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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Toermalijn

Voorwoord
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Contactgegevens

Toermalijn
Weimarstraat 300
2562HS Den Haag

 0703648681
 http://www.kctoermalijn.nl
 info@toermalijn.lucasonderwijs.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Nienke Huizinga nhuizinga@toermalijn.lucasonderwijs.nl

Adjunct-directeur Margaret Cramers mcramers@toermalijn.lucasonderwijs.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

163

2018-2019

Op KC Toermalijn werken we in drie domeinen: domein 1-2, domein 3-5 en domein 6-8. Binnen elk 
domein, zijn de leerlingen ingedeeld bij een stamgroep. Daarnaast krijgen de leerlingen instructie in 
niveaugroepen. Het gemiddelde leerlingenaantal per stamgroep is ca 20-25 leerlingen. De leerlingen 
van KC Toermalijn zijn afkomstig uit alle sociale groepen van de samenleving en hebben verschillende 
culturele en verschillende godsdienstige achtergronden.

Toermalijn -Nieuwbouw vanaf 2022-2023
Beeklaan 184
2562AP Den Haag
 070-3648681
Toermalijn is nu gevestigd in de tijdelijke locatie aan de Weimarstraat. We zijn in afwachting van de 
nieuwbouw. Het oorspronkelijk gebouw aan de Beeklaan, wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd. We 
hopen in 2022/23 terug te kunnen verhuizen naar onze nieuwbouw aan de Beeklaan.

Extra locaties

Schoolbestuur

Stichting Lucas Onderwijs
Aantal scholen: 80
Aantal leerlingen: 34.864
 http://www.lucasonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH .
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Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren stabiel gebleven. De prognose is dat het leerlingaantal voor 
de komende jaren stabiel blijft. We verwachten een stijging in het leerlingaantal als we met ons 
Kindcentrum terug verhuizen naar ons geheel verbouwde pand aan de Beeklaan.

Kernwoorden

Breed onderwijsaanbod

Kindcentrum: van 2,5-12 jaarDomeinwerken

Professioneel en samen Veilig en respectvol

Missie en visie

Missie 

Kinderen, hun ouders en opvoeders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, buurtbewoners en 
experts ontmoeten elkaar in Kindcentrum Toermalijn. De buurt is van grootbelang voor de ontwikkeling 
van de kinderen. Sociale netwerken worden verstevigd door de buurt, zowel in formele en informele 
verbindingen. We staan allen rond het kind. In ons Kindcentrum verbinden we iedereen die nodig is om 
een pedagogisch klimaat te creëren waarin het goed ontwikkelen, opvoeden en opgroeien is. Één 
gebouw, één visie, één doorlopende leerlijn. Onze kinderen zijn wereldburgers. We dragen samen de 
verantwoordelijkheid om, in een continu veranderende wereld, het beste uit ieder kind te halen en de 
basis te leggenvoor de toekomst. 

Visie 

Kinderen ontwikkelen zich continu. In ons toekomstige Kindcentrum met nieuwbouw bieden we 
kinderen van 0 tot 12 jaar, een breed en integraal aanbod van 8 uur tot 18 uur. School, dagopvang, 
peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en ouders werken samen zodat de kinderen zich optimaal en in 
een doorgaande lijn ontwikkelen en leren en spelen in elkaar overgaan. Ons team bestaat uit 
professionals die samenwerken vanuit een gedeelde pedagogische visie. Bij ons mag een kind zichzelf 
zijn. We bieden kinderen een veilige, liefdevolle en uitdagende omgeving. Kinderen leren door te 
onderzoeken, successen te ervaren en door fouten te mogen maken. Ons startpunt is het kind, dat 
eigenaar is van zijn eigen leerproces. Ieder kind heeft andere talenten en kwaliteiten en leert en 
ontwikkelt zich verschillend. Kinderen hebben pas gelijke kansen als ze verschillend begeleid worden. 

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Wij geven ze daarvoor de ruimte en ondersteuning, samen met ouders. We vinden zelfgestuurde vrije 
tijd belangrijk, waarin kinderen eigen initiatieven nemen, zelfstandig participeren en vriendschappen 
sluiten in de groep. Onze professionals zijn er om kinderen te ondersteunen bij hun unieke 
ontwikkeling, ze te laten reflecteren en uit te dagen een volgende stap te nemen. We doen dit in een 
uitdagende speel- en leeromgeving en binnen een breed curriculum met extra ruimte voor 
talentontwikkeling voor sport en cultuur. 

Prioriteiten

Dit jaar geven we verder vorm aan:

1. Gepersonaliseerd leren

2. PBS (sociaal emotionele ontwikkeling)

3. Domeinwerken

4. Professionele Leer Gemeenschap

5. Nieuwbouw Beeklaan

Identiteit

KC Toermalijn is een Kindcentrum in de wijk Segbroek, een Kindcentrum waarvan de deur open staat 
voor gezinnen in de wijk. Toermalijn is een open Kindcentrum, van oorsprong Katholiek, waar iedereen 
die onze levenshouding en uitganspunten respecteert welkom is. In het Kindcentrum komen kinderen 
van allerlei origine samen. De ontmoeting van kinderen en ouders beschouwen wij als een kans. De 
identiteit van onze Kindcentrum is herkenbaar aan de aandacht die wij besteden aan de verschillende 
religies. Daartoe behoren de gezamenlijke vieringen van Kerstmis en Pasen. Daarnaast is er ook 
aandacht voor feesten uit andere religies en culturen. Onze identiteit wordt gekenmerkt door de sfeer 
in het Kindcentrum, waarin iedereen zich thuis en veilig voelt, en de mogelijkheid heeft zichzelf te zijn. 
Respect en vertrouwen zijn kernwaarden voor kinderen en leerkrachten. Wij vinden het belangrijk dat 
ook ouders openheid ervaren en weten dat hun inbreng gewaardeerd wordt.
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Toermalijn wil leerlingen voorbereiden op de huidige samenleving en de samenleving van de toekomst. 
Daarom wordt volop nagedacht over de vraag: ‘wat is goed onderwijs?’. 

Om zo goed mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeftes van alle kinderen zijn we 
op Toermalijn gestart met het ontwikkelen van Domeinleren. We geven les in klassen van 
driejaargroepen. Dat wil zeggen dat de school verdeeld is in drie Domeinen: 
Domein 1-2 en peuterleerplek 
Domein 3-5 
Domein 6-8 

Kinderen ontwikkelen zich het snelst in hun eerste levensjaren, de meest ‘gevoelige fase’ voor het leren. 
Daarom werken we in de peuter- en kleutergroepen (de Voorschool) met het ontwikkelingsgericht 
programma Startblokken. Vanaf Domein 1-2 krijgen de kinderen op Toermalijn naast de kernvakken 
taal en rekenen, wekelijks les van vakdocenten in cultuur en sport. Ons uitgangspunt is dat kinderen 
altijd leren. Elk kind ontwikkelt zich in een eigen tempo en vanuit een eigen aanleg. Daar willen we 
zoveel mogelijk bij aansluiten. Daarbij doen we een beroep op de zelfstandigheid van de kinderen en 
stimuleren we de eigen verantwoordelijkheid voor het leren. We willen met ons onderwijs aansluiten bij 
de belangstelling en ontwikkeling van het kind en zijn omgeving. Dat uitgangspunt staat centraal in het 
thematisch leren dat we aanbieden voor de vakken wereldoriëntatie.   

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 
niveaus zitten in één klas

• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

Op KC Toermalijn streven we ernaar om iedere leerling zo lang mogelijk te kunnen voorzien van goed 
onderwijs in de eigen groepssamenstelling, met een voor hen bekende leerkracht. Soms is de vaste 
leerkracht afwezig. 

Wanneer er sprake is van langdurig verlof zoals bijvoorbeeld zwangerschaps-, bevallings-, ouderschap 
of studieverlof zal naar een structurele oplossing gezocht worden.  Bij incidenteel of onverwachts verlof 
zoals bij ziekte van een teamlid zullen wij eerst proberen intern een oplossing te vinden. Zo wordt er 
gekeken of een duo-leerkracht kan vervangen of wordt er gevraagd of een parttime leerkracht extra 
kan komen werken. Als dit niet mogelijk is, doen wij een beroep op de vervangerspool of een 

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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uitzendbureau. 

Mochten er geen vervangers beschikbaar zijn dan zal de klas opgedeeld worden. 
Over het verdelen hebben wij de volgende afspraken gemaakt:
- Voor het opdelen van de klas, wordt een verdeelschema door de leerkrachten gemaakt aan het begin 
van het schooljaar. 
- Een groep wordt niet langer dan 2 dagen per week verdeeld over andere groepen, de 3e dag staat er 
een leerkracht voor de groep. Een andere groep zal dan verdeeld worden, ook al is van deze groep de 
leerkracht niet afwezig. Bij de onderbouw wordt in dit geval aan ouders van vierjarige leerlingen (groep 
1) gevraagd om hun kind thuis op te vangen.  
-In het geval van bovenstaande noodoplossingen informeert de directie de betreffende ouders zo tijdig 
mogelijk via een mail vanuit Mijn School Info (MSI). 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Handvaardigheid Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Tekenen Wetenschap en 
Technologie

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taalontwikkeling
3 u 50 min 3 u 50 min

Op Toermalijn bieden wij een zeer breed onderwijsaanbod aan, met aandacht voor talentontwikkeling, 
o.a. door inzet van meerdere vakdocenten. Toermalijn is een Leerkansenprofielschool waardoor alle 
leerlingen 6 uur per week extra leertijd krijgen. Het extra aanbod dat wij geven is voor domein 3-
5 en 6-8  ingevuld met dans, programmeren, kunst, techniek, mediawijsheid, sport, atelier en 
muziek. Voor domein 1-2 is het ingevuld met techniek, dans, muziek en kunst. Wij hebben hoge 
verwachtingen van de kinderen. Vanzelfsprekend geven wij aandacht aan de kernvakken om een goede 
basis voor het voortgezet onderwijs te leggen. Daarnaast sporten de kinderen elke dag onder 
begeleiding, in de sportieve pauze en tijdens bewegingsonderwijs. 
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Rekenontwikkeling
3 u 10 min 3 u 10 min

Bewegingsonderwijs
3 u 30 min 3 u 30 min

Mondelinge taal
2 uur 2 uur 

Spelen/werken in 
hoeken 7 u 30 min 7 u 30 min

Sociaal emotionele 
vorming 55 min 55 min

Buitenactiviteit
5 u 20 min 5 u 20 min

Techniek
45 min 45 min

Muziek
45 min 45 min

Dans
1 uur 1 uur 

Kunst
1 uur 1 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
6 u 20 min 4 u 45 min 3 u 30 min 2 u 15 min 2 uur 2 uur 

Taal
6 u 10 min 6 u 25 min 8 uur 8 uur 7 u 15 min 7 u 15 min

Rekenen/wiskunde
5 u 35 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Wereldoriëntatie
1 u 55 min 1 u 55 min 1 u 55 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min

Bewegingsonderwijs
3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min

Engelse taal
30 min 30 min

Sociaal-emotionele 
vorming 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Zelfstandig  Werken
1 u 35 min 1 u 35 min 3 uur 3 uur 3 uur 

Verkeer
30 min 30 min 30 min 45 min 30 min

Studievaardigheid
30 min 45 min
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Schrijven
2 uur 1 u 20 min 1 uur 30 min 15 min 15 min

LKP Dans, 
programmeren & kunst 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

LKP Sport, Atelier en 
muziek 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

LKP Dans, Techniek en 
Mediawijsheid 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Mediatheek
• Technieklokaal
• Gymlokaal
• Danslokaal
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Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Toermalijntjes van JongLeren. We gebruiken daarbij 
Startblokken/Basisontwikkeling en Logo 3000.

Peuterleerplek de Toermalijntjes geeft samen met groep 1 en 2 vorm aan de Voor- en Vroegschoolse 
Educatie (VVE).  Dit doen zij door intensief samen te werken in het Domein 2,5 – 6 jarigen met het VVE-
programma ‘Startblokken’. Dit programma richt zich op de totale ontwikkeling van peuters en kleuters. 
Met een combinatie van spelen en leren worden de 2,5 tot 6 jarigen gestimuleerd in hun ontwikkeling. 
De peuterleidsters en leerkrachten kiezen gezamenlijk een aantal thema´s die door het jaar heen 
centraal staan op de peuterleerplek en in de groepen 1 en 2. De ontwikkeling van de kinderen wordt in 
een doorgaande lijn gevolgd met het observatie instrument Kijk! Daarnaast brengen de peuters 
regelmatig een bezoekje aan de kleutergroep en wordt er gezamenlijk buiten gespeeld. Bij de 
overgang van de peuter- naar de kleutergroep wordt de ontwikkeling van elk kind door 
peuterleidsters en kleuterleerkrachten doorgesproken (een zgn. warme overdracht) Deze 
processen worden begeleid door één intern begeleider.

Binnen kindcentrum Toermalijn werkt Peuterleerplek Toermalijntjes van JongLeren samen met de 
kleutergroepen van de basisschool aan de doorgaande ontwikkelingslijn van het jonge kind. De 
methode die op de Peuterleerplek gebruikt wordt, is dezelfde als die van de school. Zo wordt uw kind 
stap voor stap voorbereid op de kleuterklas. De Peuterleerplek is bedoeld voor kinderen in de leeftijd 
van 2,5 tot 4 jaar.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Op Toermalijn wordt onderwijs gegeven aan heterogene stam- en niveaugroepen, binnen 3 domeinen: 
Domein 1-2, Domein 3-5 en Domein 6-8. Het onderwijsconcept domeinwerken is nog in ontwikkeling. 

Op Toermalijn is er zorg voor ieder kind. We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan 
ontwikkelen en ontplooien. Wij begeleiden kinderen zo goed mogelijk en nemen maatregelen als de 
prestaties en het welbevinden van een kind achterblijven bij de verwachtingen. 

Extra ondersteuning
Als blijkt dat een kind een andere leerweg nodig heeft om zich de basisvaardigheden eigen te maken, 
zal dit met ouders besproken worden. U kind kan dan extra ondersteuning op school krijgen. Hiervoor 
zal de hulp ingeroepen worden van de op onze school aanwezige specialisten (remedial teaching, 
gedragsspecialist, schoolmaatschappelijk werker, onderwijsassistent, lerarenondersteuner)
Mocht dit onvoldoende voorzien in de behoefte van het kind om basisvaardigheden te verwerven dan 
zal er veelal eerst onderzoek geadviseerd worden. Dit gaat in overleg met ouders, leerkracht en intern 
begeleider. Het resultaat van het onderzoek wordt vertaald naar handelingsadviezen op school en 
thuis. Met deze adviezen gaan wij aan de slag binnen de mogelijkheden van onze school. 

Wanneer uw kind meer zorg nodig heeft dan de school in basis kan bieden, doen wij een beroep op de 
mogelijkheden die Passend Onderwijs ons biedt. Dit verloopt middels het samenwerkingsverband 
Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). In een overleg van de zogenaamde Interne 
Zorg Commissie (IZC) wordt besproken hoe uw kind zo goed mogelijk ondersteund kan worden en wat 
daar voor nodig is. Aan een IZC neemt in ieder geval deel: de ouders, de intern begeleider, de adviseur 
Passend Onderwijs van SPPOH en eventuele externe deskundigen. De intern begeleider coördineert 
dit. In veel gevallen blijft het kind, gezien de individuele aanpak, met extra ondersteuning bij ons op 
school. Wanneer blijkt uit het IZC dat uw kind in aanmerking komt voor een extra ondersteuning dan 
wordt dit gefinancierd vanuit het samenwerkingsverband SPPOH of vanuit de zorg (CJG/GGZ). Met 
deze financiering wordt extra hulp ingekocht. Deze extra ondersteuning vindt dan op school plaats. 

Passend Onderwijs
Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Deze wet gaat ervan 
uit dat Passend Onderwijs voor ieder kind bij de school begint. De meeste kinderen hebben bij het leren 
in meer of mindere mate hulp nodig. Binnen Passend Onderwijs wordt voor die hulp de term 
ondersteuning gebruikt.
De samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs moeten ervoor zorgen dat voor ieder kind de 
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juiste en de beste ondersteuning beschikbaar is. Omdat de ondersteuning dagelijks in de scholen 
plaatsvindt, werken de samenwerkingsverbanden intensief met de scholen samen. Ons 
samenwerkingsverband, SPPOH, werkt nauw samen met alle scholen voor primair onderwijs in de 
gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Meer informatie kunt u terugvinden op de 
website van Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH): https://www.sppoh.nl

Zorgplicht
De school is verantwoordelijk om voor elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Dit heet zorgplicht. 
Dat kan hulp zijn die iedere school in huis heeft. Denk bijvoorbeeld aan extra aandacht bij het leren 
lezen of rekenen, of een aanbod voor hoogbegaafde kinderen. Dit noemen wij basisondersteuning. Het 
kan ook gaan om intensievere vormen van ondersteuning. Dat gaat bijvoorbeeld over de begeleiding 
van kinderen met gedragsproblemen of van kinderen met lichamelijke of geestelijke beperkingen. Een 
ander belangrijk kenmerk voor Passend Onderwijs is de samenwerking van school en ouders met 
externe partijen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de inzet van deskundigheid uit andere scholen, 
schoolmaatschappelijk werk, logopedie of opvoedhulp thuis. Alle partijen werken samen op basis van 
een plan. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. 

Taalontwikkeling en NT2
Peuterleerplek De Toermalijntjes geeft samen met groep 1 en 2 vorm aan de Voor- en Vroegschoolse 
Educatie (VVE).  Kleuters met een taalachterstand krijgen met deze vroegschoolse educatie een aantal 
dagdelen per week extra begeleiding, binnen het domein. Zo leren ze al spelend beter de taal. 
Bijvoorbeeld door in een spel nieuwe woorden met aanschouwelijk materiaal aan te bieden die passen 
binnen het centrale thema. Toermalijn maakt gebruik van de methodes Logo 3000 en Klein Beginnen in 
domein 1-2. Kleuters leren m.b.v. Logo 3000 alle 3000 woorden van de Basiswoordenlijst voor 
Amsterdamse Kleuters (de BAK). Door de inzet van deze aanpakken wordt spelenderwijs de 
woordenschat vergroot. Hierdoor zullen de kinderen makkelijker aan kunnen sluiten bij het reguliere 
(NT2) aanbod van de kleutergroep. Zo gaan ze goed voorbereid naar groep 3. In de domeinen 3-5 en 6-8
 krijgen kinderen met een taalachterstand (o.a. de kinderen die uit de NT2 klas zijn doorgestroomd naar 
een reguliere groep) ook extra begeleiding. Voor de kinderen in groep 3 werkt Toermalijn met Logo 
groep 3. De kinderen met een taalachterstand krijgen extra hulp binnen het domein.  Door in de 
domeinen 3-5 en 6-8 in niveaugroepen te werken, ook op het gebied van taal, stellen we ons beter in 
staat om bij kinderen met een taalachterstand aan te kunnen sluiten bij wat zij nodig hebben. We 
hebben op Toermalijn de beschikking over onderwijsassistenten, die kinderen met een taalachterstand 
een aantal dagdelen per week extra te kunnen ondersteunen.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 10

Klassenassistent 8

Onderwijsassistent 8

Rekenspecialist 6

Remedial teacher 5

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Kinderen en ouders komen graag naar KC Toermalijn. We zorgen voor een duidelijke, veilige sfeer 
waardoor onze leerlingen goed in hun vel zitten en met plezier naar school komen.  We bevorderen 
positief sociaal gedrag middels Positive Behavior Support (PBS) en hebben een open en interactieve 
(luister)houding. Elk kind is het waard om zich zo te mogen ontwikkelen zodat het zich staande kan 
houden zowel nu als in de toekomst met behoud van zijn/haar unieke persoonlijkheid.

Veiligheid is een basisvoorwaarde om te leren. Pas dan zijn kinderen in staat zich sociaal en emotioneel 
goed te ontwikkelen. Omdat de situatie in de praktijk van de school voortdurend verandert, monitort 
Toermalijn de veiligheidsbeleving van leerlingen met behulp van SCOL. SCOL wordt ingevuld door 
leerkrachten en leerlingen. We analyseren de resultaten en passen onze PBS (pest-preventie-) lessen 
indien nodig aan op de gegevens uit deze monitor. Daarnaast gebruiken we SWIS Suite. Met SWIS Suite 
worden gedragsincidenten geregistreerd en geanalyseerd. In het veiligheidsplan van Toermalijn 
beschrijven we hoe wel als school vorm en aandacht geven aan sociale en fysieke veiligheid op onze 
school en aan de veiligheid van de leerling. 
In ons anti-pest protocol beschrijven we hoe we specifiek omgaan met pesten/pestgedrag.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via via 
SCOL.
SCOL wordt ingevuld door leerkrachten en leerlingen. We analyseren de resultaten en passen onze PBS 
lessen indien nodig aan op de gegevens uit deze monitor. Daarnaast gebruiken we SWIS Suite. SWIS 
Suite is een programma waarmee gedragsincidenten op school worden geregistreerd en geanalyseerd. 
Er wordt geanalyseerd op niveau van de school, klas of per individuele leerling.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Dinger. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
info@toermalijn.lucasonderwijs.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Dinger. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
info@toermalijn.lucasonderwijs.nl.
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Klachtenregeling

Alle teamleden van ons kindcentrum werken zo serieus en verantwoord mogelijk. Toch kan het 
voorkomen, dat ouders klachten hebben over bepaalde zaken. Elke school is verplicht een 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Op onze website is veel praktische informatie te vinden. Daarnaast ontvangt u aan het begin van het 
schooljaar onze jaarkalender. Eens in de 2 maanden ontvangt u een digitale nieuwsbrief via 
Mijnschoolinfo (MSI). Ook kunt u via MSI uw kind ziekmelden en worden oudergesprekken gepland. 
Met behulp van de app Klasbord wordt u op de hoogte gehouden van bijzondere gebeurtenissen en 
activiteiten binnen de groep van uw kind.

Bij de start van het schooljaar is er een kennismakingsgesprek voor ouders met de leerkracht van uw 
kind. Vanaf groep 1 zit uw kind ook bij dit gesprek. U ontvangt daarvoor een uitnodiging.

Na het eerste rapport wordt u uitgenodigd voor het rapportgesprek met de groepsleerkracht – mogelijk 
soms ook met andere betrokken leerkrachten-. Het rapportgesprek is verplicht, omdat het voor u en 
ons van belang is samen te bespreken hoe het met uw kind gaat. Op de dag van uitgifte wordt het 
rapport met uw kind besproken. Net zoals bij het kennismakingsgesprek zit uw kind ook bij dit gesprek. 
Voor de rapportavonden ontvangt u via Mijnschoolinfo een uitnodiging van de school. Vanzelfsprekend 
bent u altijd welkom wanneer u tussentijds met de groepsleerkracht over uw kind wilt spreken. Dat kan 
na lestijd. Daarvoor wordt wel een afspraak gemaakt.
In de kleutergroepen vinden ook huisbezoeken plaats. 

U vertrouwt uw kind(eren) dagelijks aan ons toe en wij voelen ons vanzelfsprekend 
medeverantwoordelijk voor het wel en wee van uw kind. Daarom vinden wij een goed en regelmatig 
contact met u heel belangrijk. Overleggen met de groepsleerkracht en uw ondersteuning van onze 
schoolregels vinden wij vanzelfsprekend. Daarnaast vinden we het fijn als ouders meedenken over de 
school. Wij horen graag wat u van de school vindt en wat u bijvoorbeeld veranderd wilt zien. 
Om hier ook structureel vorm aan te geven werken wij met een kwaliteitsbeleid waarbij ouders, 
kinderen en leerkrachten een enquête kunnen invullen. 

Wij zijn dankbaar om iedere vorm van hulp van ouders. Sommige ouders helpen bij activiteiten van een 
groep zoals bezoekjes aan musea, theater, wandelingen, ondersteuning bij de sportdag. Anderen 
helpen op schoolniveau zoals leden van de ouderraad die schoolactiviteiten zoals Sinterklaas 
organiseren. Toermalijn heeft ook een medezeggenschapsraad, die we vragen actief mee te denken 
over het beleid van de school.

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Ouders worden ingezet bij uiteenlopende activiteiten: bij de organisatie van evenementen en feesten, 
bij de schooltuinen- en museumbezoek. Ook hebben ouders zitting in de Medezeggenschapsraad van 
de school. Daarnaast nodigen wij ouders uit bij feesten, presentaties en bij de afsluiting van de 
onderwijsthema's.

klachtenregeling te hebben. Er is hiervoor een procedure ontworpen onder de naam ‘Klachtenregeling 
primair en voortgezet onderwijs’, die u op school kunt inzien. Lucas Onderwijs (ons bestuur) is 
aangesloten bij de Regionale Klachtencommissie Katholiek Onderwijs. De klachtenregeling geldt voor 
ouders, leerlingen, personeel, stagiaires en vrijwilligers. Klachten kunnen betrekking hebben op 
gedragingen en beslissingen van medewerkers en het bestuur. De meeste klachten zullen in onderling 
overleg en op schoolniveau op een juiste wijze worden behandeld door de schoolcontactpersoon. 
Indien dat echter niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar tevredenheid heeft 
plaatsgevonden, kan men in contact treden met de vertrouwenspersoon van Lucas Onderwijs. 

In het kort ziet de behandeling van uw klacht er als volgt uit: 

1. Eerst neemt u rechtstreeks contact op met degene, die de klacht aangaat (leerkracht, RTer, 
zorgcoördinator, conciërge, directie of een andere schoolmedewerker). 

2. Wanneer u daar niet verder komt, kunt u naar de directeur, een management teamlid of de 
contactpersoon van de school gaan. In enkele gevallen zal het nuttig zijn eventueel mensen van de 
Medezeggenschapsraad in te schakelen. 

3. Bovenschools is een vertrouwenspersoon aangewezen. De contactpersoon kan de klager 
doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Ouders kunnen ook direct contact opnemen met de 
vertrouwenspersoon. De vertrouwens - persoon onderzoekt de gevolgde procedure ten aanzien van de 
klacht op school en gaat na of er mogelijkheden zijn om de klacht naar tevredenheid van de klager op te 
lossen. De vertrouwenspersoon laat zich hierbij informeren door de contactpersoon. In geval van 
seksuele intimidatie dient de vertrouwenspersoon de klager te wijzen op de mogelijkheid om aangifte 
te doen bij de politie. De vertrouwenspersonen van Lucas Onderwijs zijn mr. A. Sterrenburg en mevr. J. 
te Raa. Het contactadres is het adres van de Lucas Onderwijs; Saffierhorst 105, 2592 GK Den Haag. 
Mevr. mr. M.A. Kors van Lucas Onderwijs geldt als aanspreekpunt voor de vertrouwenspersonen. Haar 
telefoonnummer is 070-3001166 en haar e-mailadres: mkors@lucasonderwijs.nl 

4. Tenslotte is er eventueel nog een onafhankelijke klachtencommissie, de ‘Stichting Geschillen 
Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO), Postbus 82342, 2508 EH Den Haag. Telefoon 070 3861697. E-
mail: info@gcbo.nl De leden van deze commissiezijn deskundig op juridisch, onderwijskundig en 
sociaal-medisch gebied. 

5. Voor klachten van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, een klacht over ernstig fysiek of geestelijk 
geweld, grove pesterijen, discriminatie, fundamentalisme, radicalisering of extremisme kunt u zich ook 
wenden tot de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs: 0900 - 111 3 111
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• alle vieringen

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Groep 1 t/m groep 7 gaat 1 dag in het schooljaar op schoolreis. Hiervoor wordt een bijdrage in de kosten 
gevraagd aan ouders. Voor schooljaar 2019-2020 is dat €25,-

Groep 8 gaat 1 keer in het jaar op kamp. Hiervoor wordt een bijdrage in de kosten gevraagd aan ouders. 
Voor schooljaar 2019-2020 is dat €120,-
 

De ouderbijdrage besteden wij aan feesten en andere extra activiteiten voor de kinderen. De bijdrage is 
niet verplicht, maar de activiteiten die wij ervan organiseren, zijn wel belangrijk voor de kinderen. 
De uitgaven van de ouderbijdrage worden gecontroleerd door de MR. 

Heeft u een Ooievaarspas? Dan betaalt u geen ouderbijdrage en geen bijdrage voor de schoolreis. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat u de Ooievaarpas laat scannen bij de administratie. Met een 
ooievaarspas betaalt u voor het kamp van groep 8  €95,-.

De vervoerskosten voor het schoolzwemmen zijn voor rekening van de ouders/verzorgers en bedragen 
dit schooljaar € 22,-. Indien twee van uw kinderen tegelijkertijd schoolzwemmen, krijgt u korting; u 
betaalt dan in totaal € 33,-. 

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Wanneer uw kind wegens ziekte, doktersbezoek of om een andere reden niet op school kan komen, 
verzoeken wij u dit voor 8.30 uur te melden via Mijnschoolinfo. Als uw kind zonder bericht niet in de klas 
is, wordt u vanaf 9.00 uur telefonisch benaderd. Wij verzoeken u overigens om dokters- en 
tandartsafspraken e.d. zoveel mogelijk buiten les te maken. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan 
de leerplichtambtenaar.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Een kind dat het kindcentrum bezoekt, is leerplichtig vanaf het moment dat het 5 jaar wordt. In 
sommige gevallen kan de directie verlof verlenen volgens wettelijk vastgestelde regels. Het verlof 
buiten de schoolvakanties moet altijd vooraf en schriftelijk bij de directeur van de school worden 
aangevraagd. U kunt hiervoor, twee weken voorafgaand aan het verlof, een formulier aanvragen bij de 
directie of de administratie. Verlof, langer dan 10 dagen, wordt minimaal 1 maand tevoren aangevraagd 
via de directeur bij de leerplichtambtenaar. Verlof rond de schoolvakanties is wettelijk niet toegestaan, 
tenzij er sprake is van gewichtige redenen. Dit zogenaamd luxeverzuim wordt streng gecontroleerd 
door Leerplicht. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

Op Toermalijn is er zorg voor ieder kind. We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan 
ontwikkelen en ontplooien. Wij begeleiden kinderen zo goed mogelijk en nemen maatregelen als de 
prestaties en het welbevinden van een kind achterblijven bij de verwachtingen. 

Op Toermalijn worden er vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem 
systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van haar leerlingen verzameld. Er worden 
methode gebonden (domein 3 – 8), methode onafhankelijke toetsen, de Cito-toetsen (domein 1 – 8) en 
de IEP-eindtoets afgenomen (groep 8). Deze toetsen geven tevens een indicatie van de bereikte 
referentieniveaus. De toetsen worden afgenomen volgens de toetskalender. Kinderen met een 
ontwikkelingsplan worden op hun eigen niveau getoetst. 

In de groepsplannen staat de afstemming en de differentiatie beschreven. De leerkrachten werken bij 
taal, rekenen, spelling en lezen met niveaugroepen. Differentiatie in instructie en leerstof wordt door 
leerkrachten wisselend toegepast. In groep 1-2 wordt gewerkt met een beredeneerd aanbod. Borging 
vindt plaats in de leerarrangementen, het zorgdocument en de klassenmap. 
Vanaf groep 3 verwerken leerlingen een deel van de oefenstof op de tablet via het programma Snappet. 
Dit programma biedt de leerling de mogelijkheid om sprongsgewijs door de leerstof te gaan. Het biedt 
de leerkracht de mogelijkheid om de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig te volgen, bij te sturen, 
te vergelijken met een landelijk gemiddelde en het overzicht over de kerndoelen te behouden.

Kinderen die extra zorg nodig hebben, kunnen rekenen op hulp, hetzij van de eigen leerkracht in de 
klas, hetzij van de zorgleerkracht buiten de groep, individueel of in kleine groepjes. Het algemene 
streven is om kinderen zo veel mogelijk te laten deelnemen aan het reguliere programma.

5.2 Eindtoets

Eind groep 7 ontvangen ouders in een persoonlijk gesprek het voorlopige advies van de leerkracht. 
Wanneer uw kind in groep 8 zit, ontvangt u in januari het definitieve schooladvies. Het schooladvies is 
door de leerkracht, intern begeleider en directie opgesteld. Het schooladvies is maatgevend voor 
toelating tot het voortgezet onderwijs. U wordt samen met uw zoon of dochter uitgenodigd om het 
definitieve schooladvies en onderwijskundig rapport te bespreken met de leerkracht.  

In april nemen we in groep 8 de IEP-toets als verplichte eindtoets af. Dan wordt in mei, zodra de 
uitslagen binnen zijn, het in december gegeven schooladvies heroverwogen als de uitslag van de IEP-
toets hoger is uitgevallen dan het eerder gegeven advies. Er verandert niets als de uitslag overeenkomt 

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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of lager is dan het eerder gegeven schooladvies. 
Een eventuele heroverweging wordt door de leerkracht, directie en intern begeleider gemaakt. Als 
ouder wordt u op de hoogte gesteld van een eventueel bijgesteld advies. De uitslag van de IEP-toets 
krijgt u op papier mee.

Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 4,3%

vmbo-b 21,7%

vmbo-b / vmbo-k 4,3%

vmbo-k 26,1%

vmbo-k / vmbo-(g)t 4,3%

vmbo-(g)t 8,7%

havo 4,3%

havo / vwo 17,4%

vwo 8,7%

Toermalijn onderhoudt contacten met de verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs, waar naar 
toe onze leerlingen uitstromen. Uit de terugkoppeling blijkt dat onze leerlingen zich over het algemeen 
conform het gegeven VO-advies ontwikkelen
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5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Samen

Respectvol ontmoetenVeiligheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Kinderen die zich veilig en prettig voelen, leren beter. Daarom is het sociaal klimaat op KC Toermalijn 
erg belangrijk. We werken daar voortdurend aan en wij hopen dat u die sfeer in het Kindcentrum 
herkent. 

De organisatie volgens het nieuwe onderwijsconcept van de school (domeinleren) in heterogene 
groepen waarbij drie leeftijdsgroepen bij elkaar in een domein zitten, ondersteunt sociaal gedrag. Ieder 
kind volgt op onze school zijn of haar eigen (leer- of ontwikkel-) lijn. Hierdoor vallen zorg- of 
plusleerlingen minder op. Alle leerlingen hebben zowel succes- als faal-ervaringen doordat ze soms de 
jongste, middelste of oudste in de groep zijn. Het zet alles in perspectief: je bent nooit altijd de beste of 
de slechtste van de klas. Deze ervaring maakt kinderen veel socialer. Je leert je eigen kwaliteiten goed 
kennen, het kind weet wat het kan en dat het er toe doet.

Alle leerkrachten, onderwijsondersteuners en ander personeel op KC Toermalijn werken met PBS. Het is 
een rode draad in ons onderwijs, maar ook in de pauzes en op vrije momenten. Nieuwe medewerkers 
krijgen tijdig instructie over deze manier van werken. 
Bij PBS hoort een registratiesysteem (SWIS Suite) dat wij hanteren om intern te bekijken hoe het met 
de leerlingen en sfeer in de school gaat. Daarnaast maken we gebruik van SCOL. Leerlingen en 
leerkrachten vullen dit één keer per jaar in. In de onderbouw wordt gebruik gemaakt van KIJK! De 
ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen worden tijdens de groeps- en leerlingbespreking 
met de groepsleerkracht en de intern begeleider besproken. In deze gesprekken worden ook mogelijke 
aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken. 

De Toermalijnhelden Hinde, Fox en Snow leren de kinderen welk gedrag gewenst is en kinderen voor 
goed gedrag beloond. Elke week staat er een vaardigheid of type gedrag centraal. De leerlingen leren in 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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deze lessen positief en respectvol gedrag. In PBS staat het positieve gedrag en het belonen daarvan 
centraal. Leerlingen kunnen individuele, groeps- of schoolbeloningen verdienen. 

5.5 Kwaliteitszorg

KC Toermalijn maakt deel uit van de Stichting Lucas onderwijs. Lucas Onderwijs en iedereen die aan 
Lucas Onderwijs is verbonden, werkt vanuit de missie, visie en de waarden zoals die zijn verwoord in 
het Koerskader en Beleidskader onderwijskwaliteit van Lucas Onderwijs (zie bijlage). Lucas Onderwijs 
stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling 
zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. Het bestuur bewaakt 
de kwaliteit door middel van managementgesprekken, de gesprekkencyclus met de directeuren, 
visitaties van de school door het bestuur, begrotingsgesprekken en gesprekken met Onderwijsinspectie 
over de opbrengsten. Ook worden collegiale visitaties gehouden volgens het draaiboek Collegiale 
visitatie Lucas Onderwijs PO.

In het Jaarplan van Toermalijn worden alle veranderings- en verbeteringsacties geformuleerd. Daarmee 
wordt systematisch nagegaan of de gewenste effecten en resultaten gehaald worden. Waar mogelijk, 
kan het beleid bijgestuurd worden. Ieder jaar wordt het jaarplan geëvalueerd in het Jaarverslag, op 
teamniveau, op MT-niveau en op schoolniveau. Gedurende een schooljaar wordt er tussentijds 
geëvalueerd op schoolniveau met het bestuur en aan het einde van het jaar op schoolniveau door 
middel van de “Zelfevaluatie”. Om de kwaliteit te bewaken wordt gebruik gemaakt van de volgende 
instrumenten en werkwijze: 

Leerkrachten maken gebruik van het leerlingvolgsysteem, waarin de ontwikkeling van de leerling wordt 
gevolgd en het protocol ‘monitoring en analyse van de leeropbrengsten’. 

Leerkrachten ontvangen, ook op structurele basis, klassenconsultaties en klassenbezoeken. 

Conform de vastgestelde gesprekscyclus van Lucas worden er jaargesprekken (voorheen 
functionerings- en beoordelingsgesprekken) gehouden. De overlegstructuur bestaat op teamniveau uit 
team- en domeinvergaderingen en op managementniveau uit MT-overleg en overleg met het bevoegd 
gezag (clusterdirecteur) 

Ook vindt zorgoverleg, voorschooloverleg en overleg in de MR plaats. 

Monitoring van het College van Bestuur – in de persoon van de clusterdirecteur. Extern wordt de 
kwaliteit van de school en haar aanbod formeel getoetst door het bestuur Lucas Onderwijs en door de 
Inspectie van het onderwijs. 
De school gebruikt diverse instrumenten voor de toetsing en de borging van de kwaliteit: het 
leerlingvolgsysteem, de uitslagen van Cito-toetsen, verslagen van inspectiebezoeken, 
tevredenheidsonderzoek van leerlingen, ouders en personeel, functioneringsgesprekken, jaarplan en 
jaarverslag, leerlingbesprekingen, zorgcommissieverslagen, het Intern Zorgplan, de zorgprotocollen en 
de trendanalyses van de kernvakken. Aan de hand van de resultaten van de bovengenoemde 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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documenten worden veranderingsonderwerpen voor de korte en de lange termijn opgesteld. 
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6 Schooltijden en opvang

Iedere ochtend gaat de voordeur open om 8.20 uur. De leerlingen hebben dan 10 minuten om afscheid 
te nemen, naar de klas te lopen en hun jas op te hangen. Tijdens deze inloop ontvangt de leerkracht 
iedere leerling bij de klassendeur. Om 8.30 uur gaat de deur dicht en starten de lessen. Ouders van de 
peuters en kleuters mogen hun kind naar de groep brengen. Dat mag in de overige groepen ook nog 
steeds, maar in de praktijk gaan de kinderen steeds vaker zelfstandig naar de klas. 
Tussen de middag blijven alle leerlingen op school, waar zij een sportieve pauze aangeboden krijgen, 
onder begeleiding van vakleerkrachten van SportTalent. De lunch, die alle leerlingen van huis 
meenemen, wordt in de klas met de eigen stamgroep gebruikt onder begeleiding van de leerkracht. 
Om 15.15 uur (op woensdag om 12.30 uur) komen alle leerlingen met de leerkracht naar buiten waar ze 
door ouders of de BSO worden opgehaald of vanwaar ze zelfstandig naar huis kunnen gaan.

6.1 Schooltijden

Wij hebben een verlengde schooldag voor de gr 1-8: van 8.30 - 15:15 uur. (woe tot 12.30u) Tussen de 
middag hebben de kinderen een sportieve pauze.

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 08:00 - 08:30 08:30 - 15:15  - 15:15 15:15 - 18:00

Dinsdag 08:00 - 08:30 08:30 - 15:15  - 15:15 15:15 - 18:00

Woensdag 08:00 - 08:30 08:30 - 12:30  - 12:30 12:30 - 18:00

Donderdag 08:00 - 08:30 08:30 - 15:15  - 15:15 15:15 - 18:00

Vrijdag 08:00 - 08:30 08:30 - 15:15  - 15:15 15:15 - 18:00

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek alle Domeinen Ma-di-woe

Sportieve pauze alle Domeinen Ma-di-do-vrij

Zwemles 5 en 6 Dinsdag

Keuzevakken Dans en Sport 1 - 8 Ma-do-vrij

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben de leerlingen een sportieve pauze. Tijdens deze 
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6.3 Vakantierooster

Alle ouders ontvangen bij aanvang van het schooljaar een jaarkalender, waarin de studiedagen en 
speciale data van het hele schooljaar staan vermeld. Vwb de hoeveelheid en de frequentie van onze 

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Prinsjesdag 17 september 2019

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 01 maart 2020

Goede Vrijdag en 2e Paasdag 10 april 2020 13 april 2020

Meivakantie 25 april 2020 03 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020

2e Pinksterdag 01 juni 2020

Zomervakantie 18 juli 2020 30 augustus 2020

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang 2Samen, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en 
SportTalent, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO 2Samen- 2Hoek, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Deze betaalde opvangmogelijkheid is er voor 
ouders die een contract afgesloten hebben met Kinderopvang 2Samen.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

pauze sporten zij onder begeleiding van de vakleerkrachten van SportTalent. Op deze manier is er elke 
dag voldoende gelegenheid om te bewegen en leren de kinderen nieuwe sporten kennen. Naast de 
lessen bewegingsonderwijs hebben de leerlingen ook de mogelijkheid te kiezen voor het keuzevak 
Dans of Sport.
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studiedagen en professionaliseringsmomenten houden we ons aan de voorschriften van de Inspectie 
van het Onderwijs. 

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Schoolmaatschappelijk Werk Donderdag 9:00 - 15:00 uur

Directie Maandag-vrijdag (op afspraak) 8.30 - 16.30 uur

Leerkrachten Maandag-vrijdag (op afspraak) 15.30 - 16.30 uur

IB Onderbouw Di, woe, don (op afspraak) 8.30 - 16.30 uur

IB Bovenbouw Maandag-vrijdag (op afspraak) 8.30 - 16.30 uur

Hajar el Hadri ondersteunt als Schoolmaatschappelijk Werker ouders, kinderen en leerkrachten. Samen 
zoeken we naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, 
opvoeding of de thuissituatie. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern 
begeleider of met de leerkracht van uw kind.
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