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Onze missie:  

  

'De Eerste Nederlandse Buitenschool is een school voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 13 

jaar met een internaliserende ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische stoornis met een 

bijkomende ontwikkelings- en/of leerachterstand, Wij bieden hen een veilige en stimulerende 

onderwijsomgeving om zich optimaal te ontwikkelen, dit met behulp van een op onze doelgroep 

afgestemde vorm van onderwijs en onderwijsondersteuning.’  

  

  

  

  

 
  

DE EERSTE NEDERLANDSE BUITENSCHOOL  

  
Adres           Doorniksetraat 28, 2587 XM Den Haag  
telefoon    070 - 3556631  
email    administratie@enbs.nl     
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VOORWOORD  
  
Dit is de schoolgids van de Eerste Nederlandse Buitenschool voor het schooljaar 2018-2019, vol 

met informatie over ons onderwijs. Als u onze schoolgids van het vorige jaar hebt gelezen dan 

zult u zeker onderwerpen herkennen, zoals over onze (onderwijs)visie, leerlingenzorg en 

leeropbrengsten.  

Voor informatie over het vorige schooljaar verwijs ik u naar het Jaarverslag 2017-2018 Deze 

schoolgids is een naslagwerk en die kunt u het hele schooljaar gebruiken. U kunt beginnen bij 

de eerste pagina en doorlezen tot de laatste. En een andere manier is om die hoofdstukken of 

onderwerpen te lezen die op dit moment of in de komende maanden uw interesse hebben of het 

meest bruikbaar zijn. In het eerste hoofdstuk vindt u informatie over onze schoolorganisatie. In 

het tweede hoofdstuk beschrijven wij wat voor school we willen worden en wat de mening van 

de onderwijsinspectie, ouders, leerlingen en personeel is over onze school. Over onze 

pedagogische en didactische werkwijzen informeren wij u in de hoofdstukken drie en vier. 

Informatie over de inrichting van onze leerlingenzorg vindt u in hoofdstuk vijf. In het zesde 

hoofdstuk leest u over ons schoolteam. De ouderparticipatie komt in het zevende hoofdstuk aan 

de orde en hoofdstuk acht lichten wij u in over ons financieel beleid. Onze doelen en plannen 

voor het nieuwe schooljaar beschrijven we in hoofdstuk negen. De schoolregelingen en de 

belangrijke data voor het schooljaar 2018-2019 staan in hoofdstuk tien. Als u ondanks of door 

deze informatie behoefte hebt aan meer, weet dan dat de schooldeur voor u openstaat. Een 

persoonlijk gesprek met teamleden of de directie is altijd mogelijk. Veel leesplezier.  

  

  

  

Den Haag, juni 2018  

S. Schutter, locatiedirecteur  

J. Blom, meerscholendirecteur  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

“ONZE SCHOOL IS EEN ONTMOETINGSPLAATS VOOR KINDEREN MET SPECIALE ONDERWIJS- EN  

ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN”    
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1.DE SCHOOLORGANISATIE  
  
De Eerste Nederlandse Buitenschool is een school binnen het speciaal onderwijs voor leerlingen 

met een gedrags-/psychiatrische problematiek in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. Onze 

leerlingen worden in hun ontwikkeling (tijdelijk) ernstig belemmerd door een dominante 

internaliserende emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis. Vanaf augustus 2014 zijn wij, op 

het gebied van de leerlingenzorg, een deel van het speciaal onderwijs binnen het 

samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). De meeste 

leerlingen wonen in Den Haag en komen dagelijks uit de verschillende stadsdelen naar ons toe. 

Door onze regionale functie bezoeken kinderen uit de omliggende gemeenten ook onze school. en 

werken wij samen met de samenwerkingsverbanden PPOD, SPOW, SWV Zoetermeer en SWV 

Gouda.  

  

Het leerlingenaantal  

Sinds februari 2018 bezoeken 117 leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring uit het 

basisonderwijs, onze school. Vanaf de start van het schooljaar 2017-2018 zijn wederom 

leerlingen met een autisme stoornis het meest vertegenwoordigd binnen de school. Zoals in het 

overzicht te zien is blijft het aantal leerlingen met een andere stoornis of gedragsproblematiek 

ongeveer gelijk.   
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Identiteit: Openbaar Onderwijs  

Wij zijn een openbare school. De kenmerken van het openbaar onderwijs zijn in de Grondwet 

(artikel 23) vastgelegd. Wij werken vanuit deze identiteit. Kinderen die behoren tot onze 

doelgroep en waarvan de verwachting is dat zij profijt hebben bij ons onderwijs- en 

ondersteuningsaanbod bieden wij een onderwijsplek. Dit ongeacht de culturele, sociale en 

geografische afkomst en herkomst, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing en ongeacht 

geaardheid van de leerlingen. Een internaliserende psychiatrische stoornis of problematiek is 

niet gebonden aan een sociaal milieu, etnische of culturele achtergrond.   

Onze leerlingen zijn bijzonder en mogen dit, met respect voor elkaar, ook zijn. Dit uitgangspunt 

geldt voor iedereen op onze school, leerlingen, personeelsleden, ouders, andere betrokken 

personen en instanties. Onze school zien wij als dé ontmoetingsplaats voor kinderen waar zij 

kunnen oefenen met sociale omgangsvormen en met het open, respectvol omgaan met elkaar. 

Samen leren, werken en spelen in de klas, in de gymzaal en op het plein. Op school geleerd, 

daarna thuis en op straat toepassen zorgt voor een stevige basis om te groeien en te 

ontwikkelen.    

  

Bestuur  

De Eerste Nederlandse Buitenschool valt onder het bestuur van De Haagse Scholen, stichting 

voor primair en speciaal openbaar onderwijs. Op www.dehaagsescholen.nl is meer informatie 

te vinden.  

  

Onze groenrijke locatie  

Onze school staat in de Doorniksestraat 28 in Scheveningse wijk Belgisch Park in Den Haag. 

Voor de school ligt ons park. Het is unieke en inspirerende omgeving voor onze leerlingen. De 

gebouwen op het terrein zijn in schooljaar 2014-2015 gerestaureerd en gedeeltelijk vernieuwd. 

In de zomervakantie werd het gebouw opgeleverd en zijn we verhuisd. Vanaf het schooljaar 

2015-2016 is deze zeer kindvriendelijke omgeving weer onze onderwijslocatie.  

  

De leerlingen kijken vanuit de klassen uit op dit 

park, zien vogels rondvliegen en eekhoorns in 

de bomen klimmen. Op het terrein zijn twee 

gebouwen, een ruime speelplaats en het eerder 

genoemde park te vinden. Het hoofdgebouw is 

qua indeling traditioneel en in de stijl van 

Berlage gebouwd. Dit gebouw heeft in 2013 de 

status van gemeentemonument gekregen. De 

midden- en bovenbouwgroepen zijn in dit 

gebouw te vinden.   

De directie, de administratie en conciërge 

hebben hier hun werkruimte. Op het terrein is 

een nieuwe dependance gebouwd met daarin 

de gymzaal, drie lokalen, een extra werkruimte 

voor leerlingen en een kantoor. De onderbouw-

groepen en één van de interne begeleiders 

maken gebruik van dit nieuwe gebouw.   

Bereikbaarheid van de school op de Doorniksestraat 28  Bereikbaarheid 

met het openbaar vervoer:  

• buslijn 22 heeft een halte aan de Doorniksestraat voor de school  

• buslijn 23 heeft een halte op de hoek van de Duinkerksestraat en de Stevinstraat   

• tramlijn 9 heeft een halte op de hoek van de Nieuwe Parklaan en Nieuwe Duinweg. U loopt 

dan in ong.12 minuten naar onze school  

• buslijn 21 heeft een halte op de hoek van de Nieuwe Parklaan en Nieuwe Duinweg. U loopt 

dan in ong.12 minuten naar onze school  

  

 

 

 

 

  

http://www.dehaagsescholen.nl/
http://www.dehaagsescholen.nl/
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Bereikbaarheid met de auto:  

De school is goed bereikbaar met de auto. Tussen de Brusselsestraat en de Gentsestraat is het 

op de Doorniksestraat betaald parkeren. Direct voor de school zijn de parkeerplaatsen 

gereserveerd voor de taxibussen. Vanaf de Brusselsestraat richting de Pompstationsweg kan vrij 

worden geparkeerd op de Doorniksestraat. Op het schoolterrein mag zonder toestemming van 

de directie i.v.m. de veiligheidsvoorschriften niet worden geparkeerd.  

  

Schooltijden  

Onze schooltijden zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur. 

Woensdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. De leerlingen komen om 08.30 uur binnen. De taxibusjes 

kunnen de leerlingen vanaf 8.15 bij de poort afzetten. Er is op dat moment toezicht aanwezig. Het 

gevoel ‘Fijn dat je er bent’ en het vinden van de rust en de concentratie om te leren, staan in de 

eerste tien minuten centraal. In de ochtend is er een kort moment om te eten/drinken en 15 

minuten om buiten te spelen. Leerlingen blijven ook in de middagpauze op school. De 

middagpauze bestaat uit een lunch van 30 minuten en een speeltijd van ook 30 minuten. Tijdens 

alle eet- en speelmomenten begeleiden de leerkrachten en onderwijsassistenten de leerlingen. 

Naast het ontspannende karakter van de pauze gebruiken we die tijd ook om de 

zelfredzaamheid, én de sociale en communicatieve vaardigheden te oefenen.  

Een aantal dagen per schooljaar is de schooldag verlengd. Op de dag van de schoolreis is de 

schooltijd van 08.30 tot 17.00 uur. Hetzelfde geldt voor de meerdaagse schoolreis (het 

schoolkamp). Ons jaarlijkse zomerfeest is meestal van 16.00 tot 19.00 uur. De school is dan een 

vrolijke en bruisende ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders, familie, oud-leerlingen en andere 

belangstellenden. Dit feest, met een ontspannend en vooral een sociaal karakter, heeft een 

muzikaal thema. We zijn niet voor niets een muzikale Kunstmagneetschool.   

  

Onderwijstijd      

Maximale aantal uren met de huidige 

lestijden:  

  

156 lesdagen van 5,5 uur  = 858 uur  

(40xma/39xdi/39xdo/38xvr) van 8.30-15.00    uur  

40 lesdagen op woensdag van 4 uur (8.30- = 160 uur  

12.30 uur)  

   
   

Totaal aantal lesuren 2018-2019:  = 1018 uur Ingezette margeuren (7 

margedagen van 5,5  =  46,5 uur uur en 2 woensdagen van 4 uur)      

Totale onderwijstijd 2018-2019  = 971,5 uur  

  

  

Ter informatie:  

Verplicht minimum aantal uren is 960 per schooljaar voor leerlingen vanaf 7 jaar  

Beschikbare margeuren 2018-2019 (lesuren - verplicht minimum aantal) = 58 uur   

Voor schooljaar 2018-2019 blijft 11,5 uur margetijd gereserveerd staan. Deze kunnen nog 

opgenomen worden bij calamiteiten.  

  

Als een leerling acht volledige schooljaren bij ons de lessen volgt, krijgt hij in totaal minstens 

7572 uren onderwijs aangeboden.   

De overheid schrijft voor dat een kind in het primair onderwijs ( inclusief het Speciaal 

Onderwijs) minimaal 7520 uur krijgt. Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per 

dag.  

De verdeling over 8 jaar onderwijs als volgt:   

- de eerste 4 schooljaren (onderbouw) minimaal 3520 uur  

- de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3760 uur  

- de overgebleven 240 mogen de scholen zelf verdelen over de onderbouw en de 

bovenbouw.(De overheid spreekt niet over een middenbouwsectie)  

  

 

 



EERSTE NEDERLANDSE BUITENSCHOOL   SCHOOLGIDS 2018-2019    9   

Het aantal lesuren dat onze leerlingen in hun hele schoolloopbaan volgt is vaak moeilijk vast te 

stellen. Leerlingen komen na één of meerdere schoolwisselingen naar ons toe. Het is dan niet 

altijd te achterhalen hoeveel uren de leerlingen onderwijs hebben gevolgd. Soms is het lage 

aantal uren verklaarbaar omdat er sprake is geweest van deeltijdonderwijs of een gedeeltelijke 

ontheffing van de leerplicht, voor bijvoorbeeld een therapie. Andere leerlingen zijn eerder 

geschorst en/of bleven langdurig thuis.   

De ‘overgebleven’ 240 uur worden verdeeld over de eerste 4 schooljaren.   

  

We kiezen ervoor om jaarlijks meer dan het minimum van 880 lesuren aan leerlingen tot 7 jaar te 

bieden en meer dan het minimum van 960 uur aan leerlingen vanaf 7 jaar. Er is hierdoor meer 

tijd om te leren en te oefenen. Door het verschil tussen het minimum aantal uren en het aantal 

gegeven lesuren kunnen we inspelen op calamiteiten, zoals winterse gladheid waardoor 

taxibussen niet kunnen rijden, én kunnen we tijd vrijmaken voor studiedagen van het team.  

  

De urenopbouw is als volgt: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt per dag vijfenhalf 

uur les gegeven (tussen 8.30 uur tot 15.00 uur) en op woensdag vier uur (van 8.30 uur tot 12.30 

uur). Deze lestijden gelden voor alle leerlingen. Voor de taxibussen is het niet mogelijk dat jongere 

en oudere leerlingen op één schooldag op verschillende tijden worden opgehaald. De lestijden 

gelden ook voor leerlingen die door ouders gebracht worden of zelfstandig reizen. Het lesrooster 

is namelijk gebaseerd op deze tijden. De leerlingen hebben allemaal een uur pauze, behalve op 

de woensdag. Ten aanzien van de vakantieplanning volgen wij de richtlijn van ons bestuur.  

Vakantieregeling en margedagen schooljaar 2018 / 2019:   

                                                

margedag  maandag   17-09-2018  

Prinsjesdag  dinsdag     18-09-2018  

margedag  maandag    08-10-2018  

margedag  vrijdag     02-11-2018  

herfstvakantie    22-10-2018 t/m vr 26-10-2018  

margedag  donderdag  06-12-2018  

kerstvakantie    24-12-2018 t/m vr 04-01-2019  

margedag  maandag  28-01-2019  

voorjaarsvakantie    25-02-2019 t/m vr 01-03-2019  

margedag    woensdag   20-03-2019  

margedag  maandag   08-04-2019  

Goede Vrijdag  vrijdag    19-04-2019  

meivakantie    22-04-2019 t/m vr 03-05-2019  

margedag  woensdag   29-05-2019  

Hemelvaartsdag 

en dag erna  

  30-05-2019  t/m vr 31-05-2019  

Tweede  

Pinksterdag  

maandag   10-06-2019  

margedag  vrijdag  05-07-2019  

zomervakantie    22-07-2019 t/m vr 30-08-2019  

  

  

De margedagen worden op wisselende dagen ingezet. Twee margedagen houden we achter 

de hand om in te kunnen zetten bij calamiteiten.   

 

Het voorkomen van lesuitval  

We hebben de volgende afspraken gemaakt om lesuitval te voorkomen:  

• het aantal teamleden dat per dag afwezig kan zijn i.v.m. een cursus of verlof is beperkt. 

Er is in principe altijd minstens één teamlid beschikbaar om een groep over te nemen.  

• de niet-groepsgebonden leerkrachten nemen zoveel mogelijk de lessen over als de 

leerkracht afwezig is.  

• onderwijsassistenten nemen de lessen over als zij hiervoor capabel worden geacht 

door de directie. Het overnemen is op vrijwillige basis en onder toezicht van één van de 

interne begeleiders en onder verantwoordelijkheid van de locatiedirecteur.  
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• als er geen invallers zijn treedt een verdeelrooster inwerking. De groepsleerkracht zorgt 

voor voldoende lesopdrachten voor één of meerdere dag/dagen en voor een vaste 

verdeling van de leerlingen over de andere groepen.  

• in uiterste nood zullen wij ouders vragen hun kind een dag niet naar school te sturen. Dit 

zou kunnen bij een onverwacht hoog aantal ziekmeldingen van het personeel. Het is de 

afgelopen jaren niet nodig geweest deze maatregel toe te passen.   

  

Schoolverzuim  

Wij verwachten dat leerlingen alle schooldagen aanwezig zijn. Door veel of langdurig verzuim 

raakt een leerling achter in zijn ontwikkeling. Het gevolg is een verhoogd risico dat ondanks de 

inzet van de school, de doelen in het ontwikkelingsplan van de leerling niet worden gehaald. Een 

zeer onwenselijke situatie. Een achterstand wordt moeilijk ingehaald. Aan- en afwezigheid wordt 

om die reden dagelijks bijgehouden. De reden van afwezigheid wordt genoteerd. Wij vragen de 

ouders/verzorgers ons tijdig op de hoogte te stellen van de reden van de afwezigheid. Is een 

leerling zonder bericht afwezig dan nemen wij contact op met de ouders. Ongeoorloofd en 

langdurig verzuim rapporteren wij aan de leerplichtafdeling in de woonplaats van de leerling. 

Voor het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties volgen we het protocol ‘Leerplicht’ van 

de gemeente Den Haag. Meer informatie leest u in bijlage 3 in deze gids.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
“De toekomstvisie van onze school is in de verschillende beslis-en overlegorganen besproken. 

Het beeld dat in de gesprekken naar voren kwam is dat van een toekomstbestendige, stevig 

gewortelde boom. Een boom uit ons park die vanuit eigen kracht én met zorg en bescherming 

groeit tot een unieke, herkenbare boom.   

  

Een metafoor die toepasbaar is op verschillende niveaus binnen onze organisatie. Het beeld laat 

zich ook goed vertalen naar onze leerlingen. Wat is er mooier dan de komende vier jaar te 

werken aan onze toekomstvisie, namelijk dat leerlingen na hun schoolperiode op de Eerste 

Nederlandse Buitenschool stevig genoeg staan om zich vanuit hun unieke persoonlijkheid en 

hun eigen kracht verder te ontwikkelen op een bij hen passende vorm van voortgezet onderwijs.”   
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2. MISSIE, VISIE EN DOELSTELLING   
  
De kenmerken van het openbaar onderwijs zijn vastgelegd in de Grondwet (art. 23). De missie 

en de doelen van de stichting De Haagse Scholen zijn overgenomen uit het ambitiestatement en 

uit de beleidsagenda voor 2015 - 2019. Zij vormen het raamwerk voor onze eigen schoolbeleid. 

Met de visie, missie en algemene doelstelling van onze school sluiten we dit hoofdstuk af.  

  

De missie en doelen voor de periode 2015-2019 van De Haagse Scholen   

  

Missie: Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen  

  

Wij doen de volgende beloftes aan onze leerlingen en ouders en aan onszelf:  

1. Wij kennen ieder kind.  

2. Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid.  

3. Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leven.  

4. Wij leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.  

5. Wij verbeteren de dialoog met ouders over de ontwikkeling van leerlingen.  

6. Wij onderzoeken en ontwikkelen onze kennis, houding en vaardigheden.  

  

In het ambitiestatement (2015-2020) zijn doelen geformuleerd op drie beleidsgebieden, t.w. de 

pedagogisch-didactische vernieuwing op de scholen, de professionalisering van de 

personeelsleden op de scholen en de externe profilering van het openbaar onderwijs en de 

scholen van de stichting in het bijzonder. Deze doelen zijn verwerkt in hoofdstuk 6 in het 

onderwijskundig- en onderwijsondersteuningsbeleid van onze school, in hoofdstuk 7 bij de 

veranderingen in ons personeelsbeleid en in hoofdstuk 8 als onderdeel van onze externe 

communicatie.  

  

De missie en visie van onze school  

De missie, beloften en doelstellingen van de Eerste Nederlandse Buitenschool geven de kern 

van onze school weer. De missie en de hoofddoelstellingen zijn niet veranderd ten opzichte van 

het huidige beleidsplan. Allebei geven ze volgens ons nog steeds de reden van het bestaan van 

onze school aan. Hoe deze missie luidt?   

  

Onze missie jaar met een internaliserende emotionele, ontwikkelings- of gedragsstoornis 

stoornis én een ontwikkelings- en/of leerachterstand. Wij bieden deze leerlingen een veilige 

en stimulerende onderwijsomgeving zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen door een op 

onze doelgroep afgestemde vorm van onderwijs.’.’  

  

  

  

 

  

  



EERSTE NEDERLANDSE BUITENSCHOOL   SCHOOLGIDS 2018-2019    12   

Onze algemene visie  

De manier waarop we met kinderen willen werken hebben we beschreven in onze visie. ‘Elk 

kind is uniek en heeft ontwikkelingsmogelijkheden. Onze school biedt leerlingen de 

mogelijkheid om zich te ontwikkelen en om zelf grip te krijgen op de persoonlijke 

problematiek, zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen participeren in de huidige en toekomstige 

samenleving’  

  

Onze visie op de relatie tussen onderwijs en ontwikkeling  

Het beheersen van bijvoorbeeld bepaalde zintuigelijke en motorische vaardigheden is volgens 

ons een voorwaarde om de meer schoolse vaardigheden te leren. Dit uitgangspunt hebben wij 

vertaald in een visie op onderwijs en ontwikkeling:   

‘Elk kind doorloopt een eigen, persoonlijke ontwikkeling. Kinderen groeien op een eigen unieke 

manier met eigen doelen en in een eigen tempo. Het verloop van de ontwikkeling en ook het 

maximaal haalbare ontwikkelingsniveau wordt niet alleen bepaald door de emotionele, 

ontwikkelings- en gedragsproblematiek. De leercapaciteiten, het ontwikkelingstempo en de 

sociale omgeving zijn medebepalend voor de ontwikkeling van een kind. Wil een kind profijt 

hebben van het onderwijs dan zijn goed ontwikkelde zintuiglijke, communicatieve, sociale, 

emotionele, motorische en fysieke vaardigheden een voorwaarde.’   

  

De beloften en algemene doelstellingen van onze school  

Vanuit de missie en visie en op basis van de bereikte resultaten hebben we acht beloften 

geformuleerd. Het doel is om vanuit deze beloften de algemene doelstelling van de school te 

realiseren.  

  

Onze beloften voor 2015-2019:   

1. Wij erkennen de unieke groei van elk kind  

2. Wij werken samen met ouders vanuit de kracht onze leerlingen  

3. Wij bieden kinderen met een internaliserende gedragsproblematiek en een daaraan 

gerelateerde onderwijsbehoefte onderwijs aan  

4. Wij bieden leerlingen voor korte en langere periode een veilige school aan vanuit 

traumasensitief onderwijs   

5. Wij stimuleren leerlingen om de verantwoordelijkheid voor hun eigen onderwijsproces te 

nemen  

6. Wij leren leerlingen om samen te spelen, te werken en te leven  

7. Wij brengen leerlingen zover dat zij na groep 8 onze school doorstromen naar een zo 

hoog mogelijke vorm van voortgezet onderwijs  

8. Wij onderzoeken en vernieuwen als team en als individuele schoolmedewerkers onze 

kennis, onze attitude en onze vaardigheden om zodoende onze beloftes te kunnen 

realiseren in de komende beleidsperiode.  

Algemene doelstelling van onze school  

We willen dat leerlingen van groep 8 na onze school zo zelfstandig mogelijk functioneren en 

doorstromen naar een zo hoog mogelijke vorm van het voortgezet onderwijs.   

Deze doelen worden bereikt of zo dicht mogelijk benaderd door ons onderwijs te richten op:  

• het ontwikkelen van persoonlijke competenties: een leerling die de school verlaat 

beheerst op zijn niveau de leerstof en de vaardigheden die horen tot de kerndoelen van 

het speciaal en basisonderwijs. Deze vaardigheden beperken zich niet tot 

kennisverwerving. Het stimuleren en oefenen van sociale, emotionele, creatieve, 

motorische en taalvaardigheden zijn belangrijk aspecten van ons onderwijs- en 

ondersteuningsaanbod.  

• socialisatie: een leerling die de school verlaat is in staat om op zijn niveau met andere 

kinderen en volwassenen doelmatig samen te werken. Dit moet ruim worden opgevat. 

Ook het samen spelen, samen sporten, zichzelf kunnen presenteren en het toepassen 

van geldende normen en waarden zijn deelaspecten van deze socialisatie.  

• zelfstandigheid: een leerling die de school verlaat kan zo zelfstandig mogelijk de 

volgende handelingen uitvoeren: omgaan met de mogelijkheden en beperkingen vanuit 

de stoornis, van en naar school reizen, en in zekere mate de verantwoordelijkheid 

nemen voor zijn leerproces en zijn handelen.  
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Onze specifieke doelgroep geeft samen met onze visie op ontwikkeling en onderwijs, richting 

aan ons onderwijsaanbod en aan onze werkwijze. Het resultaat is een unieke vorm van 

onderwijs voor onze doelgroep in de regio Haaglanden.   

  

De mening van onze ouders, leerlingen, ons personeel en de onderwijsinspectie Afgelopen 

schooljaar zijn door STEDA het MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) en het OTO 
(oudertevredenheidsonderzoek) afgenomen.  
  

MTO  

Het eindresultaat van het MTO in 2015 was een 7,7. Het eindresultaat nu is 7,1.   

Het team is bevraagd op een aantal onderdelen. Deze zijn voorzien van een toelichting:  

• Motivators en dissatisfiers in het werk   

Contact met leerlingen, inhoud werk, sfeer en samenwerking worden gezien als de grootste 

motivators. De structuur op school, contact met leidinggevende en faciliteiten worden als 

dissatisfiers gezien.  

  

• Algemene zaken en randvoorwaarden   

De beeldvorming bij medewerkers is positiever (15% of meer) geworden op de punten: Sfeer en 

inrichting van het gebouw, Gebouw (netjes, hygiënisch) Medewerkers zijn kritischer geworden 

op de punten: ICT infrastructuur  

  

• Leidinggeven en beleid   

Medewerkers zijn kritischer geworden op de punten: Wijze van dagelijks leiding geven, Gemak 

waarmee je werk of welbevinden bespreekbaar kunt maken met leidinggevende, Organisatie 

van interne communicatie (nieuwsbrieven, teamvergaderingen, bouwoverleg etc.), Effectief 

vergaderen, Vergaderingen leiden tot kwaliteitsverbeteringen, Inhoudelijke begeleiding in je 

werk, Procesmatige begeleiding via de gesprekkencyclus.  

Medewerkers zijn kritischer geworden op de punten: Het schoolplan, Zichtbaarheid van 

schoolplan in het dagelijks beleid, Taakbeleid, Mate waarin het beleid bijdraagt aan structuur op 

school, Tevredenheid over het beleid inhoudelijk  

  

• Dagelijkse lespraktijk en leerlingenzorg   

Medewerkers zijn kritischer geworden op de punten: Leer- en hulpmiddelen afgestemd op de 

leerlingen, Mate waarin leerlingen zelfstandig kunnen werken, Tijd voor administratie naast het 

dagelijkse nakijkwerk  

  

• De school en haar omgeving   

De beeldvorming is positiever geworden op de punten: Aanbod brede schoolactiviteiten 

Medewerkers zijn niet kritischer geworden.  

  

• Overig welbevinden en loopbaan   

Medewerkers zijn kritischer geworden op de punten: Contact met collega’s (collegiale 

werksfeer), Communicatie en samenwerking personeel onderling, Verhouding tussen primaire 

werkzaamheden en overige taken, Taakbelasting (balans tussen de zwaarte v/h werk en wat je 

aan kunt), Arbeidsvoorwaarden  

  

• Feedback en complimenten 55% Geeft aan erkenning te krijgen van collega’s over het werk 

dat zij verrichten.  

  

Naar aanleiding van het MTO zijn op directie- management - en teamniveau gesprekken 

gevoerd. Er zijn diverse coachingsmomenten geweest waarbij “veiligheid en communicatie” 

centraal stonden. Hierbij is gebruik gemaakt van ”gedragsdimensie DISC” en de transactionele 

analyse”. Afspraken zijn daaruit voortgekomen. Eind van het schooljaar zal een verkort MTO 

worden afgenomen om vorderingen in kaart te brengen.   
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OTO  

Ouders hebben de school een 8,2 gegeven. In december 2015 een 8,18. Deze resultaten zijn 

bijna gelijk aan elkaar. Wij zijn trots op dit resultaat. De score ligt op de deelaspecten gelijk of 

hoger dan de DHS bench.  

Deelaspecen 

(EENS%)  

Bench 

DHS  

U    Deelaspecten (GOED%)  Bench 

DHS  

U  

Ik heb vertrouwen in 

de kwaliteit van het 

onderwijs.  

74%  79%  Relatie leerkracht(en) - 

kind  

93%  99%  

Vernieuwing waar 

dat kan; het 

onderwijs is 

eigentijds.  

59%  61%  Relatie leerkracht(en) - 

ouder  

91%  91%  

Ik heb vertrouwen in 

het management.  

71%  72%  Ruimte voor persoonlijk 

gesprek  

93%  93%  

Ik voel mij betrokken 

bij de school.   

58%  58%  Mix van sfeer, rust en 

orde in de klas  

85%  95%  

Ik voel me welkom op 

de school.  

88%  88%  Informatie over hoe kind 

zich ontwikkelt  

85%  88%  

De school 

communiceert goed 

naar mij als ouder.  

75%  81%  Individuele aandacht voor 

uw kind  

89%  94%  

De algemene sfeer 

op school is 

positief/opbouwend.  

80%  90%  Alertheid, proactief 

contact als er iets speelt  

87%  85%  

Voldoende aanbod 

buitenschoolse 

activiteiten.  

54%  52%  Kind ontwikkelt zich naar 

zijn/haar potentie  

86%  83%  

School heeft open 

houding naar 

iedereen.  

84%  93%  Aandacht voor aanleveren 

vaardigheden  

91%  92%  

  

Ouders geven aan de school te waarderen. Een aantal uitspraken zijn:  

  

“Ik ben erg tevreden over dat de kinderen mogen zijn wie ze zijn, maar dat ze toch subtiel 

gestuurd worden. Dat zien we thuis erg goed terug en dat is mooi.”   

  

“Persoonlijke aandacht voor het kind en 'competentie management'; het kind stimuleren zich te 

ontwikkelen in waar hij goed in is en ondersteunen in waar hij minder in is. Adequate hulp aan 

ouders indien je als ouder een hulpvraag hebt. Goed omgaan met feedback.”  

  

“Dat de leraren, de leerlingen van andere groepen kennen en de leerlingen de leerkrachten ook 

herkennen. Het is een " kleine" school met een fijne uitstraling, net als een familie”   

  

“De rust, de structuur, de veiligheid, en natuurlijk: het kunnen omgaan met autisme”   

  

“De school straalt rust en veiligheid uit. Een kind mag zichzelf zijn. Er is  aandacht 

voor kindproblematieken en wat dat betekent voor individuele behoeften”  

  

Uiteraard zijn er ook altijd aandachtspunten. In het team zullen de resultaten per groep 

geanalyseerd worden en er zullen per groep doelen gesteld worden. Dat zal in schooljaar 

20182019 gebeuren.  
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Inspectie  

De inspectie heeft de school in maart 2014 bezocht voor een vierjaarlijks bezoek, omdat de 

school een basisarrangement heeft en ministens vier jaar niet was bezocht. Het centrale thema 

was: hoe werkt de school aan haar opbrengsten. Conclusie is dat onze school veel stappen 

heeft gezet op het gebied van opbrengstgericht werken sinds het laatste bezoek in 2010. De 

inspectie stelde tijdens het bezoek geen risico’s vast en het basisarrangement blijft daarmee 

gehandhaafd. De inspectie gaf aan dat we met elkaar trots kunnen zijn op onze school.  
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3. ONZE LEERLINGENZORG   
  
Zo op het eerste gezicht onderscheiden onze leerlingen zich niet van basisschoolleerlingen. 

Toch zijn het kwetsbare kinderen met problemen in hun ontwikkeling door een stoornis, met een 

verhoogd risico op problemen op de vorige school, en vaak ook problemen op een sport- of 

hobbyclub. Onze leerlingen hebben over het algemeen weinig zelfvertrouwen. Door het eerder 

beschreven pedagogisch en didactisch klimaat ervaren leerlingen dat zij geaccepteerd en 

gewaardeerd worden door de andere leerlingen en de teamleden op onze school. Zij leren dat 

het ‘anders zijn’ geen belemmering hoeft te zijn.   

  

Profielschets van de leerlingen  

Bij een schets van onze leerlingen mag de volgende zin niet ontbreken. Onze leerlingen hebben 

een internaliserende ontwikkelings-, gedrags- en/of emotionele stoornis. Het zijn in emotioneel 

en sociaal opzicht zeer kwetsbare kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. In mei 2017 is 

het nieuwe handboek voor psychiatrie, de DSM-V gelanceerd.   

De criteria voor de nieuwe diagnose ASS zijn anders dan die voor de diverse vormen van 

autisme in de vorige editie van de DSM. De belangrijkste wijziging is dat er voortaan twee 

domeinen worden onderscheiden in plaats van drie.  

In de grafiek  een overzicht van de verschillende autisme spectrum stoornissen van onze 

leerlingen, volgens de vorige editie van DSM-IV. Op deze wijze kunnen wij een vollediger beeld 

schetsen.  
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Bij een aantal van onze leerlingen gaat het om emotionele stoornissen. Deze leerlingen hebben 

problemen met het beleven en het uiten van hun emoties. Zij hebben geen grip op hun emoties.   

We spreken dan over:  

• depressieve stoornissen: zoals dysthyme stoornis, depressieve stoornis niet  anders 

omschreven (NAO)  

• angststoornissen: zoals separatie-angststoornis, vermijdingsstoornis, sociale angst, 

selectief mutisme.  

• obsessief-compulsief gedrag (dwanggedachten /-handelingen), specifieke fobieën als 

schoolfobie, en overmatige angststoornis.  

• somatoforme stoornissen: zoals psycho-somatische stoornissen.  

• reactieve hechtingsstoornis: zoals het geremde type.  

• Kinderen met trauma  

  

De tweede groep bestaat uit leerlingen met (psycho)somatische problemen. Deze leerlingen 

hebben:  

• aandachtstekort stoornissen: zoals de aandachtstekort stoornis met hyperactiviteit 

(ADHD), de aandachtstekort stoornis (ADD), en de aandachtstekort stoornis met 

hyperactiviteit niet nader omschreven.  

  

De derde en grootste groep zijn leerlingen met complexe/ diffuse ontwikkelingsstoornissen. Deze 

leerlingen hebben ernstige problemen in het aangaan van sociale relaties, hebben 

tekortkomingen in de verbale- en non-verbale communicatie en in cognitieve vaardigheden als 

taal, motoriek, ordenen en integratie. 

Leerlingen die tot deze groep behoren zijn kinderen met: 

• een stoornis in het autistisch spectrum: autistische stoornis , PDD-NOS, stoornis van 

Asperger.  

• een contactuele-emotionele problematiek.  

• een complexe stoornis als MCDD of meerdere stoornissen.  

• Leerlingen met een trauma, die passen binnen de internaliserende problematiek  

  

De onderwijsbehoefte van onze leerlingen   

Om te profiteren van het onderwijs hebben onze leerlingen door hun stoornis en andere 

problematieken behoefte aan een aangepast vorm van onderwijs. Een zorgvuldige afstemming 

van de pedagogisch-didactische ondersteuning en het pedagogisch-didactisch aanbod op de 

onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen is nodig. Deze specifieke behoeften 

ontstaan door:  

• problemen bij het inzichtelijk leren  

• problemen bij de generalisatie  

• problemen bij het verwerken en onthouden van (complexe) informatie  

• problemen bij het in chronologische en in het juiste perspectief onthouden van 

persoonlijke herinneringen  

• het beperkte vermogen om structuur aan te brengen in hun denken en handelen  

• het beperkte of afwijkende inzicht in de eigen mogelijkheden  

• het geringe vermogen om met de eigen beperkingen om te gaan  

• het beperkte vermogen om zelf de wereld om hen heen te ordenen  

• een beperkt vermogen om auditieve informatie op te nemen en te verwerken  

• de weerstand tegen nieuwe leerstrategieën of nieuwe vaardigheden  

• onzekerheid en faalangst  

• leerblokkades door eerdere negatieve ervaringen  

• het niet (her)kennen, begrijpen en adequaat uiten van emoties  

• beperkte of ontbrekende sociale vaardigheden  

• het beperkte vermogen om interne en externe prikkels te filteren  

• de overgevoeligheid voor o.a. sensorische prikkels  

• geringe communicatieve vaardigheden, waarbij de wederkerigheid miniem is  

• een achterstand in de taal- en spraakontwikkeling en  

• motorische ontwikkelingsachterstanden  
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De beperkingen van ons pedagogisch klimaat  

Door ons specifieke pedagogisch klimaat zijn wij voor bepaalde groepen leerlingen niet de 

geschikte school. Om de veiligheid van leerlingen met eerder genoemde stoornissen te 

waarborgen zien wij als contra-indicatie de volgende stoornissen: conduct-disorder, anti-sociaal 

gedrag, acting-out, oppositionele gedragsstoornis, sterk agerend gedrag en een 

hechtingsproblematiek van het ontremde type. Deze leerlingen hebben behoefte aan een 

specifiek (ortho)pedagogisch klimaat. Dit staat haaks op de leeromgeving waar onze leerlingen 

baat bij hebben. Door het geringe aantal groepen hebben wij geen mogelijkheid om zowel 

kinderen met een internaliserende en bovenstaande externaliserende problematiek de goede 

aangepaste pedagogische begeleiding te bieden. Het combineren van de twee 

begeleidingsvormen ervaren wij als tegenstrijdig en niet in het belang van leerlingen. De andere 

scholen voor leerlingen met gedragsproblemen, zoals de ZMOK-scholen, in Den Haag kunnen 

leerlingen met deze externaliserende problematiek wel de noodzakelijke ondersteuning geven.  

  

Onze visie op ontwikkeling  

Het werken met individuele ontwikkelingsplannen en groepsplannen is gebaseerd op onze visie 

dat elk kind een eigen, persoonlijke ontwikkeling doorloopt en dat er overeenkomsten zijn met 

die van leerlingen in dezelfde leeftijdsgroep zonder een stoornis of problematiek. Naast de 

stoornissen beïnvloeden volgens ons ook de aanleg, het ontwikkelingstempo en de sociale 

omgeving het maximaal haalbare ontwikkelingsniveau van kinderen. Als tweede stellen wij dat 

goede zintuiglijke, sociale, emotionele, motorische en fysieke vaardigheden nodig zijn om de 

meer ‘schoolse’ vaardigheden als lezen en rekenen te leren. Deze twee uitgangspunten staan in 

onze ‘visie op ontwikkeling’ en ‘onderwijsaanbod’. Deze liggen ter inzage op school. Om dit te 

bereiken combineren wij ons onderwijsaanbod met een op het onderwijsgericht 

ondersteuningsaanbod.  

  

Het ontwikkelingsprofiel in relatie met ons ontwikkelingsplan  

Het doel van ons onderwijs is dat een leerling het maximaal haalbare ontwikkelingsniveau haalt 

in de periode dat hij (lees ook ‘zij’) bij ons op school onderwijs volgt. Om het maximaal 

bereikbare niveau te bepalen, stellen we bij toelating het ontwikkelings- en uitstroomprofiel vast. 

De centrale vraag hierbij is welk eindniveau (uitstroomniveau) in groep acht bereikbaar is én wat 

de verwachte haalbare vorm van voortgezet onderwijs is. Wij gebruiken hiervoor het bereikte 

ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en belemmeringen vanuit de stoornis(sen), de 

werkhouding en de intelligentie van de leerling. Na 40 maanden onderwijs krijgt het 

uitstroomprofiel meer vaste vorm en in groep zeven wordt het definitieve uitstroomprofiel 

vastgesteld.   

Voor nieuwe leerlingen wordt binnen vier á zes weken het uitstroomprofiel met de ouders 

opgesteld. Als school en ouders niet tot overeenstemming komen wordt een beroep gedaan op 

de onderwijsconsulenten of wordt een andere school geadviseerd. Elk schooljaar worden de  

ontwikkelingsdoelen opgesteld om dit (eventueel bijgestelde) uitstroomprofiel te bereiken. Aan 

het einde van een schooljaar worden leeropbrengsten en het ontwikkelingsprofiel vergeleken. Bij 

een discrepantie zijn verschillende acties mogelijk, namelijk het aanpassen van het 

onderwijsaanbod, het opstellen van een individueel handelingsplan of het aanpassen van het 

profiel. De eerste twee acties worden ingezet na de tussenevaluatie. Het wijzigen of bevestigen 

van het profiel vindt alleen plaats aan het einde van een schooljaar en is dan gelijk het 

uitgangspunt voor het nieuwe schooljaar.  

  

Om de ontwikkeling van leerlingen te registeren en te plannen gebruiken wij het o.a. het CITO 

leerlingvolgsysteem. Het niveau van het leerstofaanbod en de eerdere toets- en leerresultaten 

van leerlingen bepalen welke toets wordt afgenomen. Voor de leergebieden ‘Nederlandse Taal’ 

en ‘Rekenen en wiskunde’ gebruiken we de toetsen van CITO. De methodegebonden toetsen 

vullen het beeld aan. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd d.m.v. het 

leerlingenvolgsysteem van de Pravoo. De ontwikkeling op het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en 

de wereld’ wordt vanaf groep 5 gevolgd aan de hand van de methodegebonden toetsen of aan 

de hand van de prestaties van de leerling. Om de duur van de toetsperiode te beperken zijn 

toetsweken ingesteld. Zij worden jaarlijks vastgesteld en zijn in deze schoolgids opgenomen.  

Voor de ontwikkelingen op gebied van gedrag, zintuiglijke, motorische en 

spraak/taalvaardigheden worden ook jaarlijks doelen gesteld en geëvalueerd. Het handboek 

Leerlingenzorg ligt op school ter inzage.  
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Leeropbrengsten   

De leerresultaten c.q. de leeropbrengsten van de afgelopen jaren laat zien dat onze drie 

uitstroomprofielen de VMBO Basis-/Kaderberoepsgerichte leerweg, de leerweg 

VMBOTL/HAVO/VWO en als derde de leerweg van het Praktijk Onderwijs zijn. Bij elk van de 

drie uitstroomprofielen behoort een onderwijsarrangement, d.w.z. een minimum onderwijs- en 

ondersteuningsaanbod. Ons huidig basisarrangement is de Basis-/Kaderberoepsgerichte 

leerweg.   

  

Uitstroom groep acht  

De leerlingen van groep acht nemen een speciale plaats in op school. Zij sluiten hun 

basisschoolperiode af en bereiden zich voor op de start in het voortgezet (speciaal) onderwijs. 

Voor de ouders van de leerlingen uit groep zeven en acht organiseren wij jaarlijks een 

informatieavond over het V(S)O. Wij adviseren ouders al in groep zeven, scholen in het 

voortgezet (speciaal) onderwijs te bezoeken en de toelatingscriteria op te vragen. De ervaring 

leert dat de plekjes voor speciale kinderen beperkt zijn. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de 

aanmelding op een school. Voor ons schooladvies in groep acht gebruiken we de resultaten van 

het drempelonderzoek (Het Drempelonderzoek is ontworpen als ondersteuning voor een goed 

schoolverlatersadvies), de NIO-test (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) of 

NDT-test, het overzicht van de jaarlijkse citotoetsen en de cito-eindtoets van groep acht. De 

overdracht van leerlingeninformatie vindt plaats in OT(Onderwijs Transparant). Dit is een plek 

waar digitaal gegevens gedeeld worden met de school, waar de leerling aangemeld is. De 

BOVO (Basis Onderwijs Voortgezet Onderwijs)bewaakt dit proces. Voor meer informatie; zie 

www.bovohaaglanden.nl.  

De verhouding tussen geprognosticeerde uitstroom naar het voortgezet onderwijs en 

daadwerkelijke uitstroom in 2017-2018 is dat 90 % van de leerlingen is toegelaten op de 

onderwijsvorm die genoemd is in het uitstroomprofiel. 4 Leerlingen zijn op een ander niveau 

uitgestroomd dan het verwachte uitstroomniveau. Waarvan 3 hoger zijn uitgestroomd en 1 lager. 

18 Leerlingen zijn aangenomen in het voortgezet speciaal onderwijs (90%) en 2 leerlingen in het 

regulier voortgezet onderwijs (10%), veelal met een vorm van extra ondersteuning.    
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De opbrengst groep 8 in dit schooljaar is een doorstroom van 10 % naar het Praktijkonderwijs, 

55% naar het VMBO Basis-/Kaderniveau en 35% naar het VMBO-TL/HAVO/VWO. De uitstroom 

naar het VMBO en TL/HAVO/VWO is afgenomen. Deze uitstroom ligt lager ten opzichte van 

voorgaand schooljaar.  

De tabel hieronder geeft een nog specifieker beeld weer van deze uitstroom. De uitstroom naar 

het VMBO Basis-/Kaderniveau ligt hoger t.o.v. voorgaand jaar.    

Dit jaar is er geen leerling verwezen naar het VSO-ZMLK . De uitstroombestemmingen zijn 

navenant gelijk aan de prognoses na 50 maanden onderwijs en het advies in groep 8.  

  

  

 
  

Toelaatbaarheidsverklaring en de criteria  

Sinds 1 augustus 2014 beslist het samenwerkingsverband voor passend onderwijs of 

een leerling toelaatbaar is tot het SO en VSO. Het samenwerkingsverband geeft dan een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af.  
Met ingang van 1 januari 2016 is ook een toelaatbaarheidsverklaring nodig voor de toelating tot 

het praktijkonderwijs (pro) en de toewijzing van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) in het 

vmbo. Bij het aanvragen van een tlv voor VSO, PRO en LWOO dient het bestuur van de 

VOschool de aanvraag in bij het VO SWV. 

De voorwaarde om op onze school ingeschreven te worden is een toelaatbaarheidsverklaring 

van de expertgroep van het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs 

Haaglanden of van één van de andere samenwerkingsverbanden in onze regio of van de 

omliggende regio’s. Onze intern begeleiders zijn betrokken bij het aanvragen van een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor onze school. De geldigheid van een TLV kan variëren van 

minimaal 1 jaar tot 3 jaar met een mogelijkheid van verlenging.   

De huidige school van de leerling, waar de leerling is ingeschreven vraagt bij het 

samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring aan. Het samenwerkingsverband beslist 

of de leerling toelaatbaar is in cluster 4. De CVB van onze school toetst vooraf aan de afgifte van  

de TLV of de school het voor het kind benodigde onderwijsaanbod en 

onderwijsondersteuningsaanbod kan bieden.   

Het samenwerkingsverband is verplicht zich te laten adviseren door twee deskundigen. De 

eerste deskundige is een orthopedagoog of een psycholoog. De tweede deskundige is, 

afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling, een psycholoog, een pedagoog, een 

maatschappelijk werker, een arts of een kinderpsychiater.  
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In een MDO(multidisciplinair overleg) rondom het kind, wordt ter plekke een positief of negatief 

besluit genomen over de afgifte van de TLV. Ouders worden voor het MDO uitgenodigd. Het 

MDO is een term die gehanteerd wordt binnen ons bestuur van SPPOH. Andere besturen 

gebruiken hier andere termen om hetzelfde te duiden.  

  
Het samenwerkingsverband bepaalt zelf de criteria en de procedure voor het afgeven van een 

toelaatbaarheidsverklaring. Ook bepaalt het samenwerkingsverband de duur van de TLV.   

  

Bezwaarprocedure   
Tegen een beslissing van een samenwerkingsverband over een toelaatbaarheidsverklaring voor 

SO, VSO, PRO of LWOO kunnen betrokken ouders, maar ook het schoolbestuur, bezwaar 

indienen. Elk samenwerkingsverband is wettelijk verplicht voor deze bezwaarschriftprocedure 

een (bezwaar)adviescommissie te hebben. Die adviescommissie brengt een advies uit aan het 

samenwerkingsverband dat vervolgens een beslissing moet nemen op het bezwaar. In plaats 

van zelf een adviescommissie op te richten, kan een samenwerkingsverband zich aansluiten bij 

de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). Deze Commissie is 

op verzoek van een aantal samenwerkingsverbanden door Onderwijsgeschillen ingesteld. De 

Commissie bestaat uit voorzitters en leden die over specifieke kennis en deskundigheid 

beschikken die nodig is voor het beoordelen van de bezwaren. Inmiddels hebben 120 

samenwerkingsverbanden zich aangesloten bij de LBT.  
De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring toetst of het 

samenwerkingsverband de procedure en criteria voor het afgeven van een 

toelaatbaarheidsverklaring juist heeft toegepast.  
De adviezen van de LBT worden geanonimiseerd gepubliceerd.  

Plaatsingsprocedure  

Ouders worden door de basisschool ingelicht over een verwijzing naar het SO of constateren 

zelf dat het basisonderwijs niet lukt. Bij de basisschool moet een voortraject liggen van de 

aanpak van de ondersteuningsproblemen. De basisschool zet de procedure in via de interne 

zorgcommissie. Het SO wordt geraadpleegd en betrokken bij de aanvraag van de 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV).  Ouders kunnen ook zelf het initiatief nemen, maar altijd wordt 

de basisschool bij de TLV aanvraag betrokken. Ouders kunnen deze verklaring niet zelf 

aanvragen. Uw kind kan bij ons worden ingeschreven als het een toelaatbaarheidsverklaring 

(TLV) van een samenwerkingsverband heeft. De school waar uw kind staat ingeschreven kan bij 

vragen hierover contact opnemen met het samenwerkingsverband waar de 

toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven.   

  

                                                             

                Plaatsingsprocedure Eerste Nederlandse Buitenschool  
  

  

   

            

                     Een TLV is een vereiste om onderwijs te  kunnen volgen op de ENBS  

  

1. Aanmelding   

             De ouders of een voogd nemen contact op om een kennismakingsgesprek te                   

plannen.   

   

2.  Kennismakingsgesprek met de intern begeleider   

Wanneer de ouder/voogd belt, maakt de intern begeleider een afspraak voor een 

kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kan er een toestemmingsformulier 

getekend worden, zodat de ENBS informatie kan opvragen bij de stamschool en 

eventueel andere instanties.  

    

http://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-sbovso-lbt
http://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-sbovso-lbt
http://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-sbovso-lbt/Uitspraken
http://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-sbovso-lbt/Uitspraken
http://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-sbovso-lbt/Uitspraken
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3.  Dossiergegevens  

De dossiergegevens worden door de intern begeleider verzameld.   

     

4.  Observatie:  

De intern begeleider neemt (indien nodig) contact op met de stamschool om een 

observatie te plannen.   

    

5.  Onderzoeks-observatieweek  

Als na de observatie en dossier studie het waarschijnlijk is dat het een leerling voor 

de ENBS zou kunnen zijn, plant de intern begeleider in overleg met de ouders en 

stamschool een onderzoeks-observatieweek (dagen) in. Tijdens deze dagen doet de 

leerling volledig met het lesprogramma mee. Hierbij wordt o.a. gekeken of de leerling 

aansluit bij de doelgroep van de ENBS.   

    

6.  Schrijven toelatingsverslag  

Wanneer de intern begeleider alle informatie bij elkaar heeft verzameld (dossier 

screening, observatie, tijdens de onderzoeks-observatieweek (dagen) wordt er een 

toelatingsverslag geschreven door de Intern begeleider.       

    

7.  Commissie van begeleiding  

Het toelatingsverslag wordt besproken met de Commissie Van Begeleiding van de  

ENBS. Deze commissie wordt vertegenwoordigd door de locatie directeur, 
schoolmaatschappelijk werk, de intern begeleiders van de school, schoolpsycholoog, 
schoolarts, centrum jeugd en gezin en de  logopediste. De Commissie van  
Begeleiding toetst of de leerling past binnen de doelgroep  en of de leerling baat heeft 
bij plaatsing. In het verslag wordt een advies voor het MDO opgenomen over de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van de ENBS om de leerling te kunnen plaatsen. 
De leerling past binnen de school als de school een passend onderwijsaanbod en 
ondersteuningsaanbod kan bieden.   
Alle stappen hierboven genoemd gaan vooraf aan het MDO-overleg. (Multidisciplinair  

Overleg)  

  

8.  Bij toelating  

De internbegeleider neemt contact op met de ouders/ verzorgers/ voogd als de 
Commissie van Begeleiding een uitspraak heeft gedaan. De stamschool neemt 
vervolgens contact op met de Intern begeleider om af te spreken wanneer een 
MDOoverleg kan plaatsvinden. Ouders worden daarbij uitgenodigd. Bij afwijzing  
De school waar de leerling wordt aangemeld heeft de zorgplicht. Dat betekent dat de 

school verantwoordelijk is voor het bieden van een passende plek voor de leerling. 

Als de CVB beoordeelt dat de school niet de benodigde ondersteuning kan bieden, 

gaan school en ouders in gesprek over een plek op een andere school dat de leerling 

wel een passend  aanbod kan bieden.  

  

9.  Ontwikkelingsplan  

Als de TLV is afgegeven maakt de school afspraken met ouders over de datum van 
inschrijving en overplaatsing. Het individueel ontwikkelingsplan wordt binnen vier 
weken na de plaatsingsdatum uitgewerkt en met ouders besproken.   
In het ontwikkelingsplan worden het ondersteuningsprofiel, de leerdoelen en het 

uitstroomprofiel opgesteld.   

  

Wanneer een leerling al in het bezit is van een TLV voor het cluster 4 onderwijs en de ENBS is 

hier niet bij betrokken geweest, kan de CVB een leerling met een contra-indicatie afwijzen. De 

CVB beargumenteert dit.  
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In- en uitstroom van leerlingen  

  

Instroom:  

De 33 geïndiceerde leerlingen die zijn ingestroomd tussen 01-08-2017 en 31-07-2018 zijn 

afkomstig van:    

    

 Daghulp    4  

 Basisschool   19  

 Cluster 4    3  

 Cluster 3    3  

 SBAO    1  

 Anders     3  

 Totaal  33  

Uitstroom tussen 1 oktober 2017 en 31 juli 2018:  

   
Type onderwijs: Reden:  

 Basisonderwijs  1 leerling Verhuizing van leerling  0 leerlingen  
 SBAO  0 leerlingen School in de buurt  0 leerlingen  
 Speciaal onderwijs cluster 4  1 leerlingen Ander onderwijs sluit beter aan  4 leerlingen  
 V (speciaal) O  20 leerlingen Groep 8 leerlingen   20 leerlingen  
 Speciaal onderwijs Cluster 3  2 leerlingen Geen TLV  0 leerlingen  
 Anders  0 leerlingen Andere indicatie  0 leerlingen  

Dagbehandeling  0 leerlingen  

  
 Totaal   24 leerlingen   24 leerlingen  

In vergelijking met vorig schooljaar is dit jaar:  

• Is de instroom van het aantal heel jonge leerlingen uit cluster 4 hetzelfde gebleven.  

• Is het aantal verwijzingen naar het basisonderwijs hetzelfde gebleven  

• Zijn minder leerlingen uitgestroomd naar het vervolgonderwijs  

• Is het aantal leerlingen dat gedurende het schooljaar is uitgestroomd naar een andere 

onderwijssetting afgenomen. Het betreft uitstroom naar scholen waarbij het niveau 

didactisch beter aansluit zoals aanbod van ZMLK-scholen en naar cluster 4 scholen met 

een aanbod voor externaliserende leerlingpopulatie.  

  

Taken van de Commissie van Begeleiding  

De Commissie van Begeleiding heeft als taak het welzijn van de leerlingen op onze school te 

bewaken. De Commissie bestendigt voor nieuwe leerlingen het ontwikkelingsprofiel. Zij stellen 

het toelatingsverslag, het ondersteuningsaanbod en het ontwikkelingsplan op. De tweede taak is 

het bewaken en stimuleren van de ontwikkeling van alle leerlingen. De derde taak is het 

adviseren van de school en ouders als er een probleem bij een leerling wordt gesignaleerd. De 

vaste deelnemers van de Commissie zijn de jeugdarts, de (ortho)pedagoog/ psycholoog, de 

schoolmaatschappelijk werkende, de medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin, de 

intern begeleiders, de groepsleerkracht en de locatiedirecteur (voorzitter). Op incidentele basis 

worden andere interne en externe deskundigen uitgenodigd.   

Ouders worden van de bespreking op de hoogte gesteld en zijn welkom bij de bespreking over 

hun kind, tenzij er vermoedens zijn van incest en/of mishandeling. De afspraken over het 

handelen bij vermoedens van incest en/of mishandeling zijn vastgelegd in ons protocol 

‘Vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling’. Basis van dit protocol is de Meldcode 

kindermishandeling.  

  

Besprekingen en rapporten  

De ouders worden in september, februari en juni uitgenodigd om de ontwikkelingen te bespreken 

tijdens de kindbesprekingen. De ouders van groep 8 (de schoolverlaters) worden in september, 

december en juni uitgenodigd. In het gesprek van september staat het bespreken van het 

uitgewerkte ontwikkelingsplan centraal. Samen met de leerkracht en de interne begeleider 

bespreken ouders de wijze waarop de (in juni) de jaardoelen bereikt kunnen worden. In de twee 

volgende gesprekken wordt het ontwikkelingsplan geëvalueerd. De centrale vraag bij deze 
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gesprekken is of de leeropbrengsten zo zijn dat de doelen voor dat schooljaar haalbaar lijken 

en/of gehaald zijn. Tijdens de eindevaluatie in juni wordt ook het ontwikkelingsprofiel bevestigd  

of bijgesteld, en worden de leerdoelen voor het nieuwe schooljaar besproken met ouders. Na de 

herfstvakantie is een extra bespreekmoment in de jaaragenda opgenomen.   

Ouders en teamleden kunnen elkaar uitnodigen voor dit gesprek. Doel is om kijkend naar de 

eerste schoolweken opgekomen vragen te bespreken.  

De data van de besprekingen zijn opgenomen in deze gids. Na de bespreking ondertekenen 

ouders het ontwikkelingsplan. Op verzoek van ouders en/of de groepsleerkracht kan de intern 

begeleider bij het gesprek aanwezig zijn. De gesprekstijd per leerling is 15 minuten. Als vooraf of 

tijdens het gesprek blijkt dat ouders en/of groepsleerkrachten meer tijd nodig hebben om de 

leerling te bespreken wordt een (vervolg)gesprek afgesproken.   

Om leerlingen zelf te informeren over hun ontwikkeling schrijven we tweemaal per jaar, in 

februari en juni een kindrapport, waarin vooral de inzet en de leerresultaten worden beschreven.  

  

Passend Onderwijs  

M.i.v.1 augustus 2014 is een nieuwe structuur in de leerlingenzorg ingegaan onder de naam 

Passend Onderwijs. In de regio Haaglanden dragen alle scholen gezamenlijk zorg voor een 

dekkend onderwijsaanbod voor alle leerlingen en waar nodig voor specifieke ondersteuning van 

leerlingen die dat nodig hebben. Om dat goed te doen is een structuur ingericht: het 

samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH), dat in deze 

regio voor het primair onderwijs alle scholen uit de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk 

en Den Haag bindt. Onze school maakt deel uit van dit samenwerkingsverband. Op de website 

van het samenwerkingsverband (www.sppoh.nl) staat aangegeven welke scholen zijn 

aangesloten bij het samenwerkingsverband.  

Door onze regionale functie werken wij ook samen met de samenwerkingsverbanden uit het 

Westland, de regio Leiden, Zoetermeer en Delflanden.  

Alle scholen hebben vanaf augustus 2014 zorgplicht. De school waar de leerling staat 

ingeschreven of waar een ouder zijn/haar kind aanmeldt is ervoor verantwoordelijk om de 

leerlingen een passende onderwijsplek te bieden en waar nodig extra ondersteuning te geven.  

Dit kan zijn aan de eigen school of aan een andere school in het samenwerkingsverband. Iedere 

school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Hierin wordt aangegeven welke extra 

ondersteuning een school kan bieden. Alle ondersteuningsprofielen gezamenlijk moeten zorgen 

dat in de regio alle leerlingen Passend Onderwijs krijgen. De medezeggenschapsraad heeft 

ingestemd met het ondersteuningsprofiel van onze school.   

Het samenwerkingsverband van de regio heeft een ondersteuningsplan opgesteld. Hierin 

wordt beschreven wat de basisondersteuning is die verwacht mag worden van iedere school. Er 

wordt ook aangegeven welke ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband aanvullend kan 

worden ingezet. In het ondersteuningsplan wordt beschreven op welke wijze de school extra 

ondersteuning kan inschakelen en op welke wijze kinderen in aanmerking kunnen komen voor 

plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs of een school voor voortgezet speciaal 

onderwijs. Voor inspraak door ouders en leerkrachten is een aparte ondersteuningsplanraad 

opgericht in de regio. Een van onze ouders was tot juni 2017 lid van deze raad. Op het moment 

van schrijven is er voor deze plek nog geen nieuwe kandidaat.  

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bovenop de basisondersteuning stelt de 

school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin beschrijft de school wat de verwachtingen zijn 

voor de leerling aan het einde van de schoolperiode en de wijze waarop het einddoel bereikt kan 

worden. De school heeft met de ouders overleg over het ontwikkelingsperspectief.   

  

De wetswijziging Passend Onderwijs zal ons zeker kansen bieden om onze school verder te 

ontwikkelen. Dat die kansen in Passend Onderwijs zitten, daar zijn wij van overtuigd. In de  

komende beleidsperiode zal duidelijk worden welke dat zijn. Welke dat zijn leest u in ons  

meerjarenbeleidsplan 2015-2019    
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4. ONS PEDAGOGISCH SCHOOLKLIMAAT   
  
Een veilig schoolklimaat  

We hebben een veilig schoolklimaat voor zowel leerlingen, ouders, personeel en bezoekers. 

Ouders, leerlingen en personeel bevestigen dit in de laatste tevredenheidonderzoeken. Een kind 

dat zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelt, kan al zijn energie gebruiken voor zijn 

ontwikkeling. De leerresultaten zijn belangrijk, maar even belangrijk zijn de inzet en het sociale 

gedrag van een leerling. Met elkaar werken we dagelijks aan dit veilige schoolklimaat.  

  

Een goed (ortho)pedagogisch schoolklimaat kenmerkt zich volgens ons door rust, regelmaat en 

reinheid. Wie kent deze drie ‘R-en’ niet. Zo maken wij de schoolwereld voor leerlingen 

overzichtelijk. De school- en groepsafspraken zijn hier een onderdeel van. Onze pedagogische 

begeleiding zorgt voor de nodige structuur. Deze richtlijnen liggen ter inzage op school.  We 

werken met vaste groepen, de zogenaamde klas. We passen dit principe bewust toe. Het biedt 

de leerlingen een veilige, eigen plek in de school. De leerlingen worden ingedeeld in groepen 

van maximaal 14 kinderen. Deze groepen zijn samengesteld op leeftijd, sociale vaardigheden, 

ontwikkelingsniveau en de pedagogische begeleidingsvraag van leerlingen. Een groep krijgt 

onderwijs van een of meerdere vaste groepsleerkracht(en) en onderwijsassistent(en). In de 

groepen zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor de sfeer en het onderwijs. Zij voeren het 

ontwikkelings- en het groepsplan uit. De leerkracht delegeert een aantal verzorgende, 

onderwijsondersteunende en onderwijstaken naar de onderwijsassistent, maar blijft 

verantwoordelijk voor de uitvoering van die taken.   

Belangrijk is dat wíj de leerlingen, de leerlingen de teamleden en de leerlingen elkaar goed 

begrijpen. Praten, kijken en begrijpen zijn belangrijke onderdelen van de communicatie. De 

lichaamshouding, het stemgebruik en de gezichtsuitdrukking geven ons veel informatie over de 

boodschap die wij elkaar willen overbrengen. Onze leerlingen vinden om verschillende redenen 

het moeilijk om gesproken taal, intonatie en mimiek goed te interpreteren. Elkaar aankijken is 

uitermate belangrijk in de interactie tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en 

volwassenen. De leerlingen en personeelsleden dragen dan ook geen pet, muts, capuchon e.d.  

in de school. We sluiten hierbij aan bij de richtlijnen van De Haagse Scholen.  

  

De ‘R’ van regelmaat ziet u voortdurend terug in onze organisatie. De school- en groepsregels 

zorgen naast rust ook voor regelmaat. We werken met vaste lesroosters, waarbij het 

uitgangspunt is ‘één leergebied per lesuur’. Leerlingen weten waar ze aan toe zijn, de regelmaat 

geeft houvast. Ouders ontvangen de lesroosters op de eerste informatieavond in het schooljaar.   

  

De ‘R’ van reinheid in een (oud) schoolgebouw vraagt om extra aandacht. De leerkrachten en de 

leerlingen houden de klassen op orde. Na schooltijd worden het gebouw dagelijks schoon 

gemaakt door een schoonmaakbedrijf. Regelmatig is er overleg met het schoonmaakbedrijf en 

worden de puntjes op de ‘i’ gezet.  

Wilt u meer weten over ons pedagogisch schoolklimaat dan ligt voor u ons handboek 

‘Leerlingenzorg op de Eerste Nederlandse Buitenschool, 2017’ ter inzage op school.  
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In het Veiligheidsprotocol en in het schoolreglement wordt aangegeven wat de leerlingen en het 

team onder gewenst en ongewenst gedrag verstaan. Een gezonde c.q. veilige sfeer is belangrijk 

voor het zelfvertrouwen van de leerlingen en het personeel. Complimenten, waardering en 

beloningen worden ingezet om de goede resultaten, de inzet, de leerattitude en het gewenste 

sociale gedrag te benadrukken. Dit neemt niet weg dat er situaties kunnen ontstaan waarin 

bestraffend optreden onontkoombaar is. Pesten, ook cyberpesten, valt onder gedrag dat wij 

ongewenst vinden en wordt actief tegengegaan door o.a. de groeps- en schoolregels en de 

lessen in sociale vaardigheden. Bij pestgedrag wordt de pester op zijn gedrag aangesproken, 

gewenst gedrag doorgenomen en wordt het probleem met beide leerlingen uitgesproken. Bij 

herhaling van het gedrag worden maatregelen getroffen als een excuusbrief of –tekening en 

inleveren van beloningstijd. Het goede gedrag wordt namelijk beloond en niet het pestgedrag 

/ongewenste gedrag. Ouders worden gevraagd om mee te werken aan een oplossing als blijkt 

dat bij herhaalde pesterijen hun kind een rol hierin heeft. Wij zien deze maatregelen als een 

pedagogisch hulpmiddel, gericht op het verbeteren van het gedrag van de leerling.  Extreem 

agressief gedrag wordt gemeld bij het bestuur. Ernstig en bewust toegebrachte psychische, 

fysieke en materiële schade wordt gemeld bij ons bestuur, stichting De Haagse Scholen. Bij 

lichamelijk letsel wordt (in principe) aangifte gedaan bij de politie. Wij gebruiken hierbij de 

richtlijnen van Leerplicht van de gemeente Den Haag en de richtlijnen van ons bestuur.  

Het schoolreglement vindt u in bijlage 1 en de richtlijnen van Leerplicht in bijlage 3.  

Onderdelen van ons Veiligheidsprotocol zijn de protocollen:  

• Het voorkomen van (cyber)pesten  

• Het signaleren van kindermishandeling  

• Zorgvuldig handelen in conflictsituaties met ouders.  

Het Veiligheidsprotocol en de overige protocollen liggen ter inzage op school. De belangrijkste 

informatie uit bovengenoemde protocollen is opgenomen in deze schoolgids.  

  

Veiligheid heeft ook te maken met het gebouw en het terrein. Jaarlijks beoordelen we de 

veiligheid door gebreken en risicovolle situaties te inventariseren en te verbeteren. De 

bedrijfshulpverleners hebben een belangrijke taak in dit geheel. Zij houden de veiligheid in de 

gaten en melden vernielingen en incidenten aan de directie. Deze neemt maatregelen om de 

onveilige situatie te verhelpen. Om de leerlingen voor te bereiden op calamiteiten worden 

jaarlijks twee ontruimingsoefeningen gehouden. De eerste ontruimingsoefening wordt van 

tevoren gemeld, de tweede niet. De kans dat het terrein ontruimd moet worden is klein, maar in 

noodgevallen kunnen we naar de Willem de Zwijgerschool. Deze school ligt op 5 minuten 

loopafstand van onze school. Als de school in verband met een calamiteit niet bereikbaar is, 

worden de leerlingen na overleg met de schooldirectie door de taxibedrijven afgezet bij deze 

school. Ouders die hun kind zelf brengen of van wie hun kind zelfstandig reist worden door ons 

telefonisch en per email op de hoogte gebracht van de situatie.  

  

Ons onderwijs-ondersteuningsaanbod  

Onze leerlingen hebben door hun stoornis of problematiek complexere hulpvragen dan 

leerlingen zonder. In de termen van Passend Onderwijs bieden wij als school voor speciaal 

onderwijs dieptezorg aan, d.w.z. een gespecialiseerd onderwijs- en ondersteuningsaanbod 

gericht op onze doelgroep. Omdat binnen onze groep leerlingen de behoefte aan 

onderwijsaanpassingen en extra zorg ook varieert onderscheiden wij intern drie niveaus.  

  

Breedteondersteuning:  
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A-arrangement   

  

  

Dit arrangement is voor leerlingen die, op grond van hun didactische 
ontwikkeling en behaalde vaardigheidsscores, op dit vakgebied de 
lesstof kunnen leren beheersen door een basisinstructie of verkorte 
instructie te krijgen. Het lesaanbod bestaat uit de volledige lesstof en 

(indien mogelijk) verrijking van de stof.  
  
Het didactisch handelen van de leerkracht bestaat uit:  
Oriëntatie/lesdoel - instructie - begeleiding in oefening - zelfstandig 
werken - afsluiting.  
  
Het doel is dat de leerlingen uit dit arrangement de stof van dit 
vakgebied aan het einde van de basisschoolperiode op VMBO-TL, 
HAVO of VWO-niveau beheersen.  
  

  
  
  

Basisondersteuning:    

B-arrangement  

  

  

  

  

Dit arrangement is voor leerlingen die, op grond van hun didactische 
ontwikkeling en behaalde vaardigheidsscores, op dit vakgebied een 
verlengde instructie nodig hebben.   
Het lesaanbod bestaat uit een selectie van de stof; de basisstof van 
de methode.  
  
Het didactisch handelen van de leerkracht bestaat uit:  
Oriëntatie/lesdoel - instructie - begeleiding in oefening/verlengde 
instructie - zelfstandig werken – afsluiting  
   
Het doel is dat de leerlingen uit dit arrangement de stof van dit 
vakgebied aan het einde van de basisschoolperiode op VMBOkader 
of VMBO-basis-niveau beheersen.  
  

Diepteondersteuning:  

  
  

C-arrangement  

  

  

  

  

Sommige leerlingen hebben voor een bepaald vak specifieke 
pedagogische en/of didactische behoeften.   
Het lesaanbod bestaat uit een speciaal op deze leerling afgestemd 
lesaanbod. Dit lesaanbod kan bijvoorbeeld bestaan uit de lesstof 
van een lagere jaargroep of vervangend lesmateriaal.  
  
Het didactisch handelen van de leerkracht bestaat in dit 
arrangement uit: Oriëntatie / lesdoel - instructie - begeleiding in 

oefening/verlengde instructie – minimale zelfstandige verwerking – 
afsluiting.  
  
Het doel is dat de leerlingen uit dit arrangement de stof van dit 
vakgebied aan het einde van de basisschoolperiode op het niveau 
van praktijkonderwijs beheersen.  
  

  

Organisatie van de ondersteuning   

Om aan te kunnen sluiten bij de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen is er de 

zogenaamde basisondersteuning binnen school die voor alle leerlingen geldt.  

De leerkracht en de intern begeleider zijn voor onze leerlingen de centrale personen waar alle 

relevante informatie m.b.t. de leerling samen komt. Informatie die komt van de leerling zelf, 

ouders/verzorgers, van andere betrokkenen binnen school en van eventuele externe 

betrokkenen zoals hulpverlening. Indien er zorgen zijn over de ontwikkeling van de leerling gaat 

de leerkracht naar de intern begeleider.   

Voor een aantal leerlingen kan met deze basisondersteuning onvoldoende worden aangesloten 

bij de ondersteuningsbehoeften. De leerling wordt dan door een intern overleg tussen leerkracht 

en IB-er in een ander arrangement ingedeeld.   
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Als blijkt dat de leerkracht of andere betrokkenen binnen school handelingsverlegen zijn wordt 
dit in de commissie van begeleiding besproken.  Deze extra interventies noemen we diepte-

ondersteuning   

Indien er over een leerling zorgen blijven bestaan of als we binnen school handelingsverlegen 
blijven, m.a.w. als de extra begeleiding vanuit de diepte-ondersteuning onvoldoende aansluit bij 
de ondersteuningsbehoeften kan de leerling worden besproken in een multidisciplinair overleg 
met verschillende  betrokkenen.   
  

Het kan zich bij complexe problematiek voordoen dat de ondersteuning onvoldoende toereikend 

is om het onderwijsleerproces van een leerling voldoende te kunnen stimuleren en/of 

beïnvloeden.   

Tijdens een leerlingbespreking van de leerling kan dan besloten worden extra interventies in te 

zetten.   

Gedurende het schooljaar kunnen ook signalen vanuit de leerkracht, ouders/verzorgers, leerling 

zelf of andere betrokkenen (waaronder medewerkers in school) aanleiding geven tot bespreking 

van de leerling.   

  

Indien de ondersteuningsbehoefte breder is of zorgen ernstiger zijn en er tijdens deze 

overlegmomenten vragen blijven bestaan, wordt een leerling door de leerkracht of intern 

begeleider aangemeld bij de commissie van begeleiding.  

   

Grenzen van het ondersteuningssysteem.   

De grenzen van de school en het ondersteuningssysteem worden bereikt wanneer de 

ontwikkeling van de leerling en/of de veiligheid van hem/haar of de omgeving binnen school 

bedreigd wordt en het ondersteuningssysteem van de school daarbij handelingsverlegen is.   

Met betrokkenen zoals ouders/verzorgers, hulpverlening, leerplicht, SWV 

(samenwerkingsverband), wordt dan een (vervolg) MDO (multi disciplinair overleg) 

georganiseerd waarin wordt gekeken of er binnen de eerste Nederlandse Buitenschool nog 

alternatieve mogelijkheden zijn.   

Indien dat voor betrokkenen niet wenselijk c.q. mogelijk is, zal er zorg worden gedragen voor 

een passend onderwijs/hulpverleningsaanbod elders.  

Faciliteiten in ons aanbod:  

Onze leerlingen hebben soms problemen die extra aandacht vragen. Op onze school zijn behalve 

ervaren groepsleerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten ook verschillende 

therapeuten en begeleiders beschikbaar om deze extra ondersteuning te bieden. Als uit informatie 

van personeelsleden blijkt dat een leerling extra aandacht nodig heeft, wordt dit in de Commissie 

van Begeleiding besproken en wordt er een individueel handelingsplan opgesteld. Externe 

deskundigen worden uitgenodigd als dit een meerwaarde heeft voor de ondersteuning. Therapieën 

en ondersteuningstrajecten worden opgenomen in het ontwikkelingsplan en met de ouders 

besproken. Ook ouders kunnen een voorstel doen en aanwezig zijn bij de vergaderingen. Ons 

aanbod voor zorgleerlingen bestaat uit:  

• Club Extra: doel is de motorische en sociale ontwikkeling van leerlingen in een klein 

groepsverband te stimuleren. Deze training is geschikt voor leerlingen vanaf groep 3. Een 

van onze gymnastiekleerkrachten heeft zich hierin gespecialiseerd.  

• Cogmed: het Cogmed trainingsprogramma verbetert de concentratie door het trainen van 

het werkgeheugen met behulp van een computergestuurd programma. Het werkgeheugen 

is essentieel voor de concentratie, het effectief afsluiten voor afleidingen en analytisch 

denken. Het programma duurt 5 weken en wordt gegeven door gecertificeerde teamleden.  

• extra hulp bij taal, lezen of rekenen: kinderen hebben soms net even een extra duwtje in 

de rug nodig om een probleem te overwinnen. Dit is mogelijk door een kind extra instructie 

en aangepaste leerstof te geven. Dit kan individueel of in een kleine groep. Deze vorm van 

ondersteuning is tijdelijk en wordt beschreven in een individueel handelingsplan. Een 

leerkracht en/of onderwijsassistent voeren het plan uit.  

• ergotherapie en sensorische informatieverwerking: doel is om kinderen, die door hun 

problemen chronische beperkingen ondervinden in hun dagelijkse leven te ondersteunen en 

deze problemen te verhelpen. De ziektekostenverzekering vergoedt deze therapie. De 

therapeut is op maandag aanwezig.  
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• (Faal)angstreductietraining: doel is om kinderen te leren hun ‘piekergedachten’ of hun 

angsten te overwinnen, het hoofd vol gedachten tot rust te brengen, en emoties en 

gedachten leren te begrijpen en te accepteren. De training wordt gegeven door onze 

psycholoog samen met een teamlid aan leerlingen in de midden- en bovenbouw als er 

voldoende vraag naar is en als de bezetting op dat moment het toelaat.  

• fysiotherapie: doel is de vertraagde of verstoorde motorische ontwikkeling met behulp van 

gespecialiseerde oefeningen zo goed mogelijk te ontwikkelen. Zowel de fijne als de grove 

motoriek kunnen gestimuleerd worden. Een aantal ziektekostenverzekeringen vergoedt 

deze therapie. De therapeuten zijn op maandag en vrijdag aanwezig.  

• kunstzinnige therapie / pivotal response treatment: doel van de kunstzinnige therapie is 

dat kinderen onder begeleiding van een kunstzinnig therapeut door middel van schilderen, 

boetseren en tekenen werken aan hun zelfvertrouwen en hun positief zelfbeeld. Een aantal 

ziektekostenverzekeringen vergoedt deze therapie. Het inzetten van het PGB 

(Persoonsgebonden Budget) is ook mogelijk. De therapeut is op maandag aanwezig.  

    

Pivotal response treatment is een behandelmethode gericht op het vergroten van de 

motivatie tot interactie bij leerlingen met een autismespectrumstoornis. Door het stimuleren 

van de motivatie tot interactie ontstaat ook de verbetering in oogcontact, gedeeld plezier en 

beurtgedrag. Het natuurlijk leren neemt toe.  

• logopedie: kinderen met problemen op het gebied van spraak- en taalontwikkeling worden 

door de logopediste gescreend, begeleid en/of behandeld. De school streeft ernaar zoveel 

mogelijk leerlingen logopedie aan te bieden. De beschikbare uren voor logopedie zijn 

beperkt. De logopedist wordt ook ingezet bij het behandelen van kinderen met selectief 

mutisme. De logopedist is in dienst van de school en op dinsdag en donderdag aanwezig.  

• psychologische ondersteuning: door de psycholoog op school of door verwijzing naar 

externe hulpverleners. De psycholoog is op dinsdag aanwezig en op afspraak.  

• psychomotorische kinder- en jeugdtherapie: doel is d.m.v. spel, muziek en beweging 

leerlingen zowel motorische als sociale vaardigheden aan te leren. Een aantal 

ziektekostenverzekeringen vergoedt de therapie. De therapeut is op dinsdag en woensdag 

aanwezig.  

• schoolmaatschappelijk werk: voor o.a. individuele gesprekken met leerlingen en/of 

ouders en voor de ondersteuning van het team bij de begeleiding van een kind.   

• schoolsportclubs: doel is om leerlingen d.m.v. sport het zelfvertrouwen te versterken, 

leren samen te werken, leren verlies te accepteren en leren te vertrouwen op de ander. Per 

schooljaar kunnen 22 - 36 leerlingen deelnemen aan deze naschoolse activiteiten. De 

gymnastiekleerkrachten coördineren de twee sportclubs. De lessen worden gegeven door 

zowel interne als externe sportleerkrachten.  

• shadowsysteem: Voor leerlingen die het nodig hebben werken we met shadows. Het 

inzetten van een persoonlijk begeleider gebeurt in uitzonderlijke gevallen en voor een korte 

periode. Deze ‘shadow’ leert het kind om actief deel te nemen aan activiteiten door aan te 

sluiten bij de werkwijze van de leerkracht. Wij doen dit in samenwerking met de ouders en 

alleen als het noodzakelijk is om een leerling op deze intensieve manier voor te bereiden op 

deelname aan onderwijs- en sociale activiteiten.  

• sociale vaardigheidstrainingen in groepsverband voor leerlingen. Om te kunnen leren 

lezen, rekenen en schrijven is het beheersen van algemene leervaardigheden een 

voorwaarde, zoals luisteren, vragen stellen, adequaat reageren op vragen, en het uitvoeren 

van opdrachten. Sociale vaardigheden zijn essentieel bij het leren. Voor de jongste 

leerlingen willen wij jaarlijks de training ‘Samen-tijd’ organiseren en voor de leerlingen uit 

groep 7 de cursus ‘KICK’. Deze laatste is een combinatie van sociale vaardigheidstraining 

en kunstzinnige therapie en wordt gegeven door een kunstzinnig therapeut. Voor alle 

sociale vaardigheidstrainingen geldt dat nieuwe vaardigheden ook in de thuissituatie 

geoefend moeten worden. Deze training kan doorgang vinden als de aangevraagde 

subsidie verstrekt wordt.  

  

Een gezonde school   

Naast een veilige school willen we ook een gezonde school zijn. De gezondheid van onze 

leerlingen krijgt extra aandacht in ons zorgaanbod, o.a. door sport en spel.  

• bewegen is gezond én het stimuleert het zelfvertrouwen van kinderen. Onze leerlingen 

hebben drie gymnastieklessen per week en de groepen 3 tot en met 7 zwemmen 40 
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minuten per week. Pauzes op het schoolplein zijn ook momenten om te bewegen. De 

leerlingen kunnen o.a. voetballen en tikkertje spelen. Andere activiteiten zijn badminton, 

touwtje springen, ballen gooien, knikkeren, steltlopen. Het spelen met deze materialen 

wordt geoefend tijdens de gymnastiekles. Een goede motoriek komt, volgens onze visie, 

de leerprestaties en het zelfvertrouwen van de leerlingen ten goede. We werken om die 

reden samen met verschillende therapeuten, zie bovenstaande opsomming. Leerlingen 

van groep 5 t/m 8 kunnen lid worden van onze twee schoolsportclubs. Om een gezonde 

school te zijn is aandacht voor bewegen niet voldoende.  

• gezonde voeding is ook belangrijk. Leerlingen kunnen zich abonneren op zuivel. Dit 

wordt geleverd door Campina. U kunt uw kind aanmelden via www.campinaopschool.nl. 

Om leerlingen bewust te maken van een gezonde levenswijze vragen wij de ouders 

geen snoep en fris-/energiedrankjes mee te geven. Het eten van kauwgom en snoep is 

tijdens de schooltijden verboden. Is er een reden om te trakteren, zoals een verjaardag, 

dan hopen wij op een creatieve en gezonde traktatie.  

• een rookvrije school. In het zicht en in aanwezigheid van leerlingen mag niet worden 
gerookt in de school en het terrein. Met de teamleden zijn afspraken gemaakt over het 
roken op school. Bezoekers die willen roken vragen wij zich aan te passen aan de 
schoolafspraken. Leerlingen mogen niet roken.  

• Jeugdtandzorg voor een gezond gebit. Ouders kunnen hun kind aanmelden via de 

website www.jeugdtandzorgwest.nl  De behandeling is niet op school, maar in de 

tandartsenpraktijk. De praktijken zijn gevestigd op 6 locaties in Den Haag. Deze staan 

op de website vermeld.  

• Centrum Jeugd en Gezin kan zorgen voor ondersteuning bij de opvoeding.  

 Alle kinderen die in Den Haag wonen of er naar school gaan worden opgeroepen voor een 

onderzoek door de jeugdarts van het Centrum Jeugd en Gezin. Zo kan in een vroeg 

stadium bedreigingen voor een gezonde ontwikkeling opgespoord worden en passende 

maatregelen worden genomen. De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en medisch 

teamassistenten van het CJG geven voorlichting en advies aan de ouders / verzorgers en 

iedereen die bij het opgroeien van de leerlingen betrokken is, zie www.cjgdenhaag.nl. Het 

adres van het Centrum Jeugd en Gezin in Scheveningen vindt u achter in deze schoolgids.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

http://www.campinaopschool.nl/
http://www.campinaopschool.nl/
http://www.jeugdtandzorgwest.nl/
http://www.jeugdtandzorgwest.nl/
http://www.cjgdenhaag.nl/
http://www.cjgdenhaag.nl/
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“Een kind dat zich veilig voelt kan al zijn energie besteden aan zijn ontwikkeling.”    

  
  

  
5. ONS DIDACTISCH SCHOOLKLIMAAT  
  
De ontwikkeling van onze leerlingen stimuleren wij door aandacht te geven aan de voorwaarden 

om te kunnen leren én aan het leerproces zelf. In alle groepen werken we met vaste lesroosters 

waardoor aan alle vakken voldoende aandacht wordt besteed. Voor taal en rekenen roosteren 

we meer dan 45% van de wekelijkse lestijd in. We zijn ons ervan bewust dat de school dé 

gelegenheid is voor een kind om zich te ontwikkelen en om goed voorbereid door te stromen 

naar het voortgezet onderwijs. Einddoelen van onderwijs en de leergebied-overstijgende doelen 

sluiten minimaal aan op de Kerndoelen van het Speciaal Onderwijs. Voor leerlingen voor wie de 

doelen van het speciaal onderwijs onvoldoende uitdaging bieden, zijn de kerndoelen van het 

basisonderwijs het uitgangspunt.  

  

Afstemming op de specifieke onderwijsbehoefte  

De ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen lopen sterk uiteen. Ons didactisch aanbod 

en didactische werkwijze sluiten aan bij deze diversiteit.   

Uitgangpunten zijn:  

• het behalen van een zo hoog mogelijk ontwikkelingsniveau is het doel  

• het basisarrangement is gericht op uitstroom naar VMBO Basis/Kader. Het verdiepte 

arrangement op doorstroming naar VMBO TL/HAVO/VWO en het intensieve 

arrangement op uitstroom naar het Praktijkonderwijs  

• onze leer specifieke onderwijsdoelen en leergebied overstijgende doelen sluiten aan op 

de Kerndoelen van het Speciaal Onderwijs  

• het onderwijs- en ondersteuningsaanbod wordt bepaald door het uitstroomprofiel en is 

concreet uitgewerkt in het ontwikkelingsplan  

• ons taal- en rekenonderwijs is gericht op het behalen van de taal- en 

rekenreferentieniveaus met de leerlingen die de capaciteit hebben  

• in principe worden bij alle leergebieden reguliere lesmethoden gebruikt. Die wij 

aanpassen aan de behoefte van de leerlingen  

• remediërende methoden worden gebruikt als uit analyse van de leerresultaten blijkt dat 

een leerling deze nodig heeft om zich de leerstof eigen te maken  

• de beperkingen vanuit de stoornis, de intrinsieke leermotivatie en de intellectuele 

capaciteiten beïnvloeden het aanbod  

• leerlingen werken op basis van een vast lesrooster, waarin onderscheid wordt gemaakt 

tussen instructie- en verwerkingstijd.  

  

De groepsindeling en de arrangementen  

Ons didactisch aanbod sluit zoveel mogelijk aan bij de diversiteit van onze leerlingen, rekening 

houdend met de visie en de mogelijkheden van onze school. Dit is mogelijk door te werken 

volgens de uitgangpunten van het Bouwen aan een Adaptieve School (BAS). Deze principes 

geven richting aan het bevorderen van groepsvorming, uitgestelde aandacht, het leerkracht 

voorspelbaar gedrag, de directe instructie en een efficiënte indeling van de schooldag.   
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De intellectuele capaciteiten van leerlingen variëren van een gemeten IQ van 70 tot boven de 

130. Een aantal leerlingen scoort op de intelligentietest lager dan 70, maar laat op de 

schooltoetsen wel een ontwikkeling zien die valt binnen de bovenstaande variatie.  

Wij kiezen ervoor om de leerlingen op grond van hun leeftijd, sociaal-emotionele ontwikkeling en 

leerniveau in te delen in één van onze negen groepen. Het leer- en ontwikkelingsniveau zijn 

twee van de factoren waar rekening mee wordt gehouden bij de groepsindeling. De 

ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen lopen namelijk sterk uiteen. De leerprestaties 

worden bepaald door verschillende factoren, zoals de intellectuele capaciteiten, de werkhouding, 

de leermotivatie, het leertempo en de mogelijkheden / beperkingen vanuit de stoornis van de 

leerlingen.   

Om tegemoet te komen aan deze diversiteit werken we met drie arrangementen in een groep, 

t.w. het basisarrangement (B-arrangement), het verdiepte (A-arrangement) en het intensieve 

arrangement (C-arrangement). Voor ‘Nederlandse taal’ en ‘Rekenen en wiskunde’ krijgen 

leerlingen minimaal de kernopdrachten uit de gebruikte lesmethoden aangeboden. Dit wordt per 

individuele leerling op grond van zijn leerprestaties, aangevuld met of vervangen door 

remediërende (het intensieve arrangement) of met verrijkende leerstof (het verdiepte 

arrangement). Wij kiezen voor deze breedteaanpak i.p.v. een versnelde doorstroming door de 

methode.  

Om voldoende tijd voor de uitleg te hebben werken we met instructiegroepen. Tijdens het 

zelfstandig werken heeft de leerkracht de gelegenheid om extra instructie aan leerlingen te 

geven die daar behoefte aan hebben.  

  

Het onderwijsaanbod  

De groepen 1 en 2  

Bij de jonge kinderen werken we zoveel mogelijk met thema’s waarin alle vak- en 

vormingsgebieden zijn geïntegreerd. Het spelen en het spelend leren zijn in deze periode 

belangrijk. De activiteiten zijn erop gericht om de leef- en denkwereld van jongste leerlingen 

geleidelijk uit te breiden. De aandacht van de groepsleerkracht gaat daarbij speciaal uit naar wat 

het kind te bieden heeft, bezighoudt en nodig heeft om de (eventueel) verstoorde en/of 

vertraagde ontwikkeling te herstellen. De kring gebruiken we veel en bewust als werkvorm. Het 

sociale aspect is namelijk belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Gebruikte 

kringactiviteiten zijn korte gesprekjes, individuele opdrachtjes, versjes, liedjes, taalspelletjes, 

verhaaltjes en voorlezen. We werken met de methode ‘Schatkist’. Deze methode wordt 

aangevuld met thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. De motorische 

ontwikkeling wordt gestimuleerd door de methode ‘Schrijfdans’. Op een speelse wijze worden 

door voorbereidende taal- en rekenactiviteiten de letter- en cijferkennis aangeboden en 

geoefend met de methode Schatkist rekenen en het bronnenboek van de methode alles telt. De 

leerlingen leren in deze groep al te werken met computers. Met de leerlingen van groep 2 wordt 

in de tweede helft van het schooljaar het werken met werkbladen geoefend als voorbereiding op 

hun overstap naar groep 3. Hieronder volgt het overzicht van het aantal lesuren dat in een 

volledige schoolweek wordt besteed aan een leergebied, met de bijbehorende percentages van 

de onderwijstijd.  

   
 Leergebied  Uren per week  Percentages van de onderwijstijd  
 (26 uur totaal,  inclusief de het buitenspelen)  

 
Nederlandse Taal  5  19 %  
Rekenen en wiskunde  3  11 %  
Werklessen  7,5  29 %  
Sociaal emotionele ontwikkeling  1 minimaal    4 %  
Creatieve  en 

 expressieve activiteiten  
7  27 %  

Bewegingsonderwijs en spellessen  2 ½  10 %  

  

   

De groepen 3 tot en met 8  

Ons onderwijsaanbod is een combinatie van methode gebonden leerstof op 3 niveaus met 

ondersteunende remediërende en verrijkende leerstof. We kiezen voor deze breedteaanpak. De 

leerstof wordt niet versneld aangeboden. Leerlingen worden door de moeilijkere leerstof 

uitgedaagd om kennis en vaardigheden toe te passen bij andere opdrachten en krijgen de kans 
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om meer tijd te besteden aan leergebieden die zij moeilijker vinden. Zij leren op deze wijze 

aanvullende oplossingsmethoden en nieuwe leerstrategieën. Leerlingen die moeite hebben met 

de leerstof krijgen remediërende leerstof aangeboden, d.w.z. extra, soms vereenvoudigde 

opdrachten of met een andere leerstrategie.  

Hieronder volgt het overzicht van het aantal lesuren dat in een volledige schoolweek wordt 

besteed aan een leergebied, met de bijbehorende percentages van de onderwijstijd.  

   
 Leergebied  Uren per week  Percentages van de onderwijstijd  
 (26 uur totaal)     

 
Nederlandse Taal  9 ½  37 %  
Engelse Taal (groep 7 en 8)  1    4  %  
Rekenen en wiskunde  5  19 %  
Oriëntatie op mens en wereld 

Sociaal gedrag  
4 ½ tot 5  
1 tot 1 ¼   

17 % tot 19%  
4% tot 5%  

Kunstzinnige oriëntatie  2 ½ tot 3 ¾  9,5 % tot 15 %  
Bewegingsonderwijs  

   

2 ¼ tot 3  8,5 % tot 12 %  

   

   

Leergebieden:  

Nederlandse taal  

Het onderwijs in de Nederlandse taal is erop gericht dat de leerlingen leren communiceren en 

leren zich informatie eigen te maken. De leerlingen van groep 3 leren lezen met de nieuwe 

methode ‘Veilig leren lezen’, de KIM-versie. We werken vanaf groep 4 tot en met groep 8 met de 

taal- en spellingmethode ‘Taalactief 4’ en met de Kwec-methodiek, voor ondersteuning bij de 

spelling. Leerlingen die moeite hebben met taal en spelling krijgen remediërende leerstof 

aangeboden. De methode ‘Leesparade’ ( groep 4 t/m 6) stimuleert het voortgezet technisch en 

het begrijpend lezen in de jongere groepen. Voor het begrijpend lezen in de oudere groepen en 

voor het studerend lezen gebruiken we de digitale methode ‘Leeslink’. Wij hebben voor 

leerlingen die meer uitdaging nodig hebben extra leermaterialen, zoals ‘Taaltoppers’ en  

‘Kidsweek junior’. Het gebruik van schriftelijke en mondelinge taalvaardigheden wordt extra 

geoefend door middel van (boek)presentaties, boekrecensies, boekbesprekingen,  

spreekbeurten en werkstukken. Door het lezen en schrijven van verhalen en gedichten, en door  

(powerpoint)-presentaties voor de eigen en andere groepen te houden worden deze 

vaardigheden ook extra gestimuleerd. Computerprogramma’s van de gebruikte lesmethoden en 

extra programma’s, zoals Ambrasoft, worden bij de taal-, lees- en spellinglessen ingezet bij de 

dagelijkse lessen, bij remediëren en verrijking van het aanbod. De deelgebieden van taal staan 

niet los van elkaar. Zo wordt tijdens de taalles gelet op de spelling en tijdens de spelling op het 

schrijven, etc.  

Voor het leren schrijven van letters, woorden, zinnen en cijfers gebruiken we de methode 

‘Pennenstreken’. Deze methode sluit aan bij de taal/leesmethode ‘Veilig leren lezen’.  

Doelstelling van het schrijfonderwijs is het leren zich schriftelijk uit te drukken en geschreven taal 

als communicatiemiddel te gebruiken, zowel op papier als op de computer.  

Engelse taal  

De methode ‘Take it easy’ wordt gebruikt in groep 7 en 8. Per week krijgen de leerlingen één uur 

les in de Engelse taal. Het doel is dat de leerlingen deze taal op een zeer eenvoudig niveau 

leren gebruiken als communicatiemiddel. Een subdoel is het ontwikkelen van het besef dat de 

Engelse taal een rol speelt in hun persoonlijke leven, in de Nederlandse samenleving en in de 

internationale communicatie.   

Rekenen/wiskunde  

In de groepen 3 tot en met 8 wordt gewerkt met de methode ‘Alles telt’. De leerlingen krijgen 5 

uur rekenonderwijs per week. ‘Alles telt’ is een basisschoolmethode. Wij passen de methode 

aan door, rekening houdend met het leertempo en de leerstijl van onze leerlingen, bijvoorbeeld 

de keuze in oplossingsstrategieën te beperken. De methode heeft naast de basisleerstof ook 

verdiepingsstof voor de betere rekenaars en remediërende werkbladen voor de leerlingen met 

rekenproblemen. De leerlingen maken ook gebruik van het computerprogramma dat bij de 

rekenmethode hoort en van o.a.‘Ambrasoft’. De remediërende methode ‘Maatwerk’ wordt 
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gebruikt als de methode ‘Alles telt’ niet aansluit. Voor leerlingen die nog meer uitdaging nodig 

hebben zijn er extra leermaterialen, zoals ‘Rekentoppers’ en ‘Kien’.  

Doel van het rekenonderwijs is dat de leerlingen stapsgewijs problemen leren oplossen door o.a.  

verbanden te leggen tussen het onderwijs in rekenen en hun dagelijkse leefwereld, en door 

basisvaardigheden te verwerven.  

  

Onderwijsaanbod voor alle groepen  

De leergebieden ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’, ‘Bewegingsonderwijs’, en ‘Kunstzinnige 

oriëntatie’ worden klassikaal aangeboden. Het samen leren en het samenwerken is bij deze 

lessen belangrijk. De moeilijkheidsgraad van de lesstof en de verwerking wordt, samen met het 

niveau van de extra informatie, aangepast aan de interesse en het ontwikkelingsniveau van de 

leerling. De leerlingen maken vanaf groep 5/6 werkstukken en geven spreekbeurten over 

onderwerpen van uiteenlopende aard.  

Oriëntatie op jezelf en de wereld  

Leerlingen oriënteren zich bij deze lessen op zichzelf, op hoe andere mensen met elkaar 

omgaan, hoe ze problemen kunnen oplossen en hoe ze zin en betekenis kunnen geven aan hun 

bestaan. Zij oriënteren zich ook op hun natuurlijke omgeving, op de wereld dichtbij, veraf, toen 

en nu. Dit geeft handvatten om de wereld en andere mensen te begrijpen en met hen in contact 

te komen. We willen namelijk dat onze leerlingen zo actief mogelijk aan onze samenleving 

kunnen deelnemen. Vaardigheden als samen spelen, samen sporten, zichzelf kunnen 

presenteren en zich kunnen houden aan de geldende normen en waarden worden tijdens deze 

lessen aangeleerd. Per week wordt er minimaal ruim 4 uur aan dit brede leergebied besteed.  

Voor het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ werken we met de methode ‘Wijzer 

door…’. Deze methode bestaat uit ‘Wijzer door het verkeer’, ‘Wijzer door de tijd, ‘Wijzer door de 

wereld’ en ‘Wijzer door de natuur en techniek’. De leerlingen in groep 7 doen mee met het 

schriftelijke verkeersexamen. We stimuleren het zelfstandig reizen bij de leerlingen uit groep 7 

en 8 door bij excursies ook het openbaar vervoer te gebruiken.  

De sociaal-emotionele ontwikkeling is bij veel van onze leerlingen niet leeftijdsadequaat, d.w.z.  

zij ‘lopen’ meerdere jaren achter in hun sociale en emotionele ontwikkeling. Dit verschilt per kind 

en is een vergelijking met hun leeftijdsgroep op de basisschool. Deze achterstand zorgt vooral 

tijdens vrijere momenten tot onzekere en conflictsituaties, zoals een pauze. Dagelijks besteden 

we aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen door hen vaardigheden 

aan te leren o.a. door de lessen uit de methode ‘Leefstijl’. Leerlingen in de midden- en 

bovenbouw krijgen met hun groepsgenoten een sociale vaardigheidstraining aangeboden. De 

verschillende trainingen zijn afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de 

leerlingen. Onze specifieke ondersteuningsvormen beschrijven we in hoofdstuk 4.  

Wij zijn een openbare school en nemen een neutraal standpunt in qua religie, d.w.z. alle 

kinderen zijn welkom ongeacht hun religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond.  

Er wordt in het lesrooster geen godsdienstonderwijs en levensbeschouwingslessen opgenomen. 

Wij geven wel informatie over de verschillende wereldgodsdiensten en over de feesten. We 

houden rekening met de religieuze en levensbeschouwelijke achtergrond van leerlingen wat 

betreft de consequenties voor feesten, maaltijden, leesboeken en andere activiteiten, mits dit 

niet ingaat tegen het openbare karakter van de school.  

Kunstzinnige oriëntatie  

Deze lessen worden klassikaal aangeboden. De algemene doelstelling van de kunstzinnige 

oriëntatie is creëren en waarderen. De persoonlijke inbreng van leerlingen is bij deze lessen 

belangrijk. De leerlingen krijgen minimaal 2 ½ tot 3 uur per week onderwijs op dit gebied. Naast 

de ‘gewone’ creatieve lessen organiseren wij elk jaar extra kunstvormende activiteiten. Deze 

activiteiten worden aangeboden door Cultuurmenu (bezoek aan diverse musea), Cultuurschakel 

(theater- en muziekvoorstellingen in en buiten school), de educatieve dienst van het 

Residentieorkest en het Koorenhuis.  

Om het muziekonderwijs een impuls te geven nemen wij deel aan het project  

‘Kunstmagneetschool in het speciaal onderwijs’ van het Koorenhuis. De leerlingen volgen 

eenmaal per week muziekles bij een muziekdocente. In deze lessen staan muziek maken, het 

zingen en het plezier hebben in samen doen centraal. De leerkracht besteedt per week ook een 
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aantal momenten aan muziek. Verder hebben onze jaarlijkse activiteiten, als het zomerfeest 

en/of het muziek- en dansfeest, ook een muzikaal thema.  

De doelstelling van het muziekonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen kennis, inzicht en 

vaardigheden verwerven om muziek te beluisteren, te beoefenen en om met elkaar over muziek 

te praten en op muziek te bewegen.  

Bij tekenen- en handvaardigheidslessen gebruiken we geen specifieke methode. De methode 

‘Tekenen is meer’ gebruiken we als een bron vol ideeën.  

Een belangrijke doelstelling van het teken- en handvaardigheidsonderwijs is dat de leerlingen 

kennis, inzicht en vaardigheden verwerven waarmee ze hun gedachten, gevoelens, 

waarnemingen en ervaringen op persoonlijke wijze kunnen vormgeven in beeldende 

werkstukken. De werkstukken worden in de hallen, de lokalen en de gangen tentoongesteld. Ze 

zijn het waard om even letterlijk bij stil te staan.  

Bewegingsonderwijs  

De gymnastieklessen worden klassikaal aangeboden en gegeven door twee vakdocenten. De 

leerlingen krijgen 2 ¼ tot 3 uur bewegingsonderwijs per week. De lessen zijn verdeeld over drie 

gymnastieklessen en voor de leerlingen uit groep 3 tot en met 7 een zwemles. De zwemlessen 

(40 min. per week) worden gegeven in het zwembad De Blinkerd in Scheveningen door 

gediplomeerde zwemleerkrachten. Teamleden begeleiden de leerlingen naar het zwembad.   

De extra sportactiviteiten zijn de jaarlijkse sportdag, het ‘watergym’ op een warme zomerdag, de 

bewegingsactiviteiten tijdens de pauzes en een éénmalig schaatsuur per jaar.  

In het kader van de Schoolsportclubs kunnen leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 op 

maandag en donderdag deelnemen aan de naschoolse sportlessen, zoals judo, streetdance en 

balsporten, zie ook bij ’Faciliteiten in onze breedteondersteuning’ in het vorige hoofdstuk. 

Doelstelling van het bewegingsonderwijs is o.a. het ontwikkelen en behouden van een positieve 

houding t.o.v. bewegen en spelen op school en in de vrije tijd. Ook het leren omgaan met 

elementen als spanning, verlies en winst is belangrijk bij dit leergebied. Als een leerling extra 

ondersteuning nodig heeft om deze doelstelling te bereiken zetten we ook speltherapie, sociale 

vaardigheidstrainingen, fysio-, ergo-, psychomotorische therapie en Club Extra in. Club Extra is 

een extra gymles voor leerlingen die dit nodig hebben, gegeven door de gymnastiekleerkracht in 

overleg met de ouders.  

Informatie en communicatietechnologie (ICT)  

Een school zonder computers en internet is niet meer denkbaar in deze tijd. Sinds 2008 maken 

we gebruik van Skool automatisering, waardoor het computergebruik voor leerlingen en 

personeel gebruiksvriendelijk is. Per groep zijn minimaal 3 computers voor de leerlingen 

aangesloten op dit netwerk. De computers worden gebruikt bij het lees-, spelling- en 

rekenonderwijs, topografie en voor het opzoeken van informatie voor bijv. een spreekbeurt. Elke 

groep heeft een touchscreenbord voor o.a. de digitale lessen. Leerlingen met een slechte 

schrijfmotoriek gebruiken de computer om hun opdrachten uit te werken. In pauzes of als de 

dagtaken zijn gemaakt gebruiken de leerlingen de computers voor educatieve spellen. Over het 

gebruik van de computer en internet hebben we schoolafspraken gemaakt.  

Extra, deels buitenschoolse activiteiten  

We organiseren per schooljaar een aantal bijzondere activiteiten. Een gedeelte van de 

activiteiten vindt plaats onder schooltijd en een ander gedeelte na schooltijd. Deze activiteiten 

zijn zoveel mogelijk in deze schoolgids opgenomen. Ouders worden ook door middel van de 

maandelijkse nieuwsbrieven op de hoogte gebracht. De volgende activiteiten worden 

georganiseerd (in alfabetische volgorde):  

• excursies: alle groepen gaan een aantal keren per jaar op excursie, zoals naar het 

museum of een toneel- / muziekvoorstelling.   

• fotograaf: de schoolfotograaf komt één keer per jaar. Er worden individuele foto’s en 

groepsfoto’s gemaakt.  

• kerstviering: de commissie Kerst verzorgt een neutrale kerstviering, waarbij begrippen 

vrede, liefde en vriendschap centraal staan.    

• kinderboekenweek: wij sluiten in principe aan bij het thema van de nationale 

kinderboekenweek met als doel het lezen te stimuleren. Als het thema niet past bij de 

belevingswereld van de kinderen kiezen wij een eigen thema.  
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• paasfeest: de commissie organiseert een feestelijke dag met bijvoorbeeld een 

puzzeltocht, eieren zoeken en een paasontbijt of een paaslunch.  

• schaatsen: 1 x per jaar op een kunstijsbaan.  

• schoolreis: de leerlingen gaan per jaar één dag of meerdere dagen op schoolreis. Aan 

de ouders wordt om een bijdrage in de kosten gevraagd. De schoolreis is aan het begin 

van het schooljaar. De meerdaagse schoolreis voor de oudere leerlingen is in mei of 

juni. Beide hebben een educatief en ontspannend karakter. Leerlingen die niet mee 

gaan, zijn die dag(en) op school aanwezig en krijgen onderwijs in een van de andere 

groepen.  

• schoolsportclubs: In het kader van het project Schoolsportclub kunnen 12 tot 16 

leerlingen van groep 5 t/m 8 op donderdagmiddag gratis deelnemen aan de judoles. De 

lessen worden aansluitend aan de schooldag gegeven door twee gespecialiseerde 

sportleerkrachten. De schoolsportclub wordt gecoördineerd door onze gymleerkracht. In 

het kader van het project Schoolsportcoördinator kunnen de leerlingen uit groep 5 t/m  

8 deelnemen aan een tweede (gesubsidieerde) naschoolse sportclub op 

maandagmiddag, aansluitend aan de schooldag. Er wordt een gevarieerd aanbod van 

sporten aangeboden door gespecialiseerde sportleerkrachten en door één van onze 

gymnastiekleerkrachten. Voorbeelden zijn: streetdance, balsport en atletiek. De lessen 

zijn van 15.15 uur tot 16.15 uur en worden gegeven in de gymzaal van de school. De 

gymleerkracht coördineert dit project.   

• sinterklaasfeest: een gezellige ochtend voor jong en oud met een cadeautje of een 

surprise. Het feest wordt op 5 december in de ochtend gevierd. De leerlingen zijn  

’s middags vrij. Ons bestuur heeft richtlijnen opgesteld rondom dit feest.  

• sportdagen: de leerlingen van de onder- en bovenbouw hebben per jaar een sportdag 

op het terrein of in de omgeving van de school. Een van onze gymleerkrachten 

organiseert deze dag in samenwerking met het team. De sportdag valt samen met de 

koningspelen. Bij voldoende interesse doen wij ook mee aan o.a. het 

zaalvoetbaltoernooi in Den Haag.  

• zomerfeest: als afsluiting van het schooljaar is er een feestelijke middag of avond voor 

kinderen, ouders, broertjes en zusjes en verdere familie.  

  

Op verzoek van ouders kan vrijstelling van het onderwijs worden verleend van het deelnemen 

aan bepaalde onderwijsactiviteiten. De gronden voor vrijstelling worden bepaald door of namens 

het bevoegd gezag, waarbij tevens wordt bepaald welke onderwijsactiviteiten er voor de leerling 

in de plaats komen, WEC art. 46. De voorwaarden voor het toekennen van verlof is na te lezen 

in de folder “Alles wat u moet weten over luxe verzuim en verlof” van Leerplicht Den Haag, zie 

bijlage 3 in deze gids.  

        

  

    

  

    

  

De volgende uitspraak van één van de teamleden vinden wij belangrijk:  

 ‘We willen een plek creëren waar leerlingen én teamleden zich veilig en geborgen voelen, 

waardoor de ontwikkeling van iedereen wordt gestimuleerd. Vul dit aan met ouders, bezoekers, 

stagiairs en we creëren met elkaar en voor elkaar een inspirerende plek om te leren, te werken  

en te zijn’. Dat de school een veilige plek is om te werken en te leren blijkt uit de hoge scores van 

laatste tevredenheidonderzoeken’.   
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6. HET PERSONEEL   
  
Het team van de Eerste Nederlandse Buitenschool is zeer gemotiveerd om de leerlingen die 

veilige en stimulerende schoolomgeving te bieden die zij nodig hebben. Leerkrachten en 

onderwijsondersteunende medewerkers zijn belangrijke schakels in het leerproces van de 

leerlingen. Zij bepalen met elkaar de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Om onze 

expertise vast te houden én uit te breiden is blijvende zorg voor en investeringen in ons 

personeel nodig.  Van ons bestuur ontvangen wij dit jaar subsidiegelden om 

onderwijsondersteunend personeel aan te nemen, zodat er vijf dagen per week 4 handen in de 

klas zijn. Op het moment van schrijven loopt de sollicitatieprocedure voor onderwijsassistenten, 

waardoor in onderstaand schema vacatures opgenomen zijn.  

  

Directie en onderwijzend personeel  

  

Directie  

  

Naam Functie Aanwezig   

Hanneke Blom 

Meerscholendirecteur ma t/m vr   

- Locatiedirecteur ma, di, do en vr   

  
  
Intern begeleiders  

  

Naam  Functie  Groep  Aanwezig  

  

Sylvia Streur  Intern begeleidster  

Onderbouw  

  

  

  

di, wo, do  

Babette Lucas  Intern begeleidster  

Middenbouw  

Leerkracht  

  

  

5  

di, wo, do  

  

woensdag  

  

  

Nicoline Plugge  Intern begeleidster  

Bovenbouw  

Leerkracht  

  

  

6/7A  

di, do, vr  

  

woensdag  
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Onderwijzend personeel  

  

Naam  

  

Groep  Aanwezig  

Linda Meeuwisse  

  

1/2  

  

ma, di, wo, do en vr  

Barbara de Vos  

Hilde Slingerland  

  

3  

  

ma, di, wo en do  

vr  

Ingrid Postma  

Ellen Coopman  

  

4  ma, di en wo 

do en vr  

Astrid Vermeulen  

Babette Lucas  

  

5  ma, di, do en vr 

wo  

Rian van der Heijden  

Cor van der Burg  

  

5/6  ma, di, wo en vr 

do  

Vacature  

Cor van der Burg  

                                               

6/7  ma, wo, do en vr  

di  

  

  

Titia Chehin  

Cor van der Burg  

  

7  ma, di, wo, do en vr (BAPO) 

BAPO vervanging  

Harmke Jansen  

Nicoline Plugge  

  

7/8  

  

ma, di, do en vr 

wo  

Vivian Vollevelde  8  di, wo, do en vr  

Jolanda Buijze  ma  

  

Overig onderwijzend personeel (vakleerkracht)  

  

Naam  Vak  Aanwezig  

Wendy Bijsterveld  

  

gym  ma  

Aleida Moonen  gym  di, wo, do en vr  

  

 
Jet van Tiel  muziek  ma en vr  

  

Onderwijs ondersteunend personeel  

  
Naam  Functie  Aanwezig  

Marchien Prins  Administratief  

medewerkster  

  

ma, di, wo en vr  

René Olierook  

  

Conciërge  ma t/m vr  

Cor van der Burg  Financieel medewerker  di  

  

 
Ineke Telder  Logopediste  di en do  
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Cogmed coach  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

Onderwijsondersteunend personeel in de klas  

  

Naam  Functie  Groep  Aanwezig  

Jessica Egberts  

Mariska van der Kolk  

onderwijsassistent 

onderwijsassistent  

1/2  wo, do en vr  

ma en di  

  

Hanneke Bey  

Jessica Egberts  

  

leraarondersteuner 

onderwijsassistent  

3  

  

di, wo, do en vr ma  

Mariëlle Keus 

Vacature  

leraarondersteuner 

onderwijsassistent  

4  do  

ma, di, wo en vr  

  

Priscilla Teuling  

Paul Ferman  

onderwijsassistent 

onderwijsassistent  

5  di, wo, do en vr ma  
  

Marielle Keus  

Mariska van der Kolk  

Paul Ferman  

leraarondersteuner 

onderwijsassistent 

onderwijsassistent  

5/6  ma, di en 
vr wo do  

  

Lia Roestenburg  

  

Miranda Meijnen  

  

leraarondersteuner  

  

leraarondersteuner  

6/7  ma, di, wo, do en vr  

(BAPO)  

ma, wo, do en vr  

  

Ceren Günes  

Paul Ferman  

  

onderwijsassistent 

onderwijsassistent  

7  ma, di, wo, do 

vr  

Ellen  

Paul Ferman  

leraarondersteuner 

onderwijsassistent  

7/8  ma, wo, do, vr 
di  
  

Helma van Driesten  leraarondersteuner  8  ma en di  

Charlotte van 't Hart  leraarondersteuner  wo en do  

Ceren Günes  onderwijsassistent  vr  

  

  

Commissie van Begeleiding  

Naam  Functie  Aanwezig  

Vacature  

  

Voorzitter  di  

M. van Plateringen  Schoolarts  di  

  

J. van Moorsel  

  

Maatschappelijk werk  di  

C. Hortensius  GZ-psycholoog  

  

di  

P. van Alphen  CJG medewerken  di  
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De commissie vergadert 1 keer per maand op dinsdag.  

  

Speciale kwaliteiten van ons personeel  

Onze teamleden moeten specifieke kwaliteiten bezitten. Van hen wordt de volgende attitude, 

vaardigheid en kennis verwacht.  

Onze teamleden moeten:  

• stevig in de schoenen staan  

• voldoende zelfvertrouwen bezitten om een voorbeeld voor leerlingen te zijn  

• structuur, rust en veiligheid kunnen bieden aan leerlingen  

• consequent zijn in doen en laten, maar ook leerlingen beschermde vrijheid geven  

• gewoon onderwijs geven waar het kan, speciaal waar het moet  

• kennis hebben van orthopedagogisch en –didactisch methodieken en de 

psychopathologie  

• inzicht hebben in de effecten van de stoornis/problematiek op de ontwikkeling van 

leerlingen en in staat zijn handelend op te treden conform dit inzicht  

• werken vanuit het adaptief onderwijsconcept  

• werken aan een brede ontwikkeling van leerlingen  

• leerlingen het gevoel van competentie geven  

• leerlingen stimuleren bij het aangaan van relaties  

• openstaan voor de hulpvraag van leerlingen en ouders  

• in een multidisciplinair team kunnen werken   

• kunnen reflecteren op het eigen handelen  

  

Professionalisering  

Onze expertise vergroten we door individuele en teamcursussen. Niet alleen de leerlingen 

profiteren hiervan, maar ook de teamleden zelf. Afgelopen jaar stonden voor het team o.a. de 

onderwerpen traumasensitief werken, preventief handelen t.a.v. conflicten en kwetsbare 

kinderen, ESIS, lees-en spellingsproblemen, schoolcultuur, tuinieren en kunstmagneetschool op 

het programma. Individuele teamleden hebben trainingen gevolgd: “Rots en Water”, “ teken je  

gesprek”, “BHV en EHBO, “Emotieregulatie”, “aandachtstraining”, “Sensorische 

Informatieverwerking”, ”lesgeven aan getraumatiseerde kinderen”.   

  

Het team zal dit schooljaar ook weer door de eigen teamleden worden bijgeschoold over 

trauma’s bij kinderen, taal- en rekenvaardigheden. Enkele teamleden volgen de 

herhalingslessen c.q. de cursus E.H.B.O. en de cursus bedrijfshulpverlening. Zij zorgen voor de 

veiligheid van en de eerste hulp op de school.  

Professionalisering is niet alleen een zaak van het volgen van cursussen. Het begeleiden en 

coachen van teamleden op de school is nog belangrijker. Nieuwe teamleden worden in het 

eerste schooljaar gecoacht door teamleden.   

  

De taken van het personeel   

Onze teamleden hebben een aanstelling bij De Haagse Scholen. De werktijdsfactor (WFT),  

d.w.z. het aantal te werken uren per schooljaar, bepaalt het takenpakket van een personeels- lid. 

De werktijdfactor is individueel en kan dus verschillen per teamlid. Door middel van taakbeleid 

realiseren we een evenwicht tussen taken en de werktijdsfactor. Het taakbeleid hebben wij 

uitgewerkt in de notitie ‘Integraal Personeelsbeleid, Normjaartaakbeleid 2018.  

  

Stagiairs  

Onze school ontvangt regelmatig het verzoek stagiairs van diverse opleidingen, zoals de PABO, 

een stageplaats aan te bieden De stagiairs kunnen vanaf de maand januari meelopen in een 

groep. Een stagiair werkt altijd onder verantwoording van de bevoegde leerkracht of therapeut. 

Verzoeken tot stage worden individueel bekeken. Aan een stage gaat een sollicitatiebrief met 

een motivatie, een intakegesprek en een kennismaking met het team en de leerlingen vooraf. 

Oud-leerlingen die een stageplek zoeken buiten een groep zijn ook welkom op onze school.  

  

Vervanging van personeel  

Het personeel kan om verschillende redenen afwezig zijn, zoals ziekte, verlof, BAPO, afspraken, 

vergaderingen en cursussen. Als afwezigheid van te voren bekend is, wordt vooraf de 

vervanging geregeld. Bij het verlenen van verlof worden de Collectieve Arbeidsovereenkomst 
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2017 voor het primair onderwijs en de richtlijnen van De Haagse Scholen als leidraad gebruikt. 

Binnen het team zijn afspraken gemaakt over het aantal teamleden dat per dag aanwezig moet 

zijn. Het uitgangspunt is dat er voldoende onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 

aanwezig is om alle groepen te bezetten. Bij de vervanging werken we met vaste invallers in een 

groep. Er wordt gebruik gemaakt van medewerkers van de invalpool van De Haagse Scholen en 

detacheringsbureaus die een overeenkomst hebben met De Haagse Scholen. Uitgangspunt 

hierbij is geschiktheid om les te geven binnen de kaders van de school. Ook 

onderwijsassistenten worden ingezet bij de vervanging van leerkrachten. Dit gebeurt altijd op 

vrijwillige basis, onder supervisie van de interne begeleider en onder verantwoordelijkheid van 

de directie. Het gebeurt een enkele keer per schooljaar dat leerlingen opgevangen worden in 

andere groepen. Hierover zijn intern afspraken gemaakt. In een uiterst noodgeval zullen wij de 

ouders vragen hun kind een dag thuis te houden als verantwoorde begeleiding op school niet te 

realiseren is. We kunnen hiervoor als het noodzakelijk is marge-uren gebruiken.  

  

  

Medezeggenschapsraad  

Drie teamleden zijn lid van de medezeggenschapraad van de school en vertegenwoordigen het 

team in deze raad. De namen staan achter in deze gids. De inspraak van personeel voor 

bovenschoolse aangelegenheden is geregeld via de Gemeenschappelijke  

Medezeggenschapsraad (GMR). Informatie over deze raad is te vinden op de website van De 

Haagse Scholen.  

  

Medewerker tevredenheidsonderzoek  

Steda Research heeft in 2017 een medewerker tevredenheidsonderzoek gehouden met als 

resultaat een 7,1. Het resultaat uit 2014 was 7,7. Er is dus sprake van een daling.  

Conclusie van dit onderzoek is dat het team o.a. meer tevreden is over de onderdelen 

"algemene zaken en randvoorwaarden", "leerlingenzorg" en "school en haar omgeving".  

Ten opzichte van de vorige meting laten de ingevulde vragenlijsten zien dat de personeelsleden 
minder tevreden zijn over " leidinggeven", "beleid" en "welbevinden en loopbaan". Coaching en 
teambijeenkomsten zijn ingericht met als doel om deze onderdelen te verbeteren.  
 .  



EERSTE NEDERLANDSE BUITENSCHOOL   SCHOOLGIDS 2018-2019    42   

  

  
  
7. OUDERCONTACTEN, OUDERPARTICIPATIE EN CONTACTEN  

MET DERDEN  
Een goed contact tussen ouders en school én ouders onderling is belangrijk voor onze leerlingen 

en voor de kwaliteit van ons onderwijs. Samen met u stimuleren, motiveren, verzorgen en 

voeden wij uw kind en onze leerling op.  

  

Oudercontacten  

Ouders van onze leerlingen hebben op een gegeven moment de keuze gemaakt om hun kind in 

te schrijven op onze school. Zij hebben verschillende achtergronden en komen uit verschillende 

culturen, maar hebben zeker één overeenkomst, zij zijn ouder van een kind dat het regulier 

onderwijs niet kan volgen door de beperkingen van een psychische problematiek. Ouders 

hebben de afgelopen jaren ervaren dat de ontwikkeling van hun kind anders verloopt dan die 

van kinderen zonder emotionele, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Zowel voor ouders als 

het kind kan dit een confronterend en emotioneel proces zijn. Wij willen ouders ondersteunen bij 

de opvoeding van hun kind, door te luisteren naar hun verhaal, door hen te verwijzen naar 

hulpverleners en door het organiseren van informatiebijeenkomsten. De dagelijkse contacten 

tussen ouders en school verlopen in eerste instantie via de groepsleerkracht van het kind. We 

gebruiken hiervoor contactschriften, de telefoon en de e-mail.   

  

De mening van ouders en leerlingen   

In april 2018 hebben de ouders bij het oudertevredenheidsonderzoek van Steda, onze school 

een 8,2 gegeven. Dit resultaat is bijna gelijk aan de meting van 2015 van "Scholen met succes" 

Onze school kreeg toen een 8,18. Wij zijn heel trots met dit resultaat. De score ligt hoger dan bij 

vergelijkbare scholen. Ouders geven aan de school te waarderen. Ze voelen zich thuis, zien hun 

kind met plezier naar school gaan en zij zijn tevreden over de vorderingen die hun kind maakt.  

Het algemene beeld geeft op veel onderdelen een hoge score.   

Communicatie met onze ouders  

Zoals elk schooljaar organiseren wij voor en met ouders een aantal contactmomenten. We  

verwachten van ouders en verzorgers dat zij aanwezig zijn bij deze gelegenheden.   

De volgende activiteiten organiseren wij voor u:  

• de kennismakingsbijeenkomst aan het begin van het schooljaar  

• feesten en activiteiten voor leerlingen, ouders en familieleden zoals het zomerfeest en 

muziek- en dansfeest  

• de besprekingen van de leerresultaten in september, december (groep 8), februari en 

juni  

• een bijpraatmoment na de herfstvakantie  

• overleg over de toelaatbaarheidsverklaring, afhankelijk van de geldigheidsduur  

• de informatieavond over het voortgezet (speciaal) onderwijs  

• gesprekken over verwijzingen naar andere vormen van onderwijs, zoals het voortgezet 

onderwijs  

• en indien de ontwikkeling van de leerling hiertoe aanleiding geeft worden ouders/ 

verzorgers uitgenodigd voor een gesprek met de Commissie van Begeleiding.  

             Natuurlijk kunt u ook zelf bellen voor een afspraak met één of meerdere teamleden.  
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Ouders worden geïnformeerd over de school door middel van:  

• de Schoolgids 2018-2019 (de schoolgids staat ook op onze website) met het               

Informatie ABC 2018-2019   

• het meerjarenbeleidplan ‘Schoolplan 2015-2019, zie samenvatting in deze schoolgids  

• het Jaarverslag 2017-2018  

• de (digitale) nieuwsbrief die 10 maal per jaar uitkomt met actuele informatie  

• de contactschriften bij de jonge leerlingen  

• incidentele informatiebulletins  

• de schoolkrant. Deze verschijnt 4 maal per jaar  

• de website van de school, www.eerstenederlandsebuitenschool.nl   

• en beleidsdocumenten en protocollen.  

Veel van bovenstaande informatie staat op www.eerstenederlandsebuitenschool.nl of wordt u via 

e-mail toegestuurd.  

  

Andere vormen van contact kunnen zijn:  

• telefoneren: wanneer daar aanleiding toe is of volgens afspraak.   

• e-mailen: via het algemene e-mailadres van de school of het persoonlijke school- 

emailadres van de leerkracht  

• huisbezoek door de groepsleerkracht  

• gesprekken: Ouders kunnen buiten de officiële contactmomenten een gesprek 

aanvragen met de groepsleerkrachten van hun kind, de andere teamleden, de interne 

begeleider of de locatiedirecteur. Wilt u er zeker van zijn dat wij voldoende tijd en 

aandacht aan u kunnen geven maakt u dan een afspraak met ons. Dit kan telefonisch. 

Het telefoonnummer van de school is: 070 3556631. Ook informatie uitwisselen per  e-

mail is mogelijk. Het algemene e-mailadres van de school is administratie@enbs.nl.               

De groepsleerkrachten zijn voor en na schooltijd te spreken. Belt u tijdens de lesuren                  

dan worden uw vragen en mededelingen aan hen doorgegeven. De mogelijkheid om                

teruggebeld te worden door de groepsleerkracht is ook een optie. De locatiedirecteur is               

bereikbaar van 8.00 uur tot 16.30 uur. De meerscholendirecteur is via de administratie   

   van de school bereikbaar.                              

  

Ouderparticipatie  

De Eerste Nederlandse Buitenschool heeft een actieve medezeggenschapsraad. Vijf ouders van 

leerlingen uit verschillende groepen vormen de oudergeleding van de raad. De samenstelling 

wijzigt zich vanaf augustus door het vertrek van één van de leden. Reden van vertrek is de 

overstap van de leerling naar het voortgezet onderwijs.  

Deze raad biedt ouders/verzorgers de mogelijkheid mee te denken en te praten over het beleid. 

Dit geldt ook voor de vertegenwoordiging door de drie personeelsleden. De raad vergadert 

ongeveer acht avonden per jaar en heeft een wettelijk advies- en/of instemmingsrecht. Welke 

vorm van inspraak de raad heeft is reglementair vastgelegd. Dit reglement ligt op school ter 

inzage. De vergaderingen zijn openbaar. De notulen worden op de website gezet. De 

medezeggenschapsraad houdt zich o.a. bezig met het bespreken van:   

• het beleid van de school  

• het Arbeidsomstandigheden(ARBO)rapport  

• de veranderingen in het primair onderwijs en de gevolgen voor onze school •  het 

verbeteren van de voorzieningen voor de kinderen   

• de begroting van de school.  

De inspraak van ouders voor bovenschoolse aangelegenheden is geregeld via de GMR, de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de stichting De Haagse Scholen. Informatie 

over deze raad is te vinden op de website van De Haagse Scholen. Een van de ouders is lid van 

de Ondersteuningsplanraad van het SPPOH. Binnen de raad kan zij de belangen van de ouders 

met een kind in het speciaal onderwijs behartigen.  

Een aantal ouders organiseert voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen onder de naam 

Ouderplein een aantal malen per schooljaar een bijeenkomst op school, meestal rond een 

thema. Deze bijeenkomsten zijn informatief en gezellig.  

http://www.eerstenederlandsebuitenschool.nl/
http://www.eerstenederlandsebuitenschool.nl/
http://www.eerstenederlandsebuitenschool.nl/
http://www.eerstenederlandsebuitenschool.nl/
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Klachtenregeling en vertrouwenspersoon  

Wij willen dat alle leerlingen zich optimaal ontwikkelen, zich veilig voelen op school en 

gemotiveerd zijn om te leren. Het is een streven en geen garantie. Het kan zijn dat ouders en 

leerlingen vragen hebben over of zich niet kunnen verenigen met de geboden zorg en/of 

onderwijs. Op school hebben we afspraken gemaakt hoe om te gaan met vragen en klachten 

van leerlingen en ouders. Het beleid van De Haagse Scholen is hierbij richting gevend.  Met 

vragen of een klacht kan men in eerste instantie altijd bij de groepsleerkracht van de leerling of 

de intern begeleider terecht. Mevrouw S. Streur is op onze school de vertrouwenspersoon voor 

leerlingen/ ouders. Ingebrachte problemen worden door de vertrouwenspersoon besproken in 

het team, met ouders, leerlingen of de Commissie van Begeleiding. Blijft het gevoel bestaan dat 

er geen bevredigende oplossing wordt geboden, dan kan men altijd bij de directie terecht. 

Verloopt dit contact nog niet naar tevredenheid dan kan men zich wenden tot het bestuur van 

onze school. De namen van de vertrouwenspersonen van onze stichting De Haagse Scholen 

vindt u op de bladzijde “adressen” achter in deze gids. De Haagse Scholen hanteert een 

klachtenregeling en is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Dit is een 

onafhankelijke, professionele en transparante organisatie die op een kwalitatief hoogwaardige 

wijze juridische en administratieve ondersteuning verleent aan commissies in de meest ruime zin 

van het woord bij de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het 

onderwijs. Het adres van deze stichting is Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, 030 2809590. Zie 

ook de website www.onderwijsgeschillen.nl.  

Ouders, verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij het 

informatiepunt van de overheid t.w. Informatie Rijksoverheid, telefoonnummer 1400.  Ook bij de 

Inspectie van het Onderwijs kunt u uw vragen stellen: www.rijksoverheid.nl/contact. Het 

telefoonnummer voor het melden van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch 

of fysiek geweld is 0900 - 1113111 (lokaal tarief) (meldpunt vertrouwensinspecteurs).  

  

Contacten met derden   

Er zijn veel contacten met verschillende instanties rondom de plaatsing en de begeleiding van 

onze leerlingen. Om overzicht te houden werken we met een sociale netwerkkaart. Wij bieden 

zelf geen voor- en naschoolse opvang aan. Deze laatste vorm wordt aangeboden door De 

Buitenwereld, een instelling die zich heeft gespecialiseerd in de naschoolse opvang voor 

kinderen met een gedrags-, ontwikkelings- en psychiatrische stoornis. In Den Haag hebben zij 

twee vestigingen.  

Een greep uit de lijst:  

• Buitenwereld, gespecialiseerde naschoolse opvang  

• Centrum Jeugd en Gezin en de Jeugdtandarts  

• Jeugdformaat  

• Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding  

• Intermetzo (voorheen het Haags Kinder- en Jeugdtherapeuticum), Centrum Autisme, de 

Jutters / de Banjaard en Curium  

• Inspectie van het onderwijs   

• Leerplicht en leerlingenvervoer van verschillende gemeenten  

• Xtra / MEE (Sociaal Pedagogische Dienst)   

• Onderwijsconsulenten van het Centrum voor Consultatie en Expertise  

• scholen voor primair en voortgezet onderwijs  

• scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs  

• SPPOH, het Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden en 

samenwerkingsverbanden in de regio  

• PPOD (Passend Primair Onderwijs Delflanden)  

• SPOW (Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland)  

• Samenwerkingsverband Zoetermeer   

• Samenwerkingsverband Gouda  

• Loodsboot (ambulante begeleidingsdienst cluster 4 onderwijs)  

• Cluster 4 scholen binnen De Haagse Scholen (De Strandwacht en De Blokpoelschool)  

• wijkagent  
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8. FINANCIEEL BELEID  
  
Onze school voert een transparant en verantwoord financieel beleid volgens de richtlijnen van 

De Haagse Scholen. In dit hoofdstuk beschrijven wij het financieringssysteem voor het speciaal 

onderwijs zodat duidelijk wordt over welke geldstromen de school kan beschikken. Het financiële 

beleid van de Eerste Nederlandse Buitenschool wordt in de tweede paragraaf toegelicht.  

  

Het financieringssysteem voor het primair speciaal onderwijs  

Bij het Passend Onderwijs hoort ook een verandering van de financiële budgetten en 

geldstromen. De scholen in het primair speciaal onderwijs zullen vanuit de rijksgelden dezelfde 

bedragen krijgen als het reguliere basisonderwijs. Het samenwerkingsverband SPPOH vult dit 

aan met een afgesproken bedrag per leerling in het speciaal onderwijs voor leerlingen met een 

gedrags-, ontwikkelings- of psychiatrische problematiek. Wat de effecten zijn van deze 

herverdeling leest u in ons jaarverslag.  

Naast deze geldstromen hebben wij ook inkomsten vanuit gemeentelijke subsidies en door 

sponsering en/of donaties. Deze gelden zijn veelal gekoppeld aan een speciale activiteit en niet 

vrij te besteden.  

  

Het financiële beleid van de Eerste Nederlandse Buitenschool   

Wij zijn een kleine school en daardoor een kwetsbare organisatie, ook op financieel gebied. De 

inkomsten zijn met het huidige aantal leerlingen nog niet kostendekkend. Vooral de uitgave op 

personeelsgebied drukt op de begroting. De Haagse Scholen heeft een aantal voorzieningen 

getroffen zodat scholen zoals wij enige financiële armslag hebben. Wij maken dit jaar gebruik 

van deze mogelijkheid om tussentijdse groei van het aantal leerlingen te bekostigen en het 

aantal assistenten uit te breiden.   

Het financiële budget is opgebouwd uit een combinatie van rijksmiddelen voor de 

basisbekostiging. Deze bekostiging is sinds de invoering van het Passend Onderwijs gelijk aan 

die van de basisscholen. De tweede vorm van bekostiging is vanuit de  

samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, de ondersteunende bekostiging. Daarnaast 

schrijven wij in op verschillende gemeentelijke subsidies en vragen wij, zij het in beperkte mate, 

fondsen en andere subsidieverstrekkers aan ter ondersteuning van onze extra activiteiten.  

  

De subsidies wijzigen per 1 augustus 2018. De subsidies voor de Schoolsportclub, de 

Schoolsportcoördinator, Club Extra zijn weer aangevraagd voor het kalenderjaar 2018 en 

worden als het mogelijk is ook aangevraagd voor kalender jaar 2019. Duidelijkheid over 

toekenning is er op dit moment niet. Het financiële resultaat van onze school blijft kwetsbaar. 

Om zorg te dragen voor een zorgvuldige financiële boekhouding verzorgt één van de teamleden 

de financiële administratie. Dit onder verantwoording van en in overleg met de locatiedirecteur 

De financiële begroting en ons investeringsplan wordt jaarlijks besproken in de 

Medezeggenschapsraad.  
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Sponsoring en donaties  

We zoeken actief naar sponsors om bijv. de KICKtraining te financieren. Toch zijn wij voorzichtig 

met het accepteren van sponsorgelden. Sponsoring mag niet leiden tot inmenging in het 

schoolbeleid of verplichte tegenprestaties, en ook niet tegenstrijdig zijn met het beleid van De 

Haagse Scholen en ons schoolbeleid. Het geld van de sponsors is veelal voor een bepaald doel 

en is niet vrij te besteden.  

  

Vrijwillige ouderbijdrage en andere kosten   

De school wil graag het leerproces voor de leerlingen extra aantrekkelijk maken zodat zij extra 

gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. De school krijgt deze kosten niet vergoed van het 

ministerie of de gemeente. Deze extra activiteiten kan de school niet vanuit het eigen budget 

betalen.  

Voor de betaling van de bijdragen van ouderfonds, excursies, zwemmen en het schoolkamp 

ontvangt u na de kerstvakantie een brief van de school. De genoemde bedragen voor het 

ouderfonds en de excursies zijn de exacte bedragen, de bedragen voor het zwemmen en het 

schoolkamp worden pas later bekend en zijn nu (vooralsnog) de bedragen van het afgelopen 

schooljaar. Wilt u in termijnen betalen neemt u dan contact op met de school. De bedragen voor 

het ouderfonds en de excursies zijn vrijwillige bijdragen. Een extra gift voor deze twee budgets is 

zeer welkom. De bedragen zijn:  

   Ouderfonds   Excursies  Zwemmen  Schoolreis  Schoolkamp      Totaal    

Groep 1-2         € 25,00          € 15,00     € 0,00          € 25,00     € 0,00              € 65,00  

Groep 3-6         € 25,00          € 15,00     € 22,00         € 25,00     € 0,00              € 87,00     

Groep 7            € 25,00          € 15,00     € 22,00         € 0,00          € 100,00          € 162,00 Groep 

8            € 25,00          € 15,00     € 0,00          € 0,00          € 100,00          € 140,00  

  

Het banknummer van de Eerste Nederlandse Buitenschool is NL 12 INGB 0007234064.  

Maakt u een bedrag over, wilt u dan a.u.b. de naam van uw zoon/dochter/pupil vermelden. 

Ouders die in Den Haag wonen en een ‘Ooievaarspas’ hebben kunnen gebruik maken van een 

financiële vergoeding van de gemeente Den Haag voor een gedeelte van de schoolkosten. 

Heeft uw kind een Ooievaarspas dan kunt u deze laten scannen op school.   

  

De schoolverzekering en de Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering   

Voor alle leerlingen en personeelsleden geldt dat zij tijdens hun verblijf op school tegen 

ongevallen door de schoolverzekering verzekerd zijn, ook tijdens excursies, schoolreizen en 

schoolkampen. Aanspraak op deze verzekering is alleen mogelijk als aangetoond kan worden 

dat het ongeval veroorzaakt is door nalatigheid van het personeel en als de schade niet 

uitbetaald wordt door de eigen verzekering.  

De leerlingen hebben een eigen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering nodig om eventuele 

schade aan derden te vergoeden. Deze schade wordt niet gedekt door de schoolverzekering.   

  

Aansprakelijkheid  

Diefstal en vernielingen komen helaas ook op onze school voor. Als het personeel dit constateert 

probeert zij het probleem op te lossen. Ons dringende advies is om geen kostbaarheden, zoals 

sieraden, telefoons, horloges, spelcomputers of geld mee naar school te geven. Bij het spelen 

raken ze kwijt of beschadigd. Dit zorgt voor verdriet, boosheid en voor veel onrust in de groepen. 

Onderwijstijd gaat dan verloren door het zoeken naar spullen, het oplossen van ruzies en het 

verhelpen van het verdriet. Het is en wordt ook niet altijd duidelijk wat er is gebeurd en wie wat 

heeft gedaan. Het probleem wordt niet opgelost en een gevoel van ontevredenheid blijft hangen. 

De onrust en het ongenoegen dat bij de ouders en leerlingen ontstaat, is onplezierig en absoluut 

onwenselijk. Al deze negatieve gevolgen wegen niet op tegen het meenemen van kostbare 

persoonlijke bezittingen. Wees als ouders of verzorgers bewust van al deze onbedoelde 

gevolgen. Geeft u kostbaarheden mee, accepteert u dan zelf het risico van verlies of 

beschadiging.  

Stichting De Haagse Scholen en dus ook de school stellen zich niet verantwoordelijk voor in 

school zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van leerlingen. De leerlingen kunnen 

kostbaarheden afgeven aan de leerkracht. Deze bewaart de kostbaarheden in een afgesloten 

lade of kast. Dit is echter geen garantie, dat er niets verdwijnt. Wij kunnen helaas dan ook 

geen verantwoording aanvaarden voor aan de leerkracht in bewaring gegeven goederen. Wilt 
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u uw kind geld meegeven voor bijvoorbeeld de schoolreis, breng ons hiervan dan graag vooraf 

op de hoogte. Geef het geld nooit los mee, maar in een gesloten enveloppe met vermelding 

van de naam van uw kind en de inhoud op de voorzijde.   

  

  

  
  
9. ONZE PLANNEN EN ONZE DOELEN  
  
De afgelopen jaren hebben we een aantal plannen gerealiseerd. De recentste resultaten kunt u 

lezen in ons Jaarverslag 2017-2018. De plannen voor het nieuwe schooljaar zijn een vervolg 

hiervan gecombineerd met de doelen voor 2018-2019 uit het schoolplan 2015-2019.   

  

Resultaten van 2017-2018  

In het jaarverslag worden de resultaten van het vorige schooljaar uitgebreid beschreven. Ouders 

van onze leerlingen ontvangen dit jaarverslag samen met deze schoolgids. Om uw 

nieuwsgierigheid op te wekken voor dit verslag hierbij enkele resultaten:  

  

Op 1 oktober 2017 zijn er 106 leerlingen ingeschreven. We sluiten het schooljaar af met 117 

geïndiceerde leerlingen (leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring).  

  

Het uitgangspunt blijft het onderwijs bieden aan leerlingen met een internaliserende 

gedragsproblematiek. De aanleiding om ons onderwijs en onze ondersteuning in te richten 

voor kinderen met een trauma is dat wij zien dat veel van onze leerlingen te maken hebben 

met gedrag en beperkingen die te herleiden zijn tot traumatische ervaringen in hun leven.  Als 

school hebben we ons ontwikkeld op het gebied van traumasensitiefonderwijs.  

Het boek: “lesgeven aan getraumatiseerde kinderen”  van Leony Coppens vormt voor ons een 

belangrijke basis. We leggen in teambijeenkomsten regelmatig de link naar de praktijk, waardoor 

kennis geïntegreerd wordt in de werkwijze van de teamleden. Er vele trainingen gevolgd die 

direct een raakvlak hebben met het traumasensitieve onderwijs; “Sensorische  

Informatieverwerking”, “ Emotieregulatie”, “teken je gesprek”. Ook is 1 teamlid nu gecertificeerd 

kindertraining in de methodiek van de aandachtstraining van “Eline Snel”. In 1 klas heeft een 

pilot “aandachtstraining” plaatsgevonden. En er ligt een plan van aanpak klaar voor de toekomst. 

Nieuwe teamleden hebben de training “lesgeven aan getraumatiseerde kinderen” gevolgd.   

  

In het kader van de functiemix zijn een aantal leerkrachten van een LB-schaal naar een 

LCschaal gegaan. Ook zijn er onderwijsassistenten in het kader van de functiemix benoemd tot 

leraarondersteuner.  

  

Nieuwe teamleden hebben de training “preventief handelen” gevolgd. Daarbij komen 

verschillende interventie technieken aanbod. Ook dit jaar zal deze training weer een vervolg 

gaan krijgen.  
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De onderstaande therapieën en begeleidingsvormen vormen gezamenlijk ons 

onderwijsondersteunend aanbod.   

In 2017-2018 zijn onderstaande ondersteuningsvormen als volgt ingezet:  

  

• begeleiding door een shadow/ persoonlijk begeleider      4 leerlingen  

• Club Extra             19 leerlingen  

• Cogmed               1  leerling  

• ergotherapie en sensorische informatieverwerking              10 leerlingen      

• kinderfysiotherapie           34 leerlingen  

• kunstzinnige therapie              4 leerlingen  

• logopedie              27 leerlingen  

• psychomotorische kinder- en jeugdtherapie       3 leerlingen  

• schoolmaatschappelijk werk                     7 leerlingen/ouders  

• Schoolsportclubs                36 leerlingen  

• Individueel begeleidingstraject (door psycholoog)      3 leerlingen  

  

Het didactisch handelen heeft de afgelopen jaar aandacht gekregen. Het dyslexiebeleid is 

vastgelegd in het protocol. Op de ENB wordt passend leesonderwijs gegeven, rekening houdend 

met de stoornissen. Er zijn voldoende passende interventieprogramma’s.  

  

De medezeggenschapsraad heeft maandelijks vergaderd over de ontwikkelingen en de 

plannen van de school. Belangrijke onderwerpen waren o.a. beleid omtrent ziekteverzuim en 

arbeidsomstandigheden, wijzigen en vaststellen regels op het gebied van veiligheid, gezondheid 

en welzijnsbeleid, meerjarenbegroting, leerlingenvervoer, ouderbijdrage, jaarverslag ENBS, 

groepsdynamica,  kwaliteitszorg, doelgroep van de school, traumasensitief onderwijs en het 

Sociaal Veiligheidsplan.  

  

Het ouderplein is weer actief en heeft diverse bijeenkomsten georganiseerd dit jaar.   

  

Naast huidige leerlingen zijn er ook oud-leerlingen. Hoe het met hen gaat in het voortgezet 

onderwijs is nagevraagd op de VO-school, bij hun ouders en natuurlijk bij de jongeren zelf. Het 

algemene beeld is dat het goed gaat met hen, zij goed aan de slag zijn en zij bijna allemaal nog 

op het niveau van instroom VO zitten.   

  

De financiële situatie van de school was en blijft kwetsbaar. We gebruiken de steun van ons 

bestuur om op elke groep vijf dagen ondersteuning door een onderwijsassistent te realiseren.  

    

Onze plannen voor 2018-2019   
  

Met de gegevens uit de evaluatie van 2017-2018 en uitgaande van het Schoolplan 2015-2019 

willen we de volgende doelen in het schooljaar 2018-2019 bereiken.  

  

  

Regulier Beleid  

  

Verantwoor- 

delijk  

Actie  Periode  Financiën   

Kwaliteitszorg          
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De bestaande kwaliteit 
analyseren, verbeterplannen 
opstellen en huidige  
verbeterplannen uitvoeren  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Werkgroep  

Kwaliteitszorg  

  

• Diagnose opbrengsten  

• Diagnose afstemming  

• Diagnose 
handelingsgericht 
werken op 
groepsniveau  

• Diagnose 
handelingsgericht 
werken op schoolniveau  

• Diagnose taal  

• Diagnose 21sth-skills  

• Ontwikkelen schoolplan 
nieuwe beleidsperiode  

• Afronden School  

Veiligheidsplan  

  

  

aug-juni  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

€ 2.500 
externe  
expertise  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Doel  

  

Verantwoor- 

delijk  

Actie  Periode  Financiën   

Werkgroep Trauma          

  

Ons onderwijs is in 2019 ingericht 
op basis van onze 
traumasensitieve werkwijze  

• onze traumasensitieve 
werkwijze is geïntegreerd in 
ons curriculum en is in 2019 
leidend bij ons onderwijs en 
onze ondersteuning.  

• We hebben in 2019 een 
kennisnetwerk opgebouwd 
dat gericht is op het delen en 
ontwikkelen van onze kennis 
en vaardigheden om het 
onderwijs op basis van 
traumasensitieve werkwijze 
in te richten.  
  

  

Projectleider 
en 
Werkgroep  
  

  

Schrijven van een 
duidelijk (beleids)plan van  
aanpak  

  

1 Teamlid volgt de  

opleiding “train de trainer’  

  

Borgen van werkwijze 
rondom de time-in hoek  
  

Opstellen persoonlijk  

leerdoel van elk teamlid  

  

Workshops team  

(rots en water,  

Sensorische integratie,  

teken je gesprek)  

  

Training nieuwe 
personeelsleden 
“lesgeven aan 
getraumatiseerde  

kinderen” Leonie 
Coppens  
Herhaling training 

preventief handelen hele 

team  

  

Okt.  

  

  

  

Hele jaar  

  

  

Sept.  

  

  

  

  

  

  

Margedag 

6 dec.  

  

  

  

  

  

€ 550,00 pp  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

500,00 pp  

  

  

  

  

  

5000,00  

  

  Basistraining preventief 

handelen nieuwe 

teamleden  

  

  

Doel  

  

Verantwoor- 

delijk  

Actie  Periode  Financiën   

Werkgroep Leerlijnen          
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Het denken vanuit leerlijnen is de 

basis van waaruit ons onderwijs 

wordt aangeboden, waarbij de 

opbouw van de lesmethoden en 

de trainingsmethodieken het 

uitgangspunt zijn voor de 

uitvoering van deze leerlijnen  

  

Projectleider 
en  
Werkgroep  

  

Presentatie leerlijnen aan 
team.  
  

Start 2 pilotgroepen op 
vakgebied rekenen met  
ondersteuning van CED  

(leerlijnen)  

  

Schrijven van 
meerjarenplan op 
hoofdlijnen voor de  
periode tot 2023  

  

Onderzoek PRO-lijn  

starten  

  

  

  

Nov.  

  

  

  

Hele jaar  

  

  

  

Hele jaar  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

€ 550,00 pp  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Doel  

  

Verantwoor- 

delijk  

Actie  Periode  Financiën   

Werkgroep praktische 

werkvormen/ van concreet naar 

abstract  

        

  

Een doorgaande leerlijn voor 

praktisch natuuronderwijs en het 

betrekken van de schooltuinen 

binnen het curriculum.  

  

Projectleider 
en  
Werkgroep  

  

Verfijning plan van 
aanpak waarbij de  
resultaten van het 
onderzoek “wensen team” 
worden verwerkt.  
  

Inzet themakisten 
(gekoppeld aan de 
methode) voor alle 
groepen behalve 5 en 6. 
Leskisten natuur-en 
milieueducatie koppelen 
aan de bestaande 
methode natuuronderwijs  
  

Groepen 5 en 6 tuinieren 
onder begeleiding van 
natuur-en milieueducatie  
  

Inventariseren specifieke 
wensen van team,  
leerlingen en ouders  

  

Onderzoek techniek op 
school (project Leraar in  
Opleiding)   

  

  

Nov.  

  

  

  

Hele jaar  

  

Hele jaar  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

€ 550,00 pp  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Doel  

  

Verantwoor- 

delijk  

Actie  Periode  Financiën   

Werkgroep schoolcultuur          



EERSTE NEDERLANDSE BUITENSCHOOL   SCHOOLGIDS 2018-2019    51   

  

Een veilige schoolcultuur waarin 

op professionele wijze gewerkt en 

gecommuniceerd wordt.  

  

Directie  

Team 

werkgroep  

  

Moet nog ingevuld 

worden  

  

.  

  

  

  

  

Hieronder volgen een aantal taken die specifiek door 1 leerkracht worden uitgevoerd, eventueel 

met hulp van een collega.  

  

Doel  

  

Verantwoor- 

delijk  

Actie  Periode  Financiën   

Taak rekenen          

  

Handelen volgens beleidsplan 

rekenen  

  

Leerkracht 

met taak  

  

Trendanalyse  

leeropbrengsten rekenen  

  

Inzicht in sterke en 
zwakke kanten van  
rekenonderwijs  

  

Inzicht  

gespreksvaardigheden  

rekencoördinator  

  

Besluitvorming inzet 
hoofdrekenen  
  

Effecten rekenen in de 
praktijk zichtbaar maken  
(deelname Grote  

Rekendag)  

  

Aanschaffen concreet 
ondersteunend  
rekenmateriaal    

  

  

  

Jan.  

  

  

Okt.  

  

  

  

  

Hele jaar  

  

  

Nov.  

  

  

  

  

  

  

  

Sept.  

  

  

  

  

  

€ 550,00 pp  
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Doel  

  

Verantwoor- 

delijk  

Actie  Periode  Financiën   

Taak taal          

  

Lees-en spellingsproblemen 

worden (door de leerkracht) 

vroegtijdig onderkend en 

aangepakt.  

  

Leerkracht 

met taak  

Teambijeenkomst start 
schooljaar (aandacht voor  
protocol en roosters)  

  

Introduceren programma  

“Bouw en Leesbalans”   

  

  

Tijd in rooster voor extra 
ondersteuning leerlingen  
met leesproblemen  

  

Iedere leerkracht heeft de 
zwakke lezers in kaart 
gebracht  
  

Iedere leerkracht is 
bekend met het protocol  
“leesproblemen en 
dyslexie” en handelt  
daarnaar  

  

Er zijn voldoende en 
passende  

interventieprogramma’s 
aanwezig op school  
  

In alle groepen wordt zorg 
aangeboden op 
zorgniveau 3 als dat aan 
de orde is.  
  

Aanwezigheid van  

devices voor “Bouw”   

  

Aug.  

  

  

  

Eerste 
bouwver 
gadering  

  

Hele jaar  

  

  

  

  

  

  

  

Sept.  

  

  

  

  

  

Mei  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nov.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Volgens ICT 

financieel 

plan  

  
   

Doel  

  

Verantwoor- 

delijk  

Actie  Periode  Financiën   

Taak kunstmagneetschool          

Uitvoering volgens projectplan  Leerkracht 

met taak  

Training  

cultuurcoördinator  

  

Profilering “in de wolken” 
bij ouders  
  

Profilering “in de wolken 

op de website”  

  

Uitvoering doelen van 

projectplan door hele 

team  

Start 
schooljaar  
  

Sept.  

  

  

  

  

  

Hele jaar  
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Doel  

  

Verantwoor- 

delijk  

Actie  Periode  Financiën   

Taak ICT          

Uitvoering ICT-protocol  

  

  

Leerkracht 

met taak  

Overname SKOOL door  

ITS in gang zetten  

  

Website onderhouden  

  

Aanschaffen devices 

volgens plan van ITS  

Jan.  

  

  

Hele jaar  
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Kwaliteitszorg 2015-2019  
  

Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten gebruiken we de kwaliteitskaarten uit de WMK-EC 

van Cees Bos. Wij hebben de afgelopen drie jaar gericht gewerkt aan de kwaliteitsverbetering 

met als leidraad het Schoolplan 2015-2019. De opbrengsten worden per schooljaar geëvalueerd 

en de resultaten opgenomen in het jaarverslag. Het meerjarenbeleidsplan is in dit hoofdstuk 

opgenomen. Met de resultaten van de afgelopen drie jaar en kijkend naar de doelen in het 

Schoolplan hebben wij het jaarplan 2018-2019 opgesteld. De samenvatting van het jaarplan is 

opgenomen in deze schoolgids. Onze werkwijze betreffende de Kwaliteitszorg is te vinden in het 

Handboek Kwaliteitszorg. Om onze kwaliteit te meten vragen we eens per twee jaar aan ouders, 

leerlingen en medewerkers een enquête in te vullen. Voor de oudertevredenheidsmetingen 

werken we met de vragenlijst van Steda Research. Voor het medewerkers 

tevredenheidsonderzoek maken we ook gebruik van de vragenlijst van Steda Research.  Het is 

de werkgroep Kwaliteitszorg die resultaten van de verschillende diagnostische instrumenten 

analyseert, acties voorstelt en de kwaliteit van onze school bewaakt. De werkgroep hanteert de 

cyclus van ‘plan-do-check-act’. Daarnaast draagt zij zorg voor het borgen van oud en nieuw 

beleid in bijvoorbeeld protocollen en in de werkwijze van teamleden. In het schooljaar 2018-2019 

zullen de volgende onderwerpen door middel van de kwaliteitskaarten uit de WMK-EC 

gediagnosticeerd worden: schoolklimaat- contacten met ouders- externe contacten- 

communicatie-beroepshouding-rekenen.  

De werkgroep Kwaliteitszorg houdt ook toezicht op het uitvoeren van de beleidsplannen 

Rekenen, ICT en dyslexie.  

  

De komende beleidsperiode willen wij vanuit de kwaliteitszorg voor de volgende onderwerpen 

diagnosticeren aan de hand van de Kwaliteitskaarten, waaruit plannen en acties kunnen volgen.  

  

  

  2015-2016 [mei 2016]  
2019-2020 ( voor mei)  

  

2016-2017 [mei 2017]  

  

2018-2019 [mei 2018]  

  

2018-2019 [mei 2019]  

Quick 

scan 

(mei) 

team  

  
Kwaliteitszorg  

  
Aanbod   

  
Tijd  

  
Professionalisering  

  
Schoolleiding  

  
Zorg en begeleiding  

  
Pedagogisch klimaat  

  
Didactisch klimaat  

  
Burgerschap  2 vragenlijsten  

  
Actieve en zelfstandige rol 

leerlingen  

  
Schoolklimaat  

  
Contacten met ouders  

  
Externe contacten  

  
Communicatie  

  
Beroepshouding   

  
Rekenen  

  

  
Opbrengsten  

  
Afstemming  

  
Handelingsgericht werken 
groepsniveau  

  
Handelingsgericht werken  
schoolniveau  
  
Taal  

  
21sth-skills  
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INFORMATIE  ABC    (PRAKTISCHE INFORMATIE OP ALFABETISCHE VOLGORDE) 

Belangrijke data voor leerlingen en ouders 

  

vakanties en margedagen: zie bij ‘vakantieregeling’ op bladzijde 61  informatieavond  

   dinsdag 25 september 2018  

schoolreis groep 1 t/m 6            vrijdag 28 september 2018  

schoolfotograaf     dinsdag 2 oktober 2018 

open dag zwembad    woensdag 17 oktober 2018  

voorlichtingsavond VO   dinsdag 30 oktober 2018   

ENBS show                                datum nog nader te bepalen  

sinterklaasfeest     woensdag 5 december 2018  

kerstfeest      vrijdag 21 december 2018  

eerste toetsperiode    woensdag 9 januari t/m vrijdag 25 januari 2019  

diplomazwemmen    woensdag 30 januari 2019  

kindbespreking     woensdag 20 februari 2019  

open dag zwembad    woensdag 27 maart 2019  

verkeersexamen groep 7  donderdag 4 april 2019  

koningsspelen     vrijdag 12 april 2019  

CITO eindtoets     dinsdag 16 t/m donderdag 18 april 2019    

paasfeest                                   donderdagmiddag 18 april 2019  

tweede toetsperiode    woensdag 8 mei t/m vrijdag 24 mei 2019  

schoolkamp      maandag 17 t/m woensdag 19 juni 2019  

kindbespreking     donderdag 27 juni 2019  

zomerfeest      woensdag 3 juli 2019  

diplomazwemmen    woensdag 10 juli 2019  

afscheidsfeest groep 8    woensdag 17 juli 2019  

  

Bereikbaarheid van de school op de Doorniksestraat 28   

  

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer:  

• buslijn 22 heeft een halte aan de Doorniksestraat voor de school  

• buslijn 23 heeft een halte op de hoek van de Duinkerksestraat en de Stevinstraat   

• tramlijn 9 heeft een halte op de hoek van de Nieuwe Parklaan en Nieuwe Duinweg. U loopt 

dan in ong.12 minuten naar onze school  

• buslijn 21 heeft een halte op de hoek van de Nieuwe Parklaan en Nieuwe Duinweg. U loopt 

dan in ong.12 minuten naar onze school  

  

Bereikbaarheid met de auto:  

De school is goed bereikbaar met de auto. Tussen de Brusselsestraat en de Gentsestraat is het 

op de Doorniksestraat betaald parkeren. Direct voor de school zijn de parkeerplaatsen 

gereserveerd voor de taxibussen. Vanaf de Brusselsestraat richting de Pompstationsweg kan vrij 

worden geparkeerd op de Doorniksestraat. Op het schoolterrein mag zonder toestemming van 

de directie i.v.m. de veiligheidsvoorschriften niet worden geparkeerd.  

  

  

Bestuur  

De Eerste Nederlandse Buitenschool valt onder het bestuur van De Haagse Scholen, stichting 

voor primair en speciaal openbaar onderwijs. Meer informatie is te vinden op 

www.dehaagsescholen.nl.  

  

Burgerservicenummer    

Wij zijn wettelijk verplicht om het burgerservicenummer (BSN, voorheen het sofinummer) van 

elke leerling in de leerlingenadministratie op te nemen.   

  

Campina op School  

U kunt een abonnement afsluiten bij Campina voor halfvolle melk voor uw kind, één of twee keer 

per schooldag (op woensdag één keer). De eerste dagen na de vakanties is er geen schoolmelk. 

http://www.dehaagsescholen.nl/
http://www.dehaagsescholen.nl/
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Geeft u dan zelf wat te drinken mee. Aanmelden kan via www.campinaopschool.nl of met de 

aanmeldingskaart (op school aanwezig).  

  

Commissie van Begeleiding  

De schoolarts, de maatschappelijk werker, de medewerker van Bureau Jeugdzorg, de 

psycholoog en de locatiedirecteur vormen de Commissie van Begeleiding. De commissie 

adviseert het team hoe te handelen met zorgleerlingen. Tevens zijn zij betrokken bij de toelating 

van leerlingen en de overstap van leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs. Indien noodzakelijk 

worden ouders en externe deskundigen uitgenodigd voor de vergaderingen.  

  

Computers  

Leerlingen mogen tijdens de lessen en in de pauzes op de computer werken. Ook hebben zij 

toegang tot het internet voor educatieve programma’s. Het is leerlingen verboden gewelddadige 

programma’s/ spelletjes te spelen, pornopagina’s te bezoeken, te downloaden of gebruik te 

maken van social media. Onze afspraken staan in het protocol over het gebruik van internet op 

school.  

  

Diefstal  

Er verdwijnen wel eens spullen van school en van leerlingen. Dat gebeurt helaas overal waar veel 
mensen aanwezig zijn. Geef daarom uw kind niet meer mee dan strikt noodzakelijk is! Voorkomen 
is beter dan genezen. Bij diefstal kunnen ouders en/of de school contact opnemen met de politie.  
  

Fotograaf   

De schoolfotograaf komt éénmaal per jaar. De fotograaf komt dit schooljaar op di 2 oktober 2018  

  

Gegevens van de school    

Naam  Eerste Nederlandse Buitenschool  

Adres  Doorniksestraat 28, 2587 XM Den Haag  

Telefoon  070-3556631  

Contactpersoon  Hanneke Blom, meerscholendirecteur  

E-mail  administratie@enbs.nl  

BRINnummer  20JE  

Bestuur    De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal 
openbaar onderwijs  
Postbus 61454 2506 AL Den Haag  

Schooltype  Speciaal onderwijs, cluster 4  

School voor leerlingen met een internaliserende 

gedrags- en psychiatrische problemen  

Gymkleding  

Voor de gymlessen wordt verwacht dat u wekelijks gymkleding meegeeft. Voor de jongens 

bestaat de gymkleding uit een T-shirt en een korte broek. Voor de meisjes is dat een gympakje 

of een broekje met een shirtje. Na de laatste gymles in een week wordt de gymkleding mee naar 

huis gegeven om u de gelegenheid te geven de kleding te wassen. Om medische en 

hygiënische redenen zijn de leerlingen verplicht gymschoenen dragen.   

  

  

  

Incidenten en veiligheid  

Wij willen een veilige school voor leerlingen, teamleden, ouders en bezoekers zijn. Veiligheid 

bevorderen we door verwondingen die leerlingen en teamleden oplopen onder schooltijd te 

noteren. Zo weten wij welke situaties gevaarlijk kunnen zijn en kunnen wij maatregelen nemen 

om blessures te voorkomen. Leerlingen en teamleden verwonden zich bijvoorbeeld door een glij- 

of valpartij of door tijdens een spel geblesseerd te raken. Bij een ongeval wordt een 

meldingsformulier ingevuld. Er worden indien nodig maatregelen genomen.   

van het incident wordt duidelijker welke begeleiding een kind nodig heeft. Extreem 

probleemgedrag tegenover medeleerlingen en teamleden wordt binnen De Haagse Scholen ook 

centraal geïnventariseerd. De melding wordt opgenomen in het dossier van de leerling en 

gemeld bij het bestuur. Indien de veiligheid van medeleerlingen en personeel in gevaar komt, 

kan de leerling geschorst of verwijderd worden. De school hanteert bij deze acties het protocol 

http://www.campinaopschool.nl/
http://www.campinaopschool.nl/
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van de stichting De Haagse Scholen en de richtlijnen van Leerplicht van de gemeente Den 

Haag. opgenomen in het dossier van de leerling en gemeld bij het bestuur. Indien de veiligheid 

van medeleerlingen en personeel in gevaar komt, kan de leerling geschorst of verwijderd 

worden. De school hanteert bij deze acties het protocol van de stichting De Haagse Scholen en 

de richtlijnen van Leerplicht van de gemeente Den Haag.  

  

Kennismakingsavond       

Op dinsdag 25 september verzorgt de school een kennismakingsavond voor alle ouders. Wij 

vinden het belangrijk dat alle ouders komen om kennis te maken met de groepsleerkrachten, de 

leerkrachtondersteuners, alle andere teamleden en de ouders van de klasgenoten van uw kind. 

Op deze avond krijgt u informatie over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. Het 

programma ontvangt u na de zomervakantie.  

  

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon  

Met vragen of een klacht kan men in eerste instantie altijd bij de groepsleerkracht van de leerling 

of de intern begeleider terecht. Mevrouw S. Streur is op onze school de vertrouwenspersoon 

voor leerlingen / ouders. Ingebrachte problemen worden door de vertrouwenspersoon besproken 

in het team, met ouders, leerlingen of de Commissie van Begeleiding. Blijft het gevoel bestaan 

dat er geen bevredigende oplossing wordt geboden, dan kan men altijd bij de directie terecht. 

Verloopt dit contact nog niet naar tevredenheid dan kan men zich wenden tot het bestuur van 

onze school. De namen van de vertrouwenspersonen van onze stichting De Haagse Scholen 

vindt u op de bladzijde “adressen” achter in deze gids. De Haagse Scholen hanteert een 

klachtenregeling en is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Dit is een 

onafhankelijke, professionele en transparante organisatie die op een kwalitatief hoogwaardige 

wijze juridische en administratieve ondersteuning verleent aan commissies in de meest ruime zin 

van het woord bij de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het 

onderwijs. Het adres van deze stichting is Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, 030 2809590. Zie 

ook de website www.onderwijsgeschillen.nl.  

Ouders, verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij het 

informatiepunt van de overheid t.w. Informatie Rijksoverheid, telefoonnummer 1400.  Ook bij de 

Inspectie van het Onderwijs kunt u uw vragen stellen: www.rijksoverheid.nl/contact. Het 

telefoonnummer voor het melden van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch 

of fysiek geweld is 0900 - 1113111 (lokaal tarief) (meldpunt vertrouwensinspecteurs).  

  

Medezeggenschapsraad en ouderraad (Ouderplein).  

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. In de raad hebben drie ouders 

en drie teamleden zitting. De huidige voorzitter is dhr. Hans Wagemaker.  

Het e-mailadres van de MR is mr@enbs.nl.  

De Ouderraad, Ouderplein geheten, bestaat momenteel uit 5 ouders. Het Ouderplein organiseert 

een aantal malen per schooljaar een bijeenkomst op school voor de ouders van onze leerlingen, 

meestal rond een thema. Deze bijeenkomsten zijn informatief en gezellig.  

  

Nieuwsbrieven   

De nieuwsbrief met informatie over schoolzaken komt 1 keer per maand uit. De nieuwsbrief 

wordt per e-mail naar u toegestuurd. U kunt de nieuwsbrieven ook op onze website vinden.  
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Pauzes voor het buitenspelen   

  

1e kleine pauze      09.55 – 10.10    groep 5  tot en met 6/7  

2e kleine pauze      10.15 – 10.30    groep 1/2 tot en met 4  

3e kleine pauze      10.35 – 10.50    groep 7 tot en met 8  

  

1e grote pauze      11.50 – 12.20    groep 5 tot en met 6/7  

2e grote pauze      12.20 – 12.50    groep 1/2 tot en met 4  

3e grote pauze      12.50 – 13.20    groep 7 tot en met 8  

  

Pauzes op het schoolplein zijn ook momenten om te bewegen. Een wisselend extra spelaanbod 

in de pauzes zorgt voor variatie in het spel. Het aanbod bestaat uit o.a. badminton, touwtje 

springen, knikkeren en steltlopen. Het leren spelen met deze materialen wordt geoefend tijdens 

de gymnastiekles.  

  

Preventie pesten  

Een gezonde c.q. veilige sfeer is belangrijk voor het zelfvertrouwen van de leerlingen. Dit neemt 

niet weg dat er situaties zullen voorkomen, waarin bestraffend optreden onontkoombaar is. 

Pesten valt onder ongewenst gedrag en wordt actief tegengegaan door o.a. de groeps- en 

schoolregels en de lessen in sociale vaardigheden. Bij pestgedrag wordt de pester op zijn 

gedrag aangesproken, gewenst gedrag doorgenomen en wordt het probleem met beide 

leerlingen uitgesproken. Bij herhaling van het gedrag worden maatregelen getroffen als een 

excuusbrief of –tekening en inleveren van beloningstijd. Het goede gedrag wordt namelijk 

beloond en niet het pestgedrag / ongewenste gedrag. Bij herhaalde pesterijen wordt aan ouders 

gevraagd om mee te werken aan een oplossing. Wij zien deze maatregelen als een 

pedagogisch hulpmiddel, gericht op het verbeteren van het gedrag van de leerling. Extreem 

agressief gedrag wordt gemeld bij het bestuur en (in principe) wordt bij lichamelijk letsel aangifte 

gedaan bij de politie. Ernstig en bewust toegebrachte psychische, fysieke en materiële schade 

wordt ook gemeld bij ons bestuur, stichting De Haagse Scholen. Wij gebruiken hierbij de 

richtlijnen van Leerplicht van de gemeente Den Haag en de richtlijnen van ons bestuur.  

  

Rookvrije school  

Wij zijn een rookvrije school. In de school en in het zicht van leerlingen mag niet worden gerookt. 

Met teamleden zijn afspraken gemaakt over waar en wanneer er gerookt kan worden. Deze 

afspraken gelden ook voor onze bezoekers. Leerlingen mogen onder schooltijd, in de school en 

op het schoolterrein niet roken.  

  

Schoolkrant  

De schoolkrant komt 4 keer per jaar uit. 

De schoolkranten worden meegegeven aan de leerlingen.   

  

Schoolreis / schoolkamp   

De eendaagse schoolreis voor de groepen 1 tot en met 6 wordt gepland aan het begin van het 

schooljaar, meestal in september.   

In overleg met de ouders wordt elk schooljaar bekeken of wij de leerlingen van groep 8 een 

schoolkamp van één dag of van drie dagen aanbieden. Het schoolkamp wordt in de maand mei 

of juni gepland vanwege het weer.   

De schoolreis en het schoolkamp hebben een educatief en ontspannend karakter. De kosten zijn 

ongeveer € 25 voor de eendaagse schoolreis en tussen de € 100 en € 115 voor het schoolkamp 

(drie dagen). Als u de kosten niet kan opbrengen, wil de school met u meedenken om het 

probleem op te lossen. Neemt u contact op met Sabine Schutter, de locatiedirecteur van onze 

school. Leerlingen die niet mee gaan, zijn die dag(en) op school aanwezig en krijgen onderwijs 

in één van de andere groepen.  
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Schoolsportclubs  

Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen zich aanmelden bij de gesubsidieerde naschoolse 

sportclub. Op donderdagmiddag wordt aansluitend aan de schooldag judo gegeven door twee 

gespecialiseerde sportleerkrachten. De lessen zijn van 15.15 uur tot 16.15 uur en worden 

gegeven in de gymzaal van de school. De gymleerkracht coördineert dit project.   

  

Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen zich aanmelden bij de tweede gesubsidieerde 

naschoolse sportclub. Op maandagmiddag wordt aansluitend aan de schooldag een gevarieerd 

aanbod van sporten aangeboden door gespecialiseerde sportleerkrachten en één van de eigen 

gymnastiekdocenten. Voorbeelden zijn: streetdance, balsport en atletiek. De lessen zijn van 

15.15 uur tot 16.30 uur en worden gegeven in de gymzaal van de school. De gymleerkracht 

coördineert dit project.   

    

Schooltijden  

Onze schooltijden zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.  

Woensdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Leerlingen blijven ook in de middagpauze op school.   

  

Schoolverzuim  

De leerplichtwet bepaalt dat elke leerling die op school staat ingeschreven, de school ook 

daadwerkelijk moet bezoeken. De dagelijkse aanwezigheid van leerlingen wordt genoteerd. Als 

de reden van afwezigheid niet bekend is neemt de school contact op met de ouders/verzorgers. 

Ongeoorloofd en langdurig verzuim van een leerling wordt gemeld bij de afdeling 

Leerplichtzaken van de woonplaats van de leerling.   

Bij ziekte en andere afwezigheid met reden van uw kind/pupil doet u het volgende:  

• Indien van toepassing belt u voor 07.30 uur het vervoersbedrijf (bus of taxi) door wie uw 

kind/pupil wordt gehaald en gebracht om het ziek te melden. Wie u moet bellen hangt af van 

uw woonplaats. U krijgt het juiste telefoonnummer van het vervoersbedrijf of de coördinator 

van het vervoersbedrijf.    

• tussen 08.00 uur en 08.30 uur belt u de school, zodat wij weten wat er aan de hand is. Ons 

nummer is: 070 3556631. U kunt ons ook een e-mail sturen: administratie@enbs.nl.   

• als uw kind weer naar school kan komen dan verzoeken wij u ons door middel van een 
telefoontje op de hoogte te stellen, dit kan de dag ervoor of ’s ochtends tussen 8.00 en 8.30 
uur.  

Wanneer een leerling zonder bericht afwezig is, kunt u van ons een telefoontje verwachten.  

   

Schorsing en verwijdering   

Wij passen bij ons schorsings- en verwijderingsbeleid het protocol van de stichting De Haagse 

Scholen toe. In ons veiligheidsprotocol zijn de interne en externe maatregelen opgenomen. Dit 

ligt ter inzage op school.   

  

Snoep en traktatie  

Ook aan de lichamelijke gezondheid besteden wij aandacht door het snoepen en 

koolzuurhoudende dranken onder schooltijd te verbieden. Gezonde traktaties hebben de 

voorkeur t.o.v. chips, cake, drop, koeken en snoep. Onder schooltijd wordt niet gesnoept.  

  

Spreekuren  

Wij hebben geen vaste spreekuren. In principe zijn wij van 7.00 tot 17.00 uur bereikbaar, op 

woensdag tot 14.30 uur. Mededelingen kunt u altijd telefonisch of via de e-mail doorgeven aan 

de administratie van de school. De groepsleerkrachten zijn vanuit de school de directe 

contactpersonen voor de ouders. Zij zijn veelal telefonisch voor en na schooltijd te bereiken. De 

directie is dagelijks telefonisch te bereiken tussen 08.00 uur en 16.30 uur. Indien de persoon die 

u wilt spreken niet aanwezig is, wordt de boodschap doorgegeven en wordt u teruggebeld. Wilt u 

meer tijd hebben om uw vraag te bespreken, dan kunt u het beste een afspraak maken. Ons 

telefoonnummer is: 070 3556631 en het e-mailadres is administratie@enbs.nl.   

  

Stagiairs  

Onze school ontvangt regelmatig het verzoek stagiairs van diverse opleidingen, zoals de PABO, 

een stageplaats aan te bieden De stagiairs kunnen vanaf de maand januari meelopen in een 

groep. Een stagiair werkt altijd onder verantwoording van de bevoegde leerkracht of logopedist. 
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Verzoeken tot stage worden individueel bekeken. Aan een stage gaat een sollicitatiebrief met 

een motivatie en een intakegesprek vooraf. Oud-leerlingen die een stageplek zoeken buiten een 

groep zijn ook welkom op onze school.  

  

Toetsen  

De leerlingen worden gedurende het gehele schooljaar getoetst om de vorderingen te volgen. 

De toetsmomenten zijn opgenomen in de toetskalender. Deze is op te vragen op school.  

  

Vakantieregeling en margedagen schooljaar 2018 / 2019:                                                 

  

margedag  

  

ma 17-09-2018  

Prinsjesdag  di   18-09-2018  

margedag  ma  08-10-2018  

margedag  vr   02-11-2018  

Herfstvakantie margedag  ma 22-10-2018 t/m vr 26-10-2018 

do 06-12-2018  

kerstvakantie  ma 24-12-2018 t/m vr 04-01-2019  

margedag  ma 28-01-2019  

voorjaarsvakantie  ma 25-02-2019 t/m vr 01-03-2019  

margedag    wo 20-03-2019  

margedag  ma 08-04-2019  

Goede Vrijdag  vr  19-04-2019  

meivakantie  ma 22-04-2019 t/m vr 03-05-2019  

margedag  wo 29-05-2019  

Hemelvaartsdag 

en dag erna  

do 30-05-2019 t/m vr 31-05-2019  

Tweede Pinksterdag  ma 10-06-2019  

margedag  vr  05-07-2019  

zomervakantie  ma 22-07-2019 t/m vr 30-08-2019  

  

Veiligheid  

In het Veiligheidsprotocol en in de schoolreglementen wordt aangegeven wat de leerlingen en 

het team onder gewenst en ongewenst gedrag verstaan. Extreem agressief gedrag wordt 

gemeld bij het bestuur en (in principe) wordt bij lichamelijk letsel aangifte gedaan bij de politie. 

Een gezonde sfeer vinden wij belangrijk voor het zelfvertrouwen van de leerlingen en het 

personeel. Waardering en beloning hebben zowel betrekking op de resultaten als op de inzet 

waarmee de leerlingen werken, alsook op hun sociale gedragingen. Dit neemt niet weg, dat er 

situaties zullen voorkomen, waarin bestraffend optreden onontkoombaar is. Wij zien deze 

maatregelen als een pedagogisch hulpmiddel, gericht op de verbetering van het gedrag of 

houding van de leerling.  

Om kinderen voor te bereiden op calamiteiten wordt tweemaal per jaar een ontruimingsoefening 

gehouden. Het veiligheidsprotocol ligt ter inzage op school.  

  

Verlof buiten de schoolvakanties  

Verlof buiten de schoolvakanties kunnen ouders schriftelijk bij de school aanvragen. De school 

volgt hierbij het beleid van Leerplicht van de gemeente Den Haag. Tot maximaal 10 dagen mag 

de school zelf toestemming geven voor dit verlof. Wanneer dat meer dan 10 dagen per jaar is 

beslist de Afdeling Leerplicht van de Gemeente Den Haag. Voor de eerste en laatste 

schoolweek van een schooljaar wordt geen verlof verleend. Ouders kunnen een brochure 

opvragen bij de administratie van de school.  

De aanvraag wordt bewaard in het dossier van de leerling. De ouders ontvangen een kopie. Zie 

folder “Alles wat u moet weten over luxeverzuim en verlof” van Leerplicht Den Haag. Bijlage 3 

in deze gids geeft u extra informatie over vrijstelling van schoolbezoek.  

  

Vervanging van personeel  

Het personeel kan om verschillende redenen afwezig zijn, zoals ziekte, verlof, afspraken, 

vergaderingen en cursussen. Indien afwezigheid van te voren bekend is wordt vooraf de 

vervanging geregeld. Het onderwijzend personeel wordt zoveel mogelijk steeds door dezelfde 
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mensen vervangen. Dit om het aantal wisselingen voor de leerlingen zo beperkt mogelijk te 

houden.   

  

Vervoer van en naar school als u uw kind zelf brengt en haalt een financiële bijdrage in de 

reiskosten worden aangevraagd bij de Afdeling Leerlingenvervoer van uw woonplaats.  

woonplaats.   

Voor leerlingen die binnen een straal van 6 kilometer van de school wonen kan op grond van de 

leeftijd en de beperkingen van het kind een aanvraag voorgelegd worden aan de Afdeling 

Leerlingenvervoer. Elk jaar opnieuw moet u het leerlingenvervoer aanvragen. Bent u eenmaal 

bekend bij uw Gemeente dan krijgt u elk jaar automatisch een formulier toegestuurd. Woont u 

in Den Haag dan geldt het volgende:   

Voor de aanvraag van aangepast vervoer is een verklaring van een specialist (bijv. psychiater, 

GZ-psycholoog of kinderarts) waarin de diagnose en de beperking van de leerling worden 

aangetoond, aan te bevelen. Na het invullen van uw gedeelte van het formulier moet u het 

formulier naar onze school sturen of meegeven. Een verklaring van de Commissie van 

Begeleiding van onze school is namelijk nodig om de aanvraag te onderbouwen. De school 

stuurt de aanvraag naar de Afdeling Leerlingenvervoer van de Gemeente Den Haag.   

Woont u niet in Den Haag dan geldt het volgende:  

U levert de schoolverklaring in op onze school zodat wij het kunnen invullen. Wij geven 

vervolgens de schoolverklaring mee terug aan uw kind, zodat u het volledige aanvraagformulier 

zelf kunt opsturen naar de Afdeling Leerlingenvervoer van uw Gemeente.   

  

Video-opnames en fotograferen  

Ouders, verzorgers, leerlingen en personeel mogen zonder toestemming van de directie geen 

foto- of filmopnames maken op het schoolterrein en in de school. Als er toestemming is gegeven 

dan mogen de foto’s en opnames alleen in de privé-situatie gebruikt worden en niet ter inzage 

zijn voor andere personen op bijvoorbeeld het internet. Foto’s en filmpjes die door 

ouders/verzorgers zijn gemaakt van hun eigen kind tijdens de activiteiten op school mogen niet 

geplaatst worden op social media. Deze foto’s / filmpjes zijn alleen voor privé gebruik. Dit ter 

bescherming van de privacy van onze leerlingen, teamleden, ouders/verzorgers en bezoekers.  

Teamleden maken op verzoek van de directie foto’s en opnames van o.a. sportdagen en 

feesten. We gaan hier voorzichtig mee om en zorgen ervoor dat de belangen van kinderen en 

ouders niet geschaad worden. Indien u bezwaar heeft kunt u dit schriftelijk aangeven en wordt 

uw kind niet gefotografeerd.  

Het inzetten van video-interactie begeleiding behoort tot de mogelijkheden op onze school. Dit is 

bedoeld als ondersteuning van de leerkracht in het lesgeven. Als een leerkracht gebruik maakt 

van deze vorm van professionalisering wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht. De 

opnamen worden alleen gebruikt om de leerkracht te begeleiden en niet voor andere 

doeleinden.  

  

Vrijwillige ouderbijdrage en andere kosten   

De school wil graag het leerproces voor de leerlingen extra aantrekkelijk maken zodat zij extra 

gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. De school krijgt deze kosten niet vergoed van het 

ministerie of de gemeente. Deze extra activiteiten kan de school niet vanuit het eigen budget 

betalen. Voor de betaling van de bijdragen van ouderfonds, excursies, zwemmen en het 

schoolkamp ontvangt u na de zomervakantie een brief van de school. De genoemde bedragen 

voor het ouderfonds en de excursies zijn de exacte bedragen, de bedragen voor het zwemmen 

en het schoolkamp worden pas later bekend en zijn nu (vooralsnog) de bedragen van het 

afgelopen schooljaar. Wilt u in termijnen betalen neemt u dan contact op met de school. De 

bedragen voor het ouderfonds en de excursies zijn vrijwillige bijdragen. Een extra gift voor 

deze twee budgets is zeer welkom. De bedragen zijn:  

    Ouderfonds  Excursies Zwemmen Schoolreis Schoolkamp  Totaal  

Groep 1-2  € 25,00         € 15,00  € 0,00        € 25,00    €      0,00         €   65,00  

Groep 3-6  € 25,00         € 15,00  € 22,00        € 25,00    €      0,00  €    87,00  

Groep 7  € 25,00         € 15,00  € 22,00        €   0,00        €   100,00  € 162,00  

Groep 8  € 25,00         € 15,00  € 0,00        €   0,00        €   100,00  € 140,00  

  

Het banknummer van de Eerste Nederlandse Buitenschool is NL 12 INGB 0007234064.  

Maakt u een bedrag over, wilt u dan a.u.b. de naam van uw zoon/dochter/pupil vermelden.   
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Ouders die in Den Haag wonen en een ‘Ooievaarspas’ hebben kunnen gebruik maken van een 

financiële vergoeding van de gemeente Den Haag voor een gedeelte van de schoolkosten. 

Heeft uw kind een Ooievaarspas dan kunt u deze laten scannen op school.   

  

Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering en de Schoolverzekering van de Haagse scholen 

Voor alle leerlingen en personeelsleden geldt dat zij tijdens hun verblijf op school tegen 

ongevallen door de schoolverzekering verzekerd zijn, ook tijdens excursies, schoolreizen en 

schoolkampen. Aanspraak op deze verzekering is alleen mogelijk als aangetoond kan worden 

dat het ongeval veroorzaakt is door nalatigheid van het personeel en als de schade niet 

uitbetaald wordt door de eigen verzekering. De leerlingen hebben een eigen wettelijke 

aansprakelijkheidsverzekering nodig om eventuele schade aan derden te vergoeden. Deze 

schade wordt niet gedekt door de schoolverzekering.  

  

Zwemmen  

De leerlingen vanaf groep 3 tot en met groep 7 zwemmen dit schooljaar per week 40 minuten in 

het zwembad de Blinkerd op woensdag. De eerste schoolzwemles dit schooljaar is op woensdag 

5 september 2018. Mag uw kind niet zwemmen dan ontvangen wij graag een briefje, e-

mailbericht of telefoontje van u. Voor de zwemlessen is zwemkleding en een handdoek verplicht. 

Teamleden begeleiden de leerlingen naar het zwembad en zijn bij de zwemlessen aanwezig. De 

lessen worden gegeven door gediplomeerde zwemleerkrachten. Om de zeer kwetsbare 

kinderen de gelegenheid te geven aan het zwemonderwijs mee te doen, wordt aan ouders 

gevraagd tijdens de les toezicht op hun kind te houden. Te denken valt aan kinderen met 

epilepsie. Deze kinderen mogen alleen zonder toezicht van de ouders zwemmen als er een 

verklaring van de specialist in het dossier van de leerling is opgenomen. De ouders zorgen voor 

deze verklaring. De zwemles wordt vergoed door de gemeente Den Haag. Het vervoer is voor 

de rekening van de ouders. Het wekelijkse vervoer naar het zwembad wordt verzorgd door de 

HTM. De kosten zijn rond de € 22,00. De ouders betalen voor dit vervoer, zie Vrijwillige 

ouderbijdrage en andere kosten. De andere optie is dat ouders hun kind bij elke zwemles het 

kind zelf van school naar het zwembad vervoeren en terug naar school brengen. Ouders mogen 

buiten de open dagen van het zwembad en het diplomazwemmen in januari en aan het einde 

van het schooljaar de lessen niet bijwonen.  

De open dagen zijn dit schooljaar op woensdag 17 oktober 2018 en woensdag 27 maart 2019. 

Het diplomazwemmen voor diploma A,B,C is op 30 januari 2019 en 10 juli 2019.  
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ADRESSEN  

  

Eerste Nederlandse Buitenschool   

Doorniksestraat 28  

2587 XM Den Haag 

070 3556631 

administratie@enbs.nl   

www.eerstenederlandsebuitenschool.nl   

  

Bureau Jeugdzorg Haaglanden  

Neherkade 3054  

2521 VX Den Haag  

070 3082999  

  

Campina op School  

Antwoordnummer 20163  

3020 VB Rotterdam 

0900 2356355 

www.campinaopschool.n

l  

  

Centrum Jeugd en gezin  

CJG Haagse Hout  

Koningin Sophiastraat 120  

2595 TM Den Haag 070 

7526619 

haagsehout@cjgdenhaag.n

l  

  

Centrum Jeugd en gezin  

CJG Haagse Hout  

De Carpentierstraat 54  

2595HL Den Haag 070 

7526501 

jgzcjghaagsehout@denhaag.n

l  

  

De Buitenwereld  

Van Nijenrodestraat 12-14  

2597 RM Den Haag  

0626310131  

  

Gemeente Den Haag  

Afdeling Leerlingenvervoer  

Afdeling Leerplicht  

Postbus 12652  

2500 DP Den Haag  

  

Jeugdformaat  

Fleminglaan 16  

2289 CP Rijswijk  

088 3520000  

  

Jeugdtandzorg 070 

3051200 

www.jeugdtandzorgwest.n

l  

  

Klachtencommissie De Haagse Scholen 

Mevr. M. Ferber, 0646611833 

marion.ferber@ziggo.nl dhr. A. van der 

Zalm, 06 51993618 

info@albertvanderzalm.nl  

  

  

  

Leden medezeggenschapsraad namens 

de ouders heeft zitting in de raad  

Voorzitter:Dhr. Hans Wagemaker  

Dhr. Thijs Slippens  

Mw. Mirjam Krowinkel 

Mw. Sita Dixit namens 

het personeel: Mw. H. 

Bey,   

Mw. Ingrid Postma Mw. 

E. Coopman 

mr@enbs.nl.   

  

MEE Zuid-Holland Noord Postadres:  

Postbus 1088  

2600 BB Delft  

Hoofdkantoor:  

Zichtenburglaan 260  

2544 EB Den Haag 088 

7752000 

info@meezhn.nl  

  

Meldpunt vertrouwensinspecteurs  

0900 1113111 (lokaal tarief)  

  

Onderwijsconsulenten  

Postbus 19521  

2500 CM Den Haag  

070 3122887  

  

Stichting Onderwijsgeschillen  

Postbus 85191  

3508 AD Utrecht  

030 2809590  

  

Onderwijsvragen telefoonnummer voor 

ouders, leerlingen en andere 

onderwijsconsumenten voor vragen over 

onderwijs in het algemeen of de inspectie 

van het onderwijs in het bijzonder   

0800 8051(gratis)  

  

Pleijsierschool VSO   

Dr. Van Welylaan 4 2566 

ER Den Haag  

070 3150000  

Postbus 64602  

2506 CA Den Haag  

  

Schoolbestuur  

http://www.eerstenederlandsebuitenschool.nl/
http://www.eerstenederlandsebuitenschool.nl/
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De Haagse Scholen, stichting voor 

primair en speciaal openbaar 

onderwijs Postbus 61 454, 2506 AL 

Den Haag 070 3065200 

www.dehaagsescholen.nl   

  

Stichting Passend Primair Onderwijs  

Haaglanden (SPPOH)  

Regulusweg 11  

2516 BA Den Haag  

0703156349 info@sppoh.nl   

  

Vertrouwenspersoon van de school  

Mevr. S. Streur   

070 3556631  

  

Xtra, schoolmaatschappelijk werk  

Zichtenburglaan 260  

2544 EB Den Haag  

0702052000  

  

Centrale vertrouwenspersonen van  

De Haagse Scholen - Mevr. 

M. Ferber 

marion.ferber@ziggo.nl 06-

46611833  

- Dhr. A. van der Zalm 

info@albertvanderzalm.nl  

06-51993618  

  

  

  

  

    

  

Zwembad de Blinkerd  

Seinpoststraat 150  

2586 HC Den Haag (Scheveningen)  

070 3521222  

  

Haags Centrum voor 

Onderwijsondersteuning  

www.hcovoorouders.nl  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.dehaagsescholen.nl/
http://www.dehaagsescholen.nl/
http://www.hcovoorouders.nl/
http://www.hcovoorouders.nl/
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BIJLAGEN  

  

Omgangsregels voor leerlingen  

Overzicht protocollen  

Vrijstelling van onderwijs  

Privacy  

  

  

  

  

  

  

  

BIJLAGE 1  OMGANGSREGELS  

Op school gebruiken we verschillende regels, zoals gedrags-, gebods- en verbodsregels. 

Gedragsregels zijn regels die beschrijven hoe we vinden dat er op onze school met elkaar moet 

worden omgegaan. Gebodsregels zijn regels waar een strafmaatregel op staat wanneer deze 

regels worden overtreden. Verbodsregels zijn regels waar een duidelijk NOOIT bij staat en de 

strafmaatregel bij overtreden is zwaarder dan bij de gebodsregels.  

  

Gedragsregels  

- De schooltaal is Nederlands.  

- Er wordt niet gescholden, gepest, geschopt en geslagen. Ook niet als grapje.  

- In de gangen wordt rustig gelopen, niet geschreeuwd, gevoetbald of gegooid.  

- Heeft de leerling een vraag of een probleem dan kan hij naar de leerkracht of assistent in 

de groep en op het plein naar de pleinwacht.  

- Leerlingen noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen bijnamen.  

- Leerlingen luisteren naar alle volwassenen en instructies van hen worden opgevolgd.  

- Leerlingen spreken de teamleden aan met juf……. of meester………  

- Er wordt met zorg omgegaan met de schoolmaterialen en de spullen van anderen.  

- Vriendelijk, sociaal gedrag, een goede prestatie etc. verdient direct een stevig 

compliment.  

- Bij het binnenkomen en bij het weggaan geven we elkaar een hand, d.w.z. ‘welkom, fijn 

dat je er bent en ‘tot morgen’.  

  

Gebodsregels  

- In de klassen worden geen petten en dergelijke gedragen.  

- Jassen hangen aan de kapstok en tassen worden onder de kapstok op de grond gezet.  

- Gymkleding: meisjes een gympakje of broekje/shirtje, jongens broekje/shirtje.  

- Bij de zwemlessen is correcte zwemkleding en een handdoek verplicht.  



                    EERSTE NEDERLANDSE BUITENSCHOOL  SCHOOLGIDS 2018-2019 /    66  

- Leerlingen op een crisis- of gastplaats zwemmen, na toestemming van de ouders mee.  

- Observatieleerlingen zwemmen niet mee.  

- Mobiele telefoons staan uit in het gebouw en op het terrein.  

- Fietsen mag tijdens de middagpauze van en door groep 1/2 tot en met groep 4.   

- Bij verjaardagen gaat de jarige tussen 12.15 tot 13.00 uur met max. 2 leerlingen de 

klassen rond.  

- Bordje met niet storen betekent voor iedereen geen toegang.  

- Het meenemen van dure spullen van huis (sieraden, mobieltjes, spelcomputers, 

speelgoed) is voor eigen verantwoordelijkheid.  

- Leerlingen zijn verplicht om alle lessen die op het lesrooster staan te volgen.  

- Leerlingen zijn voor aanvang van de schooldag aanwezig en zijn afgemeld door 

ouders/verzorgers.   

  

Verbodsregels  

- Leerlingen komen niet zonder begeleiding van een volwassene in de magazijnen.  

- Snoepen is op school niet toegestaan, m.u.v. verjaardagen.  

Snoepen op het schoolplein mag nooit !  

- Leerlingen (m.u.v. groep 8) mogen geen apparatuur verplaatsen.  

- Het gebruik van spelcomputers e.d. is tijdens de lessen niet toegestaan.  

- (Namaak)wapens, messen, klappertjes, vuurwerk, lucifers, aanstekers e.d. mogen niet 

mee naar school worden genomen.  

- Stepjes, frisbees en skateboards mogen niet op het terrein van de school gebruikt 

worden.  

- Leerlingen mogen geen hete vloeistoffen vervoeren (thermoskan is wel toegestaan)  

- De leerlingen mogen niet werken met het fotokopieerapparaat, de snijmachine en het 

lamineerapparaat. Hulp kan gevraagd worden aan René of Marchien.  

- Leerlingen mogen geen voorwerpen van het dak halen.  

- Er mag niet gefietst worden op de speelplaats tijdens de pauzes van de groepen 5 t/m 8. 

-  Roken, alcohol en drugs zijn niet toegestaan.  

BIJLAGE 2 Lijst protocollen en documenten  
  
  

Op school zijn de volgende protocollen/documenten van De Haagse Scholen ter inzage:  

• GMR reglement   

• Klachtenregeling  

• Managementstatuut Haags Primair en Speciaal Openbaar Onderwijs  

• Medezeggenschapsstatuut   

• Persprotocol De Haagse Scholen  

• Protocol informatieverstrekking aan niet-gezagdragende ouders  

• Protocol schorsing en verwijdering  

• Uitgangspunten ‘Planning en Control’  

  

  

Op school zijn de volgende interne protocollen/documenten aanwezig:  

• Arbobeleid 2016  

• Integraal personeelsbeleid Eerste Nederlandse Buitenschool  

• Handboek Leerlingenzorg 2015  

• Handboek Kwaliteitszorg 2016  

• Jaarbegrotingen 2018 en 2019  

• Jaarverslag 2017-2018  

• Kwaliteitsinstrumenten WMK-EC   

• Leerlingen- en oudertevredenheidonderzoek, 2013  

• Rapportage Inspectie 2014  

• Richtlijnen pedagogisch-didactisch handelen  

• Schoolplan 2015-2019  

• Schoolgids 2018-2019  

• Schoolreglement  

• Protocol Omgang met Huiselijk geweld en kindermishandeling  
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• Protocol Internet en email gebruik   

• Protocol Handelen bij conflicten   

• Protocol Voorkomen van (cyber)pesten   

• Veiligheidsplan  

  

  

  

BIJLAGE 3 Vrijstelling van onderwijs   

Vrijstelling geregeld schoolbezoek.  

  

Voor alle leerlingen vanaf de leeftijd van 5 jaar geldt de Leerplichtwet. In deze wet is voorzien dat 

leerlingen in bepaalde gevallen kunnen worden vrijgesteld van de leerplicht. Voor maximaal 10 

dagen per jaar beslist de locatiedirecteur. Verzoeken om langere vrijstelling worden altijd ter 

beoordeling aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag doorgezonden.   

  

Onderstaand wordt uitgelegd in welke gevallen vrijstelling kan worden aangevraagd / verleend.  

Waar in de tekst de term ‘ouders’ wordt gebruikt wordt ook bedoeld de wettelijke 

vertegenwoordigers c.q. verzorgers van de leerling.  

  

Soorten vrijstelling  

  

Leeftijd  

Leerplicht bestaat vanaf 5 jaar. Kinderen van 5 jaar mogen 5 uur per week worden vrijgesteld 

van schoolbezoek. Een beroep op deze vrijstelling moet door de ouders worden gemeld bij 

de locatiedirecteur. Daar bovenop kan voor een kind van 5 jaar door de ouders aan de 

locatiedirecteur nog eens 5 uur per week om vrijstelling worden verzocht.   

  

Vakantie  

Een verzoek om vakantie buiten de schoolvakanties kan een keer per jaar worden verleend voor 

maximaal 10 dagen. Het mag niet gaan om de eerste 2 weken van het schooljaar. Het beroep 

van één van de ouders moet verhinderen dat binnen de schoolvakantie op vakantie kan worden 

gegaan.  

  

Levensovertuiging  

Uiterlijk 2 dagen voor de gebeurtenis kan aan de locatiedirecteur door de ouders om vrijstelling 

worden gevraagd voor een verplichting vanwege godsdienst of levensovertuiging.  

  

Gewichtige omstandigheden  

Denk aan een bruiloft, begrafenis, verhuizing. Dit verlof kan in totaal per leerling per schooljaar 

maximaal 10 dagen worden toegekend. Gaan de verzoeken over het maximum heen dan wordt 

het verzoek doorgezonden naar de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar beslist 

vervolgens.  

  

Ziekte  

Bij ziekte van de leerling bestaat recht op vrijstelling.   

  
Per vrijstellingsgrond gelden de volgende richtlijnen  

  

  

Verlof  

De eerste 5 uur hoeven door de ouders slechts worden gemeld. De tweede 5 uur dient te worden 

aangevraagd bij de locatiedirecteur. Voor toewijzing van de tweede 5 uur geldt dat maximaal in 

totaal één vrije dag per week mag ontstaan, dan wel twee vrije dagdelen per week. Het normale 

lespatroon dient door het verlof zo min mogelijk te worden verstoord. De leerling is dus altijd een 

volledige ochtend of middag op school.  
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Vakantie  

Het wettelijk criterium is dat de leerling door de specifieke aard van het beroep van één van de 

ouders niet binnen de schoolvakantie met hen / het gezin op vakantie kan. Dat betekent dat 

bijvoorbeeld een verzoek om een extra dag voorafgaand of aansluitend aan een schoolvakantie 

zal worden afgewezen.   

Er is slechts in uitzonderlijke gevallen sprake van een beroep waarbij niet in één van de 

schoolvakanties 2 weken vakantie kan worden opgenomen. Horeca of agrarische sector is 

denkbaar, maar het moet gaan om onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen.  Een 

verzoek voor 2 weken vakantie buiten de schoolvakantie zal daarom in principe worden 

afgewezen.   
  

  

  

Godsdienst / levensovertuiging  

Voorbeelden zijn Offerfeest, Suikerfeest, Jom Kippoer. Voor dergelijke feesten wordt 1 dag verlof 

gegeven. Voor niet algemeen bekende feestdagen wordt geen verlof gegeven. Dat geldt 

eveneens voor gebeurtenissen in verband met een individuele levensovertuiging (“Wij vinden het 

belangrijk dat …”).  

  

Gewichtige omstandigheden  

Bij overlijden of ernstige ziekte wordt ruimhartig toegekend. Bij een (12,5, 40 en 50-jarig) 

huwelijk geldt een beperking tot familie tot de tweede graad (ouders, broers/zussen, 

grootouders). Bij verhuizing wordt 1 dag toegekend. De school kan om bewijzen vragen.   

  

Ziekte  

Bij langdurige ziekte of twijfel over de aard van de afwezigheid wordt een verklaring van een arts 

opgevraagd. Wanneer hierover geen uitsluitsel kan worden verkregen wordt de 

leerplichtambtenaar ingelicht.  

  

Procedure  

Ouders doen een verzoek om vrijstelling tijdig en schriftelijk of per email. Leerplicht Den 

Haag houdt een ruime termijn van 8 weken tevoren aan. Een aanvraag voor een huwelijk is 

qua termijn natuurlijk iets anders dan een aanvraag wegens ziekte, gewichtige 

omstandigheden of een begrafenis.  

  

Op een verzoek tot maximaal 10 dagen per jaar wordt schriftelijk of per email beslist door de 

locatiedirecteur.     
 

BIJLAGE 4 Privacy  
  
Privacy, wij gaan voor veilig en vertrouwd.  

U kunt er vanuit gaan dat wij op school zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van 

kinderen, ouders en medewerkers. De Haagse Scholen, waar wij deel van uitmaken, heeft 

privacy beleid geformuleerd met als kernpunten:  

• We zijn transparant en communiceren actief naar alle betrokkenen, ouders, 

leerlingen, medewerkers en leveranciers en dienstverleners, over de wijze waarop 

met gegevens en informatie wordt omgegaan;  

• We zorgen voor een adequate technische beveiliging van gegevens en informatie;  

• We werken uitsluitend met erkende instrumenten op het gebied van beveiliging en 

afspraken;  

• We werken uitsluitend met gegevens en informatie die noodzakelijk zijn om het 

vooraf bepaalde doel te realiseren (gegevensminimalisatie).  

Om alle rechten en plichten t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, maar 

vooral omdat we bij De Haagse Scholen privacy erg belangrijk vinden, is er een privacy 

reglement. Daarnaast zijn informatieve folders voor ouders en medewerkers opgesteld, met 

daarin onder meer de 5 gouden regels die iedereen moet weten over het omgaan met privacy 
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gevoelige gegevens. Deze folders, alsmede het privacy reglement van De Haagse Scholen kunt 

u op school opvragen.  

Onze school maakt gebruik van online onderwijskundige applicaties. In deze applicaties worden 

persoonsgegevens verwerkt. De Haagse Scholen sluit met alle leveranciers een 

bewerkersovereenkomst waarin rechten en plichten van de school (verantwoordelijke) en 

leverancier (bewerker) zijn geregeld. De Haagse Scholen maakt hierbij gebruik van de 

bewerkersovereenkomst van de POraad, welke deel uitmaakt van het POraad privacy 

convenant. Deze bewerkersovereenkomsten worden door De Haagse Scholen centraal 

afgesloten.   

Op onze school wordt gebruik gemaakt van beeld en filmmateriaal om te laten zien hoe leuk het 

onderwijs is. De Haagse Scholen heeft voor het gebruik van beeld- en filmmateriaal in de 

openbare ruimte een richtlijn opgesteld die ook door onze school wordt gehanteerd.  Alhoewel 

wij met de meest mogelijke zorgvuldigheid omgaan met persoonsgegevens kan het voorkomen 

dat er gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terecht komen. Bij De Haagse 

Scholen is daarom (conform de wetgeving) een meldpunt datalekken ingericht. Vanuit dit 

meldpunt wordt de afhandeling van elk (mogelijk) datalek gecoördineerd.   
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