opbrengsten van het onderwijs

Tevredenheidspeiling en veiligheidspeiling

nze school maakt gebruik van landelijk
genormeerde toetsen om de vorderingen
van de basisvaardigheden van de kinderen
te meten. Deze basisvaardigheden zijn spelling,
woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen en
rekenen & wiskunde. Deze toetsen zijn ontwikkeld door
Cito. Het is voor ons een belangrijke manier om de
opbrengst van ons onderwijs te meten.
De gemiddelde standaardscore van de Eindtoets Basisonderwijs over de laatste drie jaar is:
531,7
Schooljaar 2015-2016
Schooljaar 2016-2017
535,2
Schooljaar 2017-2018
533,6
De score van de laatste twee jaar voldoen aan de norm
die de onderwijsinspectie aan onze school stelt.

Eens in de twee jaar houdt de school een tevredenheidspeiling onder ouders en leerlingen. Wij vinden het belangrijk om de mening van ouders en leerlingen te kennen
over een reeks van schoolzaken. In april 2018 is er wederom een enquête afgenomen. Uit dit onderzoek bleek dat
zowel ouders als leerlingen ons wederom een voldoende
geven.

Uitstroomgegevens
De leerlingen van groep 8 van het schooljaar 2017-2018
zijn uitgestroomd naar de volgende leerwegen van het
voortgezet onderwijs:
leerweg

percentage van
de leerlingen

vmbo basisberoepsgerichte leerweg

27%

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

13%

mavo

7%

mavo/havo

7%

havo

13%

havo/vwo

27%

vwo

7%
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O nde r w i j s i n ont w i k ke li ng

H

et onderwijs van onze school is altijd in
beweging. Dat komt omdat wij deel
uitmaken van een maatschappij die dat ook
is. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen geregeld
aanpassingen op onderwijskundig gebied. Daarnaast
signaleren wij met elkaar ook zaken die beter kunnen. Per
jaar stellen wij dan ook vast wat er in het cursusjaar gaat
worden verbeterd. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn dat
de volgende zaken:
- het invoeren van de Kanjertraining, een methode voor
sociaal-emotioneel onderwijs;
- het verbeteren van het woordenschatonderwijs;
- het verder verbeteren van het aanbod voor de vakken
spelling, lezen en rekenen;
- het verder implementeren en concretiseren van het
burgerschapsonderwijs.
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He t pe r sonee l

O

p onze school zijn heel wat mensen aan het
werk om ervoor te zorgen dat er goed
onderwijs kan worden gegeven. Maar wie
doet nu precies wat? Een opsomming:
- de directeur
De directeur is belast met de algehele leiding van de
school en heeft de verantwoordelijkheid voor personele
zaken, de schoolorganisatie, financiën, communicatie en
de onderwijsinhoudelijke lijn.
- de groepsleerkracht
Op onze school zijn fulltime en parttime groepsleerkrachten werkzaam. Ons uitgangspunt is om maximaal twee
leerkrachten te koppelen aan een groep. Groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in hun eigen
groep. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders.
- intern begeleider
De intern begeleider verzorgt alles wat met leerlingenzorg
te maken heeft (zie voor een uitgebreide beschijving
paragraaf “Organisatie van de leerlingenzorg”).
- specialist hoogbegaafdheid
De specialist hoogbegaafdheid geeft lessen aan enkele
(meerbegaafde) kinderen die extra uitdaging buiten de
klas nodig hebben.
- ICT-coördinator
Heeft als speciale taak om al het werk op het gebied van
automatisering (ICT) te coördineren.
- remedial teacher
Een groepsleerkracht voor extra ondersteuning (RT).
- leerkracht passend onderwijs
In het kader van passend onderwijs is er aan onze school
een leerkracht verbonden die kinderen met behoefte aan
specifieke zorg begeleidt.
- onderwijsassistente
De onderwijsassistente helpt leerlingen met extra oefeningen voor lezen, spelling of rekenen.
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- vakleerkracht bewegingsonderwijs
Op dinsdag en woensdagochtend verzorgt een vakleerkracht de gymlessen voor de groepen 1 tot en met 8.
- administratief medewerker
Eenmaal per week ondersteunt de administratief medewerker onze school.
- conciërge
De conciërge is verantwoordelijk voor het toezicht en
beheer binnen en buiten de school. Ze voert alle werkzaamheden uit die hiermee te maken hebben of schakelt
hiervoor externe partijen in.

Onze namen
Directeur
Joost van Dijk
Groep 1/2A
Etelka Combee
Patricia Hooftman
Groep 1/2B
Stephanie Moll
Maartje van Leuven
Groep 3/4
Louise Grapendaal
Groep 4/5
Maartje van Leuven
Anita Putzes
Groep 6
Cindy Brandsma
Rivka Gerrits
Groep 7
Sylvia Schuurman
Rivka Gerrits
Groep 7/8
Laura Wouts
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Goed geschoold

Leerkracht passend onderwijs
Nita Alons
Intern begeleider en specialist hoogbegaafdheid
Cornélie Koper
Onderwijsassistente
Mia van der Vlugt
Vakleerkracht gymnastiek
Iris Korenhoff
Administratief medewerker
Marianne van Staveren
Conciërge
Tanja Vogel
Vertrouwenspersonen voor kinderen
Maartje van Leuven
Joost van Dijk

Het onderwijs is altijd in ontwikkeling. Nieuwe inzichten,
andere methodes, nieuwe technologie en andere ontwikkelingen maken dat scholing van het personeel van het
grootste belang is. Vandaar dat wij op schoolniveau maar
ook individueel altijd bezig zijn ons te scholen. Dat kan
met kortdurende cursussen maar ook met langer durende
opleidingen. Wij hechten hier veel waarde aan. Alleen op
deze manier kan modern en kwalitatief goed onderwijs
aan de kinderen worden gegarandeerd. Komend schooljaar wordt het voltallige team opgeleid tot specialist
Kanjertraining. Ook wordt er scholing gevolgd op het
gebied van ICT, toepassing digitale technieken in de klas
(digibord, chromebooks, Ipads), (ortho)pedagogiek,
management en tal van kortdurende trainingen/cursussen.
En zoals elk jaar vindt er nascholing plaats in BedrijfsHulpVerlening (BHV).

Vervanging
Bij ziekte van een van onze leerkrachten zoeken wij naar
invalleerkrachten. Lukt dit niet, dan doen we ons uiterste
best om dit intern op te lossen. Als we echt geen andere
mogelijkheden zien, wordt de groep verdeeld over de
andere groepen. Een uiterste maatregel kan zijn dat een
groep een dag(deel) naar huis gaat. U wordt dan wel een
dag van tevoren op de hoogte gesteld. Leidt dit thuis tot
onoverkomelijke problemen, dan zorgt onze school voor
opvang.

Stagiair(e)s van PABO’s
Ook voor de toekomst moet goed onderwijs worden
gewaarborgd. Daarom vinden wij het belangrijk om
betrokken te zijn bij de opleiding van nieuwe leerkrachten.
Ieder jaar lopen er op onze school dan ook studenten van
(universitaire) PABO’s (Pedagogische Academie Basisonderwijs) stage om het vak te leren. Zij voeren opdrachten van de PABO uit en soms opdrachten van onze school.
Ook hebben wij soms een LIO (een leerkracht in opleiding). De begeleiding van al deze studenten is in handen
van de groepsleerkracht van de desbetreffende klas.
Bovendien maken wij gebruik van de bovenschoolse
opleidingscoach van Meer Primair.
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De oude r s/ve r zor ge r s

W

e schreven het al eerder: goed onderwijs
is alleen mogelijk als er een goede
samenwerking met ouders is. Hieronder
is te lezen hoe ouders kunnen meedoen met onze school
én hoe zij worden geïnformeerd.

Medezeggenschapsraad
Aan onze school is een betrokken medezeggenschapsraad
(MR) verbonden. De medezeggenschapsraad bestaat uit
drie ouders en drie personeelsleden.
De leden worden gekozen voor een termijn van drie jaar.
De medezeggenschapsraad is hét orgaan om mee te
praten en te beslissen over tal van schoolzaken. In het
MR-reglement is precies vastgelegd wat de bevoegdheden
en mogelijkheden van de MR zijn. De MR kunt u bereiken
via mr@jvanstolberg.nl.

Oudervereniging
Onze school heeft een actieve oudervereniging.
Deze vereniging bestaat uit ouders die ons helpen bij
diverse activiteiten in de school zoals het sinterklaasfeest,
kerst- en paasvieringen, sportdag, schoolfeest, schoolreis
en kamp. Er wordt 6 keer per jaar vergaderd in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van ons team.
De oudervereniging is verantwoordelijk voor het beheer
en innen van de ouderbijdrage. De inzet van de ouderbijdrage wordt in nauw overleg met onze school bepaald.
Nieuwe leden kunnen zich altijd aanmelden via de
directeur of een van de leden van de oudervereniging.

Overblijfcommissie
Onze school biedt ouders de gelegenheid om hun kind te
laten overblijven. Om dit te organiseren is er een overblijfcommissie. Deze bestaat uit ouders en een vertegenwoordiger van onze school. De kinderen blijven over onder
toezicht van vrijwillige ouders. Zij ontvangen hier overigens een financiële vergoeding van € 4,50 per uur voor. De
belangrijkste taak van de overblijfcommissie is het overblijven met de kinderen. Dit houdt in dat de ouders actief
met de kinderen bezig zijn door spelletjes te spelen en
andere activiteiten te doen. Daarnaast stelt de commissie
ook de overblijfplanning op, onderhoudt het overblijfmateriaal en bestelt zo nodig nieuw materiaal. Interesse in
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deze commissie kan kenbaar worden gemaakt aan de
directeur.

Ouderhulp
Onze school heeft altijd ouders nodig die ad hoc een
bijdrage willen leveren aan allerhande zaken. Door hun
inzet kunnen wij het onderwijs een extra dimensie geven.
Te denken valt aan hulp bij de sport- en speldag, leesondersteuning, kleine klusjes, sporttoernooien, schoonmaken van materiaal, verkeersouders, bibliotheekouders,
klassenouders en ouders die helpen bij de controle op
luizen en ouders die meegaan met excursies.
Interesse? Nieuwe ouders zijn altijd welkom. Meld het
even aan de groepsleerkracht.

Informatiebijeenkomsten
Behalve de gespreksavonden worden er gedurende het
schooljaar nog enkele avonden georganiseerd voor ouders.
Elk jaar houden wij aan het begin van het schooljaar een
informatieavond. De leerkrachten geven dan informatie
over het leerinhoud van de desbetreffende groep en
andere praktische klassen- en schoolinformatie.
Naar aanleiding van een project worden ouders op school
uitgenodigd om de uitwerking ervan in de verschillende
groepen te bekijken.

Inloopochtend
Op vrijdagochtend vanaf 8.15 uur kunt u in de klas het
werk van de kinderen inzien. De lessen starten zoals
gewoonlijk om 8.30 uur.

Groepspresentaties
In de loop van het schooljaar zal iedere groep zich één
keer presenteren met een zelf samengesteld programma.
De ouders van de desbetreffende groep zijn hierbij
welkom. De presentaties vinden plaats in de ochtend van
8.30 uur tot ongeveer 9.15 uur. Van tevoren wordt u
uitgenodigd.

Nieuwsbrief voor ouders
Om ouders goed te informeren, geeft onze school (bijna)
elke twee weken een digitale nieuwsbrief uit.
Tal van nuttige en actuele informatie is hierin te lezen.
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Wanneer bepaalde informatie niet kan wachten, volgt er
eerder een brief.

- bij de directeur als het gaat om klasoverstijgende
onderwerpen.

Website/klasbord

Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet
uitkomt, oftewel als naar uw mening de klacht niet naar
behoren is opgelost, dan kunt u deze ten slotte voorleggen
aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek
aan onze klachtencommissie. In de afweging welk vervolg
het meest wenselijk is, kunt u zich laten bijstaan door de
contactpersoon van school en/of de extern
vertrouwenspersoon.

Op onze website www.jvanstolberg.nl is ook veel informatie over onze school en onze activiteiten te vinden,
inclusief een uitgebreide fotogalerij en groepspagina’s.
Ook werken we met een besloten schoolapp, een digitaal
systeem om ouders wekelijks op de hoogte te houden
over allerlei zaken uit de klas van het eigen kind.

Onze bereikbaarheid
Wij vinden het prettig om goed geïnformeerd te zijn over
wat er rondom de kinderen speelt. Korte mededelingen
kunnen daarom voor schooltijd direct aan de leerkrachten
worden gedaan. Is er meer tijd nodig, dan wordt er een
afspraak gemaakt. Deze vinden doorgaans na schooltijd
plaats. De leerkracht heeft dan meer tijd beschikbaar.
Ook is het altijd mogelijk met de directeur of intern
begeleider een afspraak te maken.
Voor en na schooltijd is de school telefonisch het beste
bereikbaar. Voor dringende zaken kan natuurlijk altijd
worden gebeld. Telefoon 023-5653280.

Gedragscode
Als volwassenen hebben we een voorbeeldfunctie voor
kinderen. Dit geldt voor leerkrachten, maar ook voor
ouders. De omgangsnormen zijn duidelijk weergegeven in
een gedragscode. Deze geldt voor alle ouders van de
scholen van Meer Primair. De gedragscode is op te vragen
bij de directie. U kunt het document ook downloaden via
onze website, www.jvanstolberg.nl.

Klachten ongewenste omgangsvormen
Met name bij klachten over ongewenste omgangsvormen
op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een
beroep doen op de ondersteuning door de contactpersoon. De contactpersoon is er voor u. Hij/zij luistert
naar u, geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen
en brengt u indien wenselijk in contact met de externe
vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning.

Nuttige adressen
De contactpersoon
Maartje van Leuven, werkzaam op onze school.
mvanleuven@meerprimair.nl
telefoonnummer: 023-5653280.

Klachten: en dan?
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als
ouder kunt u vragen hebben of ontevreden zijn over de
manier waarop school zaken aanpakt (denk aan de
communicatie vanuit de school, de manier waarop uw
kind begeleid wordt, schoonmaakwerkzaamheden enz.).
Wij gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling
overleg kunnen oplossen. Blijf er dan ook niet mee
rondlopen maar leg een klacht neer waar deze hoort op
school:
- bij de leerkracht als het gaat om zaken die spelen in
de klas;
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De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het vinden van een oplossing van
de door u gesignaleerde klacht. Klachten over ongewenst
gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u in het klachtentraject.

Vertrouwensinspecteur

• Pieter de Wit, werkzaam bij Onderwijs Advies
0182-556499
p.dewit@onderwijsadvies.nl

Meldplicht seksueel geweld

Het schoolbestuur Meer Primair
telefoonnummer: 023-5542350.

Klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie, per adres Stichting
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
telefoonnummer: 030-2809590
e-mail info@onderwijsgeschillen.nl

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht,
kunt u ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. Het telefoonnummer van Centraal meldpunt
is 0900-1113111 (lokaal tarief) op weekdagen van 8.00 uur
tot 17.00 uur.

Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen
behandelen een klacht van ouders/leerlingen zorgvuldig.
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of
een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen
van aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de
veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.
De aandachtsfunctionaris kan worden benaderd bij
vermoedens van huiselijk en/of seksueel geweld en/of
kindermishandeling. Op onze school is dat Cornélie Koper.
Bij een vermoeden van kindermishandeling is de school
verplicht om actie te ondernemen.

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure
klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij de
schoolleiding en is te vinden op de website van onze
school onder de naam Klachtenregeling Meer Primair.

Klachtenschema
Klachten over schoolorganisatorische
maatregelen/
nalatigheid:
bijvoorbeeld: roosters,
schoolgebouw

Klachten over onheuse
bejegening: bijvoorbeeld
toetsing, beoordeling,
bestraffing

Klachten over ongewenst
gedrag op school:
pesten, agressie, geweld,
discriminatie, racisme,
ongewenste intimiteiten

Persoonlijke problemen of
problemen in de thuissituatie:
depressiviteit, eetstoornissen,
misbruik, mishandeling

leerkracht

leerkracht

leerkracht

contactpersoon

intern begeleider

vertrouwenspersoon
schoolleiding

schoolleiding

schoolbestuur

schoolbestuur

klachtencommissie

klachtencommissie

schoolleiding

hulpverlening:
Jeugdzorg, veilig thuis
klachtencommissie

bij strafbare feiten:
politie/justitie
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schoolleiding
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Mee r nu t t i ge i nf or ma t ie
AVG
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dit is een privacywet die
geldt in de hele Europese Unie met als doel de bescherming van persoonsgegevens. Instanties die werken met
persoonlijke gegevens dienen ervoor zorg te dragen dat
deze veilig worden gebruikt, beheerd en opgeslagen
uitsluitend door hen die daar beroepshalve een belang bij
hebben. De AVG heeft bijvoorbeeld als consequentie dat
beeldmateriaal van kinderen van school pas gebruikt mag
worden door school wanneer daar door de ouders
toestemming voor is gegeven. Die toestemming moet
jaarlijks worden verleend. Meer informatie is te vinden op
de website van onze school.

Bewegingsonderwijs
De gymlessen van de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in
de F.B. Koenhal, Arnolduspark 3 in Hoofddorp.
Ons kledingvoorschrift is:
- een gympakje of een sportbroekje en een shirt;
- gymschoenen die niet buiten gebruikt zijn en die niet
afgeven;
- geen sieraden;
- lang haar in een staart.
Zonder gymkleding wordt er niet gegymd.
Wanneer een kind om bijvoorbeeld medische redenen
niet mag gymmen, is het de bedoeling dat de ouders
school hiervan op de hoogte brengen door middel van
een briefje of telefoontje.
Ons streven is om jaarlijks een openbare gymles te
organiseren. Ouders zijn dan van harte uitgenodigd om de
gymles van het eigen kind bij te wonen.

Gymrooster 2018-2019
dinsdag
08.30 – 09.10 		
09.10 – 09.50 		
09.50 – 10.30 		
10.30 – 11.10 		

groep 7/8
groep 3/4
groep 4/5
groep 6

11.10 – 11.50 		
13.00 – 14.00		
14.00 – 15.00		

groep 7
groep 1/2A
groep 1/2B

woensdag
08.30 – 09.15		
09.15 – 10.00 		
10.00 – 10.45 		
10.45 – 11.30 		
11.30 – 12.15		

groep 7
groep 4 + 4
groep 5
groep 6
groep 7/8

De groepsleerkracht brengt en haalt de kinderen naar en
van de sporthal.

Protocol Medicijnen
Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met
eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn,
buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Daarnaast
krijgen leerkrachten in toenemende mate het verzoek van
ouders om hun kinderen door de arts voorgeschreven
medicatie toe te dienen. En steeds vaker wordt er werkelijk medisch handelen van leerkrachten verwacht, zoals
het geven van sondevoeding, het toedienen van een
injectie, het prikken van bloedsuiker, etc. Het uitvoeren
van medische handelingen op school brengt risico’s met
zich mee, ook op juridisch gebied. Het is van belang dat er
in deze situaties gehandeld wordt volgens een vooraf
afgesproken en ondertekend protocol. Meer Primair heeft
een protocol samengesteld voor al haar scholen. U vindt
dit protocol op de website van onze school.

Samenwerking met SKH Ontdekking
Wij werken samen met de Stichting Kinderopvang
Haarlemmermeer (SKH). Concreet betekent dit dat wij in
ons gebouw onderdak bieden aan peuterspeelzaal de
Ontdekking. We merken dat deze samenwerking voor veel
ouders prettig is: meer faciliteiten onder één dak.
Wij streven er naar deze samenwerking te intensiveren
door bijvoorbeeld samen het sinterklaasfeest te organiseren, één schoolfotograaf te gebruiken en de bedrijfshulpverlening te combineren.
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Buitenschoolse opvang

Fietsen

Onze school werkt samen met verschillende organisaties
voor buitenschoolse opvang. Medewerkers van deze
organisaties halen de kinderen aan het einde van de
schooldag op school op naar het eigen gebouw in de
buurt waar ouders aan het einde van de werkdag de
kinderen kunnen ophalen. Onze school heeft hiervoor
contacten met kinderopvang Maikids en Happy Kids. U
kunt natuurlijk ook uw eigen keuze maken.

Onze fietsenstalling is niet groot genoeg voor de fietsen
van alle kinderen. Wie dichtbij woont, zien wij dan ook het
liefst lopend komen. Bij grotere afstanden is de fiets
natuurlijk prima. Fietsen moeten wel ín de rekken worden
geplaatst.

Voorschoolse opvang
Kinderen kunnen vanaf 7.30 uur gebracht worden naar
Maikids. Maikids verzorgt dan het ontbijt en een goede
start van de dag. De kinderen worden naar de klas
begeleid. De kosten van voorschoolse opvang vallen onder
de Wet Kinderopvang. Een deel van de kosten kan via de
belastingdienst worden teruggekregen. Meer informatie
hierover is te vinden op de website van de belastingdienst
(www.toeslagen.nl).
Onze school is bezig om in samenwerking met de Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer een eigen voorschoolse opvang op te zetten. Bij voldoende belangstelling
gaat deze open in ons eigen schoolgebouw. U kunt uw
belangstelling kenbaar maken bij school.

Tussenschoolse opvang
De tussenschoolse opvang (het overblijven) wordt door
school georganiseerd. Voor het overblijven kunnen
ouders een strippenkaart (10, 20, 50 of 100 keer) aanschaffen. De kinderen eten samen met de leerkracht in de klas.
Vervolgens gaan zij met overblijfouders buiten spelen.
De kosten bedragen € 1,75 per keer.

Eten en drinken
Elke dag onderbreken we het werk in alle groepen voor
een korte eet- en drinkpauze. Het liefst zien wij fruit als
tussendoortje of een eenvoudige koek. Pakjes drinken zijn
prima, maar geen cola of energizers. Wij stimuleren
gezond gedrag door op woensdag een gruitdag te houden:
kinderen nemen die dag een stuk fruit of groente mee
i.p.v. een koek. Na het eet- en drinkmoment volgt er een
kwartier buiten spelen voor de groepen 3 t/m 8.
De kleuters zijn langer buiten.
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Fysiotherapie
Als kinderen op motorisch gebied hulp nodig hebben, is er
op school voor een dagdeel een fysiotherapeute aanwezig.
Zij werkt op verwijzing van de huisarts. Behandeling vindt
onder schooltijd en op school plaats maar wel pas na
goedkeuring van de ouders/verzorgers.

Gevonden voorwerpen
Kinderen raken weleens spulletjes kwijt. Alle gevonden
voorwerpen worden bewaard en kunnen worden bekeken.
Probeer zoveel mogelijk bezittingen van de kinderen van
een naam te voorzien. Spullen worden niet langer dan een
schooljaar bewaard.

Goede doelen
Omzien naar onze naasten is een belangrijke waarde die
wij als school onze kinderen willen meegeven. Daarom
besteden we jaarlijks op diverse manieren aandacht aan
goede doelen.

Hoofdluis
Ook hoofdluizen gaan graag naar school. Waar veel
mensen bij elkaar komen, verspreiden ze zich snel en
zorgen voor overlast. Na elke vakantie controleert een
team van ‘luizenouders’ ieder kind bij ons op school.
Wanneer een kind luis heeft, nemen wij direct contact op
met de ouders om hun kind direct op te halen van school
voor behandeling. Na behandeling mag een kind gewoon
weer op school komen.

Leerplicht
In Nederland bestaat de Wet op de Leerplicht. Hierin is
onder meer vastgelegd dat kinderen van 4 jaar naar school
mógen, en kinderen van 5 en ouder naar school móeten.
Ook staat erin dat het niet is toegestaan om kinderen vrij
te geven buiten de vastgestelde vakanties. De gemeente
controleert de scholen regelmatig op de juiste uitvoering
van deze wet. Er zijn wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer vakantie in de schoolvakanties niet
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mogelijk is omdat de werkgever de vakantie anders
indeelt. Verlof moet dan worden aangevraagd bij de
directeur. Een werkgeversverklaring is dan noodzakelijk.
Een andere uitzondering is een familieomstandigheid
(huwelijk, overlijden, etc.). Wettelijk is ook vastgelegd dat
in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar geen
verlof mag worden verleend.

Logopedie
In de gemeente Haarlemmermeer is er de basisvoorziening
“preventieve logopedie”. Doel hiervan is om problemen
rond spraak- en taalontwikkeling zo snel mogelijk te
signaleren en te behandelen. Aangezien dit signaleren al
veel gebeurt op het consultatiebureau, de peuterspeelzaal
en het kinderdagverblijf, heeft de gemeente besloten om
op de basisscholen niet meer standaard alle 5 jarigen te
screenen. Er wordt ingezet op deskundigheidsbevordering
bij groepsleerkrachten en intern begeleider, zodat zij
voldoende bekwaam zijn om spraak- en taalproblemen bij
kinderen te signaleren. Op het moment dat er bij een kind
gesignaleerd wordt, dat de spraak– en taalontwikkeling
niet leeftijdsadequaat verloopt, wordt dit met ouders
besproken. Er is beperkte mogelijkheid voor screening
door een logopediste van Onderwijs Advies op school.
Anders wordt advies gegeven om bij de huisarts een
verwijzing te vragen voor particuliere logopedische hulp,
die door de verzekering vergoed kan worden.

Het wordt ingezet om de kosten te betalen van onder
meer het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasontbijt, de
sportdag en de afscheidsavond. Ook worden er in samenwerking met de school middelen van aangeschaft voor
school, die bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs.
Als het voor u echt niet mogelijk is om het (volledige)
bedrag te betalen, dan kunt u contact opnemen met de
directie van onze school. Natuurlijk wordt dit volledig
vertrouwelijk behandeld.

Schoolreis en schoolkamp
De leerlingen van groep 1 t/m 7 gaan op schoolreis.
De kosten van deze dag worden voorafgaand aan het
schoolreisje door de school geïnd en bedragen € 25,--.
Voor de leerlingen van groep 8 wordt een afsluitend kamp
georganiseerd. Dit kost € 115,-- en wordt voorafgaand aan
het schoolkamp voldaan, desgewenst in twee termijnen.

Schoolfotograaf
Ieder jaar komt de schoolfotograaf om elk kind en elke
groep op de foto te zetten. Enkele weken na de opnamedag krijgen de kinderen het resultaat mee naar huis.
Het aanschaffen van de foto’s is geheel vrijblijvend.

Milieu
Wij produceren met elkaar een enorme afvalberg. Ook op
school gaan wij dit jaar het afval scheiden. In de klassen
wordt gebruikt papier en plastic (ook de drinkpakjes)
apart ingezameld zodat er nog maar een klein beetje
restafval overblijft. Meerlanden komt de drie afvalstromen
elke week ophalen. Ouders kunnen school ook heel
gemakkelijk helpen de afvalberg te beperken: geef het eten
en drinken van kinderen zoveel mogelijk mee in duurzame
bekers en trommeltjes.

Ouderbijdrage
De vaste vrijwillige ouderbijdrage is voor schooljaar
201-2019 € 28,00 per kind. Kinderen die in de loop van het
schooljaar worden ingeschreven, betalen € 2,80 per
maand. Hoewel wij u niet kunnen verplichten, vragen wij
u toch dringend deze ouderbijdrage te betalen.
De oudervereniging springt verstandig om met dit budget.
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Schooltijden
Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

maandag

8.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur

dinsdag

8.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur

woensdag

8.30 tot 12.30 uur (’s middags vrij)

donderdag

8.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur

vrijdag

8.30 tot 12.00 uur (’s middags vrij)

maandag

8.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur

dinsdag

8.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur

woensdag

8.30 tot 12.30 uur (’s middags vrij)

donderdag

8.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur

vrijdag

8.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur

De totale schooltijd over 8 jaar moet minimaal 7.520 uur
bedragen. Uiteraard voldoen wij hier ruimschoots aan.
Dit schooljaar bedraagt het aantal uren:
- voor de groepen 1 t/m 4 930 uur
- voor de groepen 5 t/m 8 1002 uur.
Tijdens de ochtendpauze houden de leerkrachten toezicht
op het schoolplein.
Tussen de middag, na het eten, wordt dat gedaan door
ouders van het overblijven en de laatste 10 minuten door
een leerkracht. Vanaf dat moment, om 12.50 uur, is het
schoolplein weer toegankelijk voor de kinderen die tussen
de middag thuis hebben gegeten.
Voor alle groepen gaat de deur ‘s morgens om 8.20 uur
open en ‘s middags om 12.55 uur. De kinderen mogen
’s ochtends naar de klas worden gebracht. De kleuters
mogen ook ’s middags naar de klas worden gebracht.

Schoolverzuim
Bij afwezigheid van een kind, ontvangen wij graag voor
schooltijd een telefoontje. Een briefje meegeven aan een
broer of zus mag natuurlijk ook; wel graag altijd met de
reden van het verzuim.
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Schorsing en verwijdering van leerlingen
Het gebeurt bijna nooit, maar soms moet een kind
worden geschorst. Het wordt dan voor een bepaalde
periode de toegang tot de school ontzegt. Soms moet een
kind zelfs worden verwijderd. Tot zo’n zware maatregel
kan worden overgegaan als een kind zich bijvoorbeeld
herhaaldelijk niet houdt aan de schoolregels en/of als er
sprake is van ernstig wangedrag.
Voordat er tot schorsing of verwijdering wordt besloten, is
er natuurlijk intensief overleg met de ouders geweest.
Daarin is gezocht naar een oplossing ter voorkoming van
zo’n ingrijpende maatregel. De leerplichtambtenaar en
inspecteur van onderwijs worden van een schorsing op de
hoogte gebracht.
Op onze school is een beleidsstuk over toelating en
verwijdering aanwezig. Dit beleid geldt voor de gehele
stichting Meer Primair.

Sportpas
Ieder jaar mogen de kinderen vanaf groep 1 zich inschrijven voor de JeugdSportPas (www.sportservice- haarlemmermeer.nl). Ze kunnen dan in vier lessen kennis maken
met verschillende sporten. Zo willen wij het sporten in het
algemeen stimuleren en de kinderen helpen bij het kiezen
van hun favoriete sport.
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Vakantierooster 2018-2019

Verzekering Meer Primair

Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Het bestuur van onze stichting heeft voor alle leerlingen
een verzekering afgesloten. Deze is van kracht gedurende
de schooltijden en één uur ervoor en erna. Bovendien
geldt de verzekering tijdens evenementen die door onze
school worden georganiseerd. Het is niet mogelijk om alle
voorwaarden hier te publiceren. Meer informatie hierover
is te verkrijgen bij de directie. Uitgangspunt van deze
verzekering is wel, dat de schoolverzekering een schadeclaim slechts accepteert, wanneer de particuliere verzekeraars in gebreke blijven en de school aansprakelijk kan
worden gesteld.

03-09
20-10 t/m 28-10
22-12 t/m 06-01
16-02 t/m 24-02
19-04 t/m 22-04
27-04 (valt in de meivakantie)
19-04 t/m 05-05
30-05 t/m 31-05
08-06 t/m 10-06
13-07 t/m 25-08

Vrije dagen

Stichting Leergeld

De volgende dagen zijn studiedagen voor het team.
Op die dagen zijn alle kinderen vrij:
28 september, 1 oktober, 5 oktober en 1 februari.

Stichting Leergeld is een landelijke hulpverlenende
organisatie voor schoolgaande kinderen. Voor ouders of
verzorgers met een beperkte inkomenssituatie kan een
beroep gedaan worden op Stichting Leergeld. Zij biedt
deze kinderen kansen en wil hun de mogelijkheid bieden
om mee te doen met schoolse en buitenschoolse activiteiten, lessen op cultureel en muzikaal gebied, zwemlessen,
schoolreis en dergelijke. De vergoeding kan aangevraagd
worden via het aanvraagformulier op de website van
Stichting Leergeld. Wilt u hier gebruik van maken, dan
kunt u dat aangeven bij de directie.

Verjaardagen
Wanneer een kind jarig is, zetten wij het graag in het
zonnetje. Na het toegezongen worden, mogen kinderen
trakteren. Dat is overigens geen verplichting. Wij hebben
gemerkt dat heel veel ouders creatief zijn in het bedenken
van een ongezoete traktatie. Wij juichen dit van harte toe.
Twijfelt u over een traktatie? Bespreek het even met de
leerkracht.

Verjaardagsfeestjes
Soms geeft een kind een partijtje. Het uitdelen van
uitnodigingen in of bij school veroorzaakt bij kinderen die
niet van de partij zijn nogal eens “stil verdriet”. Wij zouden
het daarom heel fijn vinden als de uitnodigingen buiten de
schoolse sfeer op hun bestemming komen.

Vervoer
Tijdens excursies maakt de school af en toe gebruik van
particulier vervoer. Een aantal zaken is dan verplicht:
- de bestuurder heeft een inzittendenverzekering;
- er zijn voor en achter in de auto veiligheidsriemen;
- kinderen korter dan 1,5 meter mogen niet voorin
zitten;
- zowel voor als achter in de auto moeten de kinderen
altijd in de riemen zitten;
Dit en meer is vastgelegd in ons veiligheidsplan.
Dit ligt ter inzage bij de directie.
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Be l a ng r i j ke i ns t a nt ie s
Inspectie van het onderwijs
Postbus 431
2100 AK Heemstede
Telefoon: 023-548 34 89

GGD
Bezoekadres locatie Hoofddorp:
Graan voor Visch 14302
2132 VJ Hoofddorp
Telefoon: 023 515 9500

Voor vragen over het onderwijs: telefoon 0800-8051
(gratis)
Educatieve Dienst Onderwijsadvies
Planetenweg 115
2132 HL Hoofddorp
Telefoon: 023 510 00 00
www.onderwijsadvies.nl
info@onderwijsadvies.nl
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Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Haarlemmermeer
Graan voor Visch 14302
2132 VJ Hoofddorp
Telefoon: 023 5541588
www.passendonderwijshaarlemmermeer.nl
info@passendonderwijshaarlemmermeer.nl
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Jeugdgezondheidszorg

17

K
Klachten

23

L
Leerlingadministratie
Leerlingenzorg
Leerlingvolgsysteem
Leerplicht
Leerstof
Leraren
Logopedie
Luizen

14
6
14
26
7
20
27
26

M
Maandviering (groepspresentatie)
Medezeggenschapsraad
Medicijnen (protocol)
Meer Primair
Methoden
Milieu
Missie

22
22
25
4
8
27
5

N
Naam (van de school)
Namen (van personeelsleden)
Naschoolse opvang
Natuuronderwijs
Nederlands (taal)
Nieuwe kinderen (aanmelden)
Nieuwsbrief

3
20
26
9
9
12
22
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31

O
Onderwijsbehoeften
Overgang (naar volgende groep)
Ouderbijdrage
Ouderenquête
Oudervereniging
Ouders
Overblijven
P
Passend onderwijs
Personeel
Pesten stoppen wij samen
Plusklas
Privacy

15
15
27
18
22
22
26

12
20
17
6
25

R
Rapport
Rekenen
Resultaten (van het onderwijs)

15
9
18

S
Scholing (van leerkrachten)
Schoolarts
Schoolfotograaf
Schoolgebouw
Schoolkamp
Schoolrapport
Schoolreis
Schooltijden

21
30
27
4
27
15
27
28

32

Schoolverzuim
Schoolzwemmen
schorsing
Spelling
Sportpas
Stagiair(e)s

28
10
28
9
28
21

T
Taal (Nederlands)
Tussenschoolse opvang

9
26

U
Uitgangspunten (van de school)
Uitstroomgegevens

5
18

V
Vakantie
Verjaardagen
Verjaardagsfeestjes
Verkeer
Vervanging
Vervoer
verwijdering
Verzekering
Verzuim
Visie
Voorschoolse opvang
Voortgezet onderwijs
Vrije dagen

29
29
29
9
21
29
28
28
26
5
26
16
29
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“Goed onderwijs,
dat maak je samen!”

Juliana van Stolbergschool

Bezoekadres: Van den Berghlaan 72 – 74, 2132 AT Hoofddorp
Postadres: Postbus 448, 2130 AK Hoofddorp
Telefoon: 023 - 565 32 80
Email: info@jvanstolberg.nl
Website: www.jvanstolberg.nl
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