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1. Woord vooraf
Voor u ligt de schoolgids van De Ontmoeting.
In deze gids leest u over onze manier van werken en over afspraken en regels op school.
Er staat in wat u van de school mag verwachten en wat wij van ouders en kinderen verwachten.
Het team van de Ontmoeting besteedt heel veel aandacht en zorg aan uw kind. Behalve op leergebied besteden
wij ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, de sportieve vaardigheden en creativiteit.
Daarom hebben wij u als ouders hard nodig en is een goede samenwerking zeer belangrijk.
De schoolgids wordt elk jaar opnieuw samengesteld en is altijd te raadplegen via onze website. Wij verzoeken u
de schoolgids zorgvuldig te lezen.
Wij hopen op een goede samenwerking tussen ouders en school, zodat de kinderen een fijne schooltijd hebben.
Heeft u vragen of opmerkingen, dan bent u altijd welkom!

Namens het team van "De Ontmoeting",
S. Kasteel, directeur
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Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Onze school is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). De kernwaarden zijn
Ontmoeten, Verbinden, Betrokken en Betrouwbaar.
SCOH komt voort uit de protestants-christelijke traditie. We geven onze traditie vorm op een manier die past bij
onze tijd en de omgeving waarin we werken. Met onze principes en uitgangspunten aan de ene kant, en openheid
voor nieuwe en andere opvattingen aan de andere. Identiteit betekent voor ons méér dan levensbeschouwing.
We zien onze identiteit ook terug in onze kernwaarden, de pedagogische opvattingen van de school en in de
onderwijskwaliteit die we nastreven. Onze identiteit moedigt ons aan om na te denken hoe we in de wereld willen
staan. Rituelen zijn waardevol, maar niet het enige. De achterliggende waarden zijn minstens zo belangrijk.
Ouders en school hebben allebei een rol bij het uitdragen en naleven van die waarden.
Op onze scholen en peuterscholen komen kinderen van verschillende achtergronden en afkomst bij elkaar. Een
rijk palet. Dat biedt kansen. Kansen om kennis te maken met andere waarden. Wij geloven dat leerlingen juist
daardoor vertrouwen ontwikkelen. In zichzelf én in de ander.
De voorzitter van het College van Bestuur is dhr. G. J. van Drielen. Voor meer informatie over de SCOH verwijzen
wij u naar de website: www.scoh.nl.
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2. Schooljaar 2019 - 2020
Christelijke Basisschool
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Website:

"De Ontmoeting"
Draaistraat 16
2516 KE Den Haag
070-3995864
ontmoeting@scoh.nl
www.cbsdeontmoeting.nl

Directie:
Directeur
Adjunct

: Mevr. S. Kasteel
: Mevr. M van Wijngaarden

Groepsindeling schooljaar
Groep 1
Groep 1
Groep 2
Groep 3a
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Neveninstroomgroep

2019 - 2020
: S. Simmerman en T. Leder
: P. Lala
: N. Mieremet en S. Simmerman
: I. Sloendregt en M. Wong
: Z. Joukes en C. Saleh
: W. Lachman
: R. Biekhram
: N. de Schepper en I. Sloendregt
: J. van Antwerpen en M. Verbaan
: M. Olivier en C. Saleh

De overige personeelsleden:
Directeur:
Adjunct directeur:
Interne begeleiding:
Bouwcoördinator:
Remedial teacher:
Rekenspecialist:
Gedragsspecialist:
Leerkracht gymnastiek:
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S. Kasteel
M. van Wijngaarden
M. van Wijngaarden en L. van der Stel
J. van Antwerpen
V. van Oudenaarden
M. Verbaan
Z. Joukes
C. Camelia
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Extra hulp aan kinderen
Vertrouwenspersoon:
Contactpersoon:
Administratie:
ICT coördinator:
Schoolassistent/klassenassistent:

Z. Joukes
Z. Joukes
P. Huigen
C. Saleh
J. van Wesel, A. el Kouarty, K. Distel

Schooltijden
Wij werken met een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen op school eten. Zie voor meer informatie over
het continurooster hoofdstuk 10. De schooltijden zijn als volgt:
Groep 1 t/m 8:
Woensdag

8.30 – 14:30 uur
8.30 – 12.00 uur

Om 8.20 uur gaat de deur open. De ouders van de groepen 1 en 2 kunnen dan hun kinderen naar het klaslokaal
brengen. De kinderen uit de andere groepen gaan ’s ochtends direct naar hun klas.
De lessen starten om 8.30 uur.
Vakantierooster

Vakanties

Prinsjesdag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

17-09-2019
21-10-2019
23-12-2019
24-02-2020
27-04-2020
21-05-2020
01-06-2020
20-07-2020

t/m
t/m
t/m
t/m

25-10-2019
03-01-2020
28-02-2020
08-05-2020

t/m 28-08-2020

Vrije dagen en vrije middagen voor alle groepen
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Woensdag

hele dag
’s middags
’s middags
hele dag
hele dag
hele dag
hele dag

Ouderavonden

Kennismakinggesprekken
Informatieavond groep 3 & 8 17:00 uur
Dinsdagmiddag/avond
Donderdagmiddag/avond

Activiteiten/Evenementen

Kinderboekenweek (thema Reis mee!)
Sinterklaasfeest
Kerstviering
Paasviering met paasontbijt
Sportdag/Koningsspelen
Kamp groep 8
Schoolreis
Afscheidsavond groep 8
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16-09-2019
05-12-2019
20-12-2019
03-02-2020
22-05-2020
25-05-2020
27-05-2020

vrije dag i.v.m. een studiedag
vrije middag Sinterklaas
vrije middag voor kerstvakantie
Vrij i.v.m. een studiedag
vrije dag na Hemelvaart
vrij i.v.m. een studiedag
vrij i.v.m. een studiedag

09-09-2019 t/m 20-09-2019
09-09-2019
19-11-2019
19-03-2020
02-10-2019 t/m 13-10-2019
05-12-2019
19-12-2019
09-04-2020
24-04-2020
18-05-2020 t/m 20-05-2020
03-07-2020
14-07-2020
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Gymrooster
dinsdag

donderdag

vrijdag

08:30 – 09:25
09:30 – 10:25

Groep 1a
Groep 1b

8.30 – 9.15
9.15 – 10.00

Groep 3
Groep 4

8.30 – 9.15
9.15 – 10.00

Groep 3
Groep 4

10:30 – 11:25

Groep 2

10.00 – 10.45
10.45 – 11.30

Groep 5
Groep 6

10.00 – 10.45
10.45 – 11.30

Groep 5
Groep 6

11.30 – 12.15
12.15 – 13.00

Taalklas
Pauze

11.30 – 12.15
12.15 – 13.00

Taalklas
Pauze

13.00 – 13.45
13.45 – 14.30

Groep 7
Groep 8

13.00 – 13.45
13.45 – 14.30

Groep 8
Groep 7
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3. Waarom de Ontmoeting?
Missie
Op De Ontmoeting:
Ontwikkel je een veelzijdige basis aan kennis en vaardigheden voor nu én voor later;
Word je uitgedaagd om antwoorden te zoeken op de vragen die je hebt;
Word je wereldwijs en leer je om je plek te vinden en verantwoordelijkheid te nemen in de veranderende wereld;
Leer je jezelf kennen en ontdek je jouw talenten;
Ontdek je hoe jij het beste leert, waar je goed in bent en waarin je nog verder uitgedaagd wil worden.
Visie
Wij gaan onze missie bereiken door onderstaande punten als uitgangspunt te nemen. In de hoofdstukken hierna
maken wij duidelijk hoe wij vormgeven aan onze visie.
Wat mag je van ons verwachten?
Een veilige omgeving: we zien je, we horen je en we waarderen je!
Een team van deskundige en betrokken leraren dat zelf ook voortdurend leert en ontwikkelt
Een moderne en uitdagende leeromgeving
Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
Wat verwachten we van jou?
Dat je aandacht hebt voor anderen en voor je omgeving
Dat je jezelf vragen blijft stellen en in gesprek gaat met anderen
Dat je verantwoordelijkheid neemt voor wat je zegt en wat je doet
Kernwaarden (vanuit deze waarden werken wij en aan deze waarden werken wij)
Verantwoordelijk
Samen
Eigenheid
Lef
Pedagogische opdracht
Wij willen kinderen de leerstof bijbrengen tot een zo goed mogelijk niveau en willen daarnaast een aanvulling zijn
op de opvoedkundige aspecten die de kinderen van thuis meekrijgen. Aangezien wij veel te maken hebben met
anderstalige kinderen, streven wij ernaar ieder kind vanuit zijn of haar achtergrond op een zo hoog mogelijk
resultaat te krijgen.
We hebben op de Ontmoeting een team dat bestaat uit enthousiaste leerkrachten, waaronder 1 vakleerkracht voor
lichamelijke opvoeding. De groepsleerkrachten wisselen regelmatig van leerjaar, dat houdt de leerkrachten scherp
en bij de tijd. Zo bouwen wij als team een schat aan ervaring op. Ook zorgen we ervoor dat onze methodes nieuw
en van deze tijd zijn.
Natuurlijk is goed onderwijs meer dan lesgeven alleen. Wij slagen er ieder jaar weer in om de school extra leuk te
maken. We bereiken dit bijvoorbeeld door theater bezoek, verlengde schooldag cursussen, leuke projecten en
gezellige activiteiten (bijvoorbeeld: voorlees-kampioen, kerstavond, paasviering, kamp groep 8, waterfeest,
schoolreis, verjaardagen van de meesters en de juffen).
Onze school staat midden in de Nederlandse samenleving. Dit betekent dat wij geen eiland zijn. Wij zorgen dus dat
we bijvoorbeeld telefonisch goed bereikbaar zijn.
Het betekent ook dat we zowel voor als tijdens de lessen gebruik maken van het active board, computers, Ipads
en internet. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk samen te werken met alle mogelijke instanties die iets met
onze school te maken hebben, bijvoorbeeld: de peuterleerplek, Dak Kindercentra (voor- en naschoolse opvang),
leerplicht, de jeugd gezondheidsdienst (GGD), schoolmaatschappelijk werk en de Pabo.
Al deze aspecten zorgen ervoor dat Christelijke Basisschool de Ontmoeting een school is die gezien mag worden.
En dat ziet u toch ook graag?
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4. De identiteit van de Ontmoeting
Wij zijn een open protestants-christelijke school, alle kinderen zijn welkom. Wij verwachten dat de ouders en hun
kinderen gedurende de jaren dat de kinderen op school zijn de christelijke grondslag zullen respecteren en
ondersteunen. Tijdens het aanmeldingsgesprek bespreken wij met u de wederzijdse verwachtingen. Ouders dienen
zich te realiseren wat de consequenties zijn van hun keuze voor onze school. Dit geldt voor de waarneembare
uitingen van de christelijke identiteit, zoals godsdienstles, bidden, zingen, vieringen. Het geldt ook voor de minder
waarneembare uitingen. Hierbij denken we aan de wijze waarop leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar
omgaan. We willen duidelijk zijn over onze normen en waarden. U mag ons daar op aanspreken, net zo als wij
ouders en leerlingen daar op zullen aanspreken. Verder kan de school op basis van haar schoolidentiteit bepaalde
keuzes maken als het gaat om lesmethoden en boeken en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan. Van ouders
verwachten we dat zij de vermelde zaken zullen respecteren en dat hun kind(eren) aan alle activiteiten volledig
zullen deelnemen.
Samen staan voor waardevol onderwijs
Het protestants-christelijke gedachtegoed is de basis van onze stichting en de scholen. Het is een belangrijk element
in de onderlinge binding tussen mensen binnen de scholen en tussen verschillende scholen. We doen dat met
respect voor andere opvattingen, zonder onze eigen opvattingen te verloochenen. Wij willen de protestantschristelijke identiteit, onze gemeenschappelijke kracht en bindende factor, versterken en uitdragen. De SCOH staat
voor waardevol onderwijs.
Onze identiteitsnotitie ‘Samen staan voor waardevol onderwijs’ vormt hierbij het kader van waaruit scholen werken.
Er wordt op elke school in teamverband regelmatig gesproken en nagedacht over het thema identiteit in de breedste
zin van het woord.
Wat is nu eigenlijk het ‘bijzondere’ van protestants-christelijk onderwijs? De protestants-christelijke identiteit is het
uitgangspunt van de school, dat wil zeggen dat het Bijbels Evangelie de inspiratiebron is voor het denken en
handelen.
In de praktijk blijkt dat uit een aantal zaken:
1.
2.

3.

4.

Oog hebben voor de wereld om ons heen, waarbij begrippen als gerechtigheid en vrede centraal staan.
Respect hebben voor de ander en voor andere culturen en godsdiensten.
Naast de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van de kinderen is er ook altijd aandacht voor de
persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Elk kind, ieder mens moet in zijn/haar leven keuzes maken.
Daarbij is het van groot belang van welke waarden en normen iemand uitgaat. Een protestants-christelijke
school helpt leerlingen zoeken naar die waarden en normen, die vanuit de Bijbel worden aangereikt.
Op elke school van de SCOH vindt er aan het begin en aan het eind van de schooldag een moment van
bezinning plaats, daarnaast worden de christelijke feesten gevierd. Waar mogelijk worden contacten
onderhouden met de kerken en/of wordt deelgenomen aan wijkgerichte projecten.
Open staan voor contact met de ouders. Behalve via de medezeggenschapsraad stellen de scholen het op
prijs dat de ouders ook op andere wijze betrokken zijn bij het onderwijs dat aan hun kind(eren) wordt
gegeven.

Kledingvoorschriften

en

gedragscode

van

de

Stichting

Christelijk

Onderwijs

Haaglanden

Per 1 augustus 2019 treedt in Nederland de Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking. Ook
onderwijsinstellingen krijgen hiermee te maken. De Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding stelt dat
er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen
onbedekt zijn, of onherkenbaar maakt. Het verbod geldt voor alle vormen van gezichtsbedekking zoals bivakmutsen,
boerka’s, niqabs en integraalhelmen. Een hoofddoek, een geschminkt gezicht, een sluier die het gezicht niet bedekt
of een hoofddeksel valt niet onder het verbod. Incidentele gezichtsbedekking, zoals een masker met een
Halloweenfeest of carnaval, is wél toegestaan. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen, het openbaar vervoer,
overheidsinstellingen en zorginstellingen.Het SCOH-beleid stelt dat leraren geen bijdrage mogen leveren die strijdig
is met de verwezenlijking van de statutair vastgelegde grondslag en doelstelling van SCOH, zowel in woord als
gedrag. Kleding en gedrag van leraren mag niet expliciet refereren aan een andere godsdienstige overtuiging dan
het protestants-christelijke (dus geen keppeltje, hoofddoek, chador, enz.).
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Voor leerlingen op een SCOH-school zijn kledingvoorschriften vastgesteld.
Het volgende geldt:
1. Kleding mag niet onhygiënisch zijn.
2. Kleding mag niet aanstootgevend zijn (= tot ergernis wekken)
3. Kleding mag geen statement zijn dat in verband gebracht kan worden met discriminatie op ras, kleur,
geaardheid, sexe of politieke overtuiging.
4. Kleding mag de veiligheid van de drager en anderen niet in gevaar brengen.
5. Kleding mag niet disfunctioneel zijn, i.c. het vervullen of uitoefenen van een taak of functie belemmeren.

Sociaal-emotioneel
Gedragsspecialist
Soms heeft een klas baat bij extra ondersteuning op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling in de klas.
De gedragsspecialist ondersteunt de leerkracht hierbij.
Rots & Water weerbaarheidstraining
Wanneer een groep extra ondersteuning nodig heeft op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling in de
klas kan de Rots & water weerbaarheidstraining worden ingezet.
In deze training leren de kinderen op een andere manier naar zichzelf, de ander en situaties te kijken. Rots & water
geeft kinderen handvatten om mentaal sterk te zijn en voor zichzelf en voor anderen op te komen. Maar ook om
samen te spelen en te werken. Dit gebeurt door echt te ervaren en echt te doen!
Klassenkracht: met respect voor de klas
Vorig schooljaar zijn wij gestart met Klassenkracht. Dit is een aanpak om het groepsvormingsproces in de klas actief
te begeleiden. Wij willen namelijk dat er in de klassen een goede groepssfeer is waardoor ieder kind zich op een
veilige en positieve manier kan ontwikkelen in de groep.
Elke letter van respect staat voor een belangrijk onderdeel:
R: Regels, Routines en Rituelen
E: Erbij horen
S: Samenwerken en Samenspelen
P: Persoonlijk Meesterschap
E: Energie
C: Contact en Communicatie
T: Trainen van vaardigheden
Het is belangrijk dat kinderen zich geborgen en veilig voelen op school, maar ook thuis. Sommige kinderen hebben
behoefte om hierover te vertellen in een veilige situatie. Dit kan altijd bij de eigen juf/meester, ook kan het kind
hiervoor naar de contactpersoon: Zahra Joukes.
De ontmoetingsregels
Op onze school willen wij een veilige en positieve leeromgeving creëren waar kinderen uniek kunnen zijn en zich
met plezier kunnen ontwikkelen. De ontmoetingsregels helpen ons hier onder andere bij. Door deze regels leren de
kinderen hoe ze met elkaar en de materialen op school om moeten gaan. De kinderen weten natuurlijk al hoe ze
met elkaar en de materialen om moeten gaan, maar de regels helpen hen hieraan herinneren. Iedere drie weken
staat er een van de Ontmoetingsregels centraal in de school.
Natuurlijk weten onze kinderen hoe ze met elkaar om moeten gaan, maar het kan altijd voorkomen dat een kind
zich niet aan De Ontmoetingsregels houdt. Hieraan zijn consequenties verbonden en deze worden genoteerd in het
groene logboek dat in iedere klas aanwezig is.
Werkwijze ‘dit kan niet’ logboek
Er zijn zes schoolafspraken:
1. Al ben je nog zo kwaad, zorg dat je je handen thuis laat.
2. We zullen goed voor spullen zorgen, dan kunnen we ze weer gebruiken morgen.
3. Voor groot en klein, zullen we aardig zijn.
4. We gebruiken nette taal en dat doen we allemaal.
5. Is het spel niet meer zo top? Los het zelf eerst op.
Maar krijg je het niet uitgepraat? Kijk dan of er een juf of meester staat.
6. Het goede voorbeeld geven we hier, daarvan hebben we allemaal veel plezier.
In elke groep staat een ‘dit kan niet’ logboek, dit is een groene map met een harde kaft. In deze map schrijven
wij de incidenten op.
Afspraak 1 & 2 gaan over vechten en het opzettelijk kapot maken van materialen .
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Afspraak 3 & 4 gaan over de houding van leerlingen ten opzichte van leerkrachten, schelden en pesten.
Afspraak 5 & 6 gaan over gewenst gedrag zoals we dat graag zien in de school.
Het niet naleven van afspraak 1 t/m 4 heeft consequenties.
De consequenties:

Eerste overtreding:

Aantekening in ‘dit kan niet’ logboek - ouders worden gebeld door de leerkracht.

Tweede overtreding: (binnen 8 lesweken na de 1e overtreding)

Aantekening in ‘dit kan niet’ logboek - ouders worden gebeld door de leerkracht.
De schoolleiding wordt op de hoogte gebracht.
De leerling doet 1 dag eigen werk in een andere groep.
Derde overtreding: (binnen 8 lesweken na de 2e overtreding)
Aantekening in ‘dit kan niet’ logboek - ouders worden gebeld door de leerkracht.
Ouders komen op school voor een gesprek met de leerkracht.
De schoolleiding wordt op de hoogte gebracht.
De leerling doet 2 dagen eigen werk in een andere groep.
Vierde overtreding: (binnen 8 lesweken na de 3e overtreding)
Aantekening in ‘dit kan niet’ logboek - ouders worden gebeld door de leerkracht.
De schoolleiding wordt op de hoogte gebracht.
Ouders komen op school voor een gesprek met de leerkracht en de directie.
De leerling doet 2 dagen eigen werk in een andere groep.
Vijfde overtreding: (binnen 8 lesweken na de 4e overtreding)
Aantekening in ‘dit kan niet’ logboek - ouders worden gebeld door de leerkracht.
De schoolleiding wordt op de hoogte gebracht.
Ouders komen op school voor een gesprek met de leerkracht en de directie.
De leerling wordt 1 dag geschorst.
Voor afspraak 3 & 4 hanteren wij een drempel voordat er consequenties aan een overtreding verbonden zitten.

Drempel: De leerling krijgt bij het overtreden van afspraak 3 of 4 tot twee keer toe een aantekening in het ‘dit

kan niet’ logboek. Zodra de leerling de derde overtreding maakt binnen 8 lesweken op de 2 e overtreding gaan de
consequenties zoals hierboven beschreven in.
Op onze website kunt u onder het kopje “sociaal emotioneel” uitgebreidere informatie vinden, zoals het
pestprotocol.
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5. Daar werken we aan
Inleiding
De leerkrachten van onze school zijn niet ‘zomaar’ met uw kind aan het werk. Ons onderwijs is doelgericht. Met de
leerlingen volgen we een bepaald onderwijsprogramma en zorgen we dat de kerndoelen die door de overheid
gesteld worden, worden behaald. Deze kerndoelen zijn daarom heel belangrijk voor de keuzes die we maken in de
onderwijsactiviteiten. Door deze doelen kunnen we altijd direct kijken of wij als school aan de wettelijke
verplichtingen voldoen.
Onderwijs tijd in getallen:
Groep 1 t/m 8 = 960 uur
Urentabel
Vakken
Godsdienst/geestelijke stromingen
Zintuigelijke functieontwikkeling
Rekenen
Taal/ spelling /woordenschat

Groep 1-2
1 uur en 15
min
6 uur
3 uur 45 min
4 uur

Begrijpend lezen

---

Niveau/Technisch lezen

---

(Voorbereidend) Schrijven

4 uur

Groep
3
1 uur
en 15
min
--5 uur
30
min
2 uur
en 15
min
---

Groep
4
1 uur
en 15
min
--5 uur
30
min
6 uur

Groep
5
1 uur
en 15
min
--5 uur
30
min
6 uur

Groep
6
1 uur
en 15
min
--5 uur
30
min
6 uur

Groep
7
1 uur
en 15
min
--5 uur
30
min
6 uur

Groep
8
1 uur
en 15
min
--5 uur
30
min
6 uur

1 uur
en 20
min
2 uur
en 30
m in
1 uur

1 uur
en 20
min
2 uur
en 30
min
20
min

1 uur
en 20
min
1 uur
en 30
min
---

1 uur
en 20
min
1 uur

1 uur
en 20
min
1 uur

---

---

45
min
45
min
45
min
45
min

45
min
45
min
45
min
45
min

45
min
45
min
45
min
45
min

7 uur
en 30
min
1 uur
en 40
min

Studievaardigheden
Aardrijkskunde

---

---

---

Geschiedenis

---

---

---

Natuur/biologie

---

30
min
1 uur

45
min
45
min
45
min
30
min
20
min
---

---

---

30
min
30
min
20
min
---

45 min

45
min
1 uur
30
min

45
min
1 uur
30
min

45
min
1 uur
en 30
min

45
min
1 uur
en 30
min

20
min
50
min
45
min
1 uur
30
min

50
min
25 uur
30
min

50
min
25 uur
30
min

50
min
25 uur
30
min

50
min
25 uur
30
min

50
min
25 uur
30
min

Leefstijl

1 uur

Verkeer

30 min

Engels
Kunstzinnige oriëntatie
Gym

3 uur

Pauze

50 min

Totaal

25 uur
30 min
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45
min
20
min
---

45
min

45
min
--50
min
45
min
1 uur
30
min
50
min
25 uur
30
min

Groep 1 en 2
Een kind dat bij ons op school als 4-jarige binnenkomt, begint als “jongste kleuter” in groep 1. Naarmate het kind
ouder wordt, krijgt het binnen de kleutergroep meer verantwoordelijkheden. Het spelend leren staat centraal in
deze groepen. In de klassen nemen de hoeken een belangrijke plaats in. Denk hierbij aan de huishoek, bouwhoek,
zandtafel, verfhoek, enz. De kinderen doen hier een grote verscheidenheid aan ervaringen op. Zowel in groep 1 als
2 werken we volgens de thema´s van “Ik en Ko”, zoals piraten, circus en ziekenhuis.

De volgende vakken komen hierbij aan de orde:

Sociaal-emotionele ontwikkeling: aan de hand van de methode Leefstijl leren de kinderen samen te spelen en
te delen, omgaan met elkaar, je houden aan afspraken en leren omgaan met gevoelens (boos, blij, bang,
verdrietig).

Functie ontwikkeling: ontwikkelen van de fijne motoriek; leren hanteren van een schaar (op een lijn knippen)
tekenen, kleien, kralen rijgen, enz.

Stimuleren van de visuele waarneming: puzzelen, sorteren, logisch rangschikken, kleuren benoemen,
begripsvorming (groot/klein, voor/achter).

We maken ook een start met voorbereidend rekenen: tellen t/m 10, benoemen van rekenkundige begrippen
als vierkant, driehoek, veel/weinig.

Taalontwikkeling: hier gaat veel aandacht uit naar het uitbreiden van de woordenschat, door middel van
voorlezen, auditieve oefeningen, kringgesprekken, versjes, enz.

Voorbereidend schrijven: wij maken bewegingen op muziek met de methode ‘schrijfdans’. Deze bewegingen
worden met papier, scheerschuim, zand, verf of krijt vormgegeven. De leerling krijgt voldoende vrijheid om de
bewegingen vanuit de eigen belevingswereld te maken.

Godsdienstige vorming, muziek, verkeer, lichamelijke oefening (gym).
Bij alle vakgebieden maken we gebruik van ontwikkelingsmaterialen.
Bij de oudste kleuters in groep 2 worden de ontwikkelingen uit groep 1 voortgezet en de moeilijkheidsgraad
aangepast. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de voorbereidingen voor groep 3.

Voorbereidend schrijven: hierbij letten wij op de juiste pengreep, ontwikkeling van de fijne motoriek van de
voorkeurshand, naam leren schrijven. In groep 2 starten we met de methode “Pennenstreken”.

Voorbereidend rekenen: we breiden de kennis van begrippen uit (meeste, minste), oefenen het getalbegrip
t/m 20 en het leren herkennen en benoemen van de symbolen 1 t/m 20.

Voorbereidend lezen: dit wordt gestimuleerd door middel van rijmen, auditieve synthese (woorden plakken)
en analyse (hakken), geheugentraining en veel verschillende taalspelletjes.
Door gebruik te maken van de observatiemethode “Kijk” volgen we de ontwikkeling van de kinderen. Zo kunnen
wij zien op welk gebied het goed gaat en waar we nog aandacht aan moeten besteden. Bij signalering van
ontwikkelingsachterstanden wordt planmatig hulp gegeven door de groepsleerkrachten.
In groep 3 gaan de kinderen echt leren lezen, rekenen en schrijven. We gaan verder waar we gebleven zijn in
groep 2. In het eerste half jaar besteden we vooral aandacht aan het leren lezen. Iedere week krijgen de kinderen
leeshuiswerk mee naar huis uit de methode Veilig leren lezen. Door deze oefeningen samen met uw kind te doen,
kunt u de taalontwikkeling van uw kind stimuleren. Voor schrijven gebruiken wij de methode Pennenstreken. Bij
het rekenen ligt de nadruk op inzicht in de getallen t/m 10.
Het tweede half jaar moeten de kinderen alle letters beheersen om daarmee meerdere en moeilijkere woorden te
maken en te lezen. De rekenmethode Alles telt richt zich nu vooral op sommen tot 20. Verder leren de kinderen
rekenen met geld en leren ze in stappen de getallenlijn tot 100. Daarnaast leren de kinderen stap voor stap aan
elkaar schrijven. Voor taal en rekenen hebben we speciaal voor het onderwijs ontworpen computerprogramma´s,
waar de kinderen in de klas mee oefenen. Verder besteden we in groep 3 ook lestijd aan wereldoriëntatie, verkeer,
gezond gedrag, muziek, godsdienstige vorming, spel en beweging, handvaardigheid, dramatiek en lichamelijke
oefening.
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Vanaf groep 4 gebruiken we voor taal de methode Taal actief. Deze methode is opgesplitst in drie delen: taal,
spelling en woordenschat. Bij rekenen gaan we verder met de methode Alles telt. De kinderen leren rekenen tot
200, waarbij ook de tafels 1 t/m 5 en 10 aangeleerd worden. Groep 4 start met een methode voor voortgezet
technisch lezen: Station Zuid. Daarnaast wordt halverwege groep 4 een start gemaakt met de methode voor
begrijpend lezen: Leeslink. De vakken waar de kinderen in groep 3 mee zijn gestart, worden in groep 4 verder
uitgebouwd. Vanaf groep 4 kunnen de kinderen huiswerk voor taal, spelling, woordenschat en rekenen mee naar
huis krijgen.
In groep 5 breidt het taalonderwijs zich verder uit. Kinderen leren gebruik te maken van diverse hulpbronnen,
zoals een woordenboek. Bij rekenen leren de kinderen nu sommen tot 1000 en de tafels worden verder aangeboden.
Deze tafelsommen zijn nodig voor de deelsommen, waar de kinderen in de tweede helft van het schooljaar een
begin mee zullen maken. Wereldoriëntatie wordt gesplitst in drie verschillende vakgebieden: natuur & techniek,
aardrijkskunde en geschiedenis. Halverwege het schooljaar komt topografie hier nog bij.
Vanaf groep 6 hoort uw kind bij de bovenbouw, de grootste kinderen van de school. Hierbij hoort dat deze
kinderen ook moeten leren omgaan met een grotere verantwoordelijkheid. Natuurlijk de basisvaardigheden (taal,
rekenen en lezen), maar ook de vakken van wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek) en
sociale redzaamheid (verkeer, gezond gedrag, enz.) komen veel aan bod. Daarnaast wordt er gestart met een
nieuwe methode: Blits. Deze methode biedt studievaardigheden aan, zoals kaartlezen en het aflezen van grafieken.

In groep 7 wordt er verder gewerkt met alle zaken die in de vorige groepen al aan bod zijn gekomen. Ook wordt
er in deze groep gestart met een nieuw vak: Engels. We werken met de methode Take it easy. In groep 7 maken
alle leerlingen het theoretisch verkeersexamen. Het hele jaar wordt er hard gewerkt om de leerlingen zo goed
mogelijk op dit examen voor te bereiden. In de laatste periode van groep 7 nemen we de entreetoets af. Naar
aanleiding van de entreetoets wordt er een voorlopig advies gegeven. Ouders worden op school uitgenodigd om
de uitslag te bespreken.
Groep 8 is het laatste jaar op onze school. We werken in dit jaar verder met de methodes die in voorgaande
groepen ook worden gebruikt. In het eerste half jaar ligt het accent op de toelating voor het voortgezet onderwijs.
We schenken aandacht aan de methodelessen, maar we gaan ook op bezoek bij middelbare scholen. Zo bereiden
we uw kind zo goed mogelijk voor op het voortgezet onderwijs. Natuurlijk is het ook belangrijk dat kinderen zelf
met hun ouders naar open dagen van middelbare scholen gaan. In januari krijgen alle kinderen het advies voor het
voortgezet onderwijs. Dit advies wordt bepaald door voorgaande toetsen, de werkhouding en het algehele beeld
van het kind. Vanaf begin februari kunnen de kinderen zich gaan aanmelden op een middelbare school. Aan het
begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een informatiemoment, waarbij de aanmelding verder zal worden
toegelicht.
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In het tweede halfjaar gaan we langzamerhand de methodes afronden, want dan is uw kind pas echt klaar voor
het voortgezet onderwijs. Ook vinden er in het tweede halfjaar van groep 8 gezellige dingen plaats. Zo gaan we
met de groep op kamp en gaan we druk aan de slag met de musical. In de laatste week voor de zomervakantie
vindt de afscheidsavond plaats. De avond zal met de kinderen ingericht worden, zodat het voor hen een leuke
laatste avond op school wordt.
En dan, zo tegen de zomervakantie, zit het laatste jaar er voor uw kind op de Ontmoeting op en is het voorbereid
om verder te gaan in het voortgezet onderwijs!
Projectonderwijs
Kinderen worden nu al opgeleid voor beroepen die nog niet bestaan. Daarbij moeten ze straks, in de toekomst,
zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch kunnen zijn in een steeds veranderende maatschappij. Wij hebben
als school de mooie taak om hen zoveel mogelijk vaardigheden bij te brengen zoals: netwerken, samenwerken,
presenteren, communiceren en mediawijsheid. We willen leerlingen meer betrokken en actief laten zijn, en ze
vragen leren stellen die hen tot een dialoog aanzet.
Om dit doel te bereiken, willen we volgend schooljaar ons onderwijs in de middagen op een andere manier gaan
vormgeven. We willen graag gaan werken in een vorm van projectonderwijs, waarbij we met alle jaargroepen aan
eenzelfde thema werken. Verschillende vakken zullen rondom dat thema gegeven worden.
Op dit moment weten we nog niet precies hoe dit projectonderwijs eruit gaat zien. Wel weten we dat de ochtenden
blijven draaien om de basisvakken, zoals taal, rekenen en lezen. Hoe de middagen worden ingericht, willen we dit
schooljaar verder gaan onderzoeken. Aan het begin van het schooljaar hoort u meer over dit proces.
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6. De ontwikkeling van uw kind, ieder kind is er een
Leerlingvolgsysteem
Vanaf groep 1 is het onderwijs gericht op de ontwikkeling van uw kind en gedurende de hele tijd dat uw kind bij
ons op school zit, wordt zijn/haar ontwikkeling dan ook gevolgd. In groep 1 en 2 gebeurt dit door middel van
observatielijsten van KIJK. Vanaf groep 3 maken de kinderen regelmatig een toets die hoort bij de lesmethodes die
gebruikt worden. Daarnaast hebben we twee keer per jaar twee Cito-weken, waarin de kinderen een toets krijgen
voor rekenen, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat.
Leerlingdossier
Het leerlingdossier is een dossier dat de school verplicht is bij te houden over uw kind. Daarin staan alle gegevens
van uw kind. In het leerlingdossier staat belangrijke, vertrouwelijke informatie. Daarom worden leerlingdossiers
altijd veilig bewaard. Als ouder mag u het dossier van uw kind altijd inzien. U moet hiervoor een afspraak maken
met de directeur van de school. Als de school het dossier van uw kind aan anderen wil laten zien, mag dit alleen
als u hiervoor toestemming geeft. In enkele gevallen is de school verplicht om gegevens uit het dossier aan anderen
te geven, bijvoorbeeld als uw kind naar een andere school gaat. Ook de Inspectie van het Onderwijs mag het
leerlingdossier opvragen zonder uw toestemming. De school moet het dossier bewaren tot uw kind minstens twee
jaar van school is. Sommige gegevens (bijvoorbeeld over verzuimgedrag) moet de school vijf jaar bewaren.
Cito
Vanaf groep 3 t/m groep 8 nemen we twee keer per jaar Cito-toetsen af. In grafieken en tabellen kunnen we zo de
leerlingen volgen. De uitslagen vindt u in het schoolrapport.
In groep 7 nemen we de Cito-entreetoets af en in groep 8 nemen we de Cito-eindtoets af. De resultaten die uw
kind voor deze toetsen haalt, spelen een rol in ons advies over de juiste keuze voor een school van het voortgezet
onderwijs.
Interne zorgcommissie
Wij houden 5 keer per jaar een interne zorgcommissie. Leerlingen waar wij extra zorg om hebben kunnen daar
besproken worden. In deze commissie zitten intern begeleiders, directie, groepsleerkracht, orthopedagoog,
schoolmaatschappelijk werk en de schoolverpleegkundige of de schoolarts. Op uitnodiging kan de wijkagent jeugd
deelnemen aan dit overleg. Als wij uw kind willen bespreken in een interne zorgcommissie, vragen wij hiervoor
eerst uw toestemming. Daarnaast wordt u zelf ook uitgenodigd om aanwezig te zijn wanneer uw kind besproken
wordt.
Groepsbespreking
De leerkrachten en de intern begeleider bespreken drie keer per jaar de vorderingen van de leerlingen. Er wordt
besproken of de leerlingen voldoende vooruit gaan en of ze ergens extra hulp bij nodig hebben. Op die manier
zorgen we er voor dat uw kind de juiste hulp en aandacht krijgt en dat de doorgaande lijn naar de volgende
leerjaren wordt bewaakt. Er is een driewekelijks overleg tussen de intern begeleider en de directie. Tijdens dit
overleg worden de zorgleerlingen besproken.
Rapportage
De leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen drie keer per jaar een rapport. In het rapport staat een overzicht van de
resultaten, zowel van de methodetoetsen als van de Cito-toetsen. De rapporten worden tijdens de rapportavond
besproken, waarna u het rapport mee naar huis mag nemen. Het is belangrijk dat u bij de rapportgesprekken
aanwezig bent, zodat we de voortgang van uw kind goed kunnen bespreken.
Extra hulp
Kinderen waarvan uit toetsgegevens blijkt dat ze met bepaalde onderdelen moeite hebben, krijgen hiervoor extra
hulp. Ze krijgen werk dat is aangepast aan hun niveau. Zij zullen dit werk zoveel mogelijk in de eigen klas maken.
Daarnaast streven we ernaar dat deze kinderen regelmatig door een extra leerkracht uit de klas worden gehaald
en individueel of in een klein groepje hulp krijgen. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden wanneer uw kind in
aanmerking komt voor die extra hulp. Op de ouderavond wordt het plan met u besproken.
Groepsoverzichten en het directe instructie model
Elke groep werkt bij ons met groepsoverzichten, op het gebied van spelling en
rekenen. Vanaf groep 7 is er ook een groepsoverzicht voor werkwoordspelling.
In deze groepsoverzichten staat welke leerling welke instructie nodig heeft om
de les zo goed mogelijk te maken. De instructie wordt gegeven op drie niveaus.
Er worden in de overzichten ook doelen voor de klas gesteld. Na een afname
van Cito worden de overzichten geëvalueerd, om te kijken of de doelen behaald
zijn. Hierna worden er voor de volgende periode weer nieuwe groepsoverzichten
gemaakt. Om op drie niveaus instructie te kunnen geven moet een leerkracht
instructie geven via het directe instructie model. Tijdens de instructie doorloopt de leerkracht een paar stappen om
zo te zorgen dat de leerlingen een goede uitleg krijgen van de lesstof.
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Samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel van De Ontmoeting
Passend onderwijs en onze school
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs
Haaglanden). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de gemeenten Den Haag,
Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar
is. Op de website van het samenwerkingsverband (www.sppoh.nl) staat aangegeven welke scholen hierbij zijn
aangesloten.
Ondersteuning binnen de basisschool
Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We denken daarbij vanuit de
mogelijkheden van onze leerlingen en helpen hen zo goed mogelijk die mogelijkheden te benutten. Die hulp bij
het leren noemen we ‘ondersteuning’.
Soms signaleert de leerkracht of de ouder dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar verwachting verloopt.
In zo’n situatie willen we graag met de ouders overleggen. De leerkracht kan daarbij de hulp inroepen van de intern
begeleider van onze school.
Basisondersteuning
Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat
onze school op het gebied van ondersteuning kan bieden. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH
hebben via hun besturen afspraken gemaakt over het niveau van de basisondersteuning in de scholen. Iedere
school binnen SPPOH biedt deze basisondersteuning. Dat houdt in dat elke school haar basiskwaliteit op orde heeft,
het dagelijks handelen altijd op de leerling afstemt (handelingsgericht werken), een interne ondersteuningsstructuur
heeft en een stevig aantal preventieve en licht curatieve interventies kan uitvoeren. Voor onze school geldt dat de
basisondersteuning vooral is gericht op het taalonderwijs; een goede zorgstructuur en doorgaande lijn dragen hier
aan bij.
Wij houden rekening met verschillen in de ontwikkeling van kinderen door persoonlijke doelen te stellen aan
leerlingen. Leerlingen krijgen indien nodig een ontwikkelingsperspectief om ze nog beter te kunnen volgen.
De komende periode gaan we binnen de basisondersteuning extra aandacht geven aan dyslexie en rekenproblemen.
Verder blijven wij ons verdiepen in het woordenschat- en taalonderwijs.
Extra ondersteuning
Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Dat noemen we extra ondersteuning. De
Ontmoeting biedt extra ondersteuning in de vorm van remedial teaching. Tevens zijn wij een neveninstroom school.
Dit houdt in dat wij onderwijs geven aan leerlingen die rechtstreeks uit het buitenland komen. Indien nodig bieden
wij een eigen leerlijn.
Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH zorgen we ervoor dat voor ieder kind de juiste
extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door ambulante begeleiding bij ons op school (een arrangement) of
(tijdelijke) plaatsing op een andere school. Aan de inzet van extra ondersteuning gaat altijd uitgebreid overleg
vooraf met de ouders en de benodigde deskundigen. We zoeken daarbij ook zoveel mogelijk de samenwerking met
het centrum voor jeugd & gezin (CJG).
Neveninstroom groep
Op De Ontmoeting hebben we regelmatig te maken met kinderen die het Nederlands nog niet (voldoende)
beheersen. Wanneer deze kinderen bij ons op school komen, worden zij gedurende het eerste jaar vijf dagen per
week opgevangen in de neveninstroom groep. Op school noemen wij dit de taalklas. Hier is de prioriteit het leren
van de Nederlandse taal, maar wordt ook rekenen aangeboden. Nadat het kind 10 maanden onderwijs heeft
gevolgd, wordt het door een medewerker van het Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO) getoetst, waarna
de leerling eventueel uitstroomt naar een reguliere groep. Het streven is dat de kinderen na een jaar het Nederlands
dermate beheersen dat zij het onderwijs in de klas voldoende kunnen volgen. Wanneer deze doelstelling gehaald
wordt, ontvangen zij het diploma Nederlands. Op basis van hun leeftijd en hun rekenniveau worden zij naast de
taalklas ook ingedeeld in een stamgroep. Dit is de groep waar ze hoogstwaarschijnlijk naar uitstromen bij het
behalen van het diploma Nederlands.
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Tot slot
Belangrijk is te weten dat onze school gaat voor goed onderwijs. Wij streven ernaar om altijd in overleg met de
ouders van onze leerlingen tot goed onderwijs en een optimale ondersteuning van onze leerlingen te komen.
Wanneer het, ondanks alle inspanningen, toch niet lukt om tot een gezamenlijk plan voor de leerling te komen,
kunt u ons altijd vragen contact op te nemen met het samenwerkingsverband SPPOH. Samen met de adviseur
van SPPOH kan dan besproken worden hoe toch een bij de leerling passend plan kan worden gemaakt.
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7. Naast kennis ook…
Kennis vergaren is op school uiteraard erg belangrijk. Daarnaast organiseren wij ook veel andere activiteiten die de
gezelligheid, het ‘thuis voelen’ en de sfeer op school verhogen. Dit doen we onder andere door onderstaande
activiteiten.
Schoolreis – schoolkamp
Elk jaar gaan we op schoolreis met groep 1 t/m groep 7. Wij proberen ervoor te zorgen dat de bestemming van de
schoolreis voor alle kinderen op school aantrekkelijk is. Groep 8 gaat drie dagen op kamp. Wij maken u erop attent
dat de bestemming van schoolreis en schoolkamp ieder jaar weer een verrassing is. Wij gaan er van uit dat alle
kinderen meegaan. Het zijn verplichte schooldagen. De kinderen die niet mee kunnen, krijgen op school een
aangepast lesprogramma.
Sport en gezondheid
Wij vinden dat een gezonde geest en een gezond lichaam elkaar positief beïnvloeden. Daarom proberen wij te allen
tijde de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan sportieve activiteiten. Daaronder vallen activiteiten van de
verlengde schooldag en onze jaarlijkse sportdag.
Kinderboekenweek
Jaarlijks vindt de Kinderboekenweek plaats. Dit evenement kunt u zien als een schoolbreed project. We ondernemen
binnen de school allerlei activiteiten die te maken hebben met het thema van de Kinderboekenweek van dat jaar.
Grote feesten
Gezien het feit dat wij een christelijke school zijn, vieren we de christelijke feesten. Daarnaast vieren wij het
Sinterklaasfeest. Voor feesten van andere godsdiensten geven wij graag de ouders de ruimte. Dat kan alleen als
het van tevoren is aangevraagd bij de directeur.
Ouders
Wij zien het als een uitdaging om het contact met de ouders te verbeteren. Dit doen wij door middel van
kennismakingsgesprekken en rapportgesprekken. Daarnaast is er een intakegesprek tussen de ouder en de
leerkracht nadat een kind bij ons is ingeschreven en een paar weken in de groep zit.
Wij geven één dagdeel oudereducatie. Deze educatie wordt aangeboden via ouder- en school plus en helpt met
taal, opvoeding, gezondheid en schoolzaken.
Ouderbetrokkenheid
Sinds een aantal jaar hebben wij een werkgroep ouderbetrokkenheid. Deze werkgroep heeft als doel ouders meer
betrokken te maken bij de school. In vorige schooljaren zijn er bijvoorbeeld panelgesprekken met ouders gehouden,
om te kijken wat ouders van een bepaald onderwerp vinden en wat de school kan doen om ouders hier meer in te
betrekken. Dit schooljaar zal er een begin gemaakt worden met het opzetten van een ouderraad.
Leerlingenraad
Naast ouders willen we ook graag de leerlingen mee laten denken over zaken die spelen op school. Vanaf groep 5
worden er uit elke groep twee leerlingen gekozen voor de leerlingenraad. Dit gebeurt met een eerlijke verkiezing.
De leerlingen die gekozen worden, blijven tot en met groep 8 in de leerlingenraad. Een aantal keer per jaar
vergaderen zij over wat er op school speelt. Daarnaast organiseren zij aan het einde van het jaar een disco voor
alle leerlingen van groep 5 tot en met 8.
Website
Op www.cbsdeontmoeting.nl kunt u de website van onze school vinden. Regelmatig worden op deze site nieuwe
dingen geplaatst.
Social Schools
Op school werken wij met de app Social Schools. Leerkrachten kunnen informatie, foto’s en berichten delen over
zaken die spelen in de groep. Daarnaast kunnen er schoolbrede mededelingen gedeeld worden, door bijvoorbeeld
de directie.
Als u kind bij ons op school komt, ontvangt u via de mail een uitnodiging om de Social Schools pagina van de groep
van uw kind(eren) te volgen.
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8. Partners van de school
Onze school maakt gebruik van de diensten van verschillende instellingen. Dat doen we om ons onderwijs aan te
vullen met tentoonstellingen, excursies, materialen en kennis die deze instellingen ons
bieden.
Bibliotheek
De bibliotheek verzorgt een lesaanbod waar wij op school gebruik van kunnen maken.
Bovendien gaan wij met de groepen 1 t/m 8 regelmatig naar de bibliotheek om boeken
te lenen. Uw kind kan gratis lid worden van de bibliotheek (070-3993542). Formulieren
daarvoor zijn op school verkrijgbaar. Voor adresgegevens zie de adressenlijst achterin
deze schoolgids.
Afdeling Milieu van de Dienst Stadsbeheer
We werken samen met de afdeling Milieu van de Dienst Stadsbeheer om ons
onderwijs nog aantrekkelijker te maken. Ze hebben een uitgebreid aanbod van
activiteiten. Zo kunnen er via de dienst leskisten geleend worden en kan er
informatie aangevraagd worden. Ze geven ondersteuning bij natuur- of
milieuprojecten op school of bereiden een excursie voor in bijvoorbeeld het
Zuiderpark.
De stadsboerderij “Molenweide” valt ook onder deze dienst. De meeste lessen,
excursies, e.d. die bij de afdeling Milieu zijn aangevraagd, verlopen in
samenwerking met deze boerderij. De stadsboerderij heeft ook een eigen aanbod. Als u geïnteresseerd bent in de
overige activiteiten van de stadsboerderij kunt u er (met uw kind) het beste eens een kijkje gaan nemen.
Kunstzinnige vorming
Het is in onze ogen belangrijk kinderen ook cultureel en kunstzinnig te vormen. Hiervoor maken wij gebruik van
de diensten van CultuurSchakel. Hieronder valt bijvoorbeeld een bezoek aan een museum of theater.
Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO)
Omdat we de ontwikkeling van uw kind graag zo goed mogelijk willen doen verlopen, maken we gebruik van de
diensten van de plaatselijke onderwijsbegeleidingsdienst: het HCO. Mocht het in het belang van uw kind zijn, dat
er nader onderzoek plaats vindt naar zijn of haar mogelijkheden om het onderwijs te volgen, dan vragen wij – in
overleg met u – een individueel onderzoek aan. Uiteraard worden ook de resultaten van het onderzoek met u
besproken.
Verder maken we ook gebruik van de leerkrachtbegeleiding van het HCO. Dat houdt in dat deskundigen de klassen
bezoeken. Ze kijken dan naar het onderwijsgedrag van de leerkrachten met als doel om het onderwijs bij ons op
school te verbeteren. Soms wordt er gebruik gemaakt van videobegeleiding.
Kinderopvang: de samenwerking met Kim dak
Basisscholen hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een
sluitende opvang van de schoolkinderen tussen 07.30 en 18.00 uur.
De Ontmoeting verzorgt de tussenschoolse opvang (tussen de
middag) zelf.
Voor de voor- en naschoolse opvang heeft de school een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Dak kindercentra. Op de locatie Kim Dak, die naast de school in
hetzelfde gebouw zit, worden kinderen van 4 tot 12 jaar voor schooltijd van 7:30 tot 8:30 en na schooltijd van
14:30 tot 18.30 uur opgevangen. Op margedagen en in schoolvakanties is er opvang van 7:30 tot 18:30 uur. Bij
Kim Dak bieden we de kinderen van de BSO dagelijks activiteiten aan, die hun ontwikkeling ondersteunen.
Voor de jongere broertjes en zusjes biedt Kim Dak dagopvang aan. Ook de dagopvang is gehuisvest naast de
school. Hier vangen we tussen 7:30 en 18:00 uur kinderen van 0 tot 4 jaar op. De groepen waar peuters worden
opgevangen zijn VVE groepen. Net als bij De Ontmoeting en bij peuterleerplek ’t Musje werken we met de methode
Puk en Co. De VVE groepen van Kim Dak, t Musje en De Ontmoeting werken hierin samen.
Voor meer informatie over de verschillende soorten opvang en de kosten hiervan, of om uw kind aan te melden
kunt u terecht bij Dak kindercentra, telefoon 070 750 21 15 of op de website: www.dakkindercentra.nl
Maar u kunt natuurlijk ook gewoon een keertje bij ons binnenlopen.
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Peuterleerplek ’t Musje
De Ontmoeting werkt samen met Peuterleerplek ‘t Musje van
JongLeren.
De methode Puk & Ko, die op de Peuterleerplek wordt gebruikt, is
dezelfde als die van onze school. Zo wordt uw kind stap voor stap
voorbereid op de kleuterklas. De Peuterleerplek is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.

De Peuterleerplekken van JongLeren
JongLeren is dé organisatie in Den Haag waar peuters spelend leren en zich zo ontwikkelen.
Bij JongLeren kunnen peuters ontdekken en ervaren in een vertrouwde en veilige omgeving, waar ruimte is
voor fantasie en creativiteit. We kijken goed naar ieder kind. We kijken wat uw kind nodig heeft en hoe uw
kind zich ontwikkelt. We leren kinderen ook om in een groep te zijn en samen te spelen en te werken. Zo
helpen we de kinderen om zich goed te ontwikkelen. We zorgen ervoor dat kinderen zelfstandig w orden en
ook kunnen samenwerken. Dat is belangrijk voor hun toekomst.

Wat kost de Peuterleerplek?
Dat is voor iedereen anders. Het hangt af van uw persoonlijke situatie. Als u een Ooievaarspas heeft, is de
Peuterleerplek gratis. Op onze website www.jonglerendenhaag.nl kunt u onder ‘wat kost het’ eenvoudig zelf
berekenen wat de Peuterleerplek voor u kost.

Meer informatie?
Voor informatie over o.a. de openingstijden van Peuterleerplek ‘t Musje, kunt u een kijkje nemen op:
http://jonglerendenhaag.nl/peuterleerplekken/peuterleerplek-t-musje/
Of een afspraak maken met één van de pedagogisch medewerkers via 070-2052320.

Samenspel

Als uw kind tussen de 2 en 2,5 jaar is, kunt u samen met uw kind naar de Samenspelgroep. Iedere week
kunt u samen met uw kind komen spelen. Het is niet alleen een gezellige ochtend, maar het is ook
leerzaam. Onze pedagogisch medewerkers laten u zien hoe u al spelend de ontwikkeling van uw kind kunt
stimuleren. Ook leert u andere ouders en kinderen kennen. Samenspel is een gratis activiteit op de
woensdag van 9:00 tot 11:00.

Thema-Doe activiteiten

Vooral de eerste levensjaren zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Wat u thuis met uw kind
doet, en hoe u speelt en praat met uw kind, heeft veel invloed op de ontwikkeling. Om u te ondersteunen
met activiteiten die goed zijn voor de ontwikkeling van uw kind, hebben we elke maand thema -doe
activiteiten.

Wilt u meer informatie over JongLeren?

Neem een kijkje op de algemene website www.jonglerendenhaag.nl
De gezondheid van uw kind
Onze school werkt samen met de schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).
Het CJG is voor Haagse kinderen en hun ouders dé plek voor informatie, advies en hulp bij opgroeien en opvoeden.
In het CJG werkt de GGD Haaglanden met diverse instellingen samen. De schoolartsen en schoolverpleegkundigen
volgen samen met ouders de groei en ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt tijdens een aantal vastgestelde
momenten in de schoolperiode van het kind, waarvoor u een uitnodiging ontvangt.
Gezondheidsonderzoek basisonderwijs
Rond de leeftijd van 5 jaar en rond 10 jaar worden u en uw kind uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek bij
de schoolarts of schoolverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek worden lengte, gewicht, gehoor, ogen, motoriek,
eet- en beweeggedrag van het kind bekeken. Met dit onderzoek wordt de ontwikkeling van uw kind samen met u
gevolgd. Tijdens de onderzoeken is ook ruimte voor vragen en indien nodig wordt samen gekeken naar een
oplossing of extra ondersteuning.
Extra ondersteuning
Het is voor kinderen, jongeren en hun ouders altijd mogelijk om bij de schoolartsen of schoolverpleegkundigen
langs te komen voor een extra onderzoek of gesprek. Aanleiding hiervoor kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over
groei, gehoor, gedrag of gezondheid. Bel hiervoor Het CJG, telefoon: 0800-2854070 (optie 2).
Ook neemt de schoolarts of schoolverpleegkundige deel aan de zorgstructuur van de school. Dit betekent dat de
school, in overleg met u als ouder, voor uw kind een afspraak met de schoolarts kan maken.
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Vaccinaties
Kinderen in Nederland krijgen het Rijksvaccinatieprogramma (RIVM) aangeboden. De inentingen in dit
programma zorgen voor bescherming tegen bepaalde infectieziekten. De schoolartsen en schoolverpleegkundigen
van het CJG voeren deze inentingen uit. Uw kind ontvangt daarvoor automatisch een uitnodiging.
Gegevens van uw kind
De schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het CJG gebruiken de contactgegevens uit de leerlingadministratie
van de school. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij school. Wanneer u niet bent verschenen bij
een afspraak nemen de schoolartsen of schoolverpleegkundigen telefonisch contact met u op. Als dat niet lukt
wordt zo nodig aan de school gevraagd hoe het met uw kind gaat, tenzij u hiertegen bezwaar heeft gemaakt. Op
ons verzoek worden wij als school geïnformeerd over datum en tijdstip van uitnodiging. Indien u dit niet wenst kunt
u dit kenbaar maken aan de schoolarts of schoolverpleegkundige.
Meer informatie en contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de schoolartsen en -verpleegkundigen van het CJG. Op
werkdagen kan dit telefonisch via 0800-2854070 (optie2). Kijk ook op de website www.cjgdenhaag.nl.
Jeugdtandzorg
De tandarts bezoekt de kinderen die aangemeld zijn bij de Jeugdtandzorg zo mogelijk tweemaal per jaar op school.
Na controle ontvangt u bericht over de eventuele behandeling. Deze behandeling zal vanaf dit schooljaar niet meer
via school verlopen. De controles vinden nog wel op school plaats. U kunt uw kind aanmelden of een afspraak
maken bij de Jeugdtandzorg (070-3051222. De adresgegevens staan in de lijst met adressen achterin deze
schoolgids.
Logopedie
In groep 2 is er een screening van alle leerlingen door een logopedist. De resultaten van deze screening worden
met de leerkracht en/of IB-er besproken en zij zal u indien nodig adviseren een verwijsbriefje bij de huisarts te
halen. Daarmee kunt u uw kind dan laten behandelen door de logopediste. Naast de standaard screening in groep
2, kunnen leerlingen uit andere groepen worden aangemeld voor de screening. Als dit voor uw kind geldt, wordt u
hier uiteraard van op de hoogte gebracht. De school heeft contact met (bijna) alle logopedisten in de wijk. Ook is
er afstemming over de behandeling en er wordt informatie uitgewisseld.
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9. De Ontmoeting in cijfers
1 Leerlinggegevens
Totaal aantal leerlingen per 1 oktober 2018 (teldatum) is 205 leerlingen.
We hebben bij de aanvang van schooljaar 2019 / 2020 in totaal 10 groepen.
Groep
1
2
3
4
5
6
7
Aantal
2
1
1
1
1
1
1
Leerlingen
21*
28
26
26
29
25
24

8
1
15

taalklas
1
max 15

*) Groep 1 is een groep waarin leerlingen komen die vier jaar worden. Deze groepen zullen dus steeds groter
worden.
2 Leerlingvolgsystemen
Groep
Leesvoorwaarden
Observatielijsten KIJK
Woordenschattoets
Leestempo
Avi-kaarten
DMT
Spelling
Werkwoordspelling
Rekenen en wiskunde
Begrijpend lezen
Derde groepsonderzoek
Cito-entreetoets
Centrale eindtoets

1

2
2
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6

7
7

8
8

6
6

3
3
3

4
4

5
5

6
6

7
7
7
7
7

8
8
8
8
8

6

7
8

3 Verwijzing en aantal leerlingen naar:
Schooltype
Aantal ll.
2019
Praktijkonderwijs
2
VMBO basisberoepsgerichte leerweg
8
VMBO basis/kader
VMBO kadergerichte leerweg
4
VMBO kader/TL
2
VMBO theoretische leerweg
2
VMBO TL / HAVO
HAVO
1
HAVO/VWO
1
VWO
4
I.S.K.
Kopklas
Cito eindscore
Gemiddelde

3
3
3
3
3

2019
530,6

2018
533,6

2017
540,2

Aantal ll.
2018
2
4
1
6
2
1
3
3
2
2
1

Aantal ll.
2017

Aantal ll.
2016

3

6

1

6

2
1
3
1
4
2

1
2
2
1
1

2016
528,2

Toelating voortgezet onderwijs groep 8
Na de basisschool wacht voor de leerlingen van groep 8 het voortgezet onderwijs. Het is een jaar met verschillende
belangrijke momenten. Bij de leerlingen die naar praktijkonderwijs gaan en een aantal leerlingen die in aanmerking
komen voor leerwegondersteuning, wordt rond november de NIO of NDT-toets afgenomen.
In januari zal de leerkracht van groep 8 de ouders uitnodigen voor een adviesgesprek. Het voortgezet onderwijs
heeft in januari een hele maand met open dagen om je te oriënteren. Begin februari ontvangen alle leerlingen hun
aanmeldingsformulieren met het advies, waarna zij zich kunnen gaan aanmelden bij het voortgezet onderwijs. In
april wordt de centrale eindtoets afgenomen.
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Afspraken m.b.t. het VO advies groep 8 leerlingen
Hoe komen wij tot een schooladvies?
1. De uitslag van Entreetoets groep 7, het cito leerlingvolgsysteem van de gehele basisschool en met name
de Cito E7 zijn leidraad voor het inventariseren van het voorlopig advies. Wat betreft Cito E7 wordt er
extra goed gekeken naar begrijpend lezen. Daarnaast worden belemmerende en stimulerende factoren
van individuele leerlingen meegenomen.
2.

In september worden de ouders in groep 8 uitgenodigd en krijgen zij de informatie over de gang van
zaken en wordt toegelicht hoe de aanmelding in zijn werk gaat.

3.

In november worden de Cito LOVS (B8) afgenomen. De uitslagen van begrijpend lezen, rekenen en
spelling gaan met de ouders mee tijdens het rapportgesprek.

4.

De leerkracht van groep 8 geeft in overleg met IB’er en directeur een voorlopig advies.

5.

De leerkracht vult een digitaal onderwijskundig rapport in voor het VO. Hierin staan naast het uiteindelijke
advies ook de cito resultaten. Verder spelen bij het advies inzet, motivatie, concentratie, tempo, gedrag,
zelfstandigheid en huiswerk een rol.

6.

Adviesgesprek met ouders (januari). Wanneer ouders hun kind hebben ingeschreven en het VO de leerling
geplaatst heeft, gaat het OKR digitaal naar het VO.

Het basisschooladvies wordt bepaald op basis van de volgende informatie:
Entreetoets,
LOVS Cito met name van groep 7 en 8
Rapportcijfers groep 7 en 8,
Werkhouding
Leerlingkenmerken (bijv. motivatie)
Stappenplan verwerking uitslag Cito Eindtoets
1. Zodra de scores van de Centrale Eindtoets bekend zijn, worden deze vergeleken met het basisschooladvies.
Wanneer de score op de Centrale eindtoets hoger is dan het basisschooladvies, moet het advies van de
school worden heroverwogen. Dit is verplicht.
Een aanpassing is niet verplicht.
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2.

Bij heroverweging wordt alle beschikbare informatie nogmaals beoordeeld door de leerkracht van groep
8, de IB’er en de directeur. De school komt op basis van die beoordeling tot een beargumenteerd besluit
over wel of niet bijstellen van het advies.

3.

Er wordt contact opgenomen met de ouders van de kinderen met een afwijkende score met de
mededeling: hogere Cito score—advies blijft gelijk óf het advies wordt naar boven bijgesteld. De papieren
beslissing (wel/geen wijziging) wordt meegegeven wanneer de ouders op gesprek komen.
Daarna kan er niets meer worden gewijzigd!
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10. De Ontmoeting van A tot Z
Aanmelding van leerlingen en toelatingsbeleid
Alle kinderen zijn in principe van harte welkom op De Ontmoeting. Voorwaarde is dat u onze christelijke identiteit
respecteert en deelneemt aan de activiteiten van de school. Als uw kind vier jaar wordt, mag het naar school. Veel
ouders melden hun kind ruim voor deze leeftijd bij een basisschool aan. Wij raden u aan dit ook te doen. Vóórdat
uw kind vier jaar wordt, mag het twee weken van te voren, vijf dagdelen komen wennen.
Nieuwe leerlingen kunnen aangemeld worden op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 08.30 en 15.00 uur bij
de administratie, nadat u een (telefonische) afspraak heeft gemaakt. Bij de inschrijving heeft u het volgende nodig:

Paspoort of ander identiteitsbewijs

Burgerservicenummer van het kind

Gegevens hoogst genoten onderwijs/diploma van de ouders

Zorgpas (die u ontvangt van uw ziektekostenverzekering)

Naam/adres/telefoonnummer van uw huisarts

Indien van toepassing: naam en adres van de vorige school.
Uw kind is geboren voor 1 oktober 2015

De oude procedure blijft van toepassing. U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze. Meer
informatie over de voor uw kind geldende aanmeldprocedure vindt u op de website
www.eenaanmeldleeftijd.nl.

Heeft u uw kind al aangemeld bij een Haagse basisschool? Dan hoeft u niks te doen. Eventuele gedane
toezeggingen blijven bestaan.
Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015

Voor uw kind geldt een nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool.

U ontvangt tijdig een brief met informatie over deze nieuwe procedure.

Aanmelden bij een school voordat uw kind 3 jaar is, is niet nodig en niet mogelijk.
Toelating nieuwe leerlingen
Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten.
Bij aanmelding voor groep 1 wordt eerst gekeken of er al broertjes of zusjes op De Ontmoeting zitten. Daarna
wordt gekeken of het kind al naar peuteropvang ’t Musje ging. Wanneer dat niet het geval is, dan plaatsen wij de
leerling voor groep 1 op de wachtlijst. Indien bij de aanmelding echter blijkt dat onze school het kind niet voldoende
zal kunnen begeleiden, dan zullen wij en het samenwerkingsverband u adviseren een andere school te zoeken. U
kunt uw kind bij de administratie van onze school aanmelden. In een gesprek ontvangt u alle informatie om de
schoolloopbaan van uw kind goed te beginnen. Wij verwachten van alle kinderen die starten in groep 1 dat ze
zindelijk zijn. De school is niet adequaat ingericht voor kinderen die niet zindelijk zijn.

De aanmelding voor kinderen vanaf groep 2

Bij kinderen die vanaf groep 2 of hoger bij onze school worden aangemeld, wordt er contact opgenomen met de
vorige school. Dit is om te bekijken of uw kind bij ons op school voldoende kan meekomen en om het in de juiste
groep te plaatsen. Zijn er hiaten in de leerstof, dan kan uw kind in veel gevallen wel op onze school geplaatst
worden. Uw kind krijgt dan (indien mogelijk) extra begeleiding van de remedial teacher. Over deze extra hulp neemt
de intern begeleider een beslissing. Zijn de problemen echter zo groot dat wij uw kind niet voldoende begeleiding
kunnen geven, dan kunnen wij uw kind niet toelaten en zullen wij u een andere school adviseren. Vaak is er op de
vorige school al een zorgtraject gestart, in dat geval nemen wij de leerling niet aan.
Wij gaan ervan uit dat ieder kind op de juiste school moet zitten. Een kind voelt zich immers niet gelukkig als het
niet kan meekomen op school. De directie beslist over de toelating van de leerling. Wanneer wij merken dat een
kind op veel verschillende scholen heeft gezeten, doen wij extra onderzoek naar de achtergrond van de leerling.
In alle gevallen besluit de directie in welke groep de leerling geplaatst wordt.

Aannamebeleid

De aanname van een leerling is afhankelijk van een aantal criteria:

Heeft het kind al broertjes en/of zusjes op school?

Is er ruimte in de groep waar het kind naar toe zou moeten?

Kan de school de zorg bieden die uw kind nodig heeft?
Het is heel verstandig om van te voren te bellen met school om een afspraak met de administratie te maken voor
inschrijving. U kunt dan direct vragen naar de wachtlijsten voor de verschillende groepen.
De school kent in het kader van Passend Onderwijs een zorgprofiel. In dit zorgprofiel staat beschreven wat een
school wel en niet kan. De school heeft veel geleerd over een aantal “aandachtspunten” van leerlingen. Leerlingen
die dat “aandachtspunt” hebben zouden eigenlijk naar een school voor speciaal onderwijs moeten gaan. Maar
kinderen die dyslexie, faalangst, concentratiemoeilijkheden, lees- en spelling problemen of ADHD hebben of de
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Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn kunnen wél bij ons terecht. Wanneer uw kind een indicatie heeft
op één van deze gebieden, dan kunt u uw kind aanmelden op onze school. In dat geval zal het zorgteam in
samenspraak met de directie onderzoeken of wij uw kind aan kunnen nemen. Hierbij is de samenstelling van de
groep doorslaggevend. Het zorgprofiel van De Ontmoeting laat zien dat onze school niet per definitie geschikt is
voor kinderen met andere indicaties. Bij andere indicaties zal het zorgteam in overleg gaan.
Continurooster
Sinds een aantal jaar werken wij met een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.30 uur naar school gaan. Zij kunnen tussen de middag niet meer naar
huis om een boterham te eten. Het is de bedoeling dat de kinderen voor twee keer eten en drinken meenemen
(voor de kleine ochtendpauze en de middagpauze). Het overblijven wordt verzorgd door overblijfouders. Zij krijgen
hiervoor een kleine vergoeding. Om de kosten voor het overblijven enigszins te dekken, vragen wij voor dit
schooljaar een vergoeding van € 30,00 per kind. Dit geld valt niet onder de regeling van de ooievaarspas, dus zal
voor alle kinderen betaald moeten worden.
Financiën

A. Vrijwillige gezinsbijdrage

De regering vergoedt veel van de kosten die aan het onderwijs van uw kind zijn verbonden. Bepaalde activiteiten
of speciale gelegenheden moeten wij echter zelf betalen. Daarvoor vragen wij u een vrijwillige geldelijke bijdrage
van 17 euro (ouderfonds), meer mag natuurlijk ook. U bent niet verplicht deze schoolbijdrage te betalen, maar het
stelt ons wel in staat iets “extra’s” te doen, zoals een cadeautje bij feestdagen of iets lekkers bij schoolreis. Uiteraard
kunt u inzage krijgen waaraan wij dit geld besteed hebben. Ook aan de MR leggen wij een financiële verantwoording
af. Het geld wordt besteed aan projecten, Sinterklaas, Kerst en Pasen.

B. Kosten schoolreis en kamp

Voor schoolreis wordt een bedrag van ten minste € 22 gevraagd.
Voor kamp wordt een bedrag van ten minste € 80 gevraagd.
Het is niet verplicht om mee te gaan op schoolreis of kamp. Gaat uw kind niet mee dan krijgt hij/zij een alternatief
lesprogramma op school. Het zijn namelijk wel verplichte schooldagen.

C. Sponsoring

Onze school laat zich niet sponsoren.
Financiën van de school: begroting en verantwoording
Voor iedere school is het belangrijk om de financiële zaken goed op orde te hebben. Daarom werken we met een
begroting en meerjarenplannen, die ieder jaar opnieuw worden opgesteld. Door het administratiekantoor wordt
een concept begroting gemaakt. Naar aanleiding van de concept begroting en de meerjarenplanningen vindt in
december of januari een gesprek plaats tussen schooldirectie en de financieel beleidsmedewerker van het
stafbureau van SCOH, waarbij de schooldirectie wijzigingen kan voorstellen. Vervolgens wordt de schoolbegroting
ter advisering voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de school.
De schoolbegroting maakt deel uit van de totale begroting van SCOH. De totale begroting wordt vastgesteld door
het bestuur SCOH.
Daarnaast is het belangrijk om te laten zien wat er met de financiële middelen is gebeurd. Daarom wordt ieder jaar
door SCOH een jaarrekening opgesteld, die wordt gecontroleerd door een accountant. De jaarrekening wordt
ingediend bij het ministerie van onderwijs. Niet iedere school hoeft een eigen jaarrekening te maken, maar alle
SCOH scholen worden opgenomen in één jaarrekening. Wel blijven de reserves die een school heeft opgebouwd
voor die school beschikbaar.
Ook de eigen bankrekeningen van de scholen moeten in de jaarrekening van SCOH opgenomen worden. Daarom
is iedere school verplicht voor elke bankrekening een kasboek bij te houden.
Aan het einde van het kalenderjaar laat de schooldirectie het kasboek controleren door een kascontrolecommissie.
Foto’s/video/sociale media
Er worden regelmatig foto’s en/of video-opnames gemaakt, die voor diverse doeleinden gebruikt worden. De foto’s
zijn vaak op onze website of op Social Schools te bewonderen. Elk schooljaar dient u opnieuw toestemming te
geven voor het maken van foto’s en/of video-opnames van uw kind.
Wij werken met een richtlijn van sociale media:
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wij leren onze kinderen omgaan met social media;
in onze uitingen zijn wij ambassadeurs van de school en de stichting;
wij hanteren de gangbare fatsoensnormen in al onze uitingen;
wij delen met anderen geen vertrouwelijke en persoonlijke informatie;
wij denken twee keer na voordat wij berichten plaatsen;
wij verspreiden positieve berichten op social media;
wat wij berichten klopt met de missie van de school en de stichting;
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wij plaatsen zonder toestemming geen afbeeldingen van ouders, kinderen en leerkrachten op website en
social media;
wij stimuleren actief gebruik van social media;
wij gebruiken social media om ons contact met ouders te versterken;
wij vertrouwen elkaar in het juiste gebruik van social media.

De gedragsregels gelden voor medewerkers van de school, voor de leerlingen van de school en voor de ouders van
de kinderen van onze school of peuterleerplek.
Fotograaf
Ieder jaar brengt de schoolfotograaf een bezoek aan onze school. Wij zullen u van te voren hierover berichten. Uw
kind(eren) worden die dag op de foto gezet. Er worden zowel groeps- als pasfoto’s gemaakt. Daarnaast krijgt u de
mogelijkheid om door te geven of u de broertjes en/of zusjes samen op de foto wilt laten zetten. Dit geldt ook voor
broertje(s) en/of zusje(s) die (nog) niet op school zitten. Wanneer u uw kind(eren) hiervoor aanmeldt, gaan wij
ervan uit dat u de foto’s ook aanschaft.
Gescheiden ouders
Als school hebben we regelmatig te maken met kinderen die uit verschillende gezinssituaties komen. Wij vinden
het belangrijk om hier op een goede manier mee om te gaan. In het dagelijks contact weten we de ouder die het
kind verzorgt vaak goed te bereiken. Wij hebben echter gemerkt dat we lang niet van alle kinderen exact weten
hoe het gezin is samengesteld. Ook weten we niet altijd hoe het gezag over het kind geregeld is.
De wet zegt dat we als school de plicht hebben om beide ouders de informatie te geven over de leervorderingen
van hun kind(eren). Dat wil zeggen: als beide ouders ook het gezag hebben. Om ons zo goed mogelijk aan die
verplichting van de wet te houden, willen we graag van alle kinderen weten welke ouder(s) er met het gezag belast
is/zijn. Tijdens de ouderavond(en) en bij intake/inschrijving wordt dit dan ook aan de ouders gevraagd. Wanneer
er wel twee ouders zijn met gezag, maar deze wonen niet meer bij elkaar, dan kan het zijn dat wij de tweede ouder
ook een rapport toesturen. We vragen u dan ook de mail- en adresgegevens van de andere ouder mee te nemen.
Wanneer u papieren heeft waarin aangegeven wordt dat slechts één ouder het gezag heeft, dan vragen wij u
hiervan een kopie mee te nemen. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk met deze gegevens om.
Gevonden voorwerpen
Regelmatig blijft er gymkleding op school hangen. Wij leggen dit bij elkaar op de gang bij de voordeur, kijkt u daar
even als uw kind iets kwijt is. Na een tijdje wordt het gewassen en is het voorwerp het eigendom van de school.
Voor gevonden sieraden kunt u terecht bij de directie.
Gronden voor vrijstelling van het onderwijs
De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met dien verstande dat die
onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen verschillen. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de
ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan slechts
worden verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling
welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend (zie verder
verlof buiten de schoolvakanties).
Gymnastiek
Tijdens de gymnastiekles is het dragen van gymkleding verplicht. Het is niet toegestaan om de schoenen die op
straat gedragen worden te gebruiken voor de gymnastiekles. Tijdens de gymles mogen leerlingen geen sieraden of
horloges dragen. Vanaf groep 5 wordt er na de gymles gedoucht. Mocht uw kind niet kunnen deelnemen aan de
gymles dan moet u uw kind een briefje meegeven voor de gymleerkracht. Zijn er medische gegevens die van belang
zijn voor deelname aan de gymles, geef deze dan, in belang van uw kind door aan de gymleerkracht.
Als uw kind over- of ondergewicht heeft, dan kan uw kind extra begeleiding krijgen van de jeugdgezondheidszorg.
U vult hiervoor samen met de gymleerkracht een formulier in. In overleg met de jeugdgezondheidszorg wordt dan
bekeken wat nodig is voor uw kind. Mocht u bezwaren hebben, meldt u dat dan zo spoedig mogelijk bij de
gymleerkracht. Heeft u geen bezwaren, dan hoeft u niet te
reageren.
Wilt u meer weten over gezonde levensstijl kijk dan op
www.welgezond.nl/gezondgewicht.
Inschrijven/intake
Zie aanmelding van leerlingen en toelatingsbeleid.
Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt, dus ook op onze school.
Die misverstanden of fouten moeten natuurlijk wel uitgepraat en opgelost worden. Als ouder richt u zich in eerste
instantie tot de leerkracht van uw kind en/of andere direct betrokkene, om te overleggen over zaken waar u zich
niet in kunt vinden. Ons streven is dat elke leerkracht u en/of uw kind altijd serieus neemt en goed naar u en/of
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uw kind luistert en samen met u en/of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt. Mocht u het gevoel krijgen
dat u niet serieus genomen wordt of komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u de zaak bespreken met de
directie of de contactpersoon van de school, Zahra Joukes. De contactpersoon heeft tot taak uw klacht aan te
horen, u door te verwijzen naar de directie of eventueel naar een andere instantie.
Mocht de kwestie na overleg met de directie voor u alsnog niet op een bevredigende wijze zijn opgelost, dan kunt
u uw klacht neerleggen bij de Voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs
Haaglanden. U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de SCOH. Op grond van de
klachtenregeling staat het u ook vrij direct een klacht in te dienen bij de Stichting Geschillencommissies Bijzonder
Onderwijs (GCBO), waarbij de SCOH is aangesloten. Het beleid van de GCBO is er evenwel op gericht dat klachten
zoveel mogelijk binnen de (school)organisatie zelf worden opgelost. In het kader van dit beleid verwijst de GCBO
zaken die nog niet voldoende binnen de organisatie zelf zijn behandeld, naar de organisatie terug teneinde te
bewerkstelligen dat binnen de organisatie alle wegen worden bewandeld om tot oplossing van de klacht te komen.
Kan de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan neemt de GCBO de klacht uiteraard in behandeling.
Gelet op het beleid van de commissie geven wij u dringend in overweging een klacht in eerste instantie op te lossen
op schoolniveau en – indien dit niet leidt tot een voor u bevredigende uitkomst – de zaak voor te leggen aan het
bestuur van de SCOH, in de persoon van de Voorzitter van het College van Bestuur.
Het adres van de Voorzitter van het College van Bestuur van de SCOH is:
De heer G.J. van Drielen
Postbus 18546
2502 EM Den Haag
Tel: 070 - 3118787
Het adres van de Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs is:
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag.
Tel. 070-386 16 97
E-mail info@gcbo.nl
Website www.gcbo.nl
Bij klachten over seksueel geweld of seksuele intimidatie verzoeken we u direct de directeur van de school of de
Voorzitter van het College van Bestuur van de SCOH hiervan in kennis te stellen. Ook kunt u direct contact opnemen
met de vertrouwensinspecteur, tel.nr. 0900 – 1113111.

Vertrouwenspersoon

Als u van mening bent dat uw klacht onvoldoende serieus wordt genomen, kunt u altijd contact opnemen met de
extern vertrouwenspersoon van de SCOH. De taak van de vertrouwenspersoon is na te gaan of de klacht opgelost
kan worden door bemiddeling of dat er aanleiding is tot het indienen van een klacht. Desgewenst begeleidt de
vertrouwenspersoon u bij de verder procedure. De heer Anton Vermeulen en mevrouw Lilian de Leeuw zijn de
externe vertrouwenspersonen van de SCOH. Zij vormen samen het centrum vertrouwenspersonen plus.
Vertrouwenspersonen SCOH (per 1-9-2017)
Centrum Vertrouwenspersonen Plus
Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw
T: 070 – 2600032
M: 06-81316936
E: info@cvp-plus.nl
W: www.info@cvp-plus.nl
Leerkrachtbegeleiding/ School Video Interactie Begeleiding (SVIB)
School Video Interactie Begeleiding is één van de begeleidingsmethodieken die wij als school hanteren om het
onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school zetten wij dit voornamelijk in om de
leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt ingezet bij vragen rondom
onderwijsvernieuwing en leerlingenzorg. De SVIB-er maakt korte beeldopnames in de klas en bespreekt enkele
fragmenten vervolgens na met de leerkracht. De SVIB-er heeft een beroepscode, waarin staat dat de gemaakte
opnames niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke
begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en om
toestemming gevraagd. Wij hopen door deze methodiek nog beter onderwijs te kunnen gaan geven aan onze
leerlingen/ uw kinderen. Mocht u vragen hebben over deze methodiek dan kunnen S. Kasteel en M. van Wijngaarden
deze voor u beantwoorden.
De kwaliteit van leerkrachten is cruciaal voor de leerprestaties van de kinderen in het onderwijs.
Klassenbezoeken/observaties, waarin er naar leerkrachtvaardigheden wordt gekeken, maken het verschil in
kwaliteit. Hierdoor hebben wij besloten om de vaardigheidsmeter van Cadenza in te zetten. Elk jaar worden er
klassenbezoeken afgelegd. Dit kan door de directie gebeuren of door leerkrachten. Tijdens de klassenbezoeken
kijken we naar elkaar met deze vaardigheidsmeter. Door met elkaar in gesprek te gaan over wat er gezien is word
je je bewust van je eigen vaardigheden. Deze vaardigheden kun je laten groeien door deze bewustwording. Het is
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belangrijk om je als leerkracht te blijven ontwikkelen, de school is een lerende omgeving. De plek waar onze
leerlingen zich ontwikkelen op weg naar volwassenheid, daarin moet degene voor de klas ook op die manier voor
de klas staan.
Leerplicht
Zie hoofdstuk verlof buiten schoolvakanties
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Elke basisschool is verplicht een meldcode te hebben. Dit is een stappenplan dat gevolgd wordt bij signalen. De
aandachtsfunctionarissen kindermishandeling bij De Ontmoeting zijn mevr. Van der Stel en mevr. Van Wijngaarden.
MR – medezeggenschapsraad
De MR werkt nauw samen met de directie van de school en vertegenwoordigt het personeel en de ouders. De MR
bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders. Er kan in de MR onder meer gesproken worden over zaken als
schooltijden, nieuwbouw en overblijf. Voor sommige zaken moet de MR instemming verlenen; voor andere mogen
ze advies geven. Iedere ouder kan contact opnemen met de MR over zaken die de school aan gaan.
Het bestuur van SCOH maakt daarnaast gebruik van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Ontruimingsoefening
Ieder jaar oefent onze school het ontruimen van de school bij brandalarm.
Ouderavond
Tijdens de ouderavonden wordt het rapport van uw kind besproken. Ook wordt er gesproken over de sociaalemotionele ontwikkeling. Na afloop van het gesprek krijgt u het rapport mee naar huis.
Ouderhulp
We hebben heel veel ouders nodig die ons kunnen en willen helpen. We kunnen hulp gebruiken bij feesten, bij
hand- en spandiensten en in de medezeggenschapsraad. Het is ook leuk om eens als begeleider mee te gaan naar
een activiteit buiten de school. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de leerkracht van uw kind.
Volgend schooljaar willen wij starten met een ouderraad.
Pestprotocol
Alle kinderen en leerkrachten ondertekenen aan het begin van ieder jaar het pestprotocol. Dit pestprotocol
bespreken we eerst goed met de kinderen, pas daarna ondertekenen we het. Hiermee beloven we dat we ons
allemaal aan de omgangsregels van de school zullen houden. We mogen elkaar daar ook het hele jaar op
aanspreken. Deze regels zijn te vinden in hoofdstuk 4. Mocht er toch gepest worden en leerlingen komen er met
hun eigen juf/meester niet uit dan is Zahra Joukes het aanspreekpunt op onze school.
Privacy protocol van SCOH
Iedere school binnen SCOH beschikt over een privacy protocol. Dit protocol regelt de wijze waarop zorgvuldig en
met inachtneming van alle wet- en regelgeving wordt omgegaan met alle gegevens van uw kind.
Het volledige protocol is op school te vinden ter inzage.
Op school wordt veel vastgelegd als het gaat om de ontwikkeling van uw kind. De school heeft daarin ook wettelijke
verplichtingen.
In het privacy protocol vindt u belangrijke informatie over:

wat wordt bewaard?

wie bewaart het?

hoe lang wordt het bewaard?

wie heeft toegang tot dit alles?

aan wie mogen welke gegevens verstrekt worden?
Schrijft u uw kind in bij ons op school dan kunt u direct een exemplaar van het privacy protocol inzien.
Wist u dat……
 alle toetsresultaten van uw kind worden geregistreerd en bewaard?
 ons Leerling Volg Systeem (LVS) en ons Leerling Administratie Systeem (LAS) gevuld zijn met gegevens
die vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens?
 u als ouder altijd inzagerecht hebt in het dossier van uw kind?
 u daarvoor alleen maar een afspraak met de directeur hoeft te maken?
 u het recht heeft feitelijk onjuiste persoonsgegevens te laten veranderen?
 het toegangsbeheer nauwkeurig en zorgvuldig is vastgelegd?

School Maatschappelijk Werk
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De schoolmaatschappelijk werker, Marianna van Veen, is op donderdag aanwezig. Doelstelling is de schoolloopbaan
en de ontwikkeling van leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit doel kan bereikt worden door het
vroegtijdig signaleren en gunstig beïnvloeden van problemen van de leerling die in de schoolsituatie of thuissituatie
tot uiting komen. Bij problemen kan ervoor gekozen worden een leerling een traject via school maatschappelijk
werk te laten volgen.
De aanmelding voor school maatschappelijk werk verloopt via de volgende stappen:
Signalering: de leerkracht signaleert problemen bij een leerling.
Interne bespreking: de leerkracht bespreekt de zorgen over een leerling met de intern begeleider.
Bespreken met ouders: de zorgen over de leerling wordt met de ouders besproken en zij worden gewezen op de
mogelijkheid van de school maatschappelijk werker.
Aanmelding: als de ouders hulp willen, meldt de intern begeleider hen aan door middel van het
aanmeldingsformulier. De schoolmaatschappelijk werker neemt dan binnen twee weken contact op met de ouders
om een afspraak te maken.
Vervolgens worden een aantal gesprekken gevoerd om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is. Er kan besloten
worden, uiteraard in overleg met de ouders, tot kortdurende hulpverlening (pedagogisch, psychosociaal, praktisch
en informatief). Waar nodig, wordt doorverwezen naar andere hulpverlenende instanties. Verder houdt de school
maatschappelijk werker contact met school over het verloop van het hulpverleningstraject.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Marianna van Veen:
Telefoonnummer: 06-39431129
Mail: M.vanVeen@zebrawelzijn.nl
Snoep
De kinderen mogen geen snoep en/of chips mee naar school nemen. Bewaart u dit liever voor thuis. Alleen bij
verjaardagen mag er op snoep en/of chips worden getrakteerd, maar denkt u eens aan een gezonde traktatie…
(zie traktaties).
Speelgoed
De kinderen mogen geen speelgoed (ook geen harde voetbal) mee naar school nemen. De school biedt de leerlingen
zelf speelmaterialen aan. Iedere vrijdagmiddag mogen de kinderen van groep 1 en 2 wel speelgoed meenemen
voor de speelgoedmiddag. Geeft u uw kind daarbuiten toch speelgoed mee naar school, dan is dat op eigen risico.
Het team en de directie kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor kapotte of verloren voorwerpen.
Door het dragen van wheelies/heelys kunnen flink wat ongelukken gebeuren. Hierdoor hebben wij besloten om
deze schoenen binnen onze school te verbieden.
Stagiaires
We zijn als basisschool niet alleen bezig met de opleiding van uw kind maar ook met het opleiden van onze
toekomstige collega’s. Deze stagiaires zijn onder andere afkomstig van de pabo van de hogeschool “InHolland”.
Vaak zijn er dus extra meesters en/of juffen in de klas. Zij zijn er om het onderwijs te ondersteunen maar ook om
er zelf nog van te leren. Wij verwachten van de stagiaires een professionele houding en van de kinderen hetzelfde
respect als voor hun eigen leerkracht.
Te laat komen
Wij controleren dagelijks of uw kind op tijd op school aanwezig is. Als uw kind 3, 6 of 9x te laat komt dan hanteren
wij de onderstaande regels:
3x te laat: 1e waarschuwing middels een brief.
6x te laat: 2e waarschuwing middels een brief.
9x te laat: 3e brief aan ouders dat er melding wordt gedaan bij leerplicht.
Is uw kind minimaal 9x te laat dan zijn wij verplicht dit door te geven aan de afdeling Leerplicht van de Gemeente
Den Haag.
Traktaties
Als een leerling jarig is, is het erg leuk als de jarige iets van huis mee krijgt om te trakteren. De laatste tijd merken
wij dat de traktaties steeds ‘groter’ worden. Wij willen u met klem verzoeken om een ‘gezonde’ traktatie te geven
(voorbeelden op: www.ggdzw.nl/Traktaties). Met die traktaties willen wij ervoor zorgen dat uw kind gezond blijft.
Verlengde schooldag
Ieder jaar starten we met cursussen na schooltijd. Aan zo’n cursus kan een maximaal aantal kinderen uit groep 1
tot en met 8 meedoen. Een cursus duurt telkens ongeveer tien weken. De kosten worden door de school betaald.
De kinderen kunnen per cursus intekenen, het inschrijven verloopt via Social Schools. Als een kind mee mag doen,
dan is het de bedoeling dat een kind ook iedere keer aanwezig is. We hebben elk jaar hele leuke cursussen zoals
diverse sporten, koken, EHBO, sieraden maken, tekenen en schilderen, maak je eigen knuffel, enz.
Verlof buiten de schoolvakanties
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Vanaf 4 jaar mag uw kind naar de basisschool.
Vanaf 5 jaar is het kind leerplichtig! Dat betekent dat uw kind naar school MOET.
Verlof aanvragen waar het gaat om een werkgeversverklaring mogen wij niet zomaar accepteren.
Er zijn hier twee belangrijke regels van toepassing op:

Het bedrijf moet er onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen door krijgen en dit ook aan
kunnen tonen. Alleen het feit dat tijdens de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt
behaald is onvoldoende. Het is ook niet mogelijk om verlof te krijgen om roosterproblemen van de
werkgever op te lossen.

Er is verder geen enkele mogelijkheid om 2 weken aaneengesloten op vakantie te gaan met het gezin.
Dus bijvoorbeeld ook niet in de kerstvakantie of meivakantie. Ook dit zal in een werkgeversverklaring
moeten worden aangetoond. Verlof in de eerste twee lesweken van het schooljaar is in geen geval
mogelijk.
Op school hebben wij een brochure waar alle informatie rond verlof in staat. Deze kunt u bij mevrouw Kasteel
komen halen als u daar behoefte aan heeft.
Als u nog vragen heeft over de leerplichtwet dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de
school: Rebecca Salcedo, te bereiken op nummer: 06-83644659
Verzekeringen
“Een ongeluk zit in een klein hoekje.” Het kan gebeuren dat uw kind tijdens het spel op het schoolplein of tijdens
andere activiteiten enige (lichamelijke) schade ondervindt of een ander toebrengt. In deze gevallen is een door u
afgesloten Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) van groot belang. Indien u deze niet heeft, raden wij u
aan dit zo snel mogelijk te regelen. Het schoolbestuur heeft een Schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze
verzekering is een aanvullende voorziening op de door u afgesloten Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering en/of
ziektekostenverzekering.
Tijdens de schooltijden en een uur hiervoor en hierna is uw kind verzekerd. De Schoolongevallenverzekering geldt
ook tijdens het schoolreisje, de afscheidsavond en andere activiteiten die we als school met uw kind ondernemen.
Indien u van mening bent een beroep te kunnen doen op deze verzekering, dient u contact op te nemen met de
directie van de school.
De school is niet aansprakelijk voor verlies van waardevolle spullen. Dit geldt voor alle speelgoed en elektronica die
kinderen meenemen. Laat dus bijvoorbeeld gouden sieraden en mobiele telefoons thuis.
Wet bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs
De wet bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs is medio 1999 in werking getreden.
In de wet gaat het om strafbare vormen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik; zedenmisdrijven, zoals
ontucht, aanranding en verkrachting gepleegd door een medewerker van de onderwijsinstelling jegens een
minderjarige leerling. Kern van de wet is een aangifteplicht voor het bevoegd gezag en een meldplicht voor het
personeel. Deze aangifte– en meldplicht geldt bij een zedenmisdrijf, gepleegd door een medewerker van de school.
Daaronder vallen niet alleen personeelsleden, maar ook personen die buiten dienstverband werkzaamheden
verrichten voor de school zoals stagiaires, schoonmaakpersoneel, uitzendkrachten en vrijwilligers. De wet verplicht
personeelsleden om het bestuur van onze school onmiddellijk rechtstreeks te informeren als zij – op welke manier
dan ook – informatie krijgen over een mogelijk zedenmisdrijf, gepleegd door een medewerker van de school jegens
een minderjarige leerling. Het is niet voldoende om zich te wenden tot een tussenpersoon, zoals een lid van de
directie van de school. Het personeelslid is ervoor verantwoordelijk dat de informatie het bestuur bereikt.
In de wet is vastgelegd welke procedure het bestuur moet volgen als het informatie verkrijgt over een vermeend
zedendelict; in alle gevallen verplicht de wet het bestuur om in overleg te treden met de vertrouwensinspecteur
van het Ministerie.
Bij klachten over seksueel geweld of seksuele intimidatie verzoeken we u direct de directeur van de school of de
algemeen directeur van de SCOH hiervan in kennis te stellen. Ook kunt u direct contact opnemen met de
vertrouwensinspecteur, telefoonnummer: 0900 – 111.31.11, bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur.
In geval de conclusie van het overleg is dat er sprake is van een redelijk vermoeden, doet het bestuur aangifte bij
de politie. Vooraf stelt het bestuur de aangeklaagde en de ouders van de klager hiervan op de hoogte.
Ziekte
Als uw kind ziek is, dan moet u het kind vóór 8.30 uur telefonisch afmelden. Natuurlijk kunt ook zelf even
langskomen of een briefje meegeven aan een broertje of zusje.
Wanneer een kind ziek is en niet wordt afgemeld, wordt dit door ons genoteerd als ongeoorloofd afwezig.
Zittenblijven/doubleren
Soms is het wenselijk dat uw kind de lesstof van een jaargroep herhaalt. Wanneer wij hier als school aan denken,
gaan wij hierover in een vroeg stadium met u in gesprek. Op school hebben wij een beleid rond zittenblijven. De
visie van ouders nemen wij mee in onze overweging. De uiteindelijke beslissing ligt bij school.
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