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-, gedragsen/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.’

Inhoudsopgave
Voorwoord4
De basis van ons onderwijs 
Een veilige plek
Missie Visie
Aanmelding en toelating
Stappenplan aanmelding en toelating

6
6
7
9
10

De organisatie
13
Het leerlingaantal
13
De groepsindeling
13
Identiteit: Openbaar Onderwijs
13
Bestuur14
4TACT Speciaal Onderwijs
14
Schooltijden14
Brengen en halen
14
Dagprogramma15
Onderwijstijd15
Het voorkomen van lesuitval
16
Ons pedagogisch schoolklimaat
18
Pedagogisch klimaat 
18
Training en Therapie
20
Veiligheidsplan en sociaal emotionele
ontwikkeling22
Preventief24
Time In hoek
24
Omgangsregels 
24
Ons didactisch klimaat
25
De inhoud van ons onderwijs 
25
Bewegingsonderwijs29
Naschoolse sportactiviteit Judo
29
Sociaal-emotioneel leren
29
Burgerschap29
ICT30
Overige activiteiten
30
Benutting onderwijstijd
30

2

Resultaten32
Uitstroom32
Uitstroombestemming 
33
Onze Interne Ondersteuning
34
Landelijk doelgroepenmodel
34
Zorgniveaus34
Ontwikkelingsperspectiefplannen34
Groeps- en leerlingbesprekingen
34
Commissie van Begeleiding
34
Oudergesprekken35
Leerlingdossier36
Contacten met derden 
36
Handig om te weten
37
Privacy37
Foto’s en videobeelden
37
Onderwijskundig rapport
37
Non-discriminatiecode 
38
Communicatie met ouders
38
Dagelijks contact/Social Schools
38
Wijziging van uw gegevens
38
Informatie voor u
38
Meedenken met de school
40
Medezeggenschapsraad 
40
Oudercommissie41
Financiën42
Sponsoring42
Ouderbijdrage42
Vrijwillige ouderbijdrage en andere kosten  42
Klachtenregeling43
Klachtenregeling en vertrouwenspersoon
43
Personeel43
Het team
43
Nascholing43

Eerste Nederlandse Buitenschool | Schoolgids 2022-2023

Kwaliteitszorg 2019-2023

44

Praktische informatie
45
Schooltijden45
Ziekmelding45
Ongeoorloofd verzuim
45
De gezondheid van uw kind
47
Gezond eten
47
Medicatie47
Jeugdarts47
Leerlingenvervoer48
Zelfstandig reizen
49
Wel of niet mee naar school
50
Tassen50
Kledingadvies50
Gymkleding50
Mobiele telefoons 
50
Gevonden voorwerpen
50
Activiteiten op school
51
Sportdag51
Schoolfotograaf51
Schoolkamp51
Belangrijke adressen
51
Bijlagen53
Bijlage 1 Groepsindeling 
54
Bijlage 2 Vrijstelling van onderwijs 
56
Bijlage 3 Checklist starten op school
58

3

Voorwoord
Voor u ligt de schoolgids van de Eerste Nederlandse Buitenschool. Het schooljaar
2020-2021 ligt op het moment van schrijven bijna achter ons.
Vorig jaar had ik op dit moment niet kunnen
denken dat de scholen wederom gesloten
zouden worden en dat het schooljaar 20202021 toch voor een groot deel ‘gegijzeld’ zou
worden door maatregelen, besmettingen,
quarantaines van leerlingen en personeelsleden.
Wat opviel was dat onder het personeel de
omschakeling naar het online lesgeven snel
gemaakt kon worden. We merkten daarbij echt
het profijt van de geleerde lessen uit de eerste
lockdown van maart 2020. Daarnaast was er
ook een veel grotere impact merkbaar bij u
thuis. Wederom de school moeten sluiten hakte
erin bij leerlingen en ouders. De rek was eruit na
bijna een jaar aanpassen, omschakelen en
overleven. We hebben geprobeerd u hierbij zo
goed mogelijk te ondersteunen, door het bieden
van noodopvang, het schakelen met School
Maatschappelijk Werk of andere hulpverleners,
maar we zijn ons ervan bewust dat het uiteindelijk toch bij u thuis opgelost moest worden.
Ik ben trots op de leerlingen, de ouders en het
team van de Eerste Nederlandse Buitenschool
over hoe wij deze periode nog steeds met elkaar
tot het beste hebben weten te maken binnen de
(on)mogelijkheden van deze tijd. In deze school
gids vindt u de regels en afspraken zoals
gebruikelijk op de ENB. Er kunnen wijzigingen
ontstaan i.v.m. de actuele situatie op dat moment.
Toch zijn er naast alle acute calamiteiten rondom
Covid 19 ook dit jaar weer hele mooie dingen
ontwikkeld en stappen gemaakt in de ontwikkeling van ons onderwijs.
Als gevolg van de schoolsluiting werden we met
onze neus op de feiten gedrukt: digitaal onderwijs
moet toegankelijk zijn. Onze rekenmethode bleek
hier niet op toegerust en moest zo snel mogelijk
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vervangen worden. Dit proces ging wellicht met
vallen en opstaan, maar het is gelukt. Sinds april
2021 werken wij met Pluspunt en we zijn hier
zeer tevreden over. Om onze didactische
ontwikkeling hierop aan te laten sluiten is het
team dit schooljaar getraind in Effectieve Directe
Instructie. Na de start in oktober kon er tot
december in de klas ‘geoefend’ worden met dit
instructiemodel. Door de lockdown kwam dit stil
te liggen, maar direct na de voorjaarsvakantie is
dit weer opgepakt door het team. Kijken bij elkaar
en klassenbezoeken van directie en de trainer en
werkgroep EDI zorgden voor de feedback waar de
leerkrachten mee verder kunnen.
Naast het didactische stuk, blijft het pedagogische klimaat misschien wel de belangrijkste
pijler van het onderwijs op de ENB. In het
schoolplan 2019-2023 werken we toe naar een
Autismevriendelijke school. We blijven hier
gelukkig gestaag in ontwikkelen. In maart 2021
is het gehele team gestart met de training Geef
me de vijf en we hopen deze af te ronden in het
najaar van 2022. Komend schooljaar maakt de
werkgroep dan de stap naar advisering over
afspraken en aanpassingen en deze zullen dan
worden geborgd in een kijkwijzer.
Tot slot heeft het kabinet het afgelopen school
jaar fors geïnvesteerd in de gevolgen van de
lockdown voor de ontwikkeling van onze leerlingen. De grootste investering gaat plaatsvinden
in de schooljaren die op het moment van
schrijven nog voor ons liggen; 2021-2022 en
2022-2023, maar ook dit jaar hebben we al
gebruik kunnen maken van extra inzet vanuit
subsidiegelden speciaal voor dit doel. Na de
heropening vanaf de voorjaarsvakantie is er
twee dagen per week een remedial teacher die
leerlingen uit verschillende groepen in kleine
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groepjes extra oefening biedt. Dit kan zijn op
lezen (technisch en begrijpend), taal/spelling of
rekenen. Een deel van de subsidiegelden van
het Nationaal Plan Onderwijs zullen hier ook aan
besteed worden.
Als directeur ben ik trots op de ontwikkeling en
veerkracht die mijn team wederom heeft laten
zien het afgelopen schooljaar. In de enquêtes
uitgezet onder u als ouders spreekt een groot
deel van u zich ook hierover uit. Deze waardering
doet ons veel en goed.
Deze inleiding in onze schoolgids is natuurlijk te
kort om voldoende in te gaan in de ontwikkeling
die we twee jaar geleden in gang gezet hebben
en zo mooi gestaag doorgaat. Ik nodig u dan ook
van harte uit om door te lezen. Naast de
ontwikkelingen en resultaten vindt u ook de
regels en afspraken over (bijna) alle items die
belangrijk zijn om de dagelijkse gang van zaken en
de grote lijnen in goede orde te laten verlopen.
Kijkt u hier gerust nog eens grondig naar.

Als bijlage bij de schoolgids ontvangt u een los
inlegvel met alle bijzondere data, vakanties en
studiedagen. Deze kunt u makkelijk op de
koelkast hangen of in uw agenda stoppen.
Aan het eind van de schoolgids vindt u een
‘checklist starten op school’. Waarin u een
overzicht vindt van de schooltijden, afspraken
rondom brengen en halen en wat uw kind nodig
heeft van thuis tijdens de schooldag.
Namens team en directie Eerste Nederlandse
Buitenschool,
Marjan van der Niet
Directeur

In de schoolgids wordt verwezen naar ons
schoolplan 2019-2023, jaarplan 2021-2022,
document zorgstructuur en het veiligheidsplan.
Deze documenten vindt u vanaf medio
september 2021 op de website van de school.
http://www.eerstenederlandsebuitenschool.nl/

Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard
ook ‘zij’ worden gelezen. Waar “ouders” staat, kan ook ouders/verzorgers worden gelezen.
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De basis van ons onderwijs
Een veilige plek
De Eerste Nederlandse Buitenschool (hierna ENB) is een school voor Speciaal
Onderwijs voor leerlingen met gedragsproblematiek. De ENB is gespecialiseerd in
het onderwijzen en ondersteunen van leerlingen met een ernstige internaliserende
gedragsproblematiek. Deze internaliserende problematiek is altijd voorliggend op de
andere problematiek van de leerling en is doorslaggevend bij het onderzoeken van
de mogelijkheid tot plaatsing.
De Eerste Nederlandse Buitenschool is een
school op een prachtige locatie aan de rand van
Den Haag, midden in het bos en op steenworp
afstand van het Scheveningse strand. Deze
rustige, natuurlijke omgeving past goed bij de
populatie leerlingen van de school. De grootste
groep leerlingen (>80%) heeft een stoornis in
het autistisch spectrum.

bijscholingen plaats vanuit de werkgroep
Pedagogische Ontwikkeling (voorheen werkgroep
Trauma Sensitief Onderwijs). Intern beschikken
wij over de expertise van een orthopedagoog en
logopediste, naast de expertise vanuit onze
gespecialiseerde leerkrachten en intern
begeleiders. Op school is ook de mogelijkheid
om fysiotherapie en kunstzinnige therapie te
volgen.

Op onze school volgen rond de 120 leerlingen
onderwijs in groepen van 14 leerlingen, begeleid
door een leerkracht en een onderwijsassistent/
leraarondersteuner.
De populatie kenmerkt zich door internaliserende gedrags- en psychiatrische problematiek.
Dit maakt dat in veel gevallen ouders al een
zoektocht en heel traject met hun kind achter de
rug hebben voordat zij bij ons op school komen.
Op de ENB proberen we zoveel mogelijk
tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van het individuele kind. Dit betekent dat
wij binnen een groep verschillende pedagogische plannen uitvoeren om tegemoet te kunnen
komen aan de individuele ondersteuningsbehoefte. Het kunnen functioneren in de groep is
hiervoor wel een voorwaarde.
Wij zijn gespecialiseerd in Trauma Sensitief
Onderwijs. Deze manier van lesgeven past goed
bij onze vaak angstige en teruggetrokken
populatie, zonder dat dit betekent dat zij een
diagnose PTSS hebben. Al onze medewerkers
worden hierin getraind en er vinden jaarlijks
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Missie Visie

“Wij willen een fijne plek
creëren waar iedereen
zich veilig en geborgen
voelt.”

Kernwaarden en kernkwaliteiten
Kernwaarden

Diepe overtuigingen. Geven richting aan
gedrag.

Samenwerken

diversiteit, behulpzaamheid, collegialiteit

Gelijkwaardigheid

ieders inbreng, tolerantie, geborgenheid

Optimisme

groei/ontwikkeling, toewijding, waardering

Kernkwaliteiten

Eigenschappen waarin je écht goed wilt zijn of
die echt nodig zijn.

Nieuwsgierigheid

open houding, luistervaardig, inlevend

Verantwoordelijkheid

vakmanschap, taakgerichtheid, initiatief

Rust en veiligheid

structuur, richting, betrouwbaarheid
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Missie:
‘De ENB richt zich op leerlingen van 4 t/m 13
jaar met een internaliserende emotionele-,
ontwikkelings- of gedragsstoornis 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.’

Algemene 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’
Wij doen de volgende beloftes aan onze
leerlingen en ouders en aan onszelf:
• Unieke groei van elk kind
• Samenwerken met ouders vanuit de kracht
van leerlingen
• Veilige school voor kinderen
• Ambitie om zo hoog mogelijk door te stromen
Vanuit onze kernwaarden en kwaliteiten willen
wij het onderwijs op de ENB zoveel mogelijk
optimaliseren en aan laten sluiten bij de
ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen.
De internaliserende problematiek van de leerling
populatie staat hierbij altijd op de voorgrond.

Ambities

beleidsperiode nemen we mooie opbrengsten
mee: Traumasensitief onderwijs (hierna TSO),
weerbaarheids- en aandachttraining. Het is fijn
om vanuit de afgelopen periode verder te
kunnen kijken naar wat de verdere behoefte van
onze leerling is.
Alles begint voor onze leerlingen met veiligheid,
vanuit de individuele problematiek zijn alle
leerlingen weinig veerkrachtig. Het TSO sluit hier
mooi op aan. Tegelijkertijd is er een grote
behoefte aan duidelijkheid, structuur en hulp bij
informatieverwerking. Voor de grootste groep
leerlingen komt dit vanuit hun Autistisch
Spectrum Stoornis (>80%). De komende jaren
wil de ENB hier zich nog verder in specialiseren.
Het streven is om binnen vier jaar een ‘Autisme
vriendelijk’ onderwijsconcept ontwikkeld te
hebben. Zo denken wij te kunnen voorzien in de
regionale behoefte voor een school voor
leerlingen met internaliserende gedragsproblematiek en kunnen wij ons hier steeds verder in
ontwikkelen. Zonder als doel te hebben onze
doelgroep verder te specificeren dan dat het
internaliserende gedrag voorliggend is.
Wanneer leerlingen in een veilige omgeving zijn
komt er weer ruimte voor de ontwikkeling van
een kind. De ENB wil de komende jaren
investeren in het leren van en met elkaar en
investeren in het vergroten van onze didactische
kwaliteiten toegespitst op onze bijzondere
doelgroep.

De leerling bepaalt het ‘waarom’ van alle keuzes
die we maken op de ENB. Het belang van de
leerling staat voorop in keuzes omtrent inzet,
beleid en ontwikkelingen op de ENB.
Wanneer het waarom helder is, zijn de keuzes
die daarna volgen vaak goed in kaart te brengen
en volgt het ‘wat’ en het ‘hoe’ vanzelf.
De komende vier jaar wil de ENB zich verder
specialiseren in de specifieke behoefte van
onze bijzondere doelgroep. Vanuit de afgelopen
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Aanmelding en toelating
Een plek op de Eerste Nederlandse Buitenschool is niet zomaar gerealiseerd.
De leerling ervaart problemen in zijn sociaal emotionele ontwikkeling en in het tot
leren komen. De problematiek van de leerling uit zich internaliserend en de leerling
heeft moeite met het interpreteren van en zich handhaven in de wereld om hem
heen.

Wanneer u geïnteresseerd bent in een plek op
de ENB voor uw zoon/dochter of client kunt u
zich aanmelden voor de kennismakingsmiddagen
die gedurende het jaar worden georganiseerd.
Deze data kunt u terugvinden op de website van
de ENB.
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Stappenplan aanmelding en toelating Eerste Nederlandse Buitenschool
Een TLV is een vereiste om onderwijs te kunnen volgen op de Eerste Nederlandse Buitenschool
(hierna ENB). De stamschool van de leerling belegt hiervoor een MDO, een multidisciplinair overleg.
Dit wordt gepland na het volgen van onderstaande stappen.
De ENB is een voorziening Speciaal Onderwijs Gedrag in de regio’s: Haaglanden, samenwerkingsverband SPPOH, Delflanden samenwerkingsverband PPOD en Westland samenwerkingsverband SPOW.
Wanneer er een tekort aan plekken op de ENB is hebben leerlingen uit deze regio’s voorrang op de
leerlingen uit andere regio’s. Wanneer u toch in aanmerking wilt komen voor een plek op de ENB dient
er een schriftelijke onderbouwing te zijn van een SO-school uit uw regio waaruit blijkt dat de desbetreffende school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Stappenplan aanmelding en toelating
Eerste contact
De school, verwijzer of ouder/levert een dossier aan met daarin zo compleet mogelijk de aanmeldreden,
diagnose, hulpverleningsgeschiedenis, onderwijsontwikkeling van de leerling.
Hiervoor wordt bij voorkeur het programma Onderwijs Transparant gebruikt.
Screening dossier
Het dossier wordt gescreend op contra indicaties voor plaatsing op de ENB en er wordt een eerste
inschatting gemaakt of het starten van de aanmeldprocedure en het plaatsingsonderzoek zinvol is.
Terugkoppeling screening naar verwijzer en ouder
Bij een negatief advies worden ook suggesties gedaan voor een meer passende plek.
Bij een positief advies wordt naar de ouder/verzorger het aanmeldformulier voor de Eerste Nederlandse
Buitenschool verzonden.
Aanmelding
Insturen aanmeldformulier door ouders/verzorgers via administratie@enbs.nl. Het plaatsingsonderzoek
kan niet starten zonder dat dit aanmeldformulier door de ENB is ontvangen.
Observatie
De Intern Begeleider van de ENB doet een observatie op de stamschool van de leerling. (dit is niet altijd
noodzakelijk of mogelijk en gebeurt in overleg met de verwijzer)
Plaatsingsonderzoekweek en intakegesprek
Als na de observatie en dossier studie het waarschijnlijk is dat het kind een leerling voor de Eerste Nederlandse Buitenschool zou kunnen zijn, plant de CVB in overleg met de ouders en stamschool een
observatieweek 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 Eerste Nederlandse Buitenschool. In deze
observatieweek vinden er observaties plaats door de orthopedagoog, Intern Begeleider en leerkracht.
Ook vindt er een kind gesprek plaats met de orthopedagoog en worden ouders verwacht voor een
intakegesprek met directie. (Dit laatste kan eventueel ook eerder plaatsvinden als hier behoefte aan is).
Deze observatieweek is een volledige schoolweek.
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Verslaglegging
Alle disciplines betrokken bij de observatieweek schrijven een verslag van hun bevindingen.
Commissie van begeleiding
De verslagen worden besproken met de Commissie Van Begeleiding van de Eerste Nederlandse Buitenschool. Deze commissie bestaat uit de locatie directeur, schoolmaatschappelijk werk, de intern begeleider
van de school, schoolpsycholoog, en de schoolarts. 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 Eerste Nederlandse Buitenschool 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)
Adviesgesprek
De bevindingen van de CVB worden met ouders besproken in het adviesgesprek.
Hiervoor wordt u in de brief over de observatieweek uitgenodigd. Dit gesprek is met de locatie directeur,
voorzitter van de CVB.

Bijzonderheden
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 die de leerling wel een passend aanbod kan bieden.
Ontwikkelingsperspectiefplan (hierna OPP)
Als de TLV is afgegeven maakt de school afspraken met ouders over de datum van inschrijving en
overplaatsing. Het individueel OPP wordt binnen zes weken na de plaatsingsdatum uitgewerkt en met
ouders besproken.
In het OPP 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 Eerste Nederlandse
Buitenschool is hier niet bij betrokken geweest, kan de CVB een leerling met een contra-indicatie afwijzen.
De CVB beargumenteert dit.
Wanneer een leerling nog niet is ingeschreven op een onderwijsinstelling, bijvoorbeeld omdat hij/zij nog
niet leerplichtig is of omdat een kind nog niet in staat was om onderwijs te volgen, volgt u dezelfde
stappen in de aanmelding. Waar stamschool staat wordt die taak uitgevoerd door de verwijzende instantie
(aanleveren van dossier) of de ENB (aanvragen TLV en plannen MDO)

De aanmelding is altijd een samenwerking tussen stamschool/verwijzer, ouders en het samen
werkingsverband van de gemeente waar de ouders (met gezag) woonachtig zijn en de SO-school.
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De organisatie
De Eerste Nederlandse Buitenschool is een school binnen het Speciaal Onderwijs
voor leerlingen met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek met een
internaliserend karakter in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar.
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 ook samen met de samenwerkingsverbanden PPOD, SPOW, SWV Zoetermeer en
SWV Gouda. Vanaf schooljaar 2020-2021
hanteren wij een voorrangsbeleid voor de
leerlingen uit de regio’s Haaglanden, Delflanden
en Westland wanneer er voor bepaalde groepen
tekort aan plekken ontstaat.

Het leerlingaantal
Sinds mei 2020 zijn er 119 leerlingen met een
toelaatbaarheidsverklaring ingeschreven op de
Eerste Nederlandse Buitenschool.
In september 2021 zullen we starten met
120 leerlingen en de verwachting is dat er per
1 februari 2022 125 leerlingen de Eerste
Nederlandse Buitenschool zullen bezoeken.

De groepsindeling
Onze school heeft de leerlingen verdeeld over
9 groepen waarin 10 (kleuters) tot maximaal 15
(overige groepen) leerlingen geplaatst worden.
De groepen zijn verdeeld over twee gebouwen
die beide op ons schoolterrein staan. De onderbouw in de nieuwbouw aan het begin van het
terrein en de midden-/bovenbouw in het
hoofdgebouw.
Om te weten in welke groep uw kind het best tot
zijn recht komt, kijken wij naar het ontwikkelingsniveau en de leeftijd van uw kind.

In schooljaar 2020-2021 werken we vanaf
groep 6 met dubbele groepen waarin we de
leerlingen hebben ingedeeld naar uitstroomniveau. Op deze manier kan de leerkracht beter
differentiëren en sluit de inhoud van het onderwijs
beter aan bij het uitstroomniveau. Onder het kopje
Passend Lesaanbod leest u hier meer over.

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. Respect betekent
volgens ons dat we elkaar de ruimte geven om
‘anders’ te zijn en anders te denken, maar mag
nooit leiden tot het kwetsen of beschadigen van
mensen. 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 op een open, respectvolle
manier. 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 ontwikkelen.
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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.

4TACT Speciaal Onderwijs
Binnen De Haagse Scholen hebben we de luxe
om samen te kunnen werken met twee andere
scholen voor Speciaal Onderwijs binnen het
cluster gedrag en een ambulante dienst.

In schooljaar 2021-2022 gaan we verder
onderzoeken of een aanpassing van de lestijden
een meerwaarde heeft voor de ENB. I.v.m. de
Corona periode is dit uitgesteld.

De Eerste Nederlandse Buitenschool, PI-school
de Strandwacht, Insp. W.P. Blokpoelschool en de
ambulante dienst De Loodsboot staan garant
voor expertise in onderwijs aan leerlingen met
gedragsproblematiek. Met zijn vieren vormen wij
4TACT Speciaal Onderwijs en kunnen wij het
gehele onderwijsspectrum cluster gedrag
bedienen binnen de regio Haaglanden.
De ondersteuning vindt plaats in het basisonderwijs tot inclusief onderwijs binnen een behandelsetting en alles wat daartussen zit.

Brengen en halen

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.
Vanaf 8:15uur zijn de leerlingen welkom op het
plein. Bij de poort worden de leerlingen
persoonlijk welkom geheten door de conciërge
en een lid van de commissie van begeleiding.
De leerlingen mogen vanaf 08.15 uur naar
binnen. Om 8:30 uur starten de lessen.
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 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
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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 16.30 uur. Hetzelfde
geldt voor de meerdaagse schoolreis (het
schoolkamp) van de schoolverlatersgroepen.

Vanaf mei 2020 zijn ouders niet meer in de
gelegenheid om mee te lopen naar de klassen,
naar aanleiding van de Corona maatregelen.
Dit heeft tot het inzicht geleid dat dit veel rust
oplevert bij de start van de dag. De leerlingen
komen vanuit een rustigere situatie de klas
binnen en dit maakt dat de leerlingen de dag
met minder prikkels beginnen.
Vanaf schooljaar 2020-2021 hebben wij deze
maatregel omgezet in een vaste afspraak.
De ouders van de kleutergroep mogen meelopen
tot de ingang van de kleuters op schoolplein,
hier staat een van de juffen om de leerlingen te
ontvangen.
De ouders van groep 3 en 4 mogen de eerste
week van het nieuwe schooljaar meelopen tot de
ingang van groep 3 en 4. Vanaf week twee
mogen deze ouders de leerlingen brengen tot de
schoolpoort.
Ouders van de hogere groepen lopen niet meer
mee het terrein op en brengen de leerlingen tot
de schoolpoort. Uitzondering is er voor de nieuwe
leerlingen, van deze leerlingen mogen de ouders
de eerste schooldag meelopen tot de klas.
Bij het ophalen van de leerlingen was er sprake
van een grote drukte bij de schoolpoort om
15:00 uur. I.v.m. de corona maatregelen hebben
we hierin een aanpassing gemaakt door ouders
de leerlingen eerder op te laten dan de leerlingen die met het leerlingenvervoer gaan.

Eerste Nederlandse Buitenschool | Schoolgids 2022-2023

De gespreide eindtijd stopt met ingang van het
nieuwe schooljaar. Wel willen we zoveel mogelijk
de gewonnen rust bij het ophalen bewaren.
Daarom zullen vanaf schooljaar ’20-’21 de
leerlingen die met het leerlingenvervoer gehaald
worden, op het schoolplein opgehaald worden
door de chauffeurs. Ouders die hun eigen kinderen
ophalen wachten bij de poort, waardoor een
spreiding van de drukte hopelijk behouden blijft.

Dagprogramma
Onze school werkt met een continurooster. Alle
kinderen zijn van 8.30 uur tot 15.00 uur op
school. Behalve op woensdag, want dan is de
eindtijd 12.30 uur.
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 is 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)
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 onderwijs de
leerlingen 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.

De schooldag ziet er als volgt uit:
08.15 uur
08.30 uur
10.00 uur – 11.00 uur
12.00 uur – 13.00 uur
15.00 uur

De poort gaat open en de leerlingen gaan naar hun klassen.
Begin van de lessen in de klas.
De groepen maken, gedurende een kwartier, verdeeld gebruik van de pauzetijd
op het schoolplein.
Lunchpauze: de groepen maken gedurende een half uur verdeeld gebruik van de
pauzetijd op het schoolplein.
Einde van de schooldag.

Onderwijstijd
Berekening lesuren 2021-2022 ENB
Dagen
Aantal lesdagen
Aantal lesuren
Totaal lesuren zonder marge uren
Verplicht gemiddeld aantal lesuren over 8 jaar
Voorstel aantal lesuren 2021-2022 ENB
Aantal marge uren

Maandag

Dinsdag

38
209

39
214,5

Woensdag Donderdag
40
160

39
214,5

Vrijdag
39
214,5

1.012,5 (mogelijke marge uren 72,5)
940
970
42,5
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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
940 uur aan leerlingen vanaf 7 jaar. Er is
hierdoor meer tijd om te leren en te oefenen.
Door het verschil tussen het minimumaantal
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 lesgegeven (van 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.
De vakantieplanning en indeling van de margedagen kunt u terugvinden in de inlegger van
deze schoolgids en op de website onder het
kopje Vakanties en studiedagen.

Het voorkomen van lesuitval
We hebben de volgende afspraken gemaakt om
lesuitval te voorkomen:
1. Het aantal teamleden dat per dag afwezig kan
zijn i.v.m. een cursus of verlof is beperkt.
2. Onderwijsassistenten worden in principe niet
vervangen.
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3. Leerkrachten worden vervangen door een
extra assistent/ondersteuner vanuit een
andere groep. Hierbij wordt gekeken naar de
draagkracht en belastbaarheid van de groep
op dat moment.
4. In principe vervangen we van ‘boven naar
beneden’ i.v.m. de zelfstandigheid van de
leerlingen.
5. Vervanging door ambulante personeelsleden
of het inzetten van parttime medewerkers die
extra komen werken:
• Locatiedirecteur/meerschoolse directeur:
niet inzetbaar voor de groep.
• Bouwcoördinatoren: zeer incidenteel inzetbaar
voor de groep op hun ambulante dag.
• Reken/taalcoördinator: incidenteel
inzetbaar voor de groepen.
• Intern begeleider: incidenteel, in overleg
met locatie directeur.
• Orthopedagogen/psychologen: niet
inzetbaar voor lestaken, wel voor pauzevervanging en kortdurende ondersteuning in de
groep, minder dan een dagdeel.
• Gymleerkrachten: niet inzetbaar voor
lestaken, wel voor pauzevervanging en
kortdurende ondersteuning in de groep,
minder dan een dagdeel. Dit mag niet ten
koste zijn van de gymlessen.
• Administratie/beleidsmedewerker/
therapeuten: niet inzetbaar voorlestaken,
wel voor pauzevervanging.
6. De groep wordt naar huis gestuurd met tijdig
inlichten van ouders en opvang voor de
leerlingen die niet thuis kunnen blijven.
Dit wordt minimaal de avond voorafgaand aan
de thuisblijfdag gecommuniceerd met ouders.
7. Verdelen is in het geval van de kwetsbaarheid
van onze leerlingen geen wenselijke situatie.
Dit kan alleen in geval van acute situaties
(leerlingen zijn al op school en er is geen
mogelijkheid tot vervanging in de groep).
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Ons pedagogisch schoolklimaat
Pedagogisch klimaat
Een van de kernkwaliteiten van de ENB is ‘rust en veiligheid’. Wanneer je als
leerling, ouder, medewerker of bezoeker ons terrein oploopt merk je direct de rust
en het geborgen, veilige gevoel dat het schoolterrein uitstraalt. Door de afgesloten
ligging zijn de prikkels van de buitenwereld letterlijk op de achtergrond en ervaren
de leerlingen rust en vertrouwen om zichzelf te mogen zijn. Vanuit deze veilige
omgeving start het leren omgaan met de prikkels van buitenaf en het volgen van
het programma in de klas. Het omgaan met (on)voorspelbaar gedrag van andere
mensen lukt het best vanuit een veilige omgeving waarin je jezelf mag zijn.
Medewerkers zijn getraind in het omgaan met
leerlingen met internaliserende gedragsproblematiek en passen hun communicatie hierop
aan. We zeggen wat we doen en doen wat we
zeggen is een gevleugeld begrip binnen de ENB.
Het benoemen van gewenst gedrag, tonen van
begrip en ruimte om frustratie te kunnen uiten
zijn hiervan vaste onderdelen. Dit alles vanuit
een positief klimaat waarin veel aandacht is
voor wat er wel goed gaat.
Binnen de klassen wordt gewerkt met een vaste
inrichting van het lokaal en vaste punten voor
het visueel maken van de dagindeling. Vanuit de
training TSO hebben alle medewerkers handvatten gekregen om te zorgen dat spanning niet
te hoog oploopt en hoe te handelen wanneer dit
wel het geval is.
In iedere klas wordt gebruik gemaakt van een
Time In hoek, waarin de leerling tot rust kan
komen en spanning weg kan laten vloeien. De
leerling kan hier zelf voor kiezen of krijgt dit aangeboden van de leerkracht/onderwijsassistent.
Leerlingen krijgen op individueel niveau ook
ondersteuning op sociaal/emotioneel vlak. Zo
wordt er door sommige leerlingen gewerkt met
een emotiemeter en worden er hulpmiddelen
ingezet als study-buddy’s en koptelefoons tegen
overprikkeling.
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Ieder schooljaar wordt er gestart met aandacht
voor groepsvorming en het opstellen van de
regels. Dit gebeurt vanuit de methode Goed van
Start of vanuit onze methode Leefstijl.
Omdat een veilig pedagogisch klimaat voorwaarde is voor het kind om tot leren te komen
wordt er op de ENB veel extra aandacht besteed
aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Naast
de methode Leefstijl, waarbij er op groepsniveau
gewerkt wordt aan de sociaal emotionele
ontwikkeling wordt er ook gebruik gemaakt van
de methode Sociaal Gedrag Elke Dag, waarbij
heel concreet wordt gewerkt aan doelen als
complimenten geven, gedag zeggen en elkaar
aankijken als je tegen elkaar praat. Zeker bij
onze doelgroep is het heel belangrijk om deze
onderwerpen op een concrete manier aan te
bieden en hier afspraken aan te kunnen verbinden.
Het pedagogisch welbevinden van de leerling
wordt in eerste instantie gemonitord door
leerkracht/onderwijsassistent en natuurlijk de
ouders. Mochten hier problemen ontstaan, dan
wordt door de leerkracht de hulp ingeroepen van
de Intern Begeleider en/of orthopedagoog.
Samen met ouders wordt er gekeken naar
oplossingen en mogelijkheden. In de Commissie
van Begeleiding (hierna CVB) worden zorgleerlingen gemonitord en indien nodig verder
besproken met ouders en externen.
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Verbinden Traumasensitief Onderwijs
aan Autisme Vriendelijk Onderwijs
In de afgelopen jaren lag de nadruk vooral op
het Trauma Sensitief Onderwijs. Hierin zijn
stappen gemaakt en alle medewerkers zijn
geschoold in deze manier van lesgeven.
Dit heeft geresulteerd in een praktische
werkwijze voor in de klas rondom TSO met
daarbij een kijkwijzer om met en van elkaar te
kunnen blijven leren. De opbrengst van het TSO
voor onze doelgroep wordt gevonden in het
stress verlagende element. Stress is ook voor
leerlingen zonder PTSS, maar wel met een
geringe weerbaarheid en veerkracht, een grote
factor die hun ontwikkeling kan belemmeren.
De focus op TSO in de afgelopen vier jaar heeft
ons bewust gemaakt van de specifieke problematiek van onze leerling populatie. Gebleken is
dat vanwege de geringe veerkracht van onze
leerling populatie het TSO heel goed aansluit bij
onze leerlingen met bijvoorbeeld een stoornis in
het autistisch spectrum.
Vanuit de gesprekken met het team, ouders en
het zoeken naar de ‘volgende stap’ in onze
ontwikkeling, ligt de wens bij het vergroten van
onze kennis en ons aanbod rondom de problematiek die voortkomt uit autisme. De leerlingen
met andere problematiek profiteren veelal bij
dezelfde aanpak.
In schooljaar 2020-2021 vervolgen we het
traject om onze kennis rondom autisme en
onderwijs te vergroten. In schooljaar 2019-2020
was het teambreed scholen op het gebied van

Sensorische Informatieverwerking het eerste
onderdeel hiervan. Het gehele team is
geschoold op dit onderwerp en vervolgens zijn
erbijeenkomsten georganiseerd door de twee
gespecialiseerde leerkrachten waarin casuïstiek
en praktische toepassingen werden besproken.
Het resultaat hiervan is terug te zien in iedere
groep. Er worden interventies toegepast op
individueel niveau, maar daarnaast is het
afwisselen van het werken aan een tafel met
bewegen steeds meer gemeengoed geworden.
Een mooie ontwikkeling!
In schooljaar 2020-2021 zijn stappen gezet
richting het nog meer afstemmen van communicatie op de behoefte van onze leerlingen en het
scholen van specialisten op het gebied van
autisme en onderwijs. Er is gekozen voor de
methodiek Geef me de Vijf van Colette de Bruin.
Er is een start gemaakt met de scholing van het
gehele team en de basiscursus is opgenomen
in het professionaliseringsplan voor nieuwe
medewerkers. In schooljaar 2021-2022 zal deze
scholing vervolgd worden en vanuit de theorie
zal er een werkplan en kijkwijzer worden gemaakt
toegespitst op de situatie van de ENB.
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Training en Therapie
Rots en Water
Onze kwetsbare leerlingen hebben vaak moeite
om op de juiste manier voor zichzelf op te
komen. In schooljaar 2018-2019 zijn we gestart
met het geven van de weerbaarheidstraining
Rots en Water in groep 8. In schooljaar 20192020 is dit uitgebreid met alle midden- en
bovenbouwgroepen.
Vanuit de schoolanalyse blijkt dat zowel ouders
als het team van de ENB de gevolgen op sociaal
emotioneel niveau en welbevinden van de
leerlingen het grootst inschatten. Daarom
krijgen in schooljaar 2021-2022 alle leerlingen
van de ENB Rots en Water training aangeboden
en wordt er gekeken naar extra groepen, zoals
bijvoorbeeld meisjes en leerlingen die extra
kwetsbaar zijn op sociaal gebied.
Rots en Water training is een fysieke training
waarbij gewerkt wordt met oefeningen uit de
Rots en Water methode: samenwerkingsopdrachten, simpele zelfverdedigingstechnieken en
ontspanningstechnieken. Doel is de weerbaarheid, sociale en communicatieve vaardigheden
te verbeteren door te leren:
• over je eigen gedrag en hoe dat overkomt op
anderen
• je grenzen te herkennen, aan te geven en te
“verdedigen”
• “nee” te zeggen
• voor jezelf op te komen door gebruik te maken
van je eigen kracht i.p.v. agressie
• om te gaan met spannende situaties en
spanning in het dagelijks leven
• uiten en kanaliseren van emoties en energie.
Bijvoorbeeld: omgaan met boosheid
• om te gaan met groepsdruk en pestgedrag
• keuzes te maken
• voelen wat je wel en niet wilt en daar een
goede keuze in te maken
• het eigen gedrag beter te sturen en te
beheersen
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• respect te ontwikkelen voor jezelf en de ander,
je eigen grenzen en die van de ander
Bij de methode staat Rots voor je eigen mening
en standpunt. Je hebt een stevige basis, je kunt
jezelf verdedigen en komt op voor jezelf.
Water staat voor communicatie en verbondenheid met de ander. Water staat voor bewustzijn
van je eigen gevoelens en ideeën, maar ook
aandacht hebben voor die van anderen.
Doel
Positieve invloed uitoefenen op de manier
waarop leerlingen met elkaar omgaan. Met de
bouwstenen zelfbeheersing, zelfreflectie en
zelfvertrouwen als basis, wordt gewerkt aan de
thema’s veiligheid, assertiviteit en communicatie.
Resultaat
Leerlingen voelen zich sterker en meer competent in de omgang met anderen. Leerlingen zijn
beter in staat te reflecteren op zichzelf, hebben
meer zelfvertrouwen en hebben een betere
controle over hun gedrag en emoties.
Werkwijze
De training, bestaande uit 10 sessies van een
uur. Tijdens de laatste training zullen de ouders
uitgenodigd worden om aanwezig te zijn.

Aandachttraining
In schooljaar 2018-2019 is er een pilot gestart
met het geven van aandachttraining aan de
leerlingen van de ENB. Positieve ervaringen van
de leerlingen, teamleden en ouders hebben ons
doen besluiten de aandachttraining vanaf
2019-2020 vast in ons curriculum op te nemen.
De trainingen worden gegeven worden door Anna
Wessel, onze orthopedagoog.
Voor de aandachttraining wordt gebruik gemaakt
van de methode Eline Snel.
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De Methode Eline Snel is een evidence based
programma, gebaseerd op de mindfulnesstrainingen voor volwassenen van Jon Kabat Zinn
en ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van
4 t/m 19 jaar door Eline Snel.
Tijdens de training leren kinderen:
• Aandacht richten, concentratie vasthouden en
minder te laten afleiden door prikkels van
buitenaf en binnenuit.
• Het vermogen om bewust te worden van
gevoelens, gedachten en (vaak onbewuste)
reacties hierop en er zelf invloed op uit te
oefenen. “Doe nu eens rustig” verandert in
“Merk je dat er onrust is?”
• Versterken van veerkracht en flexibiliteit.
Situaties veranderen niet altijd, maar je
reactie erop kan wel veel veranderen. Er is
altijd een keuze.
• Zelfvertrouwen te versterken door niet alle
gedachten aan falen te geloven, of gedachten
als “ik ben niet leuk/knap/slim genoeg”.
Kinderen leren hoe ze kunnen stoppen met
luisteren naar de verhalen van de ‘pieker
fabriek’
• Vriendelijker te zijn voor zichzelf en anderen.
Hierdoor neemt het pestgedrag af.
• Beter om te gaan met sombere buien.

Pivotal Response Treatment (PRT) is een vorm
van gedragstherapie voor kinderen met een
autismespectrumstoornis (ASS). Met behulp van
motivatietechnieken worden leermomenten
gecreëerd. Het kind leert om vaker het initiatief
tot contact te nemen waardoor het natuurlijk
leren toeneemt. De PRT richt zich op het
aanleren van communicatieve en sociale
vaardigheden. Voor de vergoeding is een
verwijzing van (huis)arts of centrum voor jeugd
en gezin (CJG) nodig. De therapeut is op
maandag en vrijdag op de ENB aanwezig.

Kunstzinnige Therapie en Pivotal
Response Treatment
Kunstzinnige therapie is een ervaringsgerichte
therapie. Sommige kinderen kunnen middels
een werkstuk uiting geven aan wat er in hen
leeft. Voor andere kinderen is het ervaren van
de werking van kleur, vorm of beweging al
voldoende.
Tijdens de kunstzinnige therapie ontstaat er
evenwicht en verbinding tussen denken, voelen
en handelen. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen
van het kind vergroot.
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Fysiotherapie
Het doel van fysiotherapie op onze school 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.

Logopedie
Leerlingen 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.
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Veiligheidsplan en sociaal
emotionele ontwikkeling
We zorgen er met elkaar voor dat iedereen zich
veilig voelt en met plezier kan leren en werken.
Met name aan het leren omgaan met elkaar,
hulp durven vragen en voor jezelf opkomen,
wordt door middel van specifieke lessen extra
aandacht besteed. Het beleid hierover is terug
te vinden in het veiligheidsplan van de Eerste
Nederlandse Buitenschool, terug te vinden op
de website.
We besteden veel aandacht aan de manier van
omgaan met elkaar. Het schoolteam en de
ouders geven het goede voorbeeld aan de
leerlingen. Naast de algemene gesprekken over
het omgaan met elkaar, bijvoorbeeld naar
aanleiding van dingen die plaatsvinden op
school wordt er ook structureel gewerkt met de
methoden Leefstijl en Sociaal gedrag elke dag.
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De sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind
wordt twee keer per jaar gemeten d.m.v. SCOL.
Dit gebeurt in november en mei, zodat de
ontwikkeling binnen een schooljaar duidelijk
zichtbaar wordt. Aan de hand van deze meting
worden de doelen opgesteld m.b.t. de sociaal
emotionele ontwikkeling van uw kind.
Naast SCOL nemen wij de veiligheidsmonitor
van Scholen met succes af. De resultaten van
juni 2021 vindt u in de figuur hieronder.

Wat opvallend is in de data die gegenereerd
worden met de SCOL en de veiligheidsmonitor is
dat er in 2020-2021 een kleine, maar duidelijke
achteruitgang te meten is in het welbevinden
van de leerlingen. Bij het interpreteren van deze
resultaten en het bekijken van oorzaken en
oplossingen, lijken de veranderingen en
schoolsluiting door de COVID maatregelen
hierop een sterke invloed te hebben.
Bij de inzet van de NPO gelden wordt hier
rekening mee gehouden.

Sociale veiligheid
Eerste Nederlandse
Buitenschool 2021

Eerste Nederlandse
Buitenschool 2019

Alle
scholen

Vraagnummers

Welbevinden

7,8

School

7,9

8,0

8,0

3 t/m 11

7,9

7,3

Zelf

9-10-11

7,1

7,6

7,8

3-5-8

Groep

8,4

8,5

8,8

4-6-7

Sociale Veiligheid

8,9

9,1

8,7

12 t/m 19

Ervaren

9,0

9,4

9,0

12-18-19

Fysiek

8,8

8,8

8,5

13-14-15-16-17
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Preventief
Time In hoek
Vanuit het TSO hebben wij de time-in hoek
geïntroduceerd. Op deze plek kan een kind tot
rust komen en de prikkels verwerken waar hij
last van heeft. In ieder klaslokaal is er een
duidelijk zichtbare time-in hoek. De time-in hoek
wordt aangeduid met een pictogram dat in alle
klassen gebruikt wordt.
De hoek is enigszins afgeschermd door
bijvoorbeeld 2 kasten zodanig te plaatsen dat
een leerling enige privacy heeft, maar dat je als
leerkracht ook zicht hebt op de hoek.
De hoek kan ook gebruikt worden voor andere
doeleinden (bijvoorbeeld als leeshoek). De regel
is wel dat “stress altijd voorrang heeft”.

Omgangsregels
Op school gebruiken we verschillende regels om
veilig met elkaar te kunnen spelen, leren en
werken. Zo zorgen we dat iedereen weet waar
hij/zij aan toe is en hoe je fijn met elkaar om
kunt gaan als je dicht op elkaar leeft.
Schoolregels
Drie schoolregels:
• We zijn op school om te leren
• We zijn aardig en houden rekening met elkaar
• We zijn verantwoordelijk voor onszelf en de
omgeving

Incidenten
Ondanks het internaliserende karakter van onze
doelgroep lopen ook bij onze leerlingen de
gemoederen weleens dusdanig hoog op dat er
incidenten rondom moeilijk verstaanbaar gedrag
plaatsvinden. Op de ENB wordt gewerkt met een
incidentenprotocol waarbij de stappen helder en
overzichtelijk zijn. U kunt dit protocol terugvinden
in het Veiligheidsplan op de website van de ENB.
Schorsen en verwijderen
Soms doen we er met elkaar alles aan om te
zorgen dat een kind het gaat redden binnen het
Speciaal Onderwijs, maar lukt dit uiteindelijk
toch niet. Het streven is altijd om samen met
ouders tot een alternatief te komen waar een
kind kan gaan leren om zich te handhaven
binnen een schoolse setting. Vaak is dit een
combinatie van onderwijs en behandeling binnen
de orthopsychiatrie.
Soms lukt dit niet en moeten wij overgaan tot
het schorsen en verwijderen van leerlingen.
Hierbij passen wij het schorsings- en verwijderingsbeleid van de stichting De Haagse
Scholen toe.

Algemene gedragsverwachtingen:
• Wij zijn rustig in de school
• Wij geven elkaar de ruimte
• Wij gaan netjes om met onze eigen en elkaars
spullen
• Wij zoeken samen naar oplossingen
• Wij houden de school netjes en schoon
• Wij zorgen goed voor onze gezondheid
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Ons didactisch klimaat
Op de ENB hebben we te maken met een groep leerlingen die door hun gedragsproblematiek ook vaak leerproblemen ervaren. Informatie komt niet altijd op dezelfde
manier binnen en leerkrachten moeten goed monitoren of hun boodschap is overgekomen.
Iedere leerling werkt vanuit een individueel OPP,
vanuit de resultaten (CITO LOVS) wordt bekeken
welke ontwikkelingslijn de leerling volgt en op
basis daarvan wordt de uitstroom bepaald en
de individuele doelen gesteld. Dit OPP wordt zes
weken na de start van een nieuwe leerling op
de ENB opgesteld en twee keer per jaar
geëvalueerd en bijgesteld.
In de klassen wordt gewerkt met het Directe
Instructie Model (hierna DIM). De leerkracht
verzorgt de instructie van de les, de verlengde
instructie kan ook gegeven worden door de
leraarondersteuner/onderwijsassistent. Bij
aanvang van de les wordt met de leerlingen het
doel van de les besproken en na afloop wordt
bekeken of dit doel behaald is.

De inhoud van ons onderwijs
Er wordt op de ENB gewerkt met een breed
pakket aan methodes en ondersteunende
middelen. Bij het uitkiezen van deze leermiddelen en onderwijsinhoud wordt altijd rekening
gehouden met de behoeftes van de doelgroep.
De lay-out moet overzichtelijk en zo prikkelarm
mogelijk zijn en tegelijkertijd toch een aantrekkelijke uitstraling hebben. De inhoud moet zo
overzichtelijk mogelijk aangeboden worden en bij
het taalgebruik moet rekening worden gehouden
met de vaak letterlijke interpretatie van onze
leerlingen.

Voor natuur- en techniek werken we samen met
milieueducatie Den Haag en bieden we een
ervaringsgerichte en praktische leerlijn aan,
waarbij in de middenbouwgroepen de schooltuinen een prominente plek innemen en in de
overige groepen gebruik wordt gemaakt van
leskisten.
Op de ENB is een vakleerkracht muziek en is
er veel aandacht voor culturele ontwikkeling in
samenwerking met het Haags Korenhuis en
Cultuureducatie.
Door het Nationaal Programma Onderwijs zijn
wij nog kritischer gaan kijken naar de tijd die
besteed wordt aan de verschillende onderdelen
van ons onderwijsprogramma. De opdracht is
duidelijk: Investeer in de kernvakken (rekenen,
taal, lezen) om leerlingen de kans te geven eventueel opgelopen achterstanden in te halen en de
kerndoelen te halen. Om te zorgen dat er
voldoende tijd is in het lesrooster is er besloten
om voor twee jaar de vakken verkeer en
schoolzwemmen te laten vervallen. De tijd die
hiermee vrijkomt zorgt ervoor dat er ruimte
ontstaat voor extra ondersteuning en het
inoefenen van zaken waar de individuele leerling
baat bij heeft.

De komende periode wordt onderzocht of een
meer onderzoekende vorm van leren ook
passend is bij onze doelgroep. Dit wordt ingezet
bij de methode wereldoriëntatie.
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Passend Lesaanbod
Vanaf leerjaar 6 worden leerlingen geplaatst in
een groep waar het aanbod wordt aangepast op
de geplande uitstroombestemming. Leerlingen
die E5 op VMBO kader niveau of hoger functioneren, die worden in een leerroute 1 groep
geplaatst. In deze groep wordt het reguliere
aanbod vanuit de methode aangeboden. De
leerkracht differentieert waar nodig. De methode
boeken van het leerjaar worden ingezet.
Leerlingen die eind groep 5 functioneren op
VMBO B/K niveau of lager, die worden in een
leerroute 2/3 groep geplaats. Leerroute 2 en 3
leiden toe naar VMBO basis en basis kader (2)
en praktijkonderwijs (leerroute 3). Om qua
aanbod aan te sluiten bij het niveau van de
leerlingen is op de ENBS gekozen voor de
volgende aanpak:
Voor leerroute 2 (VMBO B en B/K) willen wij
vanuit de reguliere methodes les blijven geven.
Wij kiezen ervoor om te vertragen in de methode
in plaats van middels passende perspectieven
lessen weg te laten vanuit de methode van het
leerjaar. Dat wil zeggen dat we wel werken vanuit
de bestaande methode, maar niet met het boek
dat bij het leerjaar hoort. Dit doen wij ook voor
leerroute 3, maar omdat voor die groep alle
methode boeken al een keer aanbod zijn
geweest, wordt voor deze groep leerlingen een
andere methode aangeboden. Daarbij wordt de
volgende indeling gehanteerd:
Leerroute 2
VMBO basis en basis kader.
Groep 6: Boek 5B (herhaling)
Groep 7: Boek 6A
Groep 8: Boek 6B
Leerroute 3
Groep 6: Boek 4B
Groep 7: Boek 5A
Groep 8: Boek 6B
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Omdat we op deze manier per les eigenlijk
anderhalf a twee lesmomenten creëren, moet
worden gezocht naar aanvullend materiaal om
extra te oefenen. Daarbij nemen we de cruciale
doelen als uitgangspunt.
Dit betekent ook dat een leerkracht kan kiezen
om een les uit de methode weg te laten omdat
deze les aansluit bij de doelen. De leerkracht is
hier de professional en die maakt op basis van
het goed kennen van de doelen eigen afweging
welke lessen kunnen worden weggelaten.
Het ontwikkelteam didactische ontwikkeling
heeft schooljaar 2020-2021 gebruikt om per
groep voor een vakgebied te bekijken wat het
extra materiaal kan zijn dat wordt ingezet.
Gedacht wordt aan herhalingsbladen vanuit de
methode, zelf controlerend materiaal, aanvullend
werk zoals blokboeken en aan digitaal materiaal
zoals Junior Einstein. Daarbij maken we ook
gebruik van materiaal dat in de school is en al
wordt ingezet op zorgniveau 2 en 3. Denk aan
Taal in blokjes, Leesbalans en Maatwerk
rekenen.
Daarnaast geldt dat leerlingen in leerroute 2 en
3 instructie afhankelijk zijn. Dat betekent dat we
ernaar streven dat tijdens de extra lesmomenten
die gecreëerd worden wel instructie gegeven
wordt. Dat kan door de instructie van een les in
twee delen aan te bieden of door de instructie
te herhalen. Voor leerroute 2 en 3 willen we 1
leerdoel/onderwerp per les aanbieden. Ook als
we een doel herhalen krijgen de leerlingen
hierop een (korte) instructie. Er wordt gebruik
gemaakt van concreet materiaal waarmee
bijvoorbeeld ook handelend kan worden
gerekend. Daarnaast is visueel maken van wat
de leerlingen moeten leren een belangrijk
aandachtspunt.
Na de instructie van de leerkracht wordt gewerkt
met een groep die de aangeboden stof zelfstandig kan verwerken, een groep die naast het
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basisaanbod kan verrijken (bijvoorbeeld een
twee of drie ster opdracht maken) en een groep
die verlengde instructie nodig heeft.
Daarbij kan het werken met een dagtaak
helpend zijn om te kunnen differentiëren in tijd
(leerlingen die extra moeten oefen met de tafels
en al goed kunnen lezen hebben dan in hun
dagtaak extra tafeloefeningen waar een ander
een boekje leest).
Om goed zicht te hebben op wat de leerlingen
moeten leren, willen we per half jaar de cruciale
leerdoelen helder in beeld hebben (voorstel is om
deze concrete doelen op te nemen in het OPP).
Daarbij is de wens om leerlingen te betrekken bij
het werken aan deze leerdoelen, bijvoorbeeld
door de doelen met hen te bespreken.
Omdat deze leerlingen met een reguliere
methode werken aangepast op hun eigen

niveau, kunnen we gebruik maken van de
methode toetsen om te meten of de leerlingen
de groei doormaken die wij verwachten.
Daarnaast zullen we met elkaar moeten we
bepalen of we op die manier voldoende in beeld
hebben of de leerlingen de cruciale doelen
beheersen of dat hier iets anders nodig is.
Vanuit het werken met EDI zullen we ook steeds
meer formatief toetsen en zodoende in beeld
krijgen of de leerlingen de stof die wij aanbieden
beheersen.

Onderwijsaanbod
In de onderstaande tabel wordt weergegeven
welke leermiddelen/methodes wij hierbij
gebruiken. Naast de wettelijk voorgeschreven
inhouden zijn in deze tabel onze eigen ambities
en het daaraan gekoppelde aanbod ook terug te
vinden. Onze eigen ambities vloeien voort uit
onze gezamenlijke ambities vanuit De Haagse
Scholen en/of wat onze leerling populatie ‘extra’
nodig heeft.
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Zintuigelijke en lichamelijke ontwikkeling
Taal

Spelling

(Begrijpend) Lezen

Rekenen en wiskunde

Engelse taal
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur en techniek
Maatschappelijke verhoudingen,
waaronder staatsinrichting
Expressie activiteiten
Sociaal Emotionele Ontwikkeling en
Burgerschap
Bevordering gezond gedrag

Leermiddelen / methodes
Ontwikkelingslijnen bewegingsonderwijs.
Groep 1-2– Schatkist vanaf
Groep 3 VLL KIM versie –
Groep 4 t/m 8 Taalactief 4
Remediërend/ extra zorg:
Leerroute 3 Taal op maat

Groep 1-2– Schatkist vanaf
Groep 3 VLL KIM versie –
Groep 4 t/m 8 Taalactief 4
Remediërend/ extra zorg:
Taal in blokjes
Groep 4 t/m 6 leesparade voor
technisch lezen en leeslink voor
begrijpend lezen
Remediërend/ extra zorg:
Technisch lezen:
Groep 1-2 vanaf januari Leesbalans 1a
en b en 2a
Groep 3 Leesbalans 2b en na januari 3a
en b
Groep 4 Leesbalans 4a en b
Groep 5 Leesbalans 5a en b
Groep 6 Leesbalans 6a en b
Groep 3 t/m 6 Bouw
Groep 5 t/m 8 Ralfi lezen
Begrijpend lezen
Nieuwsbegrip
Groep 1-2 Schatkist en alles telt voor
jonge kinderen (ideeën boek)
Groep 3 t/m 8 Pluspunt
Rekenroute
Remediërend/ extra zorg:
Maatwerk Rekenen
Take it easy
Meander
Brandaan
Naut
Leefstijl
Geen methode
Leefstijl
Remediërend/ extra zorg:
Sociaal gedrag elke dag
Groep 1-2 Leefstijl – Sociaal gedrag elke
dag – de doos vol gevoelens
Groep 3 t/m 8 Leefstijl
Groep 3 en 4 Sociaal gedrag elke dag
Zie hierboven Leefstijl

Schoolveiligheid/ welbevinden van de
leerlingen
Bevordering actief burgerschap en sociale Leefstijl
integratie overdragen kennis over/
kennismaking met de diversiteit van de
samenleving
Schrijven/ fijn motorische vaardigheden
Groep 1-2 Schrijfdans en Pennenstreken
Groep 3 t/m 6 Pennenstreken
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Afspraken / aanvullende info
Groep 1-2
Om het jaar andere thema’s
Op zorgniveau 3 wordt altijd
gewerkt met:
• Leesbalans
• BOUW!
• Ralfi

words and birds

Bewegingsonderwijs
Wij besteden extra aandacht aan bewegingsonderwijs. Alle leerlingen krijgen drie keer per week
gymnastiekles van onze vakleerkrachten.
Wij hechten veel waarde aan deze sport- en
spelactiviteiten vanwege de volgende aspecten:
• Gezond gedrag
• Behoefte aan beweging, eigen motorische
ontwikkeling
• Ontwikkelen van sociale vaardigheden, zoals
samenwerken en samenspelen
• Leren omgaan met winnen en verliezen

Naschoolse sportactiviteit Judo
De leerlingen uit de midden- en bovenbouwgroepen kunnen meedoen aan de naschoolse
sportactiviteiten. Op de ENB ingezet als Judo.
Deze vinden op donderdag van 15.00–16.30
uur, onder toezicht van de gymleerkracht van de
Eerste Nederlandse Buitenschool, plaats.
Deze activiteiten worden begeleid door twee
vaste judo docenten, zodat de leerlingen in de
toekomst kunnen leren om in verenigingsverband te sporten. De nadruk ligt op het sociale

aspect zoals het leren omgaan met winst en
verlies en het samenspelen. Deze naschoolse
sport wordt gratis aangeboden omdat de
gemeente Den Haag hier subsidie voor geeft.

Sociaal-emotioneel leren
Het sociaal-emotioneel leren (SEL) is een
belangrijk aspect in ons onderwijsprogramma.
Doelstellingen daarbij zijn dat de kinderen:
• Leren samenwerken;
• Inzicht krijgen in hun eigen gevoelens en
emoties en die van anderen;
• Hun eigen doen en laten in verschillende
situaties beter leren plaatsen.
We gebruiken hiervoor het programma Leefstijl
en Sociaal gedrag elke dag.
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerlingen goed te kunnen volgen gebruiken we
het leerlingvolgsysteem SCOL (Sociale
Competenties Observatie Lijst)

Burgerschap
In ons onderwijs besteden wij aandacht aan
actief burgerschap en integratie. We bieden
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inzicht in waarden en gewoonten van verschillende bevolkingsgroepen. De thema’s van onze
methode Leefstijl en wereldoriëntatie en de
daaraan gekoppelde leerlijnen zijn leidend. Met
deze lessen willen wij de leerlingen voorbereiden
op het leven in de samenleving van nu en
straks.

Muziek
Op maandag is er een muziekleraar in de school
die alle groepen muziek geeft. Benson Walch
geeft deze lessen en sluit hiermee aan op
activiteiten vanuit de Cultuurschakel, zoals
bezoeken aan musea, orkesten of theater/
optredens op school.

Overige activiteiten
De kinderen volgen een druk en intensief
programma en wij vinden het belangrijk dat er
ook ruimte is voor plezier en ontspanning.
Daarom organiseren wij onder schooltijd diverse
sportevenementen en excursies. Ook vieren wij
met de kinderen Sinterklaas, Kerst en Pasen en
besteden we aandacht aan andere culturele
feestdagen.

Benutting onderwijstijd
Urentabel schooljaar 2021-2022
Groep 1-2

ICT

Domein

Subdomeinen

uren

In schooljaar 2021-2022 wordt er fors geinvesteerd in extra hardware. Uitgangspunt hierbij is
voor iedere leerling een eigen device. Voor de
leerlingen van groep ½ en 3 een tablet, vanaf
groep 4 een laptop.

Taal

Woordenschatuitbreiding
spreken, luisteren, leesvoorwaarden
aanvankelijk rekenen
Verwerking:
Rekenopdrachten,
Taalopdrachten
Kennisgebieden
Beeldende vorming
Spel
Gezondheid en zelfredzaamheid
Sociaal emotionele
ontwikkeling en burgerschap
Muziek

5 uur

Rekenen
Taal
Schoolse vaardigheden
Begeleid en vrij buitenspel

2 uur

Bij de aanschaf van de nieuwe methodes
rekenen en wereldorientatie is rekening
gehouden met deze ambitie.
De groepen 6A en 7/8 zullen in schooljaar
2021-2022 volledig digitaal rekenonderwijs
volgen. Vanuit deze pilot wordt bekeken of dit
wenselijk is voor (een deel van) de andere
groepen in de school.
In schooljaar 2020-2021 is er een nieuw
beleidsplan ICT tot stand gekomen. Dit beleidsplan is op te vragen via de administratie van de
school.

Rekenen
Speel/
Werkles

Gezond
gedrag
Sociaal
Emotioneel
Kunstzinnige
oriëntatie
Dagtaak

Buitenspel

Lichamelijke Gym
oefening
Totaal uren per week

Soraya Maulabaks (administratie en ICT
ondersteuning) en Wesley Bol (leerkracht 7/8
en taal/rekencoordinator) zijn verantwoordelijk
voor de digitale ondersteuning en het ICT
beleid binnen de school.
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3 uur
6 uur

1 uur
30 min
1 uur
30 min

4 uur
30 min
2 uur
30 min
26 uur

Domein

Sub domeinen

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Lezen

Technisch en begrijpend
lezen
Taal
Spelling
Technisch schrijven
Engels
Rekenen en wiskunde

4 uur
5 uur

3 uur
30 min
5 uur

3 uur
30 min
5 uur

3 uur
30 min
5 uur

3 uur
15 min
5 uur

3 uur
15 min
5 uur

30 min
5 uur

30 min
5 uur

30 min
5 uur

30 min
5 uur

45 min
5 uur

45 min
5 uur

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur en techniek
Gezondheid en zelfredzaamheid
Sociaal emotionele
ontwikkeling en burgerschap
Gym

1 uur
30 min

2 uur

3x 45
min

3x 45
min

3x 45
min

3x 45
min

1 uur
15 min
1 uur

1 uur
15 min
1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

2 uur
15 min
3x 45
min

2 uur
15 min
3x 45
min

2 uur
15 min
3x 45
min

2 uur
15 min
3x 45
min

2 uur
15 min
3x 45
min

2 uur
15 min
3x 45
min

1 uur
15 min

1 uur
15 min

1 uur
15 min

1 uur
15 min

1 uur
15 min

1 uur
15 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

26 uur

26 uur

26 uur

26 uur

26 uur

26 uur

Taal
Schrijven
Engelse taal
Rekenen en
wiskunde
WereldOriëntatie
Gezond
gedrag
Sociaal
Emotioneel
Lichamelijke
oefening
Kunstzinnige
oriëntatie
Kleine
pauze/
buitenspelen
Dagtaak

Totaal

Tekenen
HandvaardigheidMuziek

Rekenen
Taal
Spelling
Technisch lezen
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Resultaten
Veel van onze leerlingen hebben negatieve ervaringen in het onderwijs opgedaan.
Daardoor en door kind kenmerken en omgevingsfactoren is er vaak sprake van een
onderwijsachterstand, weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld, concentratieproblemen en/of een zwakke taak/werkhouding. Alles werkt op elkaar in en
daardoor ontstaan er vaak problemen in het gedrag.
Het onderwijs en de aanpak van deze problemen
zijn op de Eerste Nederlandse Buitenschool
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoewel
het niet altijd mogelijk is de eenmaal bestaande
achterstanden te verkleinen of weg te werken,
spreken we van resultaat als het zelfvertrouwen
en het gedrag duidelijk zijn verbeterd, er sprake
is van een verbeterde taak/werkhouding en het
gestagneerde leerproces weer op gang
gekomen is.

Een aantal leerlingen verlaten de Eerste
Nederlandse Buitenschool tussentijds om
verschillende redenen, zoals verhuizing,
psychiatrische behandeling, of gaan naar het
SBO of regulier onderwijs omdat de kinderen
zich hebben ontwikkeld en de intensieve
begeleiding van het SO niet meer nodig hebben.
Uit nevenstaande tabel wordt duidelijk naar
welke onderwijsvorm deze leerlingen gaan.

Bij leerlingen met een bovengemiddeld leerpotentieel wordt geen leerstof overgeslagen of
versneld, maar wordt de leerstof verdiept.

Uitstroom
Rond hun twaalfde jaar gaan de leerlingen van
school. We streven ernaar dat de onze leerlingen minimaal het niveau eind groep 6 begin
groep 7 van de basisschool bereiken. Hiermee
kunnen zij minimaal in het vmbo starten. Als
een leerling van twaalf jaar nog niet het niveau
vmbo haalt, maar wel deze uitstroommogelijkheid in de toekomst heeft, dan kan een leerling
een jaar langer bij ons op school blijven.
Uiteraard doen we dit in overleg met de ouders.
Bij de leerlingen met de uitstroombestemming
praktijkonderwijs streven we naar het uitstroomniveau groep 5.
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Uitstroombestemming
Tussentijdse bestemming
Basisonderwijs
Speciaal basisonderwijs (SBO)
ZMLK (SO)
SO-cluster IV
ESM
Mytylschool
Behandeling
Overig/onbekend/ buitenland
Bestemming voortgezet onderwijs
V(S)O
VO Vmbo Kader beroeps met LWOO
VO Vmbo Basis beroepsgerichte leerweg met LWOO
VO Vmbo Basis beroeps/kader beroeps
VO VMBO Kader/Theoretische Leerweg met LWOO
VO VMBO Theoretische Leerweg
Praktijkonderwijs
VSO cluster 4
VWO
HAVO/VWO
HAVO
HAVO/VMBO T
VMBO TL
VMBO BK
VMBO Basis
Pro
VSO ZMLK
Overig/onbekend/buitenland
Totaal

VO =
Voortgezet Onderwijs
Vwo = 	Voorbereidend Wetenschappelijk
Onderwijs
HAVO = 	Hoger Algemeen voorbereidend
onderwijs
Vmbo = 	Voorbereidend Middelbaar
Beroepsonderwijs
PRO = 	Praktijkonderwijs
LWOO= 	Leerweg Ondersteunend Onderwijs
VSO = 	Voortgezet Speciaal Onderwijs
ZMLK = 	Zeer Moeilijk Lerende Kinderen

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
1
2
1

2
2

2
2

3
1
1

1
2

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
24
4
2
1

2
3
1

21
1
1
1
1

1

24

1

1

2

4

2
4
3

4
5
5
1

21

26

1
1
2
3
2
4
3
1
21

Jaarlijks moet het Speciaal Onderwijs de cijfers
over de ‘bestendiging’ van onze uitstroomadviezen aanleveren aan de inspectie van het
onderwijs. De Eerste Nederlandse Buitenschool
scoort hoog op de bestendiging. Vrijwel alle
leerlingen die het uitstroomadvies van de ENB
opvolgen zitten drie jaar later nog op hetzelfde
niveau en onderwijssoort (Voortgezet Speciaal
Onderwijs of Voortgezet Onderwijs).
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Onze Interne Ondersteuning
De ondersteuning is op onze school georganiseerd op groeps- en kindniveau.
Bij inschrijving wordt uw kind in een groep ingedeeld, die het beste aansluit bij zijn
onderwijsbehoeften. De leerkracht observeert het kind en vaak worden er een
aantal toetsen afgenomen, waardoor de beginsituatie van uw kind duidelijk wordt.
Vervolgens wordt het OPP opgesteld.
Binnen zes weken na de start op de Eerste
Nederlandse Buitenschool wordt het OPP
opgesteld door de Commissie van Begeleiding
met ondersteuning van de leerkracht. Dit wordt
daarna met u als ouder besproken.

Landelijk doelgroepenmodel
Vanuit LECSO (landelijk expertise centrum
Speciaal Onderwijs) is het doelgroepenmodel SO
ontwikkeld. Vanuit De Haagse Scholen hebben
we de afspraak gemaakt om dit model in te
zetten bij het bepalen welke ondersteuning
ingezet wordt voor welk kind. Voor meer
informatie kunt u terecht bij LECSO via de
volgende link.
https://doelgroepenmodel.lecso.nl/

Zorgniveaus
Alle zorg die geboden wordt binnen de ENB, zowel
pedagogisch als didactisch, wordt beschreven
binnen ons document Zorgstructuur. U kunt dit
terugvinden op onze website.
De zorgstructuur beschrijft zorgniveaus 0 t/m 4
waarbij de zorgzwaarte per niveau steeds
oploopt. In dit document wordt duidelijk
beschreven wie er op welk niveau betrokken is
bij de zorg voor de leerling en hoe deze zorg
eruit moet zien.
Deze inzet wordt in het OPP beschreven onder
het kopje Extra Inzet.

Ontwikkelingsperspectiefplannen
Omdat ieder kind een eigen persoonlijkheid
heeft en eigen behoeften kent, stellen wij voor
ieder kind een eigen Ontwikkelings Perspectief
Plan op. Hierin staat een beschrijving van de
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sterke kanten en de problematiek van het kind
en de didactische en pedagogische doelen die
we willen behalen op het gebied van didactiek
en gedrag. Dit noemen we het OPP. Het OPP
wordt gemaakt door de Commissie van
Begeleiding (CvB) van onze school en wordt door
de leerkracht met u, binnen 6 weken nadat uw
kind geplaatst is op onze school besproken.
Verder worden ouders rond februari en juni
uitgenodigd om het geëvalueerde OPP te
bespreken.

Groeps- en leerlingbesprekingen
Twee keer per jaar vinden er groepsbesprekingen
met de leerkracht, de ondersteuner/assistent,
de IB-er en de orthopedagoog plaats. Ook zijn er
leerlingbesprekingen op aanvraag van de
leerkrachten. Tijdens deze besprekingen worden
de ontwikkeling van uw kind doorgenomen en
wordt er vastgesteld of uw kind zich nog volgens
de lijn der verwachting ontwikkelt. Als dit niet het
geval is dan wordt uw kind aangemeld bij de
Commissie van Begeleiding (CvB).

Commissie van Begeleiding
De Commissie van Begeleiding komt vanaf
schooljaar 2020-2021 wekelijks bij elkaar en
bestaat uit:
CvB Intern
Marjan van der Niet, locatiedirecteur en
voorzitter
Babette Lucas, Intern Begeleider
Nicoline Plugge, Intern Begeleider
Ellen Coopman, Intern Begeleider
Anna Wessel, orthopedagoog
Carolien Smit, onderwijsadviseur SPPOH.
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De leerkracht van de leerlingen die besproken
worden sluit aan indien dit gewenst is.
De eerste vergadering van de maand sluiten
ook twee externe collega’s aan:
CvB extern
Germaine Salas, schoolmaatschappelijk werk
Marijanna Mance, jeugdarts
Wanneer uw zoon/dochter wordt besproken in
de CvB Extern wordt u hier van tevoren over
geïnformeerd en bij uitgenodigd.

Oudergesprekken
Drie keer per jaar vinden er oudergesprekken
plaats. De eerste is aan het begin van het
schooljaar en is bedoeld als kennismaking,
waarbij er kennisgemaakt wordt tussen het
kernteam en de ouders en de laatste ontwikkelingen in de thuissituatie besproken kunnen
worden. Ook worden er in dit gesprek afspraken
gemaakt over de frequentie van communiceren
met elkaar en de manier waarop. Tijdens de
volgende 2 gesprekken worden het rapport en
het OPP besproken. Deze oudergesprekken
vinden rond februari en juli plaats.

Tijdens de CvB bespreking wordt bekeken op
welke manier wij uw kind het beste kunnen
helpen, bijvoorbeeld middels extra instructie of
door het opstellen van een individueel handelingsplan. Mochten er wijzigingen worden
voorgesteld voor de Extra Inzet wordt u hierover
geïnformeerd en wordt dit met u besproken.
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Leerlingdossier
De leerresultaten van uw kind houden we bij in
een leerlingvolgsysteem. Hierin worden de vorderingen bijgehouden op het gebied taal, rekenen
en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Door de
gegevens bij te houden en te evalueren, kunnen
wij het onderwijs en de onderwijsondersteuning
zo goed mogelijk op uw kind afstemmen.
De resultaten komen in het leerlingdossier van
uw kind. In dit dossier zitten het plaatsingsonderzoek, kopieën van rapporten, toets gegevens,
verslagen van leerlingbesprekingen, OPP en
handelingsplannen, verslagen van hulpverlening
en onderzoeken die op school gedaan zijn.
Dit dossier is zoveel mogelijk digitaal en wordt
bijgehouden in ons administratiesysteem Esis.
Het papieren dossier wordt bewaard in een
afgesloten kast en mag de school niet verlaten.
U kunt het dossier van uw kind op school inzien
als u dat wilt.

Aandachts functionaris
Kindermishandeling
Op de ENB werken wij vanuit de landelijke
richtlijnen rondom de meldcode kindermishandeling. Op onze school is Babette Lucas aangesteld als aandachtfunctionaris. Samen met de
directie zorgt zij dat zorgen gedeeld worden met
ouders en kijken we welke hulp er nodig is.
U kunt Babette bereiken via Social Schools.

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 Insp. W.P. Blokpoelschool)
• Wijkagent

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.
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Handig om te weten
Privacy
Het dossier van uw kind behandelen wij
vertrouwelijk. Alleen medewerkers van de Eerste
Nederlandse Buitenschool die bij de onderwijsondersteuning van uw kind betrokken zijn,
mogen het dossier inzien. Het wordt in een
afgesloten kast bewaard. Alle medewerkers van
de Eerste Nederlandse Buitenschool moeten bij
indiensttreding een privacyreglement ondertekenen. U, als ouder, kunt met ons een afspraak
maken om het dossier in te zien. Derden kunnen
alleen informatie krijgen over een kind, als de
ouders daarvoor schriftelijk toestemming
hebben gegeven. Het dossier wordt vijf jaar
nadat uw kind van school is gegaan bewaard,
daarna wordt het vernietigd. U kunt het privacyreglement en het protocol informatieverstrekking
bij de school opvragen en vinden op de website
van De Haagse Scholen.

Foto’s en videobeelden
In de loop van het schooljaar kunnen er foto’s
gemaakt worden waarop ook kinderen te zien
zijn. Deze foto’s plaatsen wij bijvoorbeeld op de
flyer en op de website van de school. Bij het
intakegesprek vullen ouders een formulier in
waarin zij aangeven of zij wel of niet akkoord zijn
met plaatsing van foto’s waarop hun kind te zien
is. Om de privacy van andere kinderen te
beschermen het verzoek aan u om ook geen
foto’s in de sociale media, zoals facebook, te
plaatsen.
Toch kan het voorkomen dat ouders of geïnteresseerden foto’s maken van hun kind, bij
afzwemmen, sponsorloop, schoolverlatersavond
of andere festiviteiten op school. Degene die
fotografeert verzoeken wij om alleen foto’s te
maken van het eigen kind of kinderen en niet
van andere personen.

Video opnames ten behoeve van
opleidings-doeleinden en reflectie
Op onze school maken wij gebruik van video
opnames voor opleidings-doeleinden en
reflectie. Bij deze vorm van het gebruikmaken
van video opnames is het niet nodig om
toestemming te vragen aan ouders van leerlingen die eventueel in beeld komen tijdens de
opnames. Deze opnames zullen slechts gebruikt
worden voor de opleiding waar ze voor werden
gemaakt en vernietigd zodra ze niet meer nodig
zijn. Op de website van de PO raad kunt u hier
meer over lezen:
video opnames voor stage- of opleidingsdoeleinden

Onderwijskundig rapport
Als uw kind de school verlaat, zorgen wij voor
een onderwijskundig rapport. Het onderwijskundig rapport is bestemd voor u en voor de
school waar het kind geplaatst wordt. Het
rapport bevat een algemene rapportage over de
verblijfsperiode, informatie over de didactische
en sociaal-emotionele ontwikkeling en het
OPP van uw kind.
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Non-discriminatiecode
De gemeente Den Haag heeft een non-discriminatiecode voor het onderwijs ontwikkeld. Deze
geldt ook voor onze school. De code is bestemd
voor iedereen die bij het onderwijs betrokken is
en bevat regels over leerlingen, ouders,
schoolteam en onderwijsdoelstelling, gedragsregels en een klachtenprocedure.
Onder discriminatie wordt in deze code verstaan:
Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft dat
mensen worden achtergesteld op grond van ras,
geloof, levensovertuiging, sekse, seksuele
voorkeur, culturele achtergrond, sociaaleconomisch milieu en fysieke verschijning. De
discriminatie-code ligt ter inzage bij de directie.

Communicatie met ouders
Voor de ontwikkeling van uw kind is het
belangrijk dat ouders en school goed samenwerken. Dit betekent dat wij u informeren over
hoe het met uw kind gaat op school. Wij
verwachten van u dat u belangrijke gebeurtenissen rondom uw kind en veranderingen in uw
thuissituatie aan ons doorgeeft, omdat dit een
grote rol kan spelen in het functioneren van uw
kind op school. Dit kan via ons communicatiesysteem Mijn School Info, schriftelijk, telefonisch
of als u ons spreekt.

Dagelijks contact/Social Schools
Sinds maart 2021 loopt alle communicatie
tussen ouders en school via Social Schools.
Een systeem speciaal ontwikkeld voor communicatie tussen scholen en ouders en helemaal
afgestemd op de AVG.
U krijgt hiervoor een inlogcode wanneer u uw
kind heeft ingeschreven op de Eerste
Nederlandse Buitenschool. Mocht u deze code
kwijt zijn of nooit ontvangen hebben kunt u
hierover contact opnemen met de administratie.
Onze administratief medewerker kan u ook
helpen met het installeren van Social Schools
op uw telefoon en uitleg over het gebruik
hiervan. Losse brieven worden niet meer
meegegeven in het kader van de AVG.
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De leerkrachten van de school zijn tussen 8.00
uur en 16.30 uur op school aanwezig. Het is
altijd mogelijk om een afspraak te maken voor
een gesprek. We stellen het erg op prijs als u
vooraf even contact opneemt via Social Schools
om een afspraak te maken, dan weten we zeker
dat we tijd voor u kunnen vrijmaken.
Afspraken met de leerkrachten zijn na schooltijd.
Onder schooltijd zijn zij niet beschikbaar voor
overleg.
U kunt in Social Schools ook ziekmeldingen/
absenties en verlofaanvragen doorgeven.

Wijziging van uw gegevens
Als u een nieuw (mobiel) telefoonnummer of
e-mailadres krijgt of wanneer u verhuist, vragen
wij u de nieuwe gegevens tijdig door te geven
aan de administratie van onze school. Het is
namelijk van groot belang dat we u altijd kunnen
bereiken in geval van calamiteiten.

Informatie voor u
U ontvangt jaarlijks de schoolgids van ons.
Tijdens de kennismakingsgesprekken en de
eerste informatieavond in het schooljaar maakt
u kennis met de leerkrachten en krijgt u
informatie over de school, het programma in de
klas en in de schoolverlatersgroep over het
voortgezet onderwijs. Tijdens de rapportmiddagen kunt u met de leerkracht praten over de
vorderingen van uw kind en het OPP bespreken.
Voor schoolverlaters zijn er speciale oudergesprekken die gericht zijn op het schooladvies en
het voortgezet onderwijs. Voor de laatste
ontwikkelingen en gebeurtenissen op school
ontvangt u maandelijks een nieuwsbrief.
Deze kunt u ook op de website terugvinden.
Iedere maand krijgt u een update uit de groep
van uw kind via de mail. De leerkracht en de
onderwijsassistent houden u op de hoogte van
het laatste nieuws en plaatsen soms foto’s.
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Meedenken met de school
Medezeggenschapsraad
Wat doet de MR?
De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij
zijn hierin gelijk vertegenwoordigd. De MR heeft
bevoegdheden om mee te denken en mee te
praten over alle zaken die de school aangaan.
Soms moet de school en/of het bestuur de MR
om advies vragen, maar er zijn ook kwesties
waarin de MR instemmingsrecht heeft. De taken
en bevoegdheden zijn omschreven in het
MR-regelement.
Visie
De MR van de Eerste Nederlandse Buitenschool
streeft ernaar een volwaardige aanspreekpartner
te zijn voor directie, leerkrachten en ouders.
Hierbij is het van belang om op tijd van alle
zaken op de hoogte te zijn om goed ons
standpunt te kunnen geven. Door middel van
open communicatie met alle betrokkenen wil de
MR meewerken aan een hoge kwaliteit onderwijs
en een geborgen leeromgeving voor alle
kinderen.

Samenstelling
De MR van de Eerste Nederlandse Buitenschool
bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden, te
weten:
Ouders:
Sita Kharagjitsing secretaris
Leo Buijtelaar
Dieuwertje van Zal
Personeel:
Ellen Coopman
Stephanie Deelman
Maureen de Lange

Een greep uit de onderwerpen die in de MR
besproken worden:
• schoolplan
• vakanties
• begroting
• schoolgids
• taken van de leerkrachten
• vaststellen vrijwillige ouderbijdrage, enzovoort
De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk
instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat
er onderwerpen zijn waarover aan de MR
instemming gevraagd móet worden, bijvoorbeeld
over het schoolplan en onderwerpen waarover
de MR een advies uitbrengt, bijvoorbeeld bij
deelname aan een onderwijskundig project.
Hoe vaak komt de MR bij elkaar? De MR komt
voor een vergadering gemiddeld 6x per schooljaar bij elkaar. Een MR vergadering bestaat uit
een eigen deel en een deel in aanwezigheid van
de directie. Op de agenda staan de notulen,
ingekomen stukken*, activiteiten van de MR en
schoolzaken die geweest zijn of nog moeten
plaatsvinden.
* ingekomen stukken zijn vaak informatieve
zaken, maar dit kunnen ook onderwerpen van
ouders zijn die zij aangedragen hebben bij één
van de MR leden.
Wie kan lid worden van de MR? Een MR periode
is voor 3 jaar en na 3 jaar mag men zich
herkiesbaar stellen. Iedereen die ouder/verzorger
is van een kind dat de school bezoekt, kan lid
worden van de MR. Zodra er een plaats vrijkomt,
wordt u geïnformeerd via de Nieuwsbrief. U kunt
zich dan aanmelden als lid van de MR.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunt u
dan direct als lid zitting nemen of er zal een
stemming plaatsvinden.

In de MR komen onderwerpen aan de orde die
te maken hebben met het beleid in en rond de
school.
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Hoe kunt u iets melden? Ga naar een van de MR
leden of u kunt als gast de openbare vergadering van de MR bijwonen· Mail uw vraag of
bericht naar de voorzitter van de MR:
Sita Kharagjitsing sita@dixitnet.com
Hierbij doen wij u een dringend verzoek alleen
onderwerpen aan te dragen die een relatie
hebben met het beleid dan wel in het algemeen
belang van de school zijn. In geval van individuele kwesties verzoeken wij u in eerste
instantie contact op te nemen met de leerkracht
van uw kind. Als u een gesprek wilt met de
directie, kunt u een afspraak maken.
Hoe houdt de MR u op de hoogte? De MR zal
regelmatig nieuwsberichten in de Nieuwsbrief
plaatsen. Mocht u meer willen weten over de
MR dan kunt u het MR reglement Eerste
Nederlandse Buitenschool en het Huishoudelijk
Reglement MR Eerste Nederlandse Buitenschool
inzien. Beide zullen worden geplaatst op de
website. Daarnaast zijn de notulen openbaar en
op te vragen bij de secretaris. Ook worden de
notulen gepubliceerd op de website.

GMR
De inspraak van ouders en personeel voor
bovenschoolse zaken is geregeld via de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR). Informatie over de GMR is te vinden op
de website www.dehaagsescholen.nl onder
`medezeggenschap’.

Oudercommissie
De oudercommissie is op dit moment niet
actief. Wij zijn op zoek naar ouders die hierin
initiatief willen nemen. U kunt zich hiervoor
aanmelden bij de administratie van de school
via Social Schools.
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Financiën
Sponsoring
Onze school laat zich graag sponsoren (in
financiële en/of materiële zin) als de sponsoring
voldoet aan de wettelijke regelgeving en
voorwaarden van de school en ons bestuur.
Deze zijn terug te vinden in onze notitie over dit
onderwerp. Als bedrijven geïnteresseerd zijn in
sponsoring van onze school, dan vragen we ze
contact op te nemen met de directie.

Ouderbijdrage
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.

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
budgetten is zeer welkom.
In overleg en met instemming van de oudergeleding van de MR zijn de bedragen voor het
ouderfonds en de schoolreis vanaf schooljaar
’20-’21 verhoogd met in totaal €12,50.
Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met
activiteiten die de school organiseert, ook als
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen
of willen betalen. Als u niet kunt of wilt betalen,
is het belangrijk dat u hierover contact opneemt
met de administratie.
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.

Voor de betaling van de bijdragen van ouderfonds, excursies en het schoolkamp ontvangt u
in september 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.

Ouderfonds
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Excursies

Schoolreis

Schoolkamp

Totaal

Groep 1-4

€ 35,00

€ 15,00

€ 27,50

–

€ 67,50

Groep 5-6

€ 35,00

€ 15,00

€ 27,50

–

€ 87,50

Groep 7

€ 35,00

€ 15,00

€ 27,50

–

€ 67,50

Groep 8

€ 35,00

€ 15,00

–

€ 120,00

€ 160,00
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Klachtenregeling
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, de intern begeleider of directie
terecht.
Rian van der Heijden 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.
DeHaagse Scholen hanteert een klachtenregeling en is aangesloten bij de Stichting Onderwijs
geschillen. 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. Infor
matie 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).

Personeel
Het team
Wij hebben gekwalificeerde medewerkers in
dienst om de kinderen onderwijs te bieden. Als
bijlage bij deze schoolgids vindt u een overzicht
van het team.
Wij vinden het belangrijk om stagiaires een
opleidingsplaats te bieden. Zij zijn afkomstig van
de PABO, MBO opleiding gerelateerd aan onze
doelgroep of (bewegings-) onderwijs of van een
universiteit. De studenten van de PABO en
opleiding voor onderwijsassistent lopen stage in
onze groepen en werken altijd onder leiding en
verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht en
leerkrachtondersteuner. De student pedagogische wetenschappen van de universiteit wordt
begeleid door de orthopedagoog van de school.

Nascholing
Alle medewerkers bij ons op school zijn bezig
met de eigen ontwikkeling en houden dit bij in
een digitaal bekwaamheidsdossier. Naast ieders
persoonlijke ontwikkeling, is er ook aandacht
voor de ontwikkeling van het team. Komend
schooljaar gaat het team zich onder andere
verder ontwikkelen in Geef me de Vijf en
Expliciete Directe Instructie.
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Kwaliteitszorg 2019-2023
Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten
gebruiken we de kwaliteitskaarten uit de
WMK-EC van Cees Bos. Wij hebben de afgelopen
vier jaar gericht gewerkt aan de kwaliteitsverbetering met als leidraad het Schoolplan 20152019. De opbrengsten worden per schooljaar
geëvalueerd en de resultaten opgenomen in het
jaarverslag.
Met de resultaten van de afgelopen vier jaar
hebben wij een nieuw schoolplan voor de
periode 2019-2023 opgesteld. U kunt dit
document terugvinden op onze website.
Het jaarplan 2020-2021is opgesteld naar
aanleiding van dit nieuwe schoolplan, gecombineerd met de uitkomsten van de WMK en de
verschillende tevredenheidspeilingen. De samenvatting van het jaarplan is te bekijken op de
website.
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
Scholen met Succes. De WMK-EC heeft een lijst
om de tevredenheid van leerlingen te onderzoeken. Dit jaar is deze lijst niet afgenomen,
omdat op voorstel van het bestuur een ander
systeem ingezet zal worden. Voor het medewerkers tevredenheidsonderzoek maken we gebruik
van de vragenlijst van Steda Research.

Quick
scan
(mei)
team
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Schoolleiding
Het managementteam analyseert de resultaten
van de verschillende diagnostische instrumenten,
stelt acties voor en bewaakt de kwaliteit van
onze school. Het MT 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. Het managementteam houdt ook
toezicht op het uitvoeren van de verschillende
beleidsplannen.
In het schooljaar 2021-2022 zullen de volgende
onderwerpen door middel van de kwaliteitskaarten uit de WMK-EC gediagnosticeerd worden:
Zorg en begeleiding, Pedagogisch klimaat,
Didactisch klimaat, Burgerschap 2 vragenlijsten
Actieve en zelfstandige rol leerlingen
De werkgroep Kwaliteitsbeleid komt vijf keer per
jaar bij elkaar, waarbij zij zich cyclisch buigen
over: WMK, jaarverslag, jaarplan en sociale
veiligheid, opbrengsten, evaluatie jaarplan,
opbrengsten en tevredenheidsonderzoeken.
De werkgroep heeft als doel om de gegenereerde data uit verschillende instrumenten te
vertalen in heldere doelstellingen die een
concrete plek vinden in bijvoorbeeld het jaarplan
zodat de uitslagen omgezet worden in acties.

2021-2022 (mei 2022) 2022-2023 (mei 2023) 2023-2024(mei 2024)

2024-2025 (mei 2025)

• Schoolklimaat
• Contacten met
ouders
• Externe contacten
• Communicatie
• Beroepshouding
• Rekenen

•
•
•
•

• Opbrengsten
• Afstemming
• Handelingsgericht
werken
• groepsniveau
• Handelingsgericht
werken
• schoolniveau
• Taal
• 21sth-skills
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•
•
•
•
•

Kwaliteitszorg
Aanbod
Tijd
Professionalisering
Schoolleiding

Zorg en begeleiding
Pedagogisch klimaat
Didactisch klimaat
Burgerschap 2
vragenlijsten
• Actieve en zelfstandige rol leerlingen

Praktische informatie
Schooltijden
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

8.30
8.30
8.30
8.30
8.30

-

15.00
15.00
12.30
15.00
15.00

uur
uur
uur
uur
uur

Het is belangrijk dat uw kind op tijd school komt
zodat het niets hoeft te missen van het
dagprogramma. Onze leerlingen hebben
behoefte aan rust en structuur en worden
belemmerd in hun leerproces en ontwikkeling
wanneer zij de dag niet geheel volgens het
rooster kunnen volgen. Daarnaast is het ook
storend voor de leerkracht en de overige
leerlingen wanneer een leerling later binnenkomt. Voor verder info zie frequent verzuim.

Ziekmelding
U kunt een ziekmelding of absentie doorgeven
via Social Schools. Zo wordt de leerkracht direct
geïnformeerd en hoeft u niet te wachten tot de
school telefonisch bereikbaar is. U dient de
absentie/ziekmelding door te geven voor 8:30u.
Als uw kind ziek is, wordt er van u verwacht dat
u de vervoerder belt om door te geven dat uw
kind ziek is en wanneer u verwacht dat uw kind
weer beter is. Als uw kind weer beter is belt u
nog een keer met de vervoerder, zodat uw kind
weer naar school gebracht kan worden.

Het gebeurt weleens bij ons op school dat een
leerling ’s ochtends niet op school is en er geen
ziekmelding is. Dan bellen wij naar huis om te
informeren waarom de leerling niet op school is.
Als hier geen geldige reden voor is, vragen we u
uw kind alsnog naar school te brengen.
Structureel verzuim
Bij structureel verzuim moet de school ook een
melding maken in de verwijsindex. De verwijsindex is een digitaal hulpmiddel waarin begeleiders, leerkrachten en hulpverleners een signaal
kunnen afgeven voor een jeugdige (0-23 jaar)
waar zij zich zorgen over maken, zodat tijdige,
effectieve en gecoördineerde hulp kan worden
geboden.
Naast de melding in de verwijsindex wordt dit
structureel verzuim ook vermeld bij de belemmerende factoren rondom de gezinssituatie in het
OPP. Frequent te laat komen valt ook onder
structureel verzuim.

Ongeoorloofd verzuim
Alle kinderen van vijf tot en met twaalf jaar zijn
volgens de wet verplicht om onderwijs te volgen,
dit heet de leerplicht. Als kinderen niet op
school zijn en er is geen geldige reden voor, dan
noemt men dat ‘ongeoorloofd verzuim’. Wij zijn
als school verplicht om dit door te geven aan de
leerplichtambtenaar. Als uw kind vaker ongeoorloofd heeft verzuimd, kan de leerplichtambtenaar u een boete opleggen en/of andere
maatregelen nemen. Het is dus belangrijk dat
u doorgeeft waarom uw kind afwezig is.
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Afwezigheid buiten de vakanties en verlofaanvragen
Verlof buiten de schoolvakanties voor uw kind,
bijvoorbeeld voor een bruiloft, begrafenis of
doktersbezoek, moet u bij de directie aanvragen.
Wij beoordelen uw aanvraag met behulp van de
richtlijnen die gelden voor de leerplicht. Als u
geen toestemming vraagt, is er sprake van
ongeoorloofd verzuim en moeten wij dit melden
bij de leerplichtambtenaar. Als u dus verlof wilt
buiten de schoolvakanties, vraag dit dan eerst
aan voordat u iets afspreekt, dat voorkomt
teleurstellingen.

Het mag niet gaan om de eerste 2 weken van
het schooljaar.

De leerplichtinspectie controleert alle vrijstellingen secuur.

Verlofaanvragen die voldoen aan bovenstaande
eisen, kunt u indienen via Social Schools in de
module ‘verlofaanvragen’.

Een aantal richtlijnen zijn:
Een verzoek om vakantie buiten de schoolvakanties kan één keer per jaar worden verleend.
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Het beroep van één van de ouders moet
verhinderen dat binnen de schoolvakantie op
vakantie kan worden gegaan. Er is slechts in
uitzonderlijke gevallen sprake van een beroep
waarbij niet in één van de schoolvakanties
2 weken vakantie kan worden opgenomen.
Het moet gaan om onoverkomelijke bedrijfs
economische problemen. Een verzoek voor
2 weken vakantie buiten de schoolvakantie zal
daarom in principe worden afgewezen.

Voor verdere informatie zie bijlage 2 bij deze
schoolgids.
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De gezondheid van uw kind
Gezond eten
Voor de ontwikkeling van kinderen is het
belangrijk dat zij lekker in hun vel zitten. Daarom
vinden wij het belangrijk dat kinderen goed voor
hun lichaam zorgen en gezond eten. Wij vragen
u daar rekening mee te houden als u uw kind
eten meegeeft naar school voor de lunch of voor
traktaties. Dus geen snoepgoed en frisdrank,
maar bijvoorbeeld fruit, brood en water of melk.
Wij gaan ervan uit dat uw kind op moet eten wat
het meekrijgt. Geef dus niet te veel eten mee!

Medicatie
Wanneer uw kind om wat voor reden dan ook
medicijnen gebruikt, wil de school daar graag
van op de hoogte gesteld worden. Dit geldt voor
zowel tijdelijk, als langdurig gebruik. Dit i.v.m.
eventuele bijwerkingen waar wij op moeten
letten. Soms maakt een kind gebruik van
medicatie dat ook op school toegediend moet
worden. Wanneer dit het geval is kunt u bij de
administratie een formulier ondertekenen
waarmee u de school toestemming geeft het
medicijn toe te dienen. Hierop vermeldt u tevens
om wat voor medicatie het gaat en wat de
dosering is. Wanneer de medicatie bijna op is,
zal de leerkracht tijdig contact met u opnemen
voor een nieuwe voorraad. Geef wijzigingen
direct door aan de school, zodat wij hier gelijk
rekening mee kunnen houden. De verantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de ouders.

Jeugdarts
Onderzoeken en begeleiding van jeugdartsen en
jeugdverpleegkundigen
Onze school werkt samen met de jeugdartsen
en jeugdverpleegkundigen van het Centrum
Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is voor Haagse
kinderen en hun ouders dé plek voor informatie,
advies en hulp bij opgroeien en opvoeden.
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen
volgen samen met ouders de groei en ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt tijdens een aantal
vastgestelde momenten in de schoolperiode van
uw kind, waarvoor u een uitnodiging ontvangt.
Gezondheidsonderzoek Speciaal Onderwijs
Zodra uw kind geplaatst wordt op een school
voor speciaal onderwijs wordt bekeken wanneer
uw kind wordt uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek (het
zogenaamde plaatsingsonderzoek) worden
lengte, gewicht, gehoor, ogen, motoriek, eet- en
beweeggedrag van uw kind bekeken. Met dit
onderzoek en latere vervolgonderzoeken wordt
de ontwikkeling van uw kind samen met u
gevolgd. Tijdens de onderzoeken is ook ruimte
voor vragen en indien nodig wordt samen
gekeken naar een oplossing of extra onder
steuning.

Het kan voorkomen dat een leerling zijn
medicatie thuis vergeet. De leerkracht zal dan
direct contact opnemen met u. Wanneer er geen
mogelijkheid is om de leerling alsnog zijn
medicatie te geven, vanuit school of thuis, dan
is de school genoodzaakt de leerling terug naar
huis te sturen. Dit geldt alleen voor gedrag
regulerende medicatie of medicatie waarbij de
gezondheid van de leerling in het geding komt.
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Extra ondersteuning
Het is voor kinderen, jongeren en hun ouders
altijd mogelijk om bij de jeugdartsen of jeugdverpleegkundigen langs te komen voor een extra
onderzoek of gesprek. Aanleiding hiervoor
kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over groei,
gehoor, gedrag of gezondheid. Bel hiervoor
Het CJG: 070-7528000.
Ook neemt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige deel aan de zorgstructuur van de school.
Vaccinaties
Kinderen in Nederland krijgen het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aangeboden.
De inentingen in dit programma zorgen voor
bescherming tegen bepaalde infectieziekten.
De schoolartsen en schoolverpleegkundigen van
het CJG voeren deze inentingen uit. Uw kind
ontvangt daarvoor automatisch een uitnodiging.
Meer informatie: www.rijksvaccinatieprogramma.nl.
Gegevens van uw kind
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van
het CJG gebruiken de persoonsgegevens uit de
leerling administratie van de school. Als u
hiertegen bezwaar heeft kunt u dit aangeven
bij school.
Wanneer u niet bent verschenen bij een
afspraak nemen de jeugdartsen of jeugdverpleegkundigen telefonisch contact met u op.
Als dat niet lukt wordt zonodig aan de school
gevraagd hoe het met uw kind gaat, tenzij u
hiertegen bezwaar heeft gemaakt.
Meer informatie en contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen
van het CJG. Op werkdagen kan dit telefonisch
via 070-7528000. Kijk ook op de website
www.cjgdenhaag.nl.
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Leerlingenvervoer
De Eerste Nederlandse Buitenschool is niet altijd
de school om de hoek voor uw kind. Vaak bent u
daardoor aangewezen op leerlingenvervoer.
Leerlingenvervoer is een zaak tussen ouders,
gemeente en vervoerder. School is hier geen
partij in. Wel vinden wij het belangrijk dat het
vervoer zo veilig mogelijk verloopt en zullen wij
incidenten vanuit de taxi nabespreken met de
betrokken leerlingen en soms ook met de
chauffeur. Klachten, aanvragen etc. dienen
echter allemaal via de gemeente of via de
vervoersbemiddelaar te verlopen.
Voor de gemeenten Den Haag, Delft en Rijswijk
is dit Trafficon. Voor Voorburg-Leidschendam is
dit Stichting Woeij. Voor de overige gemeenten
loopt dit via de gemeente zelf.
Wanneer u leerlingenvervoer wilt aanvragen, kunt
u de aanvraagformulieren gebruiken die op de
website van de gemeente te vinden zijn. De
aanvraag kan ingeleverd worden bij de administratie van de Eerste Nederlandse Buitenschool.
De Eerste Nederlandse Buitenschool levert dan
een onderbouwing aan.
Voor vragen omtrent de aanvraag kunt u terecht
bij de gemeente, afdeling leerlingenvervoer.
Wanneer u vragen heeft omtrent het vervoer dat
is al toegewezen, kunt u de volgende nummers
bellen: Leidschendam-Voorburg 070-3072000;
Den Haag, Delft etc. (Connexxion) 070-3796602
Wij hanteren de volgende afspraken:
• Als u merkt dat het vervoer te laat is, geeft u
dit dan door aan de vervoersmaatschappij én
aan de school.
• Als uw kind op bepaalde dagen geen gebruik
maakt van het vervoer, meld dit dan aan de
chauffeur.
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Als uw kind ziek is, informeer dan de school én
de chauffeur. Als uw kind weer beter is, vergeet
dan niet het vervoer weer op de hoogte te
stellen.

Zelfstandig reizen
De Eerste Nederlandse Buitenschool stimuleert
het zelfstandig reizen voor leerlingen in verband
met de vaak lange busritten die voor veel
overprikkeling bij de leerlingen zorgen en het
gevoel van eigenwaarde wat zo belangrijk is bij
speciale leerlingen. Zodra leerlingen in staat zijn
om zelfstandig te reizen of om hiermee te gaan
oefenen zullen wij dit aanmoedigen en met u
bespreken.
De gemeente Den Haag heeft een pilot met
de vervoerswaaier zodat leerlingen begeleid
kunnen oefenen met zelfstandig reizen.
http://www.samenreizenmet.nl/
Ook via MEE op Weg kan dit getraind worden.
Meer informatie hierover bij de schoolmaatschappelijk werker.
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Wel of niet mee naar school
Tassen

Mobiele telefoons

Wij raden u aan uw kind een stevige rugtas,
voorzien van naam en ophanglus, mee naar
school te geven voor schoolspullen en lunchpakket. Geef uw kind voor de zwem- en gymkleding een aparte tas mee en zorg ervoor dat de
kleding en tassen zijn voorzien van de naam van
uw kind.

Mobiele telefoons van leerlingen zijn niet
toegestaan bij ons op school. Als uw kind toch
een mobiele telefoon mee naar school neemt,
moet deze worden ingeleverd bij de groepsleerkracht of leerkrachtondersteuner. Deze zorgt
ervoor dat de mobiele telefoon veilig wordt
opgeborgen. Aan het eind van de dag krijgt uw
kind de mobiele telefoon weer mee naar huis.
Bij misbruik van de telefoon, voor of na schooltijd, wordt de telefoon ingenomen en kunt u als
ouder de telefoon komen halen. Het mee
brengen van waardevolle spullen naar school
valt onder uw eigen risico.

Kledingadvies
Wij vinden het belangrijk dat het personeel en
de kinderen niet aanstootgevend gekleed gaan.
Ook kleding die verwijst naar extreme politieke
opvattingen of oorlogsvoering vinden wij, gezien
onze opvoedkundige taak en het voorkomen van
wanordelijkheden, niet gewenst. We vragen u
hier rekening mee te houden. Ook kleding die
de communicatie kan beperken, bijvoorbeeld
doordat het gezicht niet meer goed zichtbaar is
(zoals een baseballpet) is niet toegestaan.
Indien uit geloofsovertuiging een hoofddoekje
wordt gedragen, is dit wel toegestaan.

Gevonden voorwerpen
Als uw kind op school, in het zwembad of in de
bus spullen is kwijtgeraakt, neemt u dan contact
op met de groepsleerkracht. Alle gevonden
voorwerpen worden verzameld in een bak bij de
conciërge.

Gymkleding
Tijdens de gymlessen dragen de kinderen
gymkleding. Dit moet een turnpakje of korte
broek met een T-shirt zijn. Gymschoenen zijn
niet verplicht, maar wel toegestaan. Eenvoudige
canvas gymschoenen zijn prima, als ze maar
geen zwarte strepen achterlaten en niet buiten
gedragen worden.
De leerlingen kunnen hun sieraden afdoen en na
de les weer om. Verlies en/of diefstal is op
eigen risico.

50

Eerste Nederlandse Buitenschool | Schoolgids 2022-2023

Activiteiten op school
De data vindt u terug op de jaarplanner in Social
Schools en op het losse inlegvel in de schoolgids!

Sportdag
Ieder jaar houden we een sportdag, als de weers
omstandigheden dit toelaten. Meer informatie
hierover vindt u t.z.t. in onze nieuwsbrief.

Schoolfotograaf
Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf op
school. Uw kind wordt dan alleen én met de
groep op de foto gezet. Deze foto’s kunt u
kopen. Via een aparte brief en/of nieuwsbrief
wordt u op de hoogte gebracht wanneer de
schoolfotograaf aanwezig zal zijn.

Schoolkamp
De leerlingen van de groepen 8 gaan in de loop
van het schooljaar op kamp.
U wordt geïnformeerd over het schoolkamp door
de kampcommissie.

Belangrijke adressen
Gegevens van de school
Eerste Nederlandse Buitenschool
Doorniksestraat 28
2587 XM Den Haag
tel:
070 355 6631
e-mail: administratie@enbs.nl
Internet: www.eerstenederlandsebuitenschool.nl
Bereikbaarheid met het openbaar vervoer:
• buslijn 22 halte Doorniksestraat
• buslijn 23 heeft halte Duinkerksestraat of
Stevinstraat
• tramlijn 9 halte Kurhaus
• buslijn 21 halte Kurhaus

Parkeren:
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 Doornikse
straat. Op het schoolterrein mag zonder
toestemming van de directie i.v.m. de veiligheidsvoorschriften niet worden geparkeerd.
Sinds juni 2021 is er betaald parkeren in de
gehele straat tussen 10u. en 21u. U mag
maximaal 2 uur parkeren.

Afspraken omtrent veilig verkeer
rondom de school:
• De parkeerstrook voor de school is voor het
leerlingenvervoer, niet voor ouders die hun
kind komen halen en brengen. U kunt uw auto
in de Doorniksestraat parkeren.
• De oprit van de ENB is niet bedoeld om
leerlingen af te zetten. De fietsende ouders
en kinderen gebruiken deze als oprit.
• Om 15u. staan er regelmatig auto’s dubbel
geparkeerd, zowel aan schoolzijde als aan de
overkant. Dit blokkeert het fietspad en zorgt
voor onoverzichtelijke oversteeksituaties voor
onze vaak toch al kwetsbare en snel overprikkelde leerlingen die op de fiets komen.
• Door het maken van een U-bocht op de
Doorniksestraat bij het uitparkeren ontstaan
regelmatig gevaarlijke situaties op de drukke
tijden bij het halen en brengen. Wilt u
doorrijden op de Doorniksestraat en voor de
Willem de Zwijgerschool keren? Daar is een
vluchtheuvel die zich daar goed voor leent.
Directie:
Directeur: mw. M. van der Niet
Schoolbestuur
De Haagse Scholen, stichting voor primair en
speciaal openbaar onderwijs.
Tel: 070-3065200
Postadres: postbus 61454, 2506 AL Den Haag
Bezoekadres: Johanna Westerdijkplein1,
2521 EN Den Haag

51

Inspectie voor het onderwijs
Heeft u een vraag of opmerking naar de
inspectie gebruik dan:
E-mail: info@owinsp.nl
site: www.onderwijsinspectie.nl
0800-8051 (gratis) voor vragen over het
onderwijs

Samenwerkingsverband SPPOH
Stichting Passend Primair Onderwijs
Carolien Smit
Adviseur
Binckhorstlaan 145
2516 BA Den Haag
Tel : 070-3156349
e-mail: info@SPPOH.nl

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie,
seksueel misbruik, ernstige psychisch of fysiek
geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111 (lokaal tarief)

Vertrouwenspersoon Eerste Nederlandse
Buitenschool
Mw. Rian van der Heijden
r.vanderheijden@enbs.nl

Bureau leerplicht
Jenny Poppink
Leerplichtambtenaar, afdeling Leerlingzaken
(070) 353 93 51
e-mail: j.poppink@denhaag.nl

Externe vertrouwenspersonen van
De Haagse Scholen
Mevr. M. Ferber
marion.ferber@ziggo.nl
06-46611833

Gemeente Den Haag
Dienst OCW
Postbus 12 652
2500 DP Den Haag
www.denhaag.nl

Dhr. A. van der Zalm
info@albertvanderzalm.nl
06-51993618

Stichting Onderwijsgeschillen
Klachtenregeling Haaglanden
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: 030-2809590
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Bijlagen
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Bijlage 1 Groepsindeling
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Groep

Leerkrachten

Onderwijsassistent/-ondersteuner

½

Saskia Sprenger ma, di, wo, do
Ellen Coopman vr

Maureen de Lange ma, di, do
Olivia Peterken Wo/vr

3

Rian v.d. Heijden ma, di, vr
Wilke Werner wo, do,

Jessica Egberts Ma, di, wo ochtend, do, vr

4

Linda Meeuwisse di, wo, do, vr
Miranda Brummel ma

Marielle Tangel Ma, Di, wo, vr
Lia Roestenburg Do

5

Astrid Vermeulen Wo
Lia Roestenburg

Lia Roestenburg Ma, di
Gerdine Spaans Wo, do, vr

6B

Merel van Vroonhoven ma, di
Vivian van Vollevelde Wo,Do,Vr

Martin Koa Ma, di, wo , do, vr

6A

Ingrid Postma ma, di, vr om de week
Natasja Greving wo, do vr om de week
Marleen de Jongste ma, di, vr (zij-instroom)
vanaf 1 oktober

Olivia Peterken Ma,
Paul Ferman Di (tot 1 oktober) Wo, do, vr

7

Stephanie Deelman Ma, di, wo, do, vr

Jasmijn KLeemans Ma, di, wo, do, vr

7/8

Wesley Bol di, wo, do
Harmke Jansen ma, vr

vacature

8

Angelo Witmus ma, di, wo, do
Miranda Meijnen vr

Priscilla Teuling Di, wo, do, vr
Paul Ferman Ma
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Onderwijs ondersteunend personeel
Gym

Aleida Moonen Ma, Di, do, vr

Didactische ondersteuning groepen

Vivian van Vollevelde di
Kim Slabbers ma, vr

Rots en Water

Nicoline Plugge

IB onderbouw
½, 3, 4

Ellen Coopman di, wo, do

IB middenbouw
5, 6A, 6B
Coördinatie IB en kwaliteit
Intake nieuwe leerlingen

Babette LucasMa, di, do, vr

IB bovenbouw
7, 7/8, 8

Nicoline Plugge Di, wo middag, do, vr

Orthopedagoog

Anna Wessel Ma, Di, do, vr

Logopedie

Ineke Telder Di, do

Aandachttraining

Anna Wessel Dagdeel per week

Bouwcoördinator onderbouw

Linda Meeuwisse

Bouwcoördinator middenbouw

Astrid Vermeulen

Bouwcoördinator bovenbouw

Wesley Bol

Taal/rekencoördinator

Wesley Bol Wo

Interne coach nieuwe collega’s en zij-instroom

Ingrid Postma vr om de week

conciërge

René Olierook Ma om de week, di, wo, do, vr

(financiële) administratie

Soraya Maulabaks Ma, di, wo, do

Directeur

Marjan van der Niet Ma, di, wo, do,

woensdag

Externen:
Schoolarts
School Maatschappelijk Werk

Marijana Mance
Germaine Salas

op afspraak
dinsdagen aanwezig
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Bijlage 2 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 maxi
maal 10 dagen per jaar beslist de locatiedirecteur. Verzoeken om langere vrijstelling worden
altijd ter beoordeling aan de leerplichtambtenaar
van de gemeente Den Haag doorgezonden.
Een formulier om de vrijstelling aan te vragen
vindt u op de website.
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
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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.

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.

Leeftijd
De eerste 5 uur hoeven door de ouders slechts
worden gemeld. De tweede 5 uur dient te
worden aangevraagd bij de directeur. 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.

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.

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.

Levensovertuiging
Uiterlijk 2 dagen voor de gebeurtenis kan aan de
directeur door de ouders om vrijstelling worden

Er is slechts in uitzonderlijke gevallen sprake van
een beroep waarbij niet in één van de schoolvakanties 2 weken vakantie kan worden opge-
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nomen. 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
Kipoer. 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.
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Bijlage 3 Checklist starten op school
Checklist starten op school
Starten op een nieuwe school is altijd spannend,
een lijstje van wat je kunt verwachten en wat wij
van jou verwachten helpt daarbij.

Ouders in de school
De ouders van de kleutergroep mogen meelopen
tot de ingang van de kleuters op schoolplein,
hier staat een van de juffen om de leerlingen te
ontvangen.
De ouders van groep 3 en 4 mogen de eerste
week van het nieuwe schooljaar meelopen tot
de ingang van groep 3 en 4. Vanaf week twee
mogen deze ouders de leerlingen brengen tot
deschoolpoort.
Ouders van de hogere groepen lopen niet meer
mee het terrein op en brengen de leerlingen tot
de schoolpoort.
Uitzondering is er voor de nieuwe leerlingen,
van deze leerlingen mogen de ouders de eerste
schooldag meelopen tot de klas.

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.
Vanaf 8.15 uur zijn de leerlingen welkom op het
plein. Bij de poort worden de leerlingen
persoonlijk welkom geheten door de conciërge
en een lid van de CVB. Daarna lopen zij rustig
door naar de klassen.
Om 8.30 uur starten de lessen.
In de ochtend is er een kort moment om te
eten/drinken en 15 minuten om buiten te
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spelen. Leerlingen blijven ook in de middagpauze op school. De middagpauze bestaat uit
een lunch van 30 minuten en een speeltijd van
30 minuten.
Aan het einde van schooldag komen de klassen
naar de poort aan de Doorniksestraat. U kunt
daar wachten op uw kind.

Dagprogramma
Onze school werkt met een continurooster.
Alle kinderen zijn van 8.30 uur tot 15.00 uur op
school. Behalve op woensdagen, want dan is de
eindtijd 12.30 uur.
De schooldag ziet er als volgt uit:
8.15 uur

De poort gaat open en de leerlingen
gaan naar binnen.

8.30 uur

Begin van de lessen in de klas.

10.00 –
11.00 uur

De groepen maken, gedurende een
kwartier, verdeeld gebruik van de
pauzetijden op het schoolplein.

12.00 –
13.00 uur

Lunchpauze: de groepen maken
gedurende een half uur verdeeld
gebruik van de pauzetijd op het
schoolplein.

15.00 uur

Einde van de schooldag.

Wat heb je nodig?
• Pantoffels: Op de ENB doe je je schoenen uit
op de gang. Zo blijven de klassen schoon.
• Gymspullen: Deze neem je op maandag mee
en gaan vrijdag weer mee naar huis.
• Eten en drinken:
Drinken en een hapje voor in de kleine pauze,
fruit/groenten en water of melk hebben de
voorkeur.
Drinken en een lunch voor in de lunchpauze,
water of melk en (volkoren)brood met gezond
beleg.
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