OBS PRINS WILLEM ALEXANDER

Schoolgids
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Een woord vooraf
voor techniek, kunst en cultuur op onze school vorm kunnen
geven. Vanuit de werkgroep taal verdiepen we ons in de aanpak van het woordenschatonderwijs en het begrijpend lezen.
De werkgroep rekenen en ict gaan de inzet van de computers in
de (reken)lessen verbeteren. Vanuit het veiligheidsplan wordt
ons aanbod voor de sociaal emotionele ontwikkeling gevormd
en gevolgd.

Geachte ouders, verzorgers,
Op onze school, Prins Willem Alexander, staat het “samen
werken aan onderwijs op maat” centraal. In onze schoolgids
willen we graag meer inzicht geven over onze aanpak, visie en
tevens laten we graag meer zien over onze school. Wij streven
naar een zo goed mogelijke relatie tussen de school, de ouders
en de leerlingen.

Om met het team hierover te praten en van en met elkaar te
leren nemen we deel aan cursussen en trainingen. Een aantal
cursusdagen vallen onder schooltijd, waardoor de kinderen vrij
zijn. Deze vindt u terug in de kalender, achterin de schoolgids.

We werken op de Prins Willem Alexanderschool met een zogenaamd managementteam, zodat directietaken meer verdeeld
kunnen worden. Het managementteam van de school bestaat
dit schooljaar uit de heer C.M. Kramer (directeur), mevrouw
L. de Vor (adjunct-directeur), mevrouw M. v.d. Meulen (intern
begeleider bovenbouw) en de heer R.P. Meerburg (intern begeleider onderbouw).

Voor eventuele vragen over deze schoolgids of andere vragen
over ons onderwijs kunt u altijd bij ons terecht.
Voor inzage in al onze beleidsplannen en protocollen kunt u
terecht bij het directiekantoor aan de Laakweg.

Ieder schooljaar zullen we ons verder ontwikkelen om het
onderwijs aan obs Prins Willem Alexander te verbeteren en het
zo in te richten, dat de kinderen iedere dag met plezier naar
school gaan. Het team verdiept zich onder andere in de voorbereiding van de lessen, zodat alle kinderen nog beter tot leren
kunnen komen. Verder gaan we onderzoeken hoe we de lessen

We kijken er naar uit om samen met u en de kinderen weer een
mooi en leerzaam jaar te starten!
C.M. Kramer, directeur
Het team van OBS Prins Willem Alexander

Adresgegevens:
OBS Prins Willem Alexander
Laakweg 199
2521 SG Den Haag
Tel.: 070 399 18 68
Email: info@pwaschool.com
Website: www.obspwaschool.nl
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Waarom OBS Prins Willem Alexander?

ONTDEK WAAROM WIJ TROTS ZIJN OP ONZE
SCHOOL!

Met ons programma voor de sociaal en emotionele ontwikkeling geven we vorm aan dit uitgangspunt. Het creëren van een
sfeer, waar rust, regelmaat en structuur centraal staat, is één
van de belangrijkste doelstellingen.

Naast een “basispakket” kennis zijn het ontwikkelen van
vaardigheden bij de leerlingen en het ontdekken van (leerling)
talenten belangrijke opdrachten waarop het team van OBS
Prins Willem Alexander zich wil richten. Een zoektocht naar
vernieuwing en verbetering zonder de goede waarden van het
traditionele onderwijs overboord te zetten. Die zoektocht wil
het team van OBS Prins Willem Alexander samen met ouders,
leerlingen en andere betrokken partijen ondernemen... een
zoektocht die nooit stopt.

We hebben een sterke zorgcyclus, waardoor we onze kinderen
goed kennen en weten waar ze staan in hun ontwikkeling.
Hierdoor kunnen we in ons onderwijsaanbod goed aansluiten
bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Met onze plusklassen
voor de groepen 5 t/m 8 verzorgen we niet alleen de hulp en
begeleiding voor kinderen met een achterstand, maar bieden
we ook uitdaging en verdieping voor leerlingen die meer- en
hoogbegaafd zijn.

Ondanks dat het gebouw niet nieuw is, kan men zien dat
we het afgelopen schooljaar veel hebben geïnvesteerd in de
uitstraling, de inrichting en de bruikbaarheid van de leer- en
werkruimtes in de schoolgebouwen. We hebben goed nagedacht over het ontwerp en de invulling van ons onderwijs voor
nu en in de toekomst.
Er zijn meer leer- en werkplekken buiten het klaslokaal ingericht, waardoor er een meer dynamische manier van werken
ontstaat. Ook biedt het meer mogelijkheden als het gaat om
samenwerken en verantwoordelijkheid. Hierdoor zullen leerlingen ander sociaal gedrag vertonen. Gedrag dat past bij het
ontwikkelen van de 21 century skills, want het onderwijs van
nu vraagt iets anders: Leren in de 20e eeuw ging veel meer
over het krijgen van antwoorden... tegenwoordig gaat het
leren veel meer over het stellen van vragen, onderzoeken en
zelf ontdekken.
Competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel
te nemen in de maatschappij van de toekomst.

We hebben een hoge betrokkenheid van ouders op onze
school. Naast een goed wederzijds contact over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind, hebben we ook een
actieve ouderraad, medezeggenschapsraad en een groep
vertrouwde moeders die de overblijf op onze school verzorgen.
Bij excursies en uitstapjes ondersteunen en vergezellen ouders
de kinderen en leerkrachten.
Daarnaast zijn nieuwsgierige (toekomstige) ouders of verzorgers altijd welkom om een bezoek aan OBS Prins Willem
Alexander te brengen en kennis te maken met de sfeer en ons
onderwijs op onze school.
Ons team is enthousiast, dynamisch, flexibel en professioneel
dat zich voortdurend ontwikkelt met oog op de visie en missie
van de school en het leren van het kind centraal stelt.
Dit maakt ons trots: op de school, de kinderen, de ouders en
het team!

Naast kwalitatief goed onderwijs, willen wij dat onze kinderen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen en graag naar
school gaan.
Onze missie en visie is opgesteld vanuit de basisgedachte:
‘plezier en ontwikkeling is resultaat’.
5
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Onze missie en visie

MISSIE

observaties en toetsen voor de groepen 1 t/m 8, groepsplannen, de vaardigheden in het zelfstandig werken en DIM worden
de vorderingen in kaart gebracht.

Samen werken aan onderwijs op maat

Bevorderen zelfstandigheid: ‘het zelfstandig werken
is verweven in onze dagelijkse onderwijspraktijk’ en
‘kinderen zijn mede-eigenaar van hun leerproces’
De school bevordert en stimuleert het zelfvertrouwen van de
kinderen, zodat zij in staat zijn, zelfstandig te denken en te
handelen. Zelfstandig werken is een zichtbaar uitgewerkte onderwijsvorm die verweven is in de dagelijkse onderwijspraktijk.

De Prins Willem Alexander is een multiculturele school met
veel aandacht voor het individuele kind, waar het kind zich
veilig en thuis voelt, in een prettige en veilige leeromgeving.
Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken worden in de
schoolleeromgeving.
De school creëert de juiste voorwaarden voor goed onderwijs.
Wij bieden zorg op maat en willen leerlingen laten groeien in
hun zelfstandigheid.
Wij werken met moderne methoden, groepsplannen en individuele plannen en het Direct Instructie Model (DIM). Hierdoor
is differentiatie mogelijk tijdens de lessen en krijgt ieder kind
het aanbod dat het verdient en leren de kinderen met deze
verschillen rekening te houden en om te gaan. Op deze wijze
willen wij ieder kind voorbereiden op de hedendaagse samenleving. Wij zien in elk kind een eigen talent.

Doorgaande lijn: ‘wij creëren een uitdagende leeromgeving’
en ‘wij bevorderen en stimuleren de ontwikkeling van
vaardigheden, talenten en het zelfvertrouwen van onze
kinderen’
Er zijn duidelijke ononderbroken leerlijnen per leerjaar uitgewerkt op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch
gebied voor de groep 1 t/m 8. Een goede samenwerking met
de voorschool en voortgezet onderwijs is hierbij van belang.
Multicultureel en een veilig klimaat: ‘wij dragen samen
zorg voor de omgeving, elkaar en onszelf ’ en ‘wij bieden
een veilige en positieve leeromgeving’
De school biedt de kinderen een omgeving waarin zij zich veilig
voelen en waarbij de kinderen, ouders en leerkrachten leren
respect & begrip te hebben voor andere culturen en opvattingen.
Zo leren zij met elkaar om te gaan en kan het kind met plezier
naar school gaan.

Ons team is enthousiast, dynamisch, flexibel en professioneel
dat zich voortdurend ontwikkelt met oog op de visie en missie
van de school en individuele groei.

VISIE
Hoe vertalen wij dit naar ons onderwijs en zien wij dit terug in
onze school:

Ouderbetrokkenheid: ‘wij werken goed en open samen met
ouders’
Daar waar mogelijk worden de ouders betrokken in de schoolleeromgeving met als doel het verkrijgen van samenwerking,
begrip en respect ten opzichte van elkaar.

Het individuele kind staat centraal: ‘wij stellen hoge eisen,
passend bij het niveau van het kind’
De school bevordert en stimuleert de ontwikkeling van de
vaardigheden en talenten van elk kind op zowel cognitief als
op creatief en motorisch en sociaal-emotioneel gebied. Met
behulp van een uitgebreid leerlingvolgsysteem bestaande uit
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Team in ontwikkeling: ‘wij zijn een lerende organisatie,
waar we met en van elkaar leren’
Wij zijn een lerende organisatie. Naast individuele trainingen
en team cursussen is er ruimte om van elkaar te leren. Competenties worden in een gesprekscyclus met eenieder besproken.
Hieruit worden persoonlijk ontwikkelingsplannen en schoolbrede ontwikkelingsplannen opgesteld.
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Schoolgegevens

onze voorrangsregels en periodes van aanmelding verwijzen
wij naar onze website: www.obspwaschool.nl

OPENBARE BASISSCHOOL

SITUERING VAN DE SCHOOL

Basisschool Prins Willem Alexander is een openbare school.
Op onze school is ieder kind, ongeacht zijn/haar achtergrond,
welkom. Onze samenleving kent een grote diversiteit aan
opvattingen. De wijk waarin onze school staat kent een grote
diversiteit aan nationaliteiten. Als gevolg hiervan heeft onze
school een gemêleerde schoolbevolking.
Binnen onze school maken de kinderen kennis met andere
denkbeelden, waarden en levensbeschouwingen. Door samen
te leren en te spelen, leren zij deze andere denkbeelden kennen
en respecteren.
Niet alle kinderen spreken bij ons op school Nederlands thuis.
Wij besteden daarom ook veel aandacht aan het taalonderwijs.

De school is gehuisvest in de wijk Laakkwartier rondom het
Slachthuisplein. In het gebouw aan de Laakweg zitten de
leerlingen van de groepen 1 t/m groep 4. De leerlingen van de
groepen 5 t/m 8 zitten in het gebouw aan het Slachthuisplein.
Tevens is in dit gebouw het gymnastieklokaal gevestigd.

AANMELDEN
In Den Haag kunnen kinderen vanaf 1 oktober 2018 op
3-jarige leeftijd worden aangemeld op basisscholen. Daarbij
kunnen ouders een voorkeur aangeven voor meerdere scholen.
Binnen 6 weken moeten ouders vernemen of hun aanmelding
wordt omgezet in een toelating. Indien sprake is van bijzondere
omstandigheden, zoals kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, kan die termijn met 4 weken worden
verlengd. Met deze maatregelen komen de Haagse schoolbesturen van het Primair Onderwijs en de gemeente Den Haag
tegemoet aan wensen van ouders en wettelijke voorschriften.

ADRES
OBS Prins Willem Alexander
Hoofdlocatie: bezoek- en postadres:
Laakweg 199
2521 SG Den Haag

STICHTING DE HAAGSE SCHOLEN
Onze school valt onder ‘De Haagse Scholen’,
stichting voor openbaar primair en speciaal openbaar
onderwijs.
Voorzitter college van bestuur: W. Hendricks
Bovenschools directeur: T. Kosterink
Bezoekadres:
Johanna Westerdijkplein 1, 2521 EN Den Haag
secretariaat, tel.: 070 306 52 00
info@dehaagsescholen.nl
Postadres:
Postbus 61454, 2506 AL Den Haag

Deze nieuwe aanmeldprocedure gaat dus in op 1 oktober 2018:
Dat betekent dat kinderen die zijn geboren op of na 1 oktober
2015 (en op 1 oktober 2018 dus 3 jaar of ouder zijn) mee zullen
gaan in nieuwe procedure.

Nevenlocatie:
Slachthuisplein 15
2521 EC Den Haag

SCHOOLTIJDEN

Voor ouders met kinderen die geboren zijn vóór 1 oktober 2015
geldt dat alle reeds gedane toezeggingen blijven bestaan en
dat zij deel uit blijven maken van de ‘oude’ aanmeldprocedure.
Deze ouders konden hun kind al aanmelden wanneer hun kind
1 jaar was geworden. Zij mogen zich dus al eerder aanmelden
bij onze school of een andere school na keuze.

Voor de groepen 1 t/m 8:
Ma-di-do-vrij 08.30 uur - 11.45 uur en 12.45 uur - 15.00 uur
Woe
08.30 uur - 12.00 uur

Wij werken in ons aanname beleid met een leerlingplafond.
Dat betekent dat wij wel voorrangsregels stellen en wel vaste
periodes van aanmelding stellen. Voor meer informatie over

Tel.: 070 399 18 68
Email: info@pwaschool.com
Website: www.obspwaschool.nl
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Meer informatie over de afspraken over aanmelden in
Den Haag: www.eenaanmeldleeftijd.nl.
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De opbouw van ons onderwijs

DE VOORSCHOOL

Contactgegevens
Peuterleerplek De Kleine Prins
Thijssestraat 53 2521 ZE Den Haag
Tel.: 070 205 35 21
Email: kleineprins@jonglerendenhaag.nl

Dit is de samenwerking tussen de peuterleerplek en de
kleutergroepen van de basisschool. Hiervoor werkt peuterleerplek De Kleine Prins samen met OBS Prins Willem Alexander.
De Kleine Prins begeleidt bij het spelen, ontmoeten en
ontwikkelen van de peuters. Net als onze school gebruiken ze
hiervoor de methode Piramide. Deze methode helpt leidsters
en leerkrachten om jonge kinderen goed te begeleiden en op
een speelse manier te stimuleren in hun ontwikkeling. Er vindt
dan ook regelmatig overleg en gezamenlijke scholing plaats.
Ook binnen de zorg is er een doorgaande lijn: onze intern begeleider van de onderbouw is ook werkzaam bij de peuters. Zo
werken we samen aan het vroeg-signaleren van (taal)achterstanden en kunnen daardoor de juiste begeleiding of expertise
inzetten.

Bij geen gehoor op de peuterleerplek kunt u contact opnemen
met:
JongLeren
Zichtenburglaan 260
2544 EB Den Haag
Tel.: 070 205 20 00
E-mail: kindadministratie@jonglerendenhaag.nl
Website: www.jonglerendenhaag.nl

DE GROEPEN 1 EN 2

Door deze samenwerking willen we de doorstroom van de
peuters naar groep 1 zo vertrouwd en goed mogelijk laten
verlopen.

Onze school heeft 4 homogene kleutergroepen: twee groepen
1 en twee groepen 2.
In de tweede helft van het schooljaar start er een derde groep 1.

In de voorschool komen de peuters twee tot vier dagdelen
naar school.
De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk.
Ouders met een ooievaarspas hoeven geen bijdrage te betalen.

In de groepen 1 en 2 werken wij met de educatieve methode
Piramide.
Piramide is het meest gebruikte VVE-programma.
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De doelstelling van VVE is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge
leeftijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot. De methode voldoet aan de
kwaliteitskenmerken voor programma’s voor jonge kinderen
zoals geformuleerd door de National Research Council van de
Verenigde Staten. Zowel Nederlandse als buitenlandse
onderzoeken tonen de positieve effecten ervan aan op de
ontwikkeling van kinderen.

Bijeenkomsten
Op De Kleine Prins worden ook bijeenkomsten voor ouders
georganiseerd. U praat daar samen met andere ouders en
leidsters over wat de kinderen doen en leren. Verder krijgt u
tips over VVE Thuis, samenspel, voorlezen en spelmaterialen,
zodat u ook thuis voor uw kind uitdagende materialen kunt
kopen en samen spelend kunt leren.
Voor meer informatie en inschrijving van uw kind voor de
Voorschool kunt u terecht bij De Kleine Prins. Dit kan als uw
kind 2,5 jaar is.

SCHOOLGIDS OBS PRINS WILLEM ALEXANDER
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Piramide
Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in
hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten
krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide
biedt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. De
methode is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar.
Peuterleerplek De Kleine Prins werkt ook met deze methode,
zodat we samen een doorgaande lijn vormen in het speel- en
leeraanbod.

• Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
• Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning
Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan
bod. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar en plezier
te hebben in het spel. Naast cognitieve vaardigheden leren ze
bijvoorbeeld ook sociale en motorische vaardigheden.
Door tussentijdse observaties, de halfjaarlijkse evaluaties met
het observatieprogramma OVM en de gegevens uit de Citotoetsen voor Kleuters brengen we de ontwikkeling van uw kind in
beeld. Tijdens het kennismakingsgesprek, de kind-gesprekken
en de rapportgesprekken brengen we u hiervan op de hoogte
en bespreken we samen wat uw kind nodig heeft om zich
optimaal verder te ontwikkelen.

Hoe werkt Piramide?
Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs door de uitdagende lessen en activiteiten van Piramide. Hierbij wordt
gewerkt vanuit thema’s.
Iedere 4 weken staat er een ander thema centraal.
Het thema leeft in de gehele klas: het is zichtbaar op de taalmuur, verweven in de hoeken en uitgebreid met vele materialen
en attributen.
Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren,
Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk
onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend.
De lessen van piramide zijn opgebouwd volgens de structuur
van het Directe Instructie Model ( DIM ), waarbij het doel van
de les of activiteit helder is en kinderen weten wat ze gaan
ontdekken en leren. De leerkrachten begeleiden de kinderen
tijdens deze lessen bij de coöperatieve werkvormen om
nieuwe begrippen of vaardigheden in te oefenen. Tijdens het
spel in de hoeken en het werken met de materialen uit de
kasten worden deze doelen verder uitgebouwd en verdiept.
De leerkracht begeleidt en stimuleert hierbij het spel en
vaardigheden.

DE GROEPEN 3
In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren
lezen, schrijven en spellen.
De leerkrachten van de groepen 3 werken intensief samen,
zodat het onderwijsaanbod goed op elkaar is afgestemd.
Veilig leren lezen
Veilig leren lezen is al tientallen jaren de meest gebruikte en
meest succesvolle taal-leesmethode voor groep 3.
Leerlingen maken kennis met Kim en haar opa en de avonturen
die ze beleven op het Puddingboomplein. Met alle geleerde
letters gaan de kinderen op onderzoek uit in de wereld om hen
heen.
Hoe werkt Veilig leren lezen?
De letters worden in vier letterfamilies ingedeeld: korte
klinkers, lange klinkers, tweetekenklinkers en medeklinkers.
De leerlingen krijgen per les steeds één nieuwe letter aangeboden. Hiermee oefenen ze in wisselende combinaties met
letters die ze al kennen. Ze blijven de nieuwe letter herhalen
in woorden en zinnen. Het resultaat? Een zeer sterke tekenklankkoppeling.

Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er
aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:
• Persoonlijkheidsontwikkeling
• Sociaal-emotionele ontwikkeling
• Motorische ontwikkeling
• Kunstzinnige ontwikkeling
• Ontwikkeling van de waarneming
• Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen

SCHOOLGIDS OBS PRINS WILLEM ALEXANDER

12

13

samenwerken, keuzes maken, oplossingen bedenken, plannen
en organiseren gestimuleerd en ontwikkeld.

Door deze aanpak komen ze sneller tot het vlot lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten.
Met Veilig & Vlot oefenen leerlingen de nieuwe letter meteen in
wisselende combinaties en posities. Niet alleen in losse
woordjes, maar ook in zinnen en korte teksten.

Door tussentijdse observaties, de methodegebonden toetsen,
leerjaargebonden toetsen en de gegevens uit de Citotoetsen
brengen we de ontwikkeling van uw kind in beeld. Tijdens het
kennismakingsgesprek, de rapportgesprekken en eventuele
tussentijdse gesprekken brengen we u hiervan op de hoogte
en bespreken we samen wat uw kind nodig heeft om zich
optimaal verder te ontwikkelen.

Veilig leren lezen biedt ook een aanbod voor wereldoriëntatie,
waardoor de aansluiting op de zaakvakken als aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur in de groepen 4 t/m 8 een logisch
vervolg heeft.
Vanuit Rekenrijk wordt het rekenonderwijs vormgegeven.

DE OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Door tussentijdse observaties, de methodegebonden toetsen
en de gegevens uit de Citotoetsen voor groep 3 brengen we de
ontwikkeling van uw kind in beeld. Tijdens het kennismakingsgesprek, de rapportgesprekken en eventuele tussentijdse
gesprekken brengen we u hiervan op de hoogte en bespreken
we samen wat uw kind nodig heeft om zich optimaal verder te
ontwikkelen.

De overgang van de basisschool naar een voortgezet onderwijs
school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van
leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als
school, bij ouders en leerlingen.
Wij als school streven ernaar om deze overgang zo soepel mogelijk
te laten verlopen en houden ons hierbij aan de regelgeving
voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

DE GROEPEN 4 T/M 8

Regelgeving
In deze regelgeving staat o.a. vermeld dat de basisschool
verantwoordelijk is voor het schooladvies.
De basisschool kan het beste inschatten welke schoolsoort in
het voortgezet onderwijs naar verwachting het meest geschikt
is voor een leerling. Dit advies komt onder de professionele
verantwoordelijkheid van basisschoolleerkrachten, intern
begeleiders en schoolleiding tot stand.
De basisschool bepaalt welke informatie zij gebruikt om het
schooladvies te onderbouwen. Middelbare scholen mogen niet
voorschrijven op basis waarvan basisscholen hun schooladviezen opstellen.
Basisscholen doen er wel goed aan om richting middelbare
scholen en ouders transparant te zijn over de wijze waarop zij
tot een schooladvies komen. Dat komt de kwaliteit van en het
vertrouwen in het basisschooladvies ten goede. Bovendien is
het zeer wenselijk dat leerlingen en hun ouders goed en tijdig
worden betrokken bij de totstandkoming van het basisschool-

In de groepen 4 t/m 8 bestaat het onderwijsaanbod uit
dezelfde vakgebieden, waarbij ieder schooljaar de lesinhoud
voortbouwt op het jaar ervoor. Aan het eind van groep 8 is er
daardoor een goede basis gelegd en zijn de kerndoelen voor
het basisonderwijs behaald.
Vooral de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, studerend
lezen en rekenen zijn voor het voortgezet onderwijs belangrijk.
De kennis en vaardigheden in deze vakgebieden zijn medebepalend voor het eindadvies in groep 8. Door veel te lezen en
daardoor nieuwe woorden te leren kennen, kan het technisch
en begrijpend lezen worden getraind.
Een lidmaatschap van de bibliotheek is hierbij onmisbaar!
Daarnaast wordt er in deze groepen voortgebouwd aan de
zelfstandigheid, het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van
de kinderen. Hiermee worden vaardigheden als presenteren,
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onderwijskundig rapport per leerling, voor het voortgezet
onderwijs.
•	De leerkracht van groep 8 vult per kind het digitale onderwijskundig rapport in. De intern begeleider leest het na en
vult waar nodig aan of vraagt de leerkracht gegevens aan te
vullen.
•	Voor de leerlingen waarvoor LWOO of PRO- advies wordt
verwacht, wordt in oktober het aanmeldingsformulier NOT
of NIO geprint. De leerkracht van groep 8 vraagt aan ouders
deze te tekenen.
•	In oktober wordt de NDT of NIO door de desbetreffende
leerlingen uit groep 8 gemaakt .
•	In november bespreken de leerkracht van groep 8 en de
intern begeleider de LOVS resultaten, de entreetoets, de
sociaal-emotionele ontwikkeling, de omgang met huiswerk,
de zelfstandigheid en de motivatie voor het leren voor het
vormen van het schooladvies van de leerlingen.
•	In december, tijdens het 1e rapportgesprek, bespreekt de
leerkracht van groep 8 met alle leerlingen en ouders
opnieuw het voorlopig advies uit groep 7. Gecombineerd
met de huidige resultaten en gegevens uit groep 8 wordt dit
voorlopige advies omgezet in een voor-advies. Hierbij
ontvangen ouders ook een overzicht van voortgezet
onderwijs scholen die aansluiten bij dit voor-advies en de
behoefte van het kind.
Ouders zijn natuurlijk altijd vrij om zelf een school voor hun
kind te kiezen.
•	In januari kunnen ouders met hun kind open dagen op de
diverse scholen bezoeken.
•	Begin januari vinden de definitieve schooladviesgesprekken
plaats. Alle leerlingen krijgen een enkelvoudig of dubbel
schooladvies van de leerkracht. Het advies wordt ook
opgenomen in het OT.
•	In februari is er twee weken tijd waarin ouders hun kind
kunnen aanmelden op een aantal scholen voor voortgezet
onderwijs.
•	De leerkracht van groep 8 krijgt in OT een bevestiging van
inschrijving en later een bericht van plaatsing.
•	Ouders ontvangen van de voortgezet onderwijs school een
bevestiging van plaatsing.

advies. Dan komt het schooladvies voor hen niet als een
verrassing en kan de basisschool bij eventueel verschil in
verwachtingen en van mening tijdig het gesprek met de ouders
aangaan.
Bepalen en onderbouwen schooladvies op OBS Prins
Willem Alexander
•	Wij adviseren vanuit hoge verwachtingen en zijn alert op
mogelijke onder advisering.
•	De onderbouwing van het advies wordt gevormd door de
vaardigheidsscores van begrijpend lezen en rekenen/
wiskunde in groep 7 en 8.
•	Wij gebruiken meerjarige systematisch vastgelegde observaties van onder meer de sociaal-emotionele ontwikkeling,
de werkhouding, omgang met huiswerk, zelfstandigheid en
de motivatie voor het leren.
•	Wij gebruiken Cito LOVS resultaten die behaald zijn in
voorgaande groepen.
•	Bij specifieke onderwijsbehoeften dragen wij zorg voor
aanvullende informatie om het advies te bepalen en te
onderbouwen.
Procedure vorming schooladvies en inschrijving voortgezet
onderwijs
Wij doorlopen de volgende stappen bij het opstellen van het
advies:
•	De leerlingen van groep 7 maken de entreetoets in april.
De leerkracht bespreekt de uitslag met de intern begeleider.
Er wordt een voorlopig advies opgesteld met behulp van
resultaten van groep 6 en 7.
•	De leerkracht van groep 7 voert gesprekken met de ouders
wat betreft de uitslag van de entreetoets en de verwachting /
prognose wat betreft het schooladvies. Leerlingen waarvan
verwacht wordt dat er LWOO of PRO advies zal worden
gegeven worden al ingelicht over de NIO of NDT.
•	De intern begeleider bepaalt eind groep 7 met behulp van de
Cito resultaten welke leerlingen in aanmerking komen voor
LWOO of PRO.
•	In september maakt de intern begeleider voor groep 8
Onderwijs Transparant (OT) in orde. Dit is het digitale

SCHOOLGIDS OBS PRINS WILLEM ALEXANDER

16

17

In de meeste gevallen zal het resultaat op die eindtoets een
bevestiging zijn van het basisschooladvies. Maar als de score
op de eindtoets hoger is dan het basisschooladvies, dan moet
de basisschool het schooladvies heroverwegen. Dat geldt ook
wanneer de eindtoetsscore een half niveau hoger ligt, bijvoorbeeld op het niveau havo-/vwo waar de basisschool havo
adviseerde. Dit kan ertoe leiden dat de basisschool het advies
naar boven bijstelt; bijstellen is echter geen verplichting. Een
basisschool kan besluiten het schooladvies ondanks een
hogere eindtoetsscore niet naar boven bij te stellen, als dat in
het belang van de leerling is. Indien heroverweging van het
basisschooladvies naar aanleiding van een hogere score op
de eindtoets niet leidt tot aanpassing ervan, en dus wordt
afgeweken van de uitslag van de eindtoets (hetgeen dus is
toegestaan), dan moet de basisschool dit motiveren, bij
voorkeur ook in een gesprek met de ouders en de leerling.

•	Het schooladvies wordt waar nodig heroverwogen bij een
hogere eindtoetsscore in mei. Deze beslissing wordt
gecommuniceerd naar ouders en de voortgezet onderwijsschool. Het bijstellen is echter geen verplichting: hier moet
een gefundeerde reden voor worden gegeven.
Tijdens dit proces kunnen de ouders altijd met vragen bij de
leerkracht of IB-er terecht.
Contact tussen basisschool en voortgezet onderwijs school
•	Wij geven enkelvoudige en waar nodig dubbele adviezen
(maximaal twee leerwegen/schoolsoorten).
•	In onderwijstransparant wordt voor elke schoolverlater een
dossier aangemaakt. Na aanmelding van een leerling op een
voortgezet onderwijs school, kan deze de algemene
gegevens, de toetsgegevens, de werkhouding, het gedrag en
de onderwijsbehoeftes over de leerling lezen.
Dit kan alleen door de school waar de leerling is aangemeld.
•	De leerkracht en intern begeleider controleren regelmatig OT
op aanmeldingen en berichten.
•	De voortgezet onderwijsschool communiceert met de
basisschool via OT. Zorgleerlingen worden ter aanvulling ook
telefonisch besproken.
•	Bij twijfel van de voortgezet onderwijsschool doen wij ons
uiterste best de leerling geplaatst te krijgen, wanneer we
achter de schoolkeuze staan.
•	Leerlingen, die extra zorg nodig hebben, worden door de
de leerkracht van groep 8 aangemeld voor bespreking in de
BOVO-uitwisselingsmarkt: een bijeenkomst tussen basisscholen en voortgezet onderwijsscholen.
•	Wanneer de leerlingen zijn gestart op het VO, volgt in
november een tweede BOVO-uitwisselingsmarkt. Hierin
wordt besproken hoe het met de leerlingen gaat en hoe
ze zich ontwikkelen.

6|

De organisatie van ons onderwijs

ONDERWIJSTIJD, LESROOSTER EN PAUZETIJDEN

De school bepaalt zelf hoe het lesrooster en de pauzetijden
eruit zien. De pauzes moeten een onderbreking van de schooldag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan 1 stuk bezig
zijn met leren. De basisschool moet zorgen voor een goede
verdeling van de activiteiten over de dag.

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les
krijgen over 8 schooljaren. Er is geen maximum aantal uren
onderwijs per dag. De Inspectie van het Onderwijs let er op dat
scholen voldoende uren onderwijs geven.

Evaluatie
Na het verlaten van onze school worden wij regelmatig door de
voortgezet onderwijsscholen, middels rapportoverzichten, op
de hoogte gehouden van de resultaten en het functioneren van
de leerlingen.
Tot op heden sluiten de schooladviezen aan op de gemaakte
ontwikkelingen van de kinderen in het voortgezet onderwijs.
Oud-leerlingen bezoeken zelf ook regelmatig onze school om
te vertellen hoe het gaat en hoe ze het op de school ervaren.

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere
eindtoetsscore
Begin februari stellen de basisscholen hun schooladviezen
vast. Vervolgens maken leerlingen tussen 15 april en 15 mei de
eindtoets.
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DE LESMETHODEN

Hieronder het overzicht van het aantal lesuren per week,
per vakgebied van OBS Prins Willem Alexander:

KLOKURENTABEL OBS PRINS WILLEM ALEXANDER
GR 1-2
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GR 4

GR 5

GR 6

GR 7

GR 8
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x
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Rekenrijk: rekenen

3,75

5

5

5

5

5

5

Veilig de wereld in
De blauwe planeet: aardrijkskunde
Speurtocht: geschiedenis
Natuniek: natuur
Verkeerskrant
SEO-programma: gezond gedrag/zelfredzaamheid
Eten/drinken: gezond gedrag (5 x 15 min)

x
x
x
x
0,5
0,75
1,25

0,5
x
x
x
x
0,75
1,25

x
0,75
1
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0,5
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0,75
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0,5
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x
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1,25

x
0,75
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0,5
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3
x
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1,5
x
x
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x
2
0,5

1,75
x
2
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Taal- en functieontwikkeling: Piramide
Fonemisch bewustzijn
Veilig Leren Lezen: Taal/lezen
Taalactief: taal, spelling en woordenschat
Schrijfdans/Pennenstreken: schrijven
Estafette: technisch lezen
Leesbevordering: technisch lezen
Nieuwsbegrip: begrijpend lezen
Blits: studievaardigheden
Take it easy: engels

Moet je doen: kunstzinnige vorming
Gymnastiek: vakdocent
Lichamelijke oefening: speelzaal, door eigen leerkracht
Zwemmen (inclusief heen-terug met bus)
Buitenspelen
Totaal
Lesuren per week
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Kinheim

Op onze school wordt lesgegeven met behulp van moderne
lesmethoden. Bij het kiezen van lesmethoden en ander
materiaal wordt gelet op kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en
uiterlijk. Kinderen moeten immers goed kunnen leren met
behulp van deze methoden, maar ook met plezier.
Er zijn kinderen die extra moeilijk werk aan kunnen, maar er
zijn ook kinderen die juist veel extra oefenstof nodig hebben.
We letten er bij de aanschaf van methoden op, of er voor alle
kinderen voldoende leerstof in de methode aanwezig is.

Aanvullende en verdiepende stof voor
het basisonderwijs

HET HUISWERK
Vanaf de groepen 5 krijgen de kinderen huiswerk. De hoeveelheid wordt geleidelijk opgevoerd. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt u hierover door de leerkrachten uitvoerig
geïnformeerd.

DE TOETSEN

Hieronder vindt u een overzicht van de methoden die wij op
school gebruiken:

Voor een kind is de basisschool een belangrijke periode in zijn
leven. Er wordt een basis gelegd voor zijn verdere ontwikkeling.
Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen
volgen en de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden,
worden er verschillende observatie-instrumenten ingezet en
toetsen afgenomen. De resultaten worden zowel op leerling-,
groeps-, en schoolniveau geanalyseerd en vormen de basis
voor groepsplannen en handelingsplannen.

Cognitieve vakgebieden
Piramide
Groep 1 en 2
Rekenrijk
Rekenmethode, groep 1 t/m 8
Schrijfdans
Schrijfmethode, groep 1
Pennenstreken
Schrijfmethode, groep 2 t/m 8
Veilig Leren Lezen
Taalleesmethode, groep 3
Taal Actief
Taal- & spellingmethode, groep 4 t/m 8
Estafette
Technisch leesmethode, groep 4 t/m 8
Nieuwsbegrip XL
Begrijpend leesmethode, groep 4 t/m 8
Blits
Studievaardigheden, groep 5 t/m 8
De blauwe planeet Aardrijkskundemethode, groep 5 t/m 8
Speurtocht
Geschiedenismethode, groep 5 t/m 8
Natuniek
Natuurmethode, groep 5 t/m 8
Engels
Take it easy, groep 7 en 8

Hieronder volgt een overzicht:
•	Methodengebonden toetsen groep 3 t/m 8 na ieder blok
		
of hoofdstuk
• OVM observatie-instrument groep 1 en 2 in januari en
			
juni
• Cito Leerling VolgSysteem (LVS):
in januari en
			
juni
- Rekenen voor Kleuters
groep 1 en 2		
- Taal voor Kleuters
groep 1 en 2		
- Fonologisch bewustzijn
groep 2			

Een deel van deze methoden werken met een digitale versie,
die ook thuis kan worden gebruikt voor extra oefening van de
leerstof. U ontvangt hiervoor van de leerkracht de inlogcodes.
Online programma’s
BLOON
Spelling, methode-onafhankelijk
Ambrasoft
Rekenen en taal, methode-onafhankelijk
Squla
Spelen en leren in alle vakken van de
basisschool
Topomania
Topografie Nederland, Europa, Wereld
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- Receptieve letterkennis

groep 2			

- Fonologisch bewustzijn

groep 3			

- Rekenen en Wiskunde
- Spelling

groep 3 t/m 8		
groep 3 t/m 8		

- Werkwoord spelling
- Leestempo
- DMT, technisch lezen
- AVI, technisch lezen
- Begrijpend lezen
- Woordenschat
- Viseon, sociaal-emotioneel
• Entreetoets
• NOT/NIO
• Centrale Eindtoets

Het advies van de eindtoets komt tegenwoordig ruim na het
advies van de basisschool. Dit vindt Cito ook terecht. Leerkrachten hebben het meest complete beeld van een leerling en
kunnen ook aspecten als werkhouding en motivatie meewegen. Waarom dan nog een eindtoets? Omdat het advies van de
eindtoets het advies van de school kan bevestigen en onderbouwen. Maar ook omdat de eindtoets onafhankelijk en eerlijk
de kennis en vaardigheden van een leerling meet en vergelijkt
met heel veel andere leerlingen in Nederland. En dat geeft
zekerheid.

groep 7 en 8		
groep 4 t/m 8		
groep 3 t/m 8
groep 3 t/m 8
groep 3 t/m 8
groep 3 t/m 8
groep 3 t/m 8
groep 6 en 7 in april
groep 8
in oktober
groep 8
in april

NOT/NIO en Leerweg Ondersteunend Onderwijs ( LWOO)
Het is mogelijk om bij een VMBO basisberoepsgerichte en een
VMBO kaderberoepsgerichte leerweg extra ondersteuning te
krijgen bij het leren. Dit heet LWOO, Leerwegondersteunend
Onderwijs.
Een leerling volgt dan precies dezelfde lessen als in een andere
VMBO klas, maar de klas is kleiner en er is meer hulp bij het
leren beschikbaar.

De Entreetoets
De leerlingen van groep 6 en 7 maken in april de Entreetoets.
De resultaten van deze toets laten zien hoe uw kind ervoor
staat op het gebied van Taal, Rekenen en, als de school
daarvoor kiest, Wereldoriëntatie of Studievaardigheden. In één
oogopslag ziet de leerkracht waar uw kind goed in is en waar
extra oefening nodig is.
Ook laat deze uitslag zien welk brugklastype op dit moment het
beste past bij de behaalde scores. De leerkrachten van groep 6
en 7 bespreekt de uitslag met de ouders en de kinderen.

Sommige leerlingen hebben deze extra ondersteuning nodig,
zodat ook zij een vmbo-diploma kunnen halen.

De resultaten van de toets zijn een belangrijke individuele
aanvulling op het lesprogramma voor uw kind in groep 8.

Om in deze kleinere klassen les te krijgen en deze extra
ondersteuning bij het leren te ontvangen, moet er een test
worden gemaakt: de NOT of de NIO. De test bestaat uit de
onderdelen spellen, technisch lezen, begrijpend lezen en
inzichtelijk rekenen. De uitslag van de test bepaalt of uw kind
in een klas met LWOO geplaats kan worden.

Centrale Cito Eindtoets
De leerlingen van groep 8 maken tussen 15 april en 15 mei de
Cito Eindtoets. Deze toets is verplicht voor alle leerlingen van
groep 8 in Nederland.
De toets geeft een beeld van wat de kinderen hebben geleerd
in 8 jaar onderwijs. Bij de Centrale Eindtoets maken kinderen
op drie dagdelen ( dinsdag, woensdag, donderdag ) steeds
twee uur taal- en rekenopgaven. Natuurlijk met pauzes
tussendoor.

HET PROGRAMMA VOOR DE SOCIAAL-EMOTIONELE
ONTWIKKELING
Ons programma voor de sociale en emotionele ontwikkeling is
gebaseerd op onze acht schoolregels:
• ‘Ik, jij, hij of zij… iedereen hoort erbij
• ‘Pesten is nooit goed. Zorg dat je dan aardig doet’
• ‘Als de ander praat ben je stil, dan hoor je wat hij zeggen wil’
• ‘Alle dingen hebben een doel, kapot maken is niet cool’

We ontvangen de rapportages een paar weken nadat de
Centrale Eindtoets is gemaakt. Hierin worden de scores, het
niveau én een advies voor het best passende vervolgonderwijs
getoond. De leerkracht van groep 8 bespreekt de uitslag met de
ouders en de kinderen.
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•
•
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•

groepsverband. Kinderen leren samen te leven en te werken,
met spelregels om te gaan, hun eigen mening te vormen en die
van anderen te respecteren. Ook ontdekken leerlingen hun
eigen positie in de samenleving en komen ze erachter hoe ze
zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun wijk, regio, land en
de wereld, zodat ze zich ontwikkelen tot verantwoordelijke
wereldburgers.
Het programma werkt preventief aan de veiligheid omtrent het
klassenklimaat, het pedagogische en het didactische klimaat.

‘Samen spelen, samen delen, elkaar niet vervelen’?
‘Met lachen is niets mis, zolang het niet om een ander is’
‘Rennen doe je op het schoolplein binnen moet je rustig zijn’
‘Slaan of schoppen? Daar moet je snel mee stoppen’

Iedere vier weken staat er een andere regel centraal.
Voor aanvang van een regel informeert en enthousiasmeert de
werkgroep het team over deze regel en de bijbehorende
materialen en lessen.
Het belang van het programma wordt telkens benadrukt, zodat
iedere leerkracht dit weer krachtig neerzet in zijn of haar groep.

Voor het complete lesprogramma en planningsoverzicht
omtrent SEO verwijzen wij naar het document “Lesprogramma
sociaal en emotionele ontwikkeling’, in te zien bij de directie.

Bij de start van de 4 weekse periode, wordt de regel in de klas
centraal gesteld met een bijbehorende les. Naar aanleiding van
deze les komt de leerkracht in deze periode regelmatig terug
op de regel en deze les: n.a.v. een concrete situatie in de klas,
in de buurt, in de leerstof etc.

HET BEWEGINGSONDERWIJS
In de groepen 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het
rooster. Er wordt in de klas gespeeld, op het schoolplein en in
het speellokaal. Dit verzorgt de leerkracht zelf.

Tijdens deze 4 weken staat er, passend bij de regel, ook een
onderwerp centraal wat in de media aanbod komt, waar we als
school extra aandacht aan willen besteden of wat samenvalt
met vragenlijsten of peilingen omtrent leerlingtevredenheid of
veiligheid.

Vanaf groep 1 t/m 8 krijgen alle kinderen ook gymles van
meester Erik, onze vakleerkracht gymnastiek.
De gymnastieklessen worden gegeven op de locatie Slachthuisplein 15.
De groepen 1 en 2 krijgen 1x in de week een uur gymles.
Gymkleding is nog niet verplicht, maar heeft wel onze voorkeur.
De groepen 3 t/m 8 krijgen 2x in de week gymles.
Gymkleding is dan verplicht. Ouders zijn vrij in de keuze van
gymkleding. Voorwaarde is echter, dat deze kleding alleen
tijdens de gymlessen wordt gedragen. Het dragen van gymschoenen is niet verplicht, maar we raden het wel aan i.v.m.
mogelijke infecties of bij calamiteiten waarbij de gymzaal met
spoed verlaten moet worden

Om in deze vier weken ook een koppeling te maken met thuis,
ontvangen de kinderen iedere vier weken een opdracht die ze
thuis met hun ouders kunnen uitvoeren. In de klas vindt
hierover weer een terugkoppeling plaats.
De SEO-wand in de klas, toont wat er in deze vier weken
centraal stond of waar de kinderen samen met elkaar of thuis
aan hebben gewerkt.
De leerkracht en de kinderen sluiten de periode altijd af met
een terugblik op de periode en een evaluatie.

In verband met de veiligheid verwachten we, dat kinderen met
lang haar tijdens de gymlessen hun haar in een staart dragen.
Eveneens worden ringen, armbanden, horloges, kettingen,
lange oorbellen en oorringen e.d. afgedaan en aan meester
Erik in bewaring gegeven.

Waarom dit aanbod?
Met dit programma ontwikkelen en versterken wij de sociale en
emotionele vaardigheden van kinderen individueel en in
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DE CULTUUREDUCATIE

Mochten er onverhoopt sieraden zoekraken of beschadigen,
doordat deze niet wordt afgedaan of afgegeven, dan is de
betrokken leerkracht of de school niet aansprakelijk voor de
schade.

Momenteel wordt in alle groepen aandacht besteed aan de
creatieve vakken, volgens de methode “Moet je doen”. Deze
vakken brengen evenwicht in het lesprogramma: niet alleen
het leren heeft de nadruk, ook de creatieve vorming. We
denken hierbij aan muziek, tekenen, handvaardigheid en
drama. We zijn ons aan het oriënteren op een nieuw aanbod
voor cultuureducatie, waarin ook het onderzoekend leren en
techniek en media een plaats gaan krijgen.

Na afloop van de gymles is het douchen voor de kinderen van
groep 3 t/m 8 verplicht. Het dragen van z.g. doucheslippers
tijdens het douchen is toegestaan en wordt zelfs aanbevolen.
Wanneer kinderen om een bepaalde reden niet met de gymles
mee kunnen doen, moet daarover een door de ouders/verzorgers ondertekend briefje mee naar school worden gebracht.
Als een kind niet mag douchen, willen wij daarvoor een briefje
van de huisarts.

Met het gemeentelijke programma van het Cultuurmenu en/of
de Cultuurschakel gaan alle groepen ieder schooljaar naar
Haagse musea en voorstellingen in Haagse theaters.

HET SCHOOLZWEMMEN

DE MILIEUEDUCATIE

De groepen 5 en 6 gaan eenmaal in de week schoolzwemmen
in zwembad Overbosch. De bus haalt en brengt de kinderen
van school naar het zwembad en terug. Hiervoor wordt een
bijdrage gevraagd van 22,00 euro per schooljaar.

Deze gemeentelijke instantie biedt scholen de mogelijkheid
zich in te schrijven voor bepaalde activiteiten die in het teken
staan van de natuur en het milieu. Zo maken wij bijvoorbeeld
voor de onderbouw gebruik van de “voorjaarspakketten”. Deze
pakketten bestaan uit allerlei bollen, knollen, takken en zaden
die tot volle bloei kunnen komen in de klas. Bij dit aanschouwelijke materiaal worden ook lessen geleverd.

Wanneer kinderen om een bepaalde reden niet met de
zwemles mee kunnen doen, moet daarover een door de
ouders/verzorgers ondertekend briefje mee naar school
worden gebracht.

HET GODSDIENSTONDERWIJS

DE BIBLIOTHEEKLESSEN

Wij zijn een openbare basisschool. Op onze school wordt geen
godsdienstonderwijs aangeboden. Onze leerlingen nemen in
het kader van wereldoriëntatie kennis van de diversiteit aan
geloven, levensovertuigingen en culturen in onze werelden.
Respect voor elkaar en elkaar in de waarde laten is hierbij het
vertrekpunt.

De groepen 3 tot en met 8 gaan eens in de zes weken naar de
wijkbibliotheek. De kinderen mogen zelf een boek uitkiezen en
worden vertrouwd gemaakt met het systeem.
Regelmatig verzorgen medewerkers van de bibliotheek lessen
op school of in de bibliotheek. Dit kan gaan om een schrijversbezoek, vanwege de Kinderboekenweek, het leren opzoeken
van informatie, etc.

SCHOOLGIDS OBS PRINS WILLEM ALEXANDER
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 ij werken handelingsgericht binnen
W
onze lessen
Het Directe instructiemodel is opgebouwd uit fasen:

Handelingsgericht werken is een systematische manier van
werken, waarbij we kijken naar wat ieder kind nodig heeft aan
instructie, materialen en begeleiding in het leren. Aan de hand
van deze behoeften passen we onderwijs daarop aan.
Daarnaast vormen een zorgvuldige lesvoorbereiding, de
lesopbouw en een effectieve instructie de basis van een goede
les binnen het handelingsgericht werken.

•	
Dagelijkse terugblik
	Elke les start met het terugblikken op de leerstof van de
vorige les en/of met het ophalen van voorkennis.
• Presentatie
	Deze fase begint met een overzicht wat je deze les wilt
bereiken: de doelen van de les.
	Daarna introduceert de leerkracht de nieuwe stof stapsgewijs, met gebruik van voorbeelden en door te modellen. Hij
controleert regelmatig of de leerlingen de instructie kunnen
volgen.
• (In) Oefening
	Tijdens het begeleid inoefenen gaan de kinderen, n.a.v. de
instructie van de leerkracht, dezelfde vaardigheden zelf
oefenen. De leerkracht kan hierbij een coöperatieve werkvorm inzetten, waardoor de kinderen samen de vaardigheden oefenen. De leerkracht loopt rond, observeert, stelt
vragen. Hij let op of alle kinderen betrokken blijven en de
vaardigheden goed uitvoeren.
• Individuele verwerking
	De leerlingen verwerken de leerstof zelfstandig. Tijdens de
individuele verwerking organiseert de leerkracht de verlengde instructie voor leerlingen die dit nodig hebben. Ook
kunnen kinderen met verdiepingsstof extra begeleiding
ontvangen.
	Tussendoor controleert hij het leerlingenwerk zo snel
mogelijk, zodat hij direct feedback kan geven op hun werk
of de leerling kan uitnodigen aan de instructietafel.
• Evaluatie
	De leerkracht zet de leerling aan het denken over het leeren samenwerkingsproces: Wat ging goed? Wat zou je een
volgende keer anders doen? Wat heb je deze les geleerd?
De leerkracht moedigt veel aan en geeft complimenten.

HOE GEVEN WIJ HET HANDELINGSGERICHT
WERKEN VORM?
Groepsplannen en handelingsplannen
Alle leerkrachten benoemen hoge, reële doelen voor de lange
termijn (einde schooljaar) en voor de korte termijn (tussendoelen). Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd
met leerlingen, ouders en collega’s. De doelen bepalen de
onderwijsbehoeften van de individuele leerling en/of de groep.
De doelen, de lesaanpak en onderwijsbehoeften worden
beschreven in groepsplannen en handelingsplannen. Deze
plannen worden met regelmaat geëvalueerd en aangepast,
zodat het aanbod blijft aansluiten bij de gemaakte ontwikkeling.
Het eigenaarschap van de leerling is hierbij van groot belang.
Wij zorgen ervoor dat kinderen een goede leerhouding
ontwikkelen, zichzelf hoge doelen stellen en hard werken om
dat doel te bereiken: zij zijn medeverantwoordelijk voor hun
eigen leerproces.
DIM
Voor een goede lesopbouw, geven we onze lessen zoveel
mogelijk vorm volgens de structuur van het Directe Instructie
Model ( DIM ).
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Effectieve instructie
Tijdens de effectieve instructie modelt de leerkracht de
vaardigheden of strategieën die leiden tot de oplossing. Om
verwarring te voorkomen richten zij zich tot één oplossingsstrategie. Ze gebruiken heldere taal en concrete voorbeelden.
Daarnaast zijn de leerkrachten vaardig in het stellen van de
juiste vragen en de hoeveelheid vragen. Ook spelen zij vragen
van de leerlingen terug naar de groep.
Aan het eind van de instructie, wordt deze nog een keer kort
samengevat.

Samenwerking ouders en school
De leerkracht zorgt voor een goede afstemming en wisselwerking tussen een kind, de groep en de ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief ligt bij ons als school. Maar wij hebben
ook verwachtingen over de verantwoordelijkheid van ouders.
Hierover gaan we samen in gesprek tijdens het kennismakingsgesprek, de kindgesprekken en de rapportgesprekken. Alleen
samen kunnen we de ontwikkeling van een kind optimaal laten
verlopen.

Goede voorbereiding
Een aantal lesmethoden werken met een digitale voorbereiding
volgens de fases van DIM. Voor een aantal methoden is dit niet
geval: voor deze lessen maken leerkrachten gebruik van het
programma Prowise, waardoor de lessen optimaal worden
voorbereid en kinderen zo effectief mogelijk les krijgen.

ZELFSTANDIG WERKEN
Binnen het handelingsgericht werken is ook het zelfstandig
werken in de klas goed georganiseerd. Hierdoor zijn de
leerlingen niet steeds afhankelijk van de leerkracht. Hij hoeft
niet steeds overal bij te zijn. De leerlingen hebben geleerd
problemen eerst zelf of met elkaar op te lossen of verder te
werken tot de leerkracht weer beschikbaar is voor begeleiding .
Voor de uitgestelde aandacht werken we met het stoplicht en
de timer. Met behulp van de zelfstandig werken kaartjes weet
een kind wanneer het hulp kan vragen en aan wie.

Coöperatieve werkvormen
Binnen de lessen wordt regelmatig een coöperatieve werkvorm
ingezet, zodat de leerlingen niet alleen leren van de leerkracht
maar ook van elkaar. Ze zijn actief met de leerstof bezig, ze
praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof
meer betekenis voor hen krijgt. Door de samenwerking in een
groepje, ontwikkelen leerlingen ook samenwerkingsvaardigheden zoals luisteren, hulp geven, overleggen en aanmoedigen.

Stoplicht of kaartje op rood: je mag de juf of een ander kind niet
storen: bij vragen werk je vast door aan een andere opdracht.
Stoplicht of kaartje op oranje: je mag een ander kind om hulp
vragen, maar je kan de juf nu niet storen: overleg met een
fluisterstem.
Stoplicht of kaartje op groen: je mag hulp vragen aan de juf en
aan andere kinderen: gebruik je fluisterstem.

Collegiale consultatie
Doordat onze leerkrachten bij elkaar komen kijken naar lessen,
kunnen zij met elkaar successen, vragen en adviezen bespreken
en delen. Op deze manier blijven ze constant in gesprek over
de kwaliteit van hun lessen en over het onderwijsaanbod op
maat voor de leerlingen.

Daarnaast werken de leerlingen met een week- of dagtaak. Op
deze wijze leren zij hun werk plannen en organiseren en komt
er voor de leerkracht tijd vrij voor extra begeleiding in kleine
groepen of voor individuele leerlingen.

Positieve instelling leerkrachten
Onze leerkrachten doen ertoe en maken het verschil. Zij kunnen
afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en zo het
onderwijs passend maken.
Zij stimuleren en motiveren om te ontdekken, onderzoeken en
grenzen te verleggen.

SCHOOLGIDS OBS PRINS WILLEM ALEXANDER
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Ons zorgbeleid

“SAMEN WERKEN AAN GOEDE BEGELEIDING OP
MAAT”

schat) en een rekenwand in de klas, vormgegeven vanuit de
leerdoelen van het taal- of rekenblok of thema van dat moment.
•	Elke leerkracht werkt met groepsplannen waarin de leerdoelen en doorlopende leerlijnen van een vak zijn vastgelegd
gekoppeld aan minimaal 2 instructieniveaus.
•	Er zijn werkafspraken op school waarin per vak is vastgelegd
hoe bijvoorbeeld de methode wordt gebruikt, een toets wordt
afgenomen, genormeerd, geregistreerd en geanalyseerd.

Het motto van onze zorgbegeleiding sluit aan bij de missie van
de school.
De begeleiding van onze leerlingen is er op gericht om er samen
voor te zorgen dat alle leerlingen een leuke en leerzame tijd op
de basisschool hebben, waarbij een onderwijsaanbod op maat
centraal staat. De leerlingen kunnen zich binnen hun eigen
mogelijkheden ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke,
nieuwsgierige en sociale kinderen. De school hecht hierbij belang
aan de betrokkenheid van en samenwerking met de ouders.

DE ZORGCYCLUS
OBS Prins Willem Alexander heeft een planmatige aanpak voor zorg en
ondersteuning voor alle leerlingen. Deze bestaat uit 5 fases, zoals
weergegeven in onderstaande figuur.

DE BASISBEGELEIDING
De basisbegeleiding van de leerlingen in de groep is gebaseerd
op de manier van lesgeven door de leerkracht. Iedere leerkracht drukt zijn eigen stempel op een groep, maar de basis
van het lesgeven moet hetzelfde zijn.

Plusklas

De volgende afspraken zijn leidend voor het lesgeven op OBS
Prins Willem Alexander:
•	Elke leerkracht geeft gedifferentieerde instructie en werkt
met minimaal 2 niveaugroepen. Dit is vastgelegd in de
weekplanning.
•	Elke leerkracht beschrijft de dagplanning met de leerdoelen
voor taal en rekenen voor de leerlingen op een bord in de klas.
•	Elke leerkracht werkt met het stoplicht, een timer en de
zelfstandig werken kaartjes voor het bevorderen van zelfstandigheid en omgaan met uitgestelde aandacht.
•	Elke leerkracht past wekelijks coöperatieve werkvormen toe
in zijn lessen.
•	Elke leerkracht geeft verlengde of verkorte instructie aan een
instructietafel in zijn klas ondersteund door concrete
materialen of hulpmiddelen.
•	Elke leerkracht heeft een taalwand (taal, spelling, woorden-
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Basiszorg
binnen de
groep

Licht
curatieve
zorg
binnen de
groep

Extra
ondersteuning
buiten de
groep

Verwijzing

Basisondersteuning

Onze school speelt een belangrijke rol in alle fases van zorg en
ondersteuning.

DE PLUSKLAS

Meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen leren op een andere
manier en in een ander tempo dan andere leerlingen. Het traditionele, reguliere aanbod is daar niet voldoende op afgestemd.
Om een goede leerhouding te kunnen ontwikkelen en naar
eigen vermogen te kunnen presteren hebben deze leerlingen
ook een aanbod nodig dat is afgestemd op hun mogelijkheden.
Zo kan voorkomen worden dat leerlingen gedemotiveerd
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We zorgen op OBS Prins Willem Alexander dus niet alleen voor
onderwijs op maat bij leerachterstanden of sociaal emotionele
hulpvragen, maar bieden voor meer- en hoogbegaafden ook
een onderwijsaanbod op maat.

raken, gaan onderpresteren en zich niet goed ontwikkelen.
Bij een goed aanbod zien we dat leerlingen (weer) met plezier
naar school gaan, zich herkend voelen in wie ze zijn en tot
betere prestaties komen.
We hebben op school een Plusklas voor leerlingen uit de
groepen 5 en 6 en een plusklas voor de leerlingen uit de
groepen 7 en 8.

DE BASISONDERSTEUNING
Basiszorg binnen de groep
Binnen de basisondersteuning hebben leerlingen voldoende
aan het basisaanbod van de lesmethodes. Elke leerling werkt
op zijn of haar niveau binnen het aanbod van de groep. Binnen
de basisondersteuning geeft de leerkracht instructie op twee of
drie niveaus. Hierbij staan de handelingsgerichte vaardigheden
van de leerkracht centraal.
Sommige leerlingen ontvangen dus verlengde instructie
binnen de les. Andere leerlingen krijgen juist verdieping van de
leerstof aangeboden.

Wanneer de leerling voldoet aan de criteria van de Plusklas,
nodigt de plusklascoördinator de ouders en de leerling uit voor
een gesprek.
Bij akkoord van alle partijen, start de leerling in september of
februari in de Plusklas.
De leerling krijgt 1x in de week les van de plusklasleerkracht,
waarin op projectmatige basis wordt gewerkt. Gedurende acht
weken staat één thema centraal. Aan het eind van ieder thema
houdt het kind een eindpresentatie, in de vorm van een
tentoonstelling, een presentatie of een verslag. Gedurende de
acht weken staan ook twee lessen filosoferen, vier lessen
Nieuwsrekenen en samenspel op het programma.

Licht curatieve zorg binnen de groep
Wanneer een leerling bij een vakgebied niet voldoende baat
heeft bij de verlengde instructie, dan stelt de leerkracht een
handelingsplan voor een leerling op. Binnen dit plan wordt
beschreven hoe hij met de leerling weer de aansluiting bij het
basisaanbod van de groep gaat realiseren.

Naast de opdrachten rondom het thema, werken de kinderen
met behulp van rubrieken aan een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).
De leerlingen houden hun ontwikkeling en gestelde leerdoelen
bij in een portfolio. Een leerling kan zien op welk niveau hij nu
is en waar hij naartoe wil. Hij beschrijft hoe hij aan zijn doel wil
gaan werken en wat/wie hij hiervoor nodig heeft.

De ouders worden van het handelingsplan op de hoogte
gesteld en worden gevraagd ook thuis te ondersteunen met
gerichte oefenstof of gedragsafspraken. Na 8 weken wordt het
handelingsplan geëvalueerd. De doelen zijn bereikt, waarna
het handelingsplan wordt afgesloten. Of de doelen zijn niet
bereikt, waarna de leerkracht met de intern begeleider
bespreekt welke vervolgstappen kunnen worden ingezet.

In een multo-map worden alle opdrachten en informatie
gebundeld. Deze map gaat met de leerling mee naar de klas,
zodat er ook in de klas aan de opdrachten kan worden gewerkt.
De leerlingen van de Plusklas hebben hun eigen verrijkingsaanbod vanuit de methoden en krijgen in de klas het reguliere
onderwijsaanbod compact aangeboden. Op deze wijze
houden ze tijd over om te werken uit de multo-map.
In januari en in juli vindt er een evaluatie plaats omtrent de
gemaakte ontwikkelingen en het welbevinden.
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EXTRA ONDERSTEUNING BUITEN DE GROEP
Als een kind ondanks extra aandacht vanuit het handelingsplan toch niet die ontwikkeling doormaakt en/of vooruitgang
boekt, die verwacht mag worden, kan er een bespreking in de
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EEN VERWIJZING

Interne Zorg Commissie (IZC) of de School Ondersteunings
Commissie (SOC) volgen.

Wanneer de extra ondersteuning die de leerling ontvangt niet
die ontwikkeling of vooruitgang blijkt te realiseren, vindt er
opnieuw overleg plaats in een SOC. Hierin wordt opnieuw
gekeken naar alle beschikbare gegevens en gemaakte ontwikkelingen of stagnaties.
Er wordt een advies uitgebracht voor een type school/cluster
binnen het Speciaal Onderwijs of Speciaal BasisOnderwijs.
Ouders moeten akkoord gaan met dit advies en toestemming
geven voor een verwijzing naar het SO of SBO. De intern
begeleider contact de SO/SBO school voor uitwisseling van
gegevens en de aanvraag voor een observatie.

De samenstelling van de IZC van OBS Prins Willem Alexander:
• de onderwijsadviseur van SPPOH
• de school maatschappelijk werker
• de orthopedagoog / psycholoog vanuit het HCO
• de schoolarts of jeugdverpleegkundige vanuit JGZ
• de intern begeleiders
• de groepsleerkracht
• een directielid
• de ouders
Voor bespreking van een kind in de Interne Zorgcommissie is
schriftelijke toestemming van de ouders nodig.

De desbetreffende school komt observeren en bevestigt al dan
niet een passende onderwijsplek voor de leerling te kunnen
bieden. Bij bevestiging vraagt de intern begeleider de toelaatbaarheidsverklaring aan met behulp van een groeidocument.
De onderwijsadviseur van Stichting Passend Primair Onderwijs
Haaglanden (SPPOH) is hierin ondersteunend en adviserend.
De aanvraag wordt beoordeeld door SPPOH.

De Interne Zorgcommissie kan een handelingsgericht advies
aan de leerkracht geven of de ouders het advies geven externe
hulp voor het kind aan te vragen. Ook kan het advies gegeven
worden om nader onderzoek te laten doen.
Wanneer de school niet meer aan de onderwijsbehoeften van
een kind kan voldoen en er niet genoeg ondersteuning
gegeven kan worden, wordt in de SOC beoordeeld of het kind
beter ondersteund kan worden door extra hulp aan te vragen in
het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so).
Deze commissie bestaat uit 3 leden, namelijk: de intern
begeleider, de schoolmaatschappelijk werker en de adviseur
passend onderwijs.

Ouders worden in dit proces begeleid door de intern begeleider. Ze brengen een bezoek aan de school en worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Bij akkoord vanuit alle partijen volgt de plaatsing van de
leerling op de nieuwe school.

DE ZORGKALENDER

Naar aanleiding van deze adviezen en/of onderzoeken, kan een
leerling extra ondersteuning buiten de groep ontvangen. Dit
kan extra ondersteuning zijn van de remedial teacher, van de
intern begeleider, een logopediste, een schoolmaatschappelijk
werker, een ambulant begeleider van jeugdzorg, een deskundige dyslexie of dyscalculie, etc.
Dit kan ondersteuning zijn die binnen of buiten de school
plaatsvindt.

De zorg en begeleiding van leerlingen duurt niet één jaar, maar
geldt voor de hele schoolperiode van een leerling. Daarom
hebben we onze werkwijze vastgelegd in een zorgkalender en
is er elk jaar duidelijk wanneer er wat van een leerkracht wordt
verwacht.
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SVIB

Op schoolniveau bespreken we met het team twee keer per
jaar de Cito LVS resultaten.
Ons zorgbeleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd met het team
en het management.

Twee collega’s in onze school zijn gecertificeerd School Video
Interactie Begeleider ( SVIB ). Dit is een methodiek om de
interactie leraar- leerling te filmen, analyseren en te bespreken.
Beelden geven veel inzicht in sterke vaardigheden, maar ook in
leerpunten. Vanuit dit inzicht kunnen bestaande en nieuwe
vaardigheden worden ontwikkeld.
Deze werkwijze is concreet en geschikt voor alle situaties waarin
leerkracht, kind of groep een steuntje in de rug nodig hebben.

DOUBLEREN OF VERSNELLEN
Doublure
De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat
de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen
doorlopen.
Bij OBS Prins Willem Alexander kan het voorkomen dat kinderen
niet altijd goed presteren en een jaar doubleren c.q. zittenblijven.
Sommige kinderen hebben namelijk meer leertijd, meer
instructie, meer oefeningen en/of meer herhalingen nodig.

Het inzetten van SVIB (School Video Interactie Begeleiding)
voor een leerling kan alleen plaatsvinden, als de ouders van
het betreffende kind schriftelijk toestemming hebben gegeven.
Voor het inzetten van SVIB voor een leerkracht wordt er geen
toestemming gevraagd aan ouders. Het is dan niet gericht op
een kind in het bijzonder. De opnames worden alleen bekeken
door de groepsleerkracht en degene die de opnames maakt,
eventueel aangevuld met de intern begeleider van de school.
Wanneer u geen toestemming heeft gegeven voor het filmen
van uw kind, worden er maatregelen genomen zodat uw kind
tijdens het filmen van de leerkracht niet in beeld komt.

Doubleren komt in principe alleen voor in groep 1 t/m 5 en
indien mogelijk in een zo vroeg mogelijk stadium. Slechts in
bijzondere omstandigheden kan doubleren in hogere groepen
worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld door langdurige
ziekte, gezinsomstandigheden, meertalige problemen,
sociaal-emotionele problemen etc.
Procedure
•	Met de intern begeleider wordt overleg gevoerd over de
prestaties en een eventuele doublure. Er wordt door de
leerkracht een handelingsplan opgesteld. Binnen dit plan
wordt beschreven hoe hij met de leerling weer de aansluiting
bij het basisaanbod van de groep gaat realiseren.
De ouders worden van het handelingsplan op de hoogte
gesteld en worden gevraagd ook thuis te ondersteunen met
gerichte oefenstof of gedragsafspraken. Na 8 weken wordt
het handelingsplan geëvalueerd. Wanneer nodig, wordt een
vervolgplan opgesteld.
•	Als er toch sprake is van onvoldoende vooruitgang en
resultaten worden de ouders bij de tweede rapportbespreking in maart ingelicht en wordt met hen gesproken over een
eventuele doublure.

VOLGEN VAN DE ZORG EN DE KWALITEIT VAN ONS
ONDERWIJS
We zijn trots op onze kwaliteitszorg, maar deze moet wel
worden geborgd en door het team worden uitgevoerd. Het
moet duidelijk zijn wat er moet gebeuren, wanneer en hoe.
Omdat we als school systematisch en doelgericht werken aan
de maximale prestaties van onze leerlingen, zien we dit terug in
onze resultaten. In de resultaten van een kind, van de groep en
van de school. Om hierin scherp te blijven, worden de resultaten
van het kind en de groep door de intern begeleiders met de
leerkrachten besproken. Dit gebeurd drie keer per schooljaar.
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worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs
blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

•	Het definitieve gesprek met de ouders over de doublure is
uiterlijk in mei.
De beslissing over een doublure of overgang wordt in overleg
tussen leerkrachten en intern begeleider genomen. De
leerkrachten hebben hierin een belangrijke inbreng.

School Ondersteunings Profiel
Een schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een wettelijk
verplicht document voor elke school. Een schoolondersteuningsprofiel wordt door een schoolteam opgesteld en het team
beschrijft in het profiel op welke manier de school passend
onderwijs realiseert. Het bestuur stelt het schoolondersteuningprofiel eenmaal in de vier jaar vast. De medezeggenschapsraad van onze school heeft adviesrecht.

Versneld overgaan
Soms zijn kinderen op alle gebieden verder dan hun leeftijdsgenoten.
De leerkracht kan dan in overleg met de IB-er en ouders
beslissen dat een leerling eerder met de volgende groep mee
gaat draaien om hem/haar de ontwikkelingskansen te geven
waar het kind aan toe is.

Het schoolondersteuningsprofiel heeft verschillende functies:
•	Het profiel geeft ouders inzicht in de wijze waarop onze
school basisondersteuning en extra ondersteuning realiseert
en welke kennis en kunde bij ons op school aanwezig is;
•	Het profiel geeft input voor het samenwerkingsverband, om
vast te stellen of alle scholen samen een dekkend netwerk
vormen van passend onderwijs voor alle leerlingen in onze
regio Haaglanden;
•	Het profiel is ook een houvast bij de afweging of we voor
leerlingen met een onderwijsbehoefte passend onderwijs
kunnen bieden.

MELDCODE
Een basisschool heeft een signaleringsfunctie wat betreft
zorgen rondom de ontwikkeling van de leerlingen. Onze school
werkt met de meldcode kindermishandeling en huiselijk
geweld en de landelijke verwijsindex. Mochten er zorgen zijn
rondom kinderen, dan zal dit met de ouders worden besproken.
Er kan besloten worden tot een melding bij bureau jeugdzorg
als de school merkt dat de ontwikkeling van een leerling
ernstig wordt belemmerd. Dit wordt aan ouders gemeld.

Bij de directie en op de website van de school is ons SOP ter
inzage beschikbaar.

Sinds 1 juni 2013 is het werken met de meldcode een wettelijke
verplichting voor alle organisaties die met kinderen en
volwassenen werken. Deze meldcode geeft richtlijnen voor
scholen wat ze moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld.
De meldcode staat op: www.meldcode.nl

SAMENWERKINGSPARTNERS
Adviseur passend onderwijs
De adviseur passend onderwijs van het Samenwerkingsverband
Passend Primair Onderwijs Haaglanden, SPPOH, ondersteunt
onze school en ouders (meestal in overleg met de school) in
situaties waar waarschijnlijk extra ondersteuning nodig is of
dringende problemen (dreigen te) ontstaan. Het gaat dan om
extra ondersteuning via een arrangement vanuit het samenwerkingsverband of een toelaatbaarheidsverklaring tot het
speciaal basisonderwijs via een zogeheten groeidocument.

PASSEND ONDERWIJS
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het
onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van
hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking.
Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo

SCHOOLGIDS OBS PRINS WILLEM ALEXANDER

36

Oudercoach
Onze oudercoach, Lydia van Herk, begeleidt en ondersteunt
ouders, verzorgers en volwassen familieleden van leerlingen,
voor zover zij een relevante rol spelen in het leven van de
kinderen.
Zij doet dit op de locaties OBS Prins Willem Alexander en
peuterleerplek De Kleine Prins.
De oudercoach signaleert problemen en legt het eerste
laagdrempelige contact. Ze geeft voorlichting en organiseert
activiteiten om ouders toe te rusten voor hun opvoedingstaak.
Ze initieert en start ondersteuningstrajecten op, maakt
drempels bij het traject inzichtelijk en ondersteunt bij het
nemen van de drempels. Daarbij houdt ze zicht op het verloop
van het traject.
Bij trajecten die om een intensievere of specialistische
begeleiding vragen, verwijst zij door naar andere instanties of
de school maatschappelijk werker.
Lydia van Herk is op maandag en donderdag aanwezig.

Schoolmaatschappelijk werk
Onze school heeft de beschikking over een schoolmaatschappelijk werker van Xtra plus: Regine Bijl. Zij is op maandagen en
donderdagen op onze school aanwezig.
Bij de schoolmaatschappelijk werker kunnen zowel ouders,
leerlingen als leerkrachten voor hulpvragen terecht.
Ouders kunnen op eigen initiatief langskomen.
Leerlingen worden aangemeld via de intern begeleider.
De schoolmaatschappelijk werker biedt kortdurende preventieve begeleiding aan kinderen en kortdurende ondersteuning
aan ouders. Het gaat daarbij om sociaal-emotionele, opvoedings- of maatschappelijke problematiek, met thema’s als
zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, gedragsproblemen,
leerproblemen, de thuissituatie, opvoedkundige vragen en
pesten.
Leerlingen worden individueel of soms in groepsverband
begeleid, spelenderwijs via gesprekken en oefeningen.
Daarnaast verzorgt de schoolmaatschappelijk werker het
aanmelden of doorsturen naar passende hulpverlening, denkt
mee met de school en met ouders over de zorgbehoefte van de
leerling, begeleidt ouders in het toestemmen van het zorgproces,
bemiddelt bij de contactlegging met en het begeleiden van
ouders en leerlingen bij het bezoek aan een instantie die de
begeleiding of hulpverlening gaat uitvoeren.
Ook biedt ze consultatie, informatie en advies en signaleert in
het kader van preventie en belangenbehartiging. Ze brengt de
sociale kaart in beeld en maakt aanpassingen bij veranderingen in de sociale kaart.
De schoolmaatschappelijk werker werkt samen en wisselt
informatie uit met de intern begeleiders, de gezinscoach,
medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG),
Jeugd gezondheidszorg , GGZ, Jutters, Jeugdformaat, welzijn
en het sociaal wijkzorgteam.
De schoolmaatschappelijk werker sluit aan bij de IZC.
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Belangrijke regels en afspraken op
school

OVERTREDING GEDRAG: DE GELE EN RODE KAART

stelt de internbegeleider en de ouders op de hoogte.
Op de gele kaart zetten de leerkracht en de leerling een handtekening; vervolgens gaat de kaart mee naar huis en komt de volgende
dag terug met een handtekening van ouder/verzorger erop.
Op de rode kaart komen eveneens de handtekeningen van
leerkracht en leerling; vervolgens gaat de kaart mee naar huis
en belt de leerkracht naar de ouders. De leerkracht nodigt de
ouders uit voor een gesprek op school.
De kaart met handtekening van ouder/verzorger neemt het
kind terug naar school.

Ieder kind moet zich veilig voelen op school. Wij gaan uit van
positief gedrag bij elk kind en benoemen wat wij willen zien bij
de kinderen (bijv. hang je jas op i.p.v. gooi die jas niet op de
grond). Positief gedrag wordt beloond door bijv. een compliment te geven.
Toch kan het voorkomen dat er kinderen zijn die moeite
hebben om zich aan de regels te houden. Door het hanteren
van de gele en rode kaart, willen wij proberen het kind bewust
te maken van zijn negatieve gedrag. Het is de bedoeling dat het
kind zijn/ haar gedrag hierdoor gaat verbeteren.
In het principe geldt het hanteren van een gele en rode kaart
voor de groepen 4 t/m 8. Ter uitzondering kan het ook gebruikt
worden in lagere groepen.

Mocht het kind zich blijven misdragen, ook na een gesprek met
de ouders, dan kunnen er verdere stappen worden ondernomen vanuit de directie.
De gele en rode kaarten gelden voor een periode van vakantie tot
vakantie, na de vakantie begint een kind weer met een schone lei.

Uitleg met betrekking tot de kaarten:
•	Een gele kaart is bedoeld als waarschuwing. Deze kan
gegeven worden bij bijvoorbeeld vernieling van spullen, grof
taalgebruik, respectloos gedrag, etc.
•	Na 2 gele kaarten krijgt het kind bij de derde overtreding een
rode kaart.
•	Het kan ook voorkomen dat een kind meteen een rode kaart
krijgt. U kunt hierbij denken aan een overtreding waarvoor
een gele kaart de ernst van de overtreding niet dekt. Dit kan
zijn bij fysiek geweld, het uitschelden van een leerkracht, etc.

SCHORSING EN VERWIJDERING
Het kan noodzakelijk zijn om over te gaan tot schorsing of zelfs
verwijdering van een leerling. Een besluit daartoe wordt
genomen door de directeur van de school.
Voor schorsing en verwijdering van een leerling bestaat een
aantal voorschriften. In voorkomende gevallen zullen deze
voorschriften zeer nauwkeurig worden gevolgd, omdat leerling
en ouders recht hebben op een zorgvuldige behandeling.
Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen leerling en
ouders bezwaar aantekenen tegen het besluit van de school
inzake schorsing en verwijdering.

Op het moment van de overtreding legt de leerkracht kort uit
waarom een kind een gele of rode kaart krijgt. Wanneer er tijd
voor is wordt er meteen over verder gepraat. Anders wordt er
met een kind een later moment op de dag afgesproken om
over de situatie verder te praten.

Bij schorsing worden de volgende regels in acht genomen:
De directeur van de school kan een leerling voor een periode
van ten hoogste één week schorsen;

Als een kind een gele/rode kaart heeft gekregen, maakt de
leerkracht hiervan een kort verslagje in het leerlingdossier en
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Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met opgave van
redenen aan de leerling en aan de ouders meegedeeld;
Bij schorsing voor langer dan een dag wordt het bevoegd gezag
en de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen van dit
feit in kennis gesteld.

contact met de intern begeleider van de andere school. Daarna
wordt van de betrokken leerling een onderwijskundig rapport
gemaakt, dat naar de ontvangende school wordt verzonden.
Op die wijze kan de ontvangende school op een juiste wijze
inspelen op het niveau van de nieuwe leerling.

Voor het verwijderen van leerlingen:
Hierbij wordt een procedure gevolgd waarbij ouders betrokken
zijn en de gemeente (i.c. de leerplichtambtenaar) en de
inspectie een speciale rol vervullen.
De voorschriften luiden als volgt:
Het bevoegd gezag van de school kan besluiten tot definitieve
verwijdering van een leerling. Voordat een besluit daarover
genomen wordt, moet het bevoegd gezag de leerling en diens
ouders in de gelegenheid stellen om gehoord te worden. Een
leerling mag, gedurende het schooljaar, niet op grond van
onvoldoende vorderingen worden verwijderd.
Een besluit tot definitieve verwijdering van een leerling moet
schriftelijk en met opgave van redenen aan de leerling en diens
ouders worden medegedeeld. De dagtekening van dit besluit
markeert tevens het begin van de periode van 8 weken, waarin
de school (aantoonbaar) moet proberen een andere school of
instelling voor de leerling te vinden. Een kopie van dit besluit
wordt terstond aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling gezonden.
Definitieve verwijdering van een leerling vindt pas plaats als de
directeur van de school ervoor gezorgd heeft, dat een andere
school of instelling (b.v. vormingsinstituut of school voor
beroepsbegeleidend onderwijs) bereid is de leerling toe te laten.

STUDENTEN

Nieuw talent krijgt bij ons de kans om te groeien.
Jaarlijks lopen er studenten van het ROC Mondriaan ( opleiding
tot onderwijsassistent ) en de Haagse Hogeschool ( opleiding
tot of leerkracht basisonderwijs ) stage op onze school. Zij
overhandigen bij aanvang van de stageperiode een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) en ondertekenen een stagecontact
vanuit de opleidingsschool en onze school.
Onze stage-coördinatoren en de interne coach dragen zorg
voor de aanname van de studenten, het verdelen van de
studenten binnen de school en het onderhouden van contacten met de opleidingsscholen. Tijdens of bij afsluiting van de
stageperiode vervullen zij een rol bij een lesbezoek of het
assessment.
De groepsleerkracht is de mentor van de student en begeleidt
deze in het leer- en werkproces. Hij/zij blijft hierbij te allen tijde
verantwoordelijk.
De PABO-studenten worden in het laatste jaar van hun
opleiding Lio-ers ( leraren in opleiding ) genoemd. Zij leiden, na
een aanloopperiode, wekenlang zelfstandig de groep. De
groepsleerkracht verricht in deze periode andere werkzaamheden, maar blijft verantwoordelijk en zal de Lio-er in het
werkproces blijven begeleiden.

UITSCHRIJVEN
Als alles volgens verwachting verloopt, verlaat een leerling de
school aan het eind van groep 8 om zijn/ haar schoolcarrière
voort te zetten op een school voor voortgezet onderwijs. Het
kan natuurlijk ook zo zijn dat een leerling de school tussentijds
verlaat om een andere reden, zoals een verhuizing, een verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs of een verwijdering.
In alle gevallen heeft de intern begeleider van onze school eerst

VERVANGING BIJ ZIEKTE

Wanneer een leerkracht ziek is, dan lossen wij dit probleem
intern op.
In het uiterste geval kan het gebeuren, dat we een groep naar
huis moeten sturen. Hiervan wordt u bijtijds op de hoogte
gesteld.
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Informatie voor ouders
website, wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.
Daarnaast worden per klas de doelen beschreven die voor de
verschillende vakken per periode behaald moeten worden.
Zo bent u altijd op de hoogte van wat uw kind gaat leren.

Een goed contact tussen school en thuis vinden wij heel
belangrijk.
Uit onderzoek is ook bewezen dat een goede samenwerking
tussen school en thuis en de betrokkenheid van ouders bij de
ontwikkeling van hun kind, het welbevinden en de prestaties
van een kind bevordert.
Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op
school, over algemene schoolzaken en over de ontwikkeling en
de resultaten van uw kind. We stellen het zeer op prijs als u ons
van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt.
We hebben een actieve Medezeggenschapsraad en Ouderraad.
Een vaste groep overblijfmoeders organiseert de mogelijkheid
om tussen de middag op school over te blijven.
Daarnaast doen wij graag een beroep op u als ouders, om aan
allerlei activiteiten in de klas en in de school deel te nemen en
mee te helpen met de organisatie van deze activiteiten.

DE VOORTGANG EN ONTWIKKELING VAN UW KIND
Als team vinden wij het erg belangrijk om met elkaar in gesprek
te zijn over de ontwikkelingen van uw kind. Wij kiezen daarom
voor een kennismakingsgesprek aan het begin van het
schooljaar en kind- en rapportgesprekken gedurende het
schooljaar.
Het kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht
U wordt in week 1 tot en met 4 van het nieuwe schooljaar
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht. Na een korte kennismaking, praat u samen verder
over het welbevinden van uw kind, belangrijke klassenzaken en
de inhoud van het speel- en/of leeraanbod van dat schooljaar.
Ook praat u samen over hoe het afgelopen schooljaar is
gegaan. Wat zijn talenten van uw kind en waarmee heeft hij/zij
nog moeite? Hoe kunt u daar thuis in helpen en begeleiden ?
Hoe kan de leerkracht in de klas hierin ondersteunen en
begeleiden? En wat vraagt dat van uw kind thuis en op school?
Het gesprek duurt 15 minuten. U ontvangt hiervoor een
uitnodiging.

HOE INFORMEREN WIJ OUDERS?
Nieuwsbrieven voor ouders
Iedere maand ontvangt een nieuwsbrief waarin u als ouder op
de hoogte wordt gehouden van gebeurtenissen op school,
activiteiten van de groepen en informatie over spelen en leren
op school en thuis.
Brieven aan ouders
Via onze brieven wordt u geïnformeerd over of uitgenodigd
voor activiteiten, gesprekken of andere zaken die op dat
moment spelen in de school of in de klas.

Kindgesprekken en rapportgesprekken
De kinderen van de groepen 1 krijgen aan het eind van het
schooljaar, in juni, hun eerste rapport. Gedurende het schooljaar worden ouders twee maal uitgenodigd om te praten over
het welbevinden en de gemaakte ontwikkelingen van hun kind.
De kinderen van de groepen 2 krijgen twee keer per schooljaar
een rapport, in maart en juni. De rapporten van november en
maart worden op de rapportmiddag en -avond met de ouders
besproken en uitgereikt.

De website
Op onze website www.obspwaschool.nl kunt u alle informatie
over onze school terugvinden, die ook in deze schoolgids is
beschreven.
Ook vindt u hier per klas een pagina met de laatste klassenberichten en leuke foto’s. Wij plaatsten alleen foto’s op de
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De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 krijgen drie keer per
schooljaar een rapport, in november, maart en juni.
De rapporten van november en maart worden op de rapportmiddag en -avond met de ouders besproken en uitgereikt.
U ontvangt hiervoor een uitnodiging. U levert een strookje in
bij de leerkracht waarop u aangeeft welke dag en tijdstip uw
voorkeur heeft.
Bij het rapport in juni volgt geen officiële bespreking. Indien u
daaraan wel behoefte heeft, kunt u wel een afspraak maken
met de groepsleerkracht.
Een kind- of rapportgesprek duurt 10 minuten.
Het kan zijn dat u naar aanleiding van het rapport nog wat
langer van gedachten wilt wisselen met de groepsleerkracht.
Dat kan natuurlijk altijd. Wij vragen u dan een aparte afspraak
te maken om samen verder te praten.

HECHT

DE OUDERRAAD (OR)

Vanuit het programma voor de sociaal emotionele ontwikkeling
(SEO) op onze school, zijn ook opdrachten gemaakt voor thuis.
Iedere vier weken staat er een andere schoolregel centraal,
waar omheen het SEO-programma is opgesteld. U ontvangt
dus ook iedere vier weken een opdracht voor thuis, de
HECHT-opdracht. Op deze manier kunt u ook thuis aandacht
aan de regel besteden. Uw kind neemt deze opdracht weer
mee naar school, waarna de leerkracht hier in de klas met de
kinderen weer aandacht aan besteedt.
We hopen dat u hierin met ons samenwerkt en het belang van
de opdrachten steunt.

We hebben een betrokken ouderraad. De ouderraad organiseert
diverse activiteiten op onze school. Ook ondersteunen zij de
school bij activiteiten, zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaas,
Het Nationaal Schoolontbijt, etc. Eén keer in de maand
vergaderen de ouders van de OR samen met Lydia van Herk,
onze oudercoach.. Tijdens deze vergaderingen worden alle
activiteiten, belangrijke zaken of vragen die bij ouders leven
besproken.

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
We hebben een actieve Medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie
teamleden die de ouders en het schoolteam vertegenwoordigen. De MR heeft het recht de directie en het schoolbestuur
te adviseren over plannen die met het onderwijs te maken
hebben. Wanneer de directie veranderingen voorbereidt in de
opzet van het onderwijs moet zij eerst de medezeggenschapsraad horen.
De medezeggenschapsraad wordt eens per drie jaar gekozen
uit de ouders en het team.

Tussentijdse gesprekken of informatiebijeenkomsten
Natuurlijk kunt u ook altijd tussen de kennismakings- en
rapportgesprekken met de leerkracht in gesprek. Wanneer er
dingen spelen in de thuissituatie of er zorgen zijn omtrent de
ontwikkeling van uw kind dan kan u altijd met de leerkracht
een afspraak maken voor een gesprek.
Ook kan de leerkracht u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst, specifiek voor de groep van uw kind. Bijvoorbeeld voor
informatie over de Entreetoets in groep 7 of de Cito Eindtoets
en het vervolgonderwijs in groep 8.

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Eens per jaar belegt de oudergeleding van de medezeggenschapsraad samen met de ouderraad een jaarvergadering
voor alle ouders van de school. Tijdens deze vergadering
worden de nieuwe leden van de ouderraad gekozen. Tijdens
een koffie en thee-inloop leggen de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad en de ouderraad verantwoording af
over hun activiteiten en de daarmee samenhangende uitgaven.

Contact met de leerkracht vindt altijd plaats voor of na
schooltijd. Om 8.30 uur en om 12.45 uur starten de lessen en
gaat de aandacht naar de kinderen. Mocht u nog niet zijn
uitgesproken, dan vragen wij u een afspraak met de leerkracht te maken.

De personeelsgeleding en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad maken wij in de eerste nieuwsbrief voor ouders
en op het bord in de hal aan u bekend.
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kijkmoment in de klassen. Daarnaast zijn ouders welkom bij
de boekbespreking en de spreekbeurt van hun kind.
Bij de kijkmomenten informeren de kinderen hun ouders over
hun schoolontwikkeling of een project waar zij aan mee doen.
De leerkracht maakt met de kinderen de uitnodigingen voor
deze kijkmomenten.
Koffie en thee-inloop
Vijf keer per jaar organiseren we een schoolbrede informatieve
bijeenkomst. Hiervan worden vier bijeenkomsten ingevuld met
onderwerpen waarover we ouders vanuit school graag willen
informeren of waar ouders zelf graag meer over willen weten.
In de laatste bijeenkomst inventariseren we met elkaar waar de
behoefte ligt voor de bijeenkomsten voor het volgende schooljaar.
De bijeenkomsten worden verspreid over het schooljaar
georganiseerd door de werkgroep ouderbetrokkenheid. De
data en onderwerpen worden bekend gemaakt in de nieuwbrief voor ouders en op de website van de school.

De samenstelling van de ouderraad maken wij in de eerste
nieuwsbrief voor ouders en op het bord in de hal aan u
bekend. Bij wijzigingen in samenstelling tijdens het schooljaar,
zal dit ook in de nieuwsbrief voor ouders worden medegedeeld.
Wij zoeken nog ouders om de ouderraad uit te breiden!

OUDERACTIVITEITEN

Nederlandse les
Wilt u Nederlands leren? Ook dit schooljaar starten we weer
met de Nederlandse lessen voor ouders.
Een docente van het Mondriaan College, verzorgt deze lessen.
Wanneer: ieder maandag van 13.00 - 15.00 uur
Waar: in de teamkamer van onze school, gebouw Laakweg
U bent van harte welkom!

Uitstapjes met de klas
Regelmatig gaan de klassen naar een museum, een theater, de
bieb, het bos, etc.. De leerkracht informeert u wanneer een
uitstapje plaatsvindt en hierbij ouderhulp nodig is.
Ouderinloop
Wij vinden het belangrijk dat ouders op hoogte zijn van onze
onderwijsaanpak in de klassen en samen met hun kind kunnen
deelnemen aan activiteiten in de klas. Daarom organiseren wij
de ouderinloop in de klassen.
De groepen 1 en 2 hebben iedere woensdagochtend ouderinloop van 08.30 - 09.00 uur. Tijdens deze inloop kunnen ouders
samen met hun kind een spel spelen, een boekje lezen, een
puzzel maken etc..
De groepen 3 en 4 hebben iedere eerste vrijdag van de maand
ouderinloop van 08.30 - 09.00 uur. Ouders kunnen tijdens deze
inloop zelf ervaren hoe er les wordt gegeven en krijgen tools
om hun kind thuis te helpen of ondersteunen.
De groepen 5 t/m 8 organiseren twee maal per jaar een

U kunt hierover ook informatie vragen bij onze Oudercoach:
Lydia van Herk.

SCHOOLFOTO’S
In de tweede helft van het schooljaar komt de schoolfotograaf.
Naast een klassenfoto, wordt er een portretfoto en een broertjezusje foto gemaakt.
De foto’s kosten samen ca. € 10,00 euro.
De keuze om de foto’s wel of niet te kopen ligt bij de ouders zelf.
Via een brief wordt u op de hoogte gesteld over de verkoopdata van de foto’s.
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SCHOOLMELK

rekeningen van de behandeling van uw kind meestal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar indienen en hoeft u de kosten
van de behandeling niet eerst zelf voor te schieten. De meeste
behandelingen die jeugdtandzorg aanbiedt worden voor
jongeren tot en met de leeftijd van 17 jaar door alle zorgverzekeraars uit de basisverzekering vergoed. Alle behandelaars bij
de Jeugdtandzorg hebben bewust gekozen voor het werken
met kinderen.
Inschrijving bij Jeugdtandzorg West biedt ouders en kinderen
het voordeel dat de halfjaarlijkse controle op school wordt
uitgevoerd. De controle van het gebit en eventuele behandeling wordt dan via school geregeld met de “haal- en brengservice” van Jeugdtandzorg West. Dit houdt in dat de deelnemende kinderen op school worden gecontroleerd en fluoride
krijgen. De school stelt hiervoor een ruimte ter beschikking.
Wanneer een behandeling nodig is of als er röntgenfoto’s
moeten worden gemaakt, dan worden de kinderen in groepjes
onder deskundige begeleiding onder schooltijd opgehaald en
naar het centrum gebracht. Van de behandeling krijgt u vooraf
bericht, zodat u alsnog kunt besluiten bij de behandeling
aanwezig te willen zijn.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.jeugdtandzorgwest.nl

Kinderen kunnen melk drinken tijdens de ochtendpauze of
tussen de middag. Deze melk wordt geleverd via Campina. Er
bestaat de mogelijkheid om halfvolle- of volle melk, chocomel
of yogidrink te bestellen.
Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar.
Na de aanvraag duurt het 2 á 3 weken voor het kind daadwerkelijk melk krijgt. Opzeggen en wijzigen van de schoolmelk kunt
u maar op een aantal data per jaar doen, dit staat vermeld in
de folder.
De school krijgt bericht van Campina welke kinderen melk
krijgen. De eerste twee dagen na een vakantie wordt er geen
melk geleverd.
De melk van kinderen die ziek of afwezig zijn wordt niet
bewaard, als u deze wilt hebben, dient u de melk zelf bij de
school op te halen.

SCHOOLVERZEKERING
Het onderwijzend personeel en hulpouders zijn collectief
verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Ook dit schooljaar hebben we een collectieve ongevallenverzekering
afgesloten voor alle kinderen. De kinderen zijn dan het hele
jaar verzekerd voor ongevallen als zij met school op pad gaan;
dus niet alleen tijdens het schoolreisje.
De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken of kapotgaan van zaken die de kinderen zelf meenemen

SCHOOLTANDARTS

Activiteiten voor kinderen

COOL & SCOOL

ZOMERFEEST

Ieder schooljaar doen we mee aan activiteiten in het kader van
‘de verlengde schooldag’.
We vinden het belangrijk dat de kinderen de mogelijkheid krijgen
om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Dit betekent dat er
na schooltijd activiteiten zijn voor de kinderen van de groepen
1 t/m 8 in de vorm van kook-, techniek- en sportcursussen.

Als afsluiting of als begin van het schooljaar vieren wij om het
jaar een zomerfeest.
Alle kinderen en volwassenen zijn van harte welkom op dit
feest. Er is dan van alles te doen, zoals leuke spelactiviteiten,
springen op het luchtkussen, een loterij (met mooie prijzen),
een rommelmarkt voor volwassenen, etc..

Deze activiteiten worden georganiseerd door SCOOL en COOL.
SCOOL: Schoolsport Club Onderwijs & Omgeving Laak, is een
schoolsportvereniging in stadsdeel Laak.
COOL: Cultuur Onderwijs & Omgeving Laak, is een cultuurclub
in stadsdeel Laak.
SCOOL en COOL werken samen met een groot aantal sportaanbieders en verenigingen voor 8 scholen, waaronder onze school,
om ons aanbod van naschoolse activiteiten vorm te geven.

SPORTDAGEN
Een keer per jaar wordt er op onze school een sportochtend
voor alle leerlingen georganiseerd. Er wordt dan een beroep
gedaan op uw hulp. Voor de groepen l en 2 is het een spelletjesochtend op het schoolplein. Voor de groepen 3 t/m 8 een
sportochtend op het sportveld.
Met Koningsdag is er een wijkbrede sportdag voor de groepen
3 t/m 8.
Groep 5 doet mee aan de Multiculturele Sportdag, een
sportdag speciaal voor alle groepen 5 in Den Haag.
Groep 8 doet mee aan de Sportolympiade, een sportdag
speciaal voor alle groepen 8 in Den Haag.

De activiteiten duren ongeveer 10 weken. Per periode krijgen
de kinderen de mogelijkheid zich gratis in te schrijven, met
toestemming van de ouders. Het aantal plaatsen per sport is
beperkt. Kinderen die ingeloot worden bij een sport van hun
keuze dienen daarom elke keer te komen. Alleen bij ziekte kan
worden afgemeld.
Tijdens de laatste les worden de ouders/ verzorgers vaak
uitgenodigd om te komen kijken.
De cursussen vinden plaats op school of bij andere dichtbij
zijnde sportzalen en velden in de wijk. De lessen worden door
vakdocenten gegeven.

SCHOOLREIS
Voor de groepen 1 t/m 7 wordt elke zomer een schoolreis
georganiseerd. De groepen 1 t/m 4 worden meestal ingedeeld
in groepjes en lopen de gehele dag onder begeleiding van een
leerkracht of ouder door het park. De hogere groepen worden
niet in groepjes verdeeld, maar mogen zelfstandig het park
bekijken.

Zowel SCOOL als COOL worden bekostigd uit extra subsidies
van de Gemeente Den Haag.
Met vragen kunt u terecht bij Marijn Romers: scoolpwa@gmail.com

De Jeugdtandzorg West verzorgt al vele jaren tandheelkundige
zorg in Den Haag voor kinderen en jongeren in de leeftijd van
2 tot 22 jaar. Jeugdtandzorg West is een door het ministerie van
VWS erkende instelling voor Jeugdtandverzorging. Jeugdtandzorg heeft overeenkomsten met de meeste zorgverzekeraars in
het kader van de zorgverzekeringswet. Hierdoor kunnen zij
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WERKWEEK
Als afsluiting van de periode op de basisschool gaat groep 8 op
werkweek. Deze meerdaagse schoolreis staat in het teken van
sport, spel en educatie.

Veiligheid
Anti-pest coördinatoren
Op onze school hebben we 2 anti-pest coördinatoren:
• Joyce Mouthaan
• Rochelle Korteweg
In de nieuwsbrief, op de site en in beide gebouwen hangt er in
de hal een poster met informatie over de pest coördinators,
zodat dit voor iedereen zichtbaar is. De pest coördinatoren zijn
een vast aanspreekpunt voor leerlingen en ouders op de PWA.
In het veiligheidsplan hebben wij ons anti-pestbeleid beschreven. Dit document is in te lezen bij de directie.

We streven naar een leef- en leerklimaat waarin ons personeel,
onze leerlingen en onze ouders zich veilig voelen en zich positief
verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding
met onze school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo
optimaal mogelijk werkklimaat voor ons personeel en leerklimaat
voor onze leerlingen. Dit leest u ook terug in onze visie:
Multicultureel en een veilig klimaat: ‘wij dragen samen zorg
voor de omgeving, elkaar en onszelf ’ en ‘wij bieden een
veilige en positieve leeromgeving’

Vertrouwenscontactpersoon
Een veilig schoolklimaat scheppen is niet alleen een zaak van
de school. Maar de school speelt hierin wel een belangrijke rol.
De vertrouwenscontactpersoon zorgt ervoor dat eventuele
klachten met betrekking tot pesten, discriminatie en ongewenste intimiteiten serieus worden genomen.

We werken met ons eigen programma voor de sociaal en
emotionele ontwikkeling, het anti pestprotocol, het protocol
gele en rode kaart en een volgsysteem (OVM en Viseon) om de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te volgen.
Daarnaast worden er tevredenheidpeilingen afgenomen onder
leerlingen, ouders en medewerkers.
Met behulp van de Arbomeester inventariseren en analyseren
wij de arborisico’s en stellen we een plan van aanpak op.

Ouders en leerlingen moeten het gevoel hebben, dat zij met
klachten en problemen terechtkunnen bij de school-vertrouwenscontactpersoon. Tevens zal de school-vertrouwenscontactpersoon dan wijzen op de klachtenregeling die bij ons op
school van toepassing is. De school-vertrouwenscontactpersoon behandelt geen klachten en stelt geen onderzoek in. Hier
ligt de taak voor de centrale vertrouwenspersoon.
De school-vertrouwenscontactpersoon is geen aanspreekpunt
voor het personeel van de school. De personeelsleden kunnen
onder meer bij de centrale vertrouwenspersoon terecht.

Ons veiligheidsbeleid staat dus niet los van wat wij op school
doen, het is verweven in ons totale schoolbeleid. Het richt zich
op alle vormen van veiligheid: agressie, geweld, seksuele
intimidatie, discriminatie en pesten, ongevallen en incidenten,
die tijdens schooltijden binnen of in de directe omgeving (plein,
gymzaal) van de school kunnen voorkomen. Maar ook op het
werk- en leerplezier, mogelijkheden tot ontwikkeling en
profesionalisering en de condities van de werkomgeving.

De school-vertrouwenscontactpersonen zijn onze beide
intern begeleiders:
• mevr. M van der Meulen
• dhr. R. Meerburg.

BHV EN EHBO
Op school is een aantal leerkrachten aanwezig met het
diploma BHV (bedrijfshulpverlening) en EHBO. Deze leerkrachten zijn opgeleid om de fysieke veiligheid op school goed in de
gaten te houden. Ook het regelmatig oefenen van een brandontruimingsoefening behoort tot hun taken.
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De centrale vertrouwenspersonen van de Haagse Scholen zijn:
• Mevr. M. Ferber
marion.ferber@ziggo.nl
06 46 61 18 33
• dhr. A. van der Zalm
info@albertvanderzalm.nl
06 51 99 36 18

KLACHTENREGELING
Als door leerlingen, ouders, personeelsleden en anderen,
die voor de school werkzaam zijn, gedrag wordt vertoond dat
als onacceptabel wordt gezien, zal degene hierop worden
aangesproken. Dit kan gebeuren door de directeur, de
school-vertrouwenscontactpersonen van de school of een
collega teamlid.
Ondanks al onze goede zorgen, alertheid en zorgvuldigheid,
kan er toch iets mis gaan. De ervaring leert dat de meeste
klachten, in goed overleg, kunnen worden opgelost door
ouders, leerlingen team en directeur. Mocht het gebeuren dat
het niet lukt om het langs deze weg op te lossen, dan kan de
klacht worden voorgelegd aan een van de centrale vertrouwenspersonen van het bestuur of aan de landelijke klachtencommissie. Voor de beschrijving van de procedure van De
Haagse Scholen verwijzen wij naar het protocol: “Klachtenregeling van De Haagse Scholen, stichting voor primair en
speciaal openbaar onderwijs 2008”.
Voor de landelijke klachtencommissie verwijzen wij u naar:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Tel.: 0900 111 3 111 (tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief)
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Sociale media

13 |
Het is daarom raadzaam om gebruik hiervan samen met uw
kind te bespreken en zelfs te controleren. Dat u weet wat uw
kind op deze social media plaatst en deelt.

Steeds meer leerlingen in het basisonderwijs hebben een
mobieltje. Het bezit van mobiele telefoons onder kinderen
tussen de 8 en 12 jaar is flink toegenomen in de afgelopen
jaren. Met 12 jaar hebben zelfs bijna alle kinderen een mobiel.
Steeds vaker is dat een smartphone. Bellen doen kinderen
nauwelijks met hun mobiel. Kinderen gebruiken hun telefoon
vooral om muziek te luisteren, spelletjes te spelen, foto’s en
filmpjes te maken en contact te hebben met leeftijdgenoten via
sociale media. Sociale media zoals Twitter, Instagram, Facebook,
YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om een profiel
van jezelf neer te zetten op internet. Hier zitten voordelen en
nadelen aan. Daarom willen wij u als ouders/verzorgers wel
wijzen op het volgende:

Middels deze schoolgids en een aparte brief naar ouders
stellen wij ouders op de hoogte van de afspraken op onze
school m.b.t het gebruiken van de mobiele telefoon onder
schooltijd en de gevaren en verantwoordelijkheden m.b.t.
social media. Social media kan ook een goede bijdrage leveren
aan de kwaliteit van het onderwijs. Het gebruik van social
media zoals Facebook en WhatsApp kan soms ook tot problemen tussen kinderen leiden.
•	Wij adviseren ouders om mobiele telefoons niet mee naar
school te geven.
Wanneer dit wegens omstandigheden noodzakelijk is, worden
mobile telefoons bij aanvang van de school in de ochtend en
middag bij de leerkracht ingeleverd en bewaard in een
afgesloten kast of kluisje. Na lestijd worden de mobiele
telefoons weer teruggegeven.
•	Wij zijn als school niet verantwoordelijk voor zaken die na
schooltijd plaats vinden omtrent social media.
We gaan, wanneer nodig is, in gesprek met de kinderen om
hun veiligheid en het klassenklimaat te waarborgen. Ouders
worden door de school op de hoogte gesteld, wanneer de
leerkracht van een kind hoort dat het last heeft of betrokken is
bij ongepast en/of ongewenst gedrag en taalgebruik op social
media. De verantwoordelijkheid ligt bij ouders om dit op te
pakken, bespreekbaar te maken met andere ouders en
eventueel aangifte te doen bij de politie.

•	Het is goed om te weten, als ouders/verzorgers, dat er nu
bij de meeste sociale media een eigen leeftijdsgrens wordt
gesteld. In de meeste gevallen is deze grens 13 jaar en ouder.
Op dit moment is het zo dat de Nederlandse privacywetgeving (Wbp) het verplicht stelt dat ouders toestemming
moeten verlenen aan hun kinderen beneden de 16 jaar, om
hun persoonsgegevens door te geven aan derden, bijvoorbeeld om een social media account aan te maken. (Artikel 5
van de Wbp).
•	De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de
inhoud welke hij of zij publiceert op de sociale media.
Hierdoor is het raadzaam om uw kind hierin te begeleiden en
eventueel te controleren
•	Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de
gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd
openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.
Denk dus eerst heel goed na voordat je iets plaatst op sociale
media
•	Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als
fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld:
mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of
anderszins beschadigen) kan dit ernstige gevolgen hebben
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Privacybeleid
•	Het verstrekken van leerlinggegevens ten behoeve van
onderzoek of observatie door derden, wordt niet zonder
medeweten van ouders gedaan. Ouders ondertekenen de
hiervoor ingevulde formulieren.

Onze school waarborgt de sociale veiligheid van de leerlingen,
ouders en werknemers. De school onderschrijft het privacy
beleid zoals dat door De Haagse Scholen is geformuleerd en
past dit toe in de uitwisseling van persoonsgegevens.
De ouders ondertekenen bij inschrijving van hun kind een
toestemmingsformulier voor het plaatsten van beeldmateriaal op de website en in de schoolgids.
Gegevens over de thuissituatie, medische informatie, gegevens
van hulpverlenende instanties, testgegevens e.d. worden door
ons als privacygegevens beschouwd, en worden als zodanig
zeer zorgvuldig behandeld.

Mochten andere instanties informatie nodig hebben zal de
school dit pas verstrekken nadat ouders hiervoor middels een
toestemmingsverklaring toestemming voor hebben verleend.
Soms kan het gebeuren, dat instanties gegevens opvragen bij
school, zonder medeweten van de ouders. Als dit door wettelijke
regelgeving verplicht is, zal de school hieraan moeten voldoen.
Dit zal echter met de grootst mogelijke terughoudendheid
gebeuren.
Wanneer er sprake is van gescheiden ouders, zal de school
desgewenst informatie aan beide ouders verstrekken.

Afspraken:
•	De leerlingenadministratie wordt zorgvuldig gevoerd en
beheerd.
Bij inschrijving vanaf schooljaar 2017-2018 geven ouders
toestemming voor het plaatsten van beeldmateriaal op de
website en de schoolgids. Bij leerlingen die al ingeschreven
zijn, wordt jaarlijks tijdens de kennismakingsgesprekken aan
ouders gevraagd een formulier in te vullen. Hierop geven
ouders al dan niet toestemming voor het plaatsten van
beeldmateriaal in verschillende mediavormen. De leerkracht
maakt een klassenoverzicht van deze gegevens en plaatst dit
in de klassenmap. Tevens ontvangt de administratrice dit
overzicht met alle ingevulde formulieren. Zij documenteert dit
in een map, die jaarlijks wordt vervangen.
•	Leerlingendossiers worden digitaal en/of in een gesloten
dossierkast bewaard en zijn alleen voor betrokkenen
toegankelijk.
Mappen/dossiers met gespreksverslagen, handelingsplannen
enz., die in een lokaal aanwezig zijn, worden bij het verlaten
van het groepslokaal opgeruimd.
•	
Gegevens van vertrouwelijke aard, die door leerlingen, ouders
of anderen aan de directie of vertrouwenspersoon bekend
worden gemaakt, worden discreet behandeld. Zij kennen
hierbij een eigen verantwoordelijkheid en zullen conform deze
verantwoordelijkheid en binnen hun bevoegdheid handelen.

In eerste instantie zijn betrokkenen zelf verantwoordelijk voor
het doorgeven van informatie aan elkaar.
Indien noodzakelijk zal met betrokkenen worden besproken op
welke wijze de informatieverstrekking zal plaatsvinden.
Privacybeleid Stichting De Haagse Scholen
Door de inwerkingtreding van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming per 25 mei 2018 zullen o.a. alle
bestaande bewerkersovereenkomsten moeten worden
herzien. Het bestuur van De Haagse Scholen heeft een
kwartiermaker aangesteld ten behoeve van de implementatie
van de AVG.
Speerpunten hierbij zijn de actualisatie van bestaand beleid
en reglementen in relatie tot de AVG en het onderzoeken van
risico’s met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy.
Op de website van De Haagse Scholen
http://www.dehaagsescholen.nl/privacy-statement vindt u
het privacy statement met verdere informatie.
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