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Management team  

Directeur Karen Weijermans 

Intern begeleiders Ronald Meerburg (onderbouw) 
Souhaila El Bojaddaini (bovenbouw) 

Bouwcoördinatoren Samia El Markie (onderbouw) 
Merve Kina (bovenbouw) 

Schoolbestuur Stichting De Haagse Scholen 

Postadres:  Postbus 61454 
2506 AL Den Haag 

Bezoekadres:   Johanna Westerdijkplein 1  
2521 EN Den Haag  

Telefoon: 070 306 52 00 

Mail: info@dehaagsescholen.nl  

Website: www.dehaagsescholen.nl   Bovenschools directeur Patricia Houtsma 

 
 
 

 
 
Stichting JongLeren Den Haag 
Zichtenburglaan 260  
2544 EB Den Haag 
Telefoon: 070 205 20 00 
info@Jonglerendenhaag.nl (algemene informatie) 
ka@jonglerendenhaag.nl (kindadministratie) 
www.jonglerendenhaag.nl 

 
 
Peuterleerplek De Kleine Prins 
Thijssestraat 53 
2521 ZE Den Haag  
Telefoon: 070 205 35 21 
info@jonglerendenhaag.nl  
Website De Kleine Prins 

Schooltijden   

  Ochtend Middag 

Maandag 08.30 – 11.45 uur 12.45 – 15.00 uur 

Dinsdag 08.30 – 11.45 uur 12.45 – 15.00 uur 

Woensdag 08.30 – 12.00 uur   

Donderdag 08.30 – 11.45 uur 12.45 – 15.00 uur 

Vrijdag 08.30 – 11.45 uur 12.45 – 15.00 uur 

Het kan zijn dat de leerlingen na schooltijd nog even op school 
blijven voor bijvoorbeeld weekdienst of het afmaken van 
schoolwerk. Dit is maximaal 15 minuten.  

Voor– en naschoolse opvang 

Op dit moment is er geen BSO verbonden aan onze school.  
We zijn bezig met Ewa’s childcare  en Jongleren om te bekijken 
wat de mogelijkheden zijn.  

Ewa’s childcare (KDV en BSO) 
Slachthuisstraat 47  
2521 SH Den Haag  
070 - 303 08 17  
infoshs@ewaschildcare.nl 
https://ewaschildcare.nl/ 

mailto:info@dehaagsescholen.nl
http://www.dehaagsescholen.nl
mailto:info@Jonglerendenhaag.nl
mailto:ka@jonglerendenhaag.nl
http://www.jonglerendenhaag.nl
mailto:info@jonglerendenhaag.nl
https://www.jonglerendenhaag.nl/peuterleerplekken/peuterleerplek-de-kleine-prins/
https://ewaschildcare.nl/
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Groepen 1 1a: Alicia Sturmer en Karima Aisatti 

1b: Nadia Ben Mohamadi en Robin Tetik 

Groepen 2 2a: Franceska Doran 
2b: Karima Elkhattouti en Ikram El Ahmadi 

Groepen 3 3a: Tugba Yaylali en Samia El Markie 
3b: Seval Batun 

Groepen 4 4a: Mandy de Jong 
4b: Marleen Jansen 

Groepen 5 5a: Lesley-Ann Spek en Hulya Carlik 
5b: Katharina Verzak en Reeshma Mokiem 

Groepen 6 6a: Nil Akarkan 
6b: Rahid Nizamoeddin 

Groepen 7 7a: Dominique Bruns en Charlotte Kloosterman 
7b: Merve Kina en Bianca Blokpoel 

Groep 8 8: Mina Mahabier en Hulya Carlik 

Zwangerschapsverlof Myrthe Marseille (vanaf oktober) 

Intern begeleiders Ronald Meerburg - onderbouw 
Souhaila El Bojaddaini - bovenbouw 

Directeur Karen Weijermans 

Administratie Chandra Radhe 

Lichamelijke opvoeding Erik Verhagen 

Plusklas leerkracht Lina Tedjoe 

Remedial teachers, dyslexie / dyscalculie begeleiders Lina Tedjoe, Myra van der Meulen, Lilian Yngard, Reeshma Mokiem 

Coaches Merve Kina, Charlotte Kloosterman, Len Brabander, Samia El Markie 

Ondersteuning in de klas Nithima Choomuang, Anissa Toet, Fadoua Hajjaoui, Suëda Emekli, 
Gerlof van Driel, Jessie Stelzer, Judith  Franx 

Coördinator anti-pestbeleid, aanspreekpunt pesten Seval Batun (onderbouw), Souhaila El Bojaddaini (bovenbouw) 

Vertrouwenspersonen Seval Batun (leerlingen) en Ronald Meerburg (ouders) 

Conciërge Hassan Ben Hamich 

Schoolmaatschappelijk werkster Regine Bijl 

Oudercoördinator Marloes v.d . Meijs 

Schooljaar 2022 - 2023 starten we 
met 15 groepen, meer dan 330  
leerlingen verdeeld over twee  

gebouwen.  
 

Iedere groep heeft een eigen  
leerkracht, of in het geval van een 

duobaan, twee leerkrachten.  
De leerkracht is verantwoordelijk 

voor het pedagogisch en didactisch 
klimaat in de klas. 

 
Het team van de PWA  bestaat uit een 
directeur, intern begeleiders, bouw-

coördinatoren, leerkrachten,  
onderwijsassistenten een  

vakleerkracht lichamelijke  
opvoeding, RT’ers, een plusklas- 

leerkracht, coaches, een conciërge en 
een administratief medewerker. 

 
Met elkaar zorgen wij voor een zo 

goed mogelijk onderwijsleerproces en 
voor de randvoorwaarden, die dit  

proces positief kunnen beïnvloeden.  
 

Dit doen we uiteraard niet alleen, we 
maken gebruik van een uitgebreid 
netwerk om ons heen van bijv. een 
schoolmaatschappelijk werkster en 

een oudercoach.  
Sinds vorig schooljaar maken we ook 

gebruik van diverse vakdocenten,  
zoals tekenen, drama en techniek.  



september 2022 

ma di wo do vr za zo 
29 augustus 30 augustus 31 augustus 1 2 

 
 

3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 
 
 

Kennismakings-
gesprekken 

13 
 
 

Kennismakings-
gesprekken 

14 
 
 

Kennismakings-
gesprekken 

15 
 

Kennismakings-
gesprekken 

inclusief avond 

16 
 

Studiedag 
Alle leerlingen vrij 

17 18 

19 
 

Studiedag 
Alle leerlingen vrij 

20 
 

Prinsjesdag 
Iedereen vrij 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 1 oktober 2 oktober 

 Laakweg 199 / Slachthuisplein 15 

2521 SG / EC Den Haag 

070 399 18 68 / 06 40 12 22 06 

info@pwaschool.com  www.pwaschool.com 



Schoolontwikkeling  Laakweg 199 / Slachthuisplein 15 

2521 SG / EC Den Haag 

070 399 18 68 / 06 40 12 22 06 

info@pwaschool.com  www.pwaschool.com 

Terugkijkend 

Ook afgelopen schooljaar hebben we te maken gehad met corona. We hopen dat het komend jaar een ‘gewoon’ jaar zal zijn.  

Tijdens de studiedagen zijn leerkrachten met elkaar bezig geweest om te zorgen dat de uitleg aan de kinderen effectiever wordt door het gebruik van het Expliciete Directe Instructie 

model. Dat wil zeggen dat leerkrachten allemaal op dezelfde manier lesgeven. Een ander aandachtspunt was het gebruik van coöperatieve werkvormen, waarbij leerlingen op  

verschillende manier met elkaar samenwerken. Ook zijn we verder gegaan met de KOL (Kind-Ouder-Leerkracht) gesprekken, met als doel dar de leerlingen steeds meer zelf gaan 

vertellen hoe het met hen gaat op school. 

Vooruitkijkend 

Hier gaan we het komend schooljaar uiteraard mee door. Ons uiteindelijke doel blijft dat kinderen mede eigenaar zijn van hun eigen leerproces: eigenaarschap!  

Het schoolplan van de afgelopen 4 jaar eindigt dit jaar en dat betekent dat we gaan evalueren hoe het gegaan is. Uiteindelijk gaan we een nieuw schoolplan maken waarin we doelen 

stellen voor de komende 4 jaar.  

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs heeft het ministerie aanvullende wederom gelden beschikbaar gesteld. Als school zullen we deze inzetten om ontstane achterstanden weg 

te werken. We gaan verder met de verschillende vakdocenten voor taal– en rekendans, muziek, tekenen en techniek. Ook trekken we weer extra ondersteuning aan, zodat  

leerlingen in kleine groepjes aan de slag kunnen, zodat zij geholpen en/of uitgedaagd worden.  

Eigenaarschap 

Kinderen stellen samen klassenafspraken en klassendoelen op. Zij krijgen inzicht in de doelen waar zij naar toe werken. 

Kinderen nemen verantwoordelijkheid voor klassentaken en schooltaken. 

Kinderen starten (samen met leerkrachten) een kinderraad op, zodat zij mee kunnen praten over het beleid van school.  

Het samenwerken blijven we stimuleren en wordt structureel ingezet tijdens de lessen (coöperatieve werkvormen). 

De werkplekken op de gangen worden dagelijks en structureel in gebruik genomen voor verwerking, oefening en talent-ontwikkeling. 

Professionalisering leerkrachten 

Ook leerkrachten ontwikkelen zich voortdurend. Leerkrachten scholen zich individueel d.m.v. het volgen van modules in het online programma E-Wise of zij maken een keuze voor 

een andere opleiding of training. Ook volgen we met elkaar trainingen. De onderbouw gaat zich verdiepen in Piramide. De bovenbouw gaat verder met o.a. EDI en coöperatieve werk-

vormen.  

Het opstellen van een nieuw schoolplan kost tijd. Dit willen we met elkaar goed doen. Dat betekent dat we als team 2 dagen achter elkaar in mei aan de slag gaan om dit nieuwe 

schoolplan te schrijven.   

Klassenbezoek - collegiale consultatie 

In diverse periodes in het komende jaar gaan leerkrachten bij elkaar in de les kijken. Tijdens dit lesbezoek laten zij zien hoe zij in hun klas eigenaarschap stimuleren en ontwikkelen of 

zij stellen gerichte vragen waar collega’s naar kijken.  

Werkgroepen 

Leerkrachten werken samen in diverse werkgroepen (taal, rekenen, meer– en hoogbegaafdheid, sociaal emotionele ontwikkeling, etc.). Elke werkgroep stelt zijn eigen doelen op,  

gerelateerd aan de schooldoelen. 
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De schooltijden zijn voor alle kinderen gelijk.  
Op alle dagen (behalve woensdag) zijn de ochtenden van 08.30 uur tot 11.45 uur en de middagen van 12.45 uur tot 15.00 uur.   
Op woensdag gaan de kinderen van 08.30 tot 12.00 uur naar school en zijn zij 's middags vrij. 

Brengen en halen 
De leerkracht heeft bij de start van de school in de ochtend of middag geen tijd om (lang) met u in gesprek te gaan. Maak een afspraak met de leerkracht 
als u hem/haar wilt spreken. Dit kan persoonlijk na schooltijd, via Social Schools of telefonisch.  
 
Laakweg: 
Hekken/deuren gaan ‘s ochtends om 08.15 uur open. Als de bel gaat, mag iedereen naar binnen. Er is pleinwacht vanaf 08.15 uur. ‘s Middags gaat het hek om 12.40 uur open. Dit kan 
niet eerder vanwege de overblijf die op het plein speelt.  

 
* Groepen 1 en 2 
Brengen en halen in de klas door ouders via de in- en uitgangen op het schoolplein. ’s Ochtends vanaf 08.20 (als de bel gaat) en om 11.45 uur; ’s middags om 12.40 en 15.00 uur. 

* Groepen 3 en 4 
Groep 4 gebruikt dezelfde deur als de groepen 2 (direct de trap op). Groep 3 gebruikt de deur op het schoolplein bij de teamkamer (direct de trap op). 
Ouders mogen de leerlingen in de klas brengen vanaf 08.20 uur en 's middags vanaf 12.40 uur. De leerlingen van de groepen 4 komen ’s middags zelf naar boven.  
Leerkrachten brengen de kinderen om 11.45 en 15.00 uur naar buiten (ouders komen niet naar de klas). 

* Groepen 5 t/m 8 
Leerlingen komen zelf naar boven als de bel gaat om 08.20 uur en komen zelf naar beneden. Ouders mogen mee, maar alleen indien nodig. 

 
Overblijf 
Veel leerlingen blijven tussen de middag op school. Overblijf is niet verplicht! Overblijf is ingericht voor leerlingen van ouders die werken, een afspraak 
hebben (incidenteel overblijven) of voor gezinnen die te ver weg wonen om heen en weer te gaan tussen de middag). Als uw kind naar huis kan, is dat 
prettig: even weg van school om ’s middags weer opgeladen aan de slag te gaan. Dit geldt zeker voor de jongste leerlingen waarvoor een hele dag op 
school écht lang is. 

Tussenschoolse opvang (overblijf) wordt verzorgd door de school zelf, samen met Sporttalent.  
Een sportcoördinator van Sporttalent zorgt samen met onze overblijfcoördinatoren voor het aansturen van de sportdocenten en overblijfvrijwilligers in het 
aanbod van sportieve activiteiten, zodat alle kinderen een gezonde en actieve pauze hebben.  
De kinderen eten/drinken met overblijfkrachten in de eigen klas. Volgens het rooster spelen en/of sporten zij buiten, indien het weer het toelaat. 

Aan overblijf zijn kosten verbonden: € 1,25 per keer per kind. Kosten worden achteraf na ontvangst van de factuur voldaan.  
Contant betalen op school kan niet! Bij niet betalen kan het zijn dat uw kind niet meer kan overblijven.  

Tijdens de overblijf gelden de reguliere schoolregels en kinderen dienen zich hieraan te houden. Als blijkt dat kinderen zich regelmatig niet aan de regels houden, wordt in overleg met 
directie en ouders een oplossing gezocht. (bijv. tijdelijk niet meer overblijven).  

Buitenschoolse opvang 
Op dit moment hebben we geen afspraken met buitenschoolse opvang. We zijn hier mee bezig en hopen dit snel weer te kunnen regelen. 
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Gym 
Tijdens de gymlessen dragen de kinderen gymkleding en gymschoenen. Zij dragen dus andere kleding dan in de klas.  
Er wordt niet meer verplicht gedoucht. Het mág wel. Het is uiteindelijk prettiger om fris en schoon weer in de klas te zitten.  
In verband met de veiligheid tijdens de gymles moeten kinderen met lang haar een staart (o.i.d.) dragen en zijn sieraden niet toegestaan. Als school zijn wij niet  
verantwoordelijk voor sieraden, brillen, ed. die kwijtraken of stuk gaan. Advies: laat waardevolle spullen op gym– en zwemdagen thuis!  
Zwemmen  
De groepen 5 gaan op vrijdag in de middag naar zwembad De Blinkerd met de bus. Groep 5a blijft met de hele klas over en zwemt van 13.00-13.45 uur. Groep 5b zwemt van 13.45-
14.30 uur. Het kan zij dat zij iets later dan 15.00 uur terug op school zijn.  
De zwemlessen zijn gratis. Wel zijn er kosten verbonden aan het vervoer met de bus naar het zwembad (€ 22 per leerling).  
Kinderen die al een zwemdiploma hebben, moeten een kopie van hun zwemdiploma inleveren bij de juf of meester aan het begin van het schooljaar!  
Aan het begin van het schooljaar wordt ieder kind ingedeeld in een groepje van zijn/haar niveau. Iedere groep heeft 1 zwemonderwijzer. Deze houdt de zwemvorderingen van uw kind 
digitaal bij. Zo is het duidelijk wat de zwemvaardigheid en de vorderingen van uw kind zijn en of er extra hulp nodig is.  
Turbozwemmen is extra zwemles gedurende 3 dagen tijdens de schoolvakanties (met uitzondering van de zomervakantie). Deze les is bedoeld voor kinderen die een extra zetje nodig 
hebben. Dit kan zijn om beter mee te komen in de zwemlessen of om deel te nemen aan het diplomazwemmen. Een les duurt 2 uur. Uw kind ontvangt hiervoor een uitnodiging als 
hij/zij hiervoor in aanmerking komt. 
Tijdens de zwemlessen, wordt uw kind op verschillende onderdelen getest. Als hij/zij alle testen goed doet, kan uw kind meedoen aan het diplomazwemmen (afzwemmen). Uw kind 
ontvangt via school een uitnodiging met instructies. U bent van harte welkom bij het diplomazwemmen.  

Vakdocenten 
Muziek 
Op maandag of dinsdag krijgen alle groepen muziekles van een vakleerkracht muziek. De groepen 1 t/m 4 krijgen les van juf Licia op dinsdag en de groepen 5 
t/m 8 op de maandag van juf Ieke.  

Tekenen 
De leerlingen van de groepen 4 en 6 (en de 2e helft van het jaar groep 3 in plaats van 4) krijgen 
tekenles van juf Larisha op woensdag. De groepen  5 en 7 krijgen deze lessen van juf Lot op  
donderdag. 
 
Techniek 
De groepen 7 en 8 krijgen techniekles van juf Lot op vrijdag. 
 
Taal– en rekendans 
De kleutergroepen krijgen op woensdag dansles om hun taal en rekenen te verbeteren van juf  
Melody. 
 
Theater/expressie 
De kleutergroepen krijgen op vrijdag theater/expressie les van juf Dominique.  
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Afwezig / te laat / verlof 
 

Website gemeente Den Haag, afdeling Leerplicht:  
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren/de-leerplichtwet.htm 
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Ziek of afwezig 
Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet naar school kan komen, verwachten wij dat u dit uiterlijk tussen 08.00 en 08.30 uur doorgeeft via Social Schools. De leerkracht 
ziet in zijn/haar systeem direct dat de leerling is afgemeld. Het is belangrijk dat u ons dit vóór schooltijd laat weten. Aan het begin van iedere schooldag neemt de leerkracht namelijk 
de absenten op. Als een kind zonder bericht niet op school is, nemen wij zo spoedig mogelijk contact op met de ouders.  
 
Verzuim zonder bericht of zonder geldige reden moet worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. 
Geeft u alstublieft dokters- en/of tandartsbezoeken ruim op tijd door! Ook dit moet in Social Schools! 
Zorg dat de school over de juiste telefoonnummers beschikt, zodat we u altijd kunnen bereiken (in geval van nood). 
 
Te laat komen; 4-8-12-16 regel (dit geldt per half jaar) 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op tijd op school zijn en registreren dagelijks welke kinderen te laat komen.  
Als kinderen te laat komen, moet de leerkracht de les onderbreken. Dit is erg storend. Bovendien kost het lestijd. U doet uw kind en de andere kinderen hiermee te kort. Als u met uw 
kind later komt, is het de bedoeling dat uw kind snel en rustig de klas in gaat. Het is niet mogelijk om dan met de juf of  meester te praten.  
 
De  onderstaande regels worden door zowel de gemeente Den Haag als de PWA gehanteerd (in één schooljaar):  

• Bij vier keer te laat komen: De leerkracht stuurt de ouders een brief waarin het te laat komen wordt gemeld.  
Ouders ondertekenen deze brief en geven de brief mee terug aan hun zoon of dochter.  

• Bij acht keer te laat komen: De leerkracht vraagt de ouders per brief op school en bespreekt met hen het te laat komen en dat hierin verbetering dient te komen. Wanneer dit niet 
gebeurt, zullen zij op gesprek worden gevraagd bij de directie. 

• Bij twaalf keer te laat komen: De leerkracht bespreekt het te laat komen met de directie. De directie roept de ouders op via een brief en bespreekt met hen de vervolgstappen.  
Vervolgstap is dat bij weer 3x te laat komen leerplicht wordt ingeschakeld.  

• De leerling blijft te laat komen, 16 of meer keer: De directie doet een melding bij de afdeling Leerplicht van de gemeente Den Haag. Ouders worden door de leerplichtambtenaar 
uitgenodigd voor een gesprek. 

 
Leerplicht / verlof 
De schooldirectie is verplicht verlof (of afwezigheid) zonder toestemming te melden bij de leerplichtambtenaar. 
Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Extra vrij nemen, langer met vakantie gaan of tussendoor op vakantie gaan mag niet. Dit 
staat in de leerplichtwet. Soms kan hierop een uitzondering worden gemaakt.  U kunt om de volgende redenen een verlofaanvraag indienen: 
* Vakantieverlof vanwege het beroep van één van de ouders 
* Religieuze verplichtingen 
* Gewichtige omstandigheden 
Leerlingen die nog niet 4 jaar zijn geworden, zijn nog niet leerplichtig. Voor leerlingen van 5 jaar zijn er bepaalde uitzonderingen (zie website gemeente Den Haag, afdeling leerplicht)  
 
Vakantieverlof 
Dit kan alleen als de leerling door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders niet binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan (artikel 11 lid f van de Leerplicht-
wet). Dit verlof van maximaal twee aaneensluitende weken per schooljaar mag niet vallen in de twee eerste lesweken van het schooljaar. De directeur moet om bewijsstukken vragen, 
waaruit o.a. blijkt dat door de aard van het beroep van één van de ouders een gezamenlijke vakantie van twee aaneensluitende weken, binnen de gewone schoolvakanties, onmogelijk 
is. Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, is het niet meer mogelijk om verlof aan te vragen in dat schooljaar.  
Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” kunt u denken aan seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomervakantie een piekdrukte 
kennen. 

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren/de-leerplichtwet.htm
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Religieuze verplichtingen 
Voor bepaalde feesten of verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat de  
mogelijkheid voor verlof. Volgens de Leerplichtwet moet een verlofaanvraag op religieuze gronden worden  
beschouwd als een mededeling van de ouder(s)/verzorger(s) aan de directie van de school. Er is dus geen sprake 
van het al of niet verlenen van verlof door de directie of leerplichtambtenaar. Een mededeling, minimaal 2 dagen 
voor de dag, volstaat. 
Dit geldt alleen voor religieuze feestdagen. De richtlijn hiervoor is dat één dag per verplichting vrij wordt gegeven. 
Voor reizen in de dagen voor een feest wordt geen verlof gegeven. 
Een aantal voorbeelden:  
Chinees Nieuwjaar - Offerfeest -  Suikerfeest - Holi - Diwali - Paasfeest (Pesach) - Grote Verzoendag (Jom Kipoer).  
Voor niet algemeen bekende feestdagen wordt geen verlof gegeven. Dat geldt eveneens voor gebeurtenissen in verband met een individuele levensovertuiging (“Wij vinden het  
belangrijk dat …”). 
 
Gewichtige omstandigheden 
Extra verlof kan een ouder / verzorger aanvragen en krijgen als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ (artikel 11 lid g van de Leerplichtwet). Gewichtige omstandigheden zijn 
uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van ouders en/of leerling, waardoor de leerling de school niet kan bezoeken.  
Om een idee te geven van wat met gewichtige omstandigheden wordt bedoeld, staat hieronder een aantal richtlijnen: 
* Verhuizing 
* Huwelijk van bloed- of aanverwant 
* Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel 
* Overlijden van bloed- of aanverwant 
* 12-, 25-, 40-, 50- en 60- jarig huwelijksjubileum 
 
Geen verlof 
In de volgende gevallen wordt zeker geen extra verlof gegeven: 
* Dienstrooster van de werkgever van de ouder of verzorger. 
* Familie- of vriendenbezoek in het buitenland of bezoek aan het land van herkomst. 
* Herdenking/ceremoniën van een overleden familielid. 
* Goedkope tickets in het laagseizoen. 
* Omdat de tickets al zijn gekocht of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode. 
* Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 
* Activiteiten van verenigingen, zoals een scouting- of een voetbalkamp. 
* Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte. 
* Wereldreizen en sabbaticals. 
 

Bezwaar maken 
Indien u het niet eens bent met een afwijzing voor verlof kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van OBS 
Prins Willem Alexander per adres het bestuur van De Haagse Scholen, postbus 61454, 2506 AL Den Haag.  
Tegen een beslissing van de leerplichtambtenaar is dat bij de Gemeente Den Haag. 

Procedure 
De aanvraag voor verlof moet aan een aantal voorwaarden voldoen:  
* Voor alle vormen van verlof geldt dat ouders of verzorgers, minimaal 8 weken  
    van tevoren, een verlofaanvraag bij de directie of leerplichtambtenaar indienen.  
    Als een ouder/verzorger deze termijn niet aanhoudt, moet hij/zij aangeven  
    waarom. 
* De aanvraag wordt gedaan in de module Administratie - Verlof Social Schools  
* De aanvrager moet het verzoek met bewijsstukken ondersteunen, zoals een  
    trouwkaart, overlijdensakte, documenten van een arts (als bijlage toevoegen of  
    versturen naar info@pwaschool.com). 
* De reden en argumenten voor de aanvraag moeten erbij worden vermeld. 
* Verlofaanvragen kunnen voor dit schooljaar tot uiterlijk vrijdag 2 juni 2023  
    worden ingediend. Aanvragen die na 2 juni worden ingediend, worden niet meer  
    door de school in behandeling genomen. Dit met uitzondering voor een verlof 
    aanvraag vanwege een overlijden binnen de familie. 



februari 2023 

ma di wo do vr za zo 

30 januari 31 januari 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 
 
 

Valentijnsdag 

15 16 
 
 

Studiedag 
Alle leerlingen vrij 

17 18 
 
 

Carnaval 

19 
 
 

Carnaval 

20 
 
 

Carnaval 

21 
 
 

Carnaval 

22 
 
 

23 24 25 26 

27 
 
 
 
 

Voorjaarsvakantie 

28 1 maart 2 maart 3 maart 4 maart 5 maart 

 Laakweg 199 / Slachthuisplein 15 

2521 SG / EC Den Haag 

070 399 18 68 / 06 40 12 22 06 

info@pwaschool.com  www.pwaschool.com 



Communicatie  
met ouders 

 Laakweg 199 / Slachthuisplein 15 

2521 SG / EC Den Haag 

070 399 18 68 / 06 40 12 22 06 

info@pwaschool.com  www.pwaschool.com 

Ouderbetrokkenheid 
Het gaat ons dus niet zozeer om betrokkenheid van de ouders bij de school, maar om actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van het kind.     
De samenwerking met ouders is alleen effectief, als dit gebeurt vanuit wederzijds respect, gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Deze begrippen vormen belangrijke pijlers onder  
ouderbetrokkenheid. In de praktijk inhoud geven aan deze begrippen vraagt om breed gedragen inzicht, waaraan door alle betrokkenen actief en concreet moet worden gewerkt.   
 
In gesprek 
Wij hechten waarde aan een goede communicatie tussen ouders, kinderen en personeel van onze school. Mondelinge 
communicatie (zowel formeel als informeel), het gesprek tussen mensen, is hierbij de meest belangrijke en waardevolle 
vorm (van communicatie).  We staan altijd open voor een gesprek met u. 
 
Social Schools 
Alle communicatie gaat via Social Schools: een app in een veilige, afgesloten omgeving.  
 
Met Social Schools:  
* delen we snel berichten met een ouder, een groepje ouders, hele schoolklassen of de hele school, zoals nieuwsbrieven 
* kunnen we groepen aanmaken voor de ouderraad, de MR, etc. en faciliteren we zo de samenwerking binnen de school 
* kunnen we ouders eenvoudig bereiken met gesprekken - hierbij hoef je geen telefoonnummers te delen 
* is er direct inzicht in de school- en groepsagenda 
* plannen we oudergesprekken, waarin rekening wordt gehouden met duo-planningen, gescheiden ouders, etc. 
* kan de ouder absenties doorgeven en verlof aanvragen 
* geeft de ouder wel of geen toestemming voor het gebruik van foto’s en filmpjes op diverse plekken 
 
Met Social Schools heeft u altijd toegang tot alle schoolinformatie die op uw kind betrekking heeft.  
Er is nooit meer informatie 'zoek’: nieuwsbrieven, huiswerk, informatiebriefjes, oudergesprekken, de  jaarkalender, foto’s van evenementen: het staat allemaal in Social Schools. Heeft 
u problemen met inloggen of zijn er andere problemen met Social Schools: bel juf Chandra. Zij helpt u graag verder!  
De leerkrachten schrijven elke week een stukje op de groepspagina met wat er die week gebeurd is in de groep en zij blikken vooruit op de week die komen gaat. Ook het huiswerk 
(voor de hogere groepen) is terug te vinden op de groepspagina.  
 
Nieuwsbrieven 
Elke twee weken komt er op maandag een nieuwsbrief uit. Deze wordt verstuurd via Social Schools.  
De nieuwsbrief bevat algemene informatie of uitleg over een specifiek onderwerp. Ook vindt u in de nieuwsbrief de agenda voor de komende weken, eventueel zijn dit wijzigingen ten 
opzichte van de kalender die u aan het begin van het jaar per gezin krijgt.  
 
Website 
Uiteraard hebben we als school ook een website: www.obspwaschool.nl. Op deze website is alle informatie over onze school te vinden. Er staan helaas niet 
meer zo veel foto’s op de website vanwege de AVG wetgeving.   
 
Overige communicatie 
* het organiseren van koffie ochtenden met uiteenlopende thema’s 
* tevredenheidsonderzoek bij ouders, kinderen en personeelsleden  
* start– en voortgangsgesprekken en rapportbesprekingen 

http://www.obspwaschool.nl
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De Prins Willem Alexanderschool is een openbare school. Dit betekent dat het onderwijs gratis is.  
 
Wél vragen we u om een vrijwillige bijdrage (ouderbijdrage) voor het organiseren van extra activiteiten om het onderwijs voor uw kind zo prettig en gezellig mogelijk te maken.  
We kunnen dit nl. niet alleen bekostigen.  
De Ooievaarspas is niet te gebruiken voor het schoolreisje en de ouderbijdrage. U kunt eventueel een aanvraag doen bij Stichting Leergeld. 
 
De (vrijwillige) ouderbijdrage komt compleet ten goede aan uw kind. Het geld wordt gebruikt voor festiviteiten van de leerlingen (Sint, Kerst, Pasen) en andere activiteiten 
(sportdagen, vervoer museumbezoek). 
We kunnen u niet verplichten tot het betalen van de ouderbijdrage, maar we vragen u met klem om deze bijdrage te voldoen, zodat we de genoemde activiteiten kunnen blijven  
organiseren. 
Voor de schoolreis en/of de werkweek van groep 8 vragen wij een aanvullend bedrag. 
 
Schoolzwemmen is gratis. Dit wordt gefinancierd door de gemeente Den Haag. De leerlingen worden naar en van het zwembad gebracht met een bus. Wij vragen u de kosten voor het 
busvervoer te betalen.  
 
Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. 
Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. 
Scholen kunnen ouders een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten zoals excursies, kamp, kerstviering, huiswerkbegeleiding of langdurige muziek-of danslessen. 
Eerder mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalden een kosteloos alternatief aanbieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte 
schoolprogramma. Dit is vanaf 1 augustus 2021 niet langer toegestaan. Als ouders de vrijwillige bijdrage niet voldoen, mag de school een leerling niet uitsluiten van deze activiteiten 
of een alternatief aanbieden. 
De kosten voor activiteiten binnen het verplichte programma moeten door de school worden betaald. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van 
leerlingen van deelname aan activiteiten.  
 
 
Overzicht schoolkosten 
 

 
 

€ 1,25 per keer 
per kind 

Overblijf 
Alleen als uw kind tussen de middag op school blijft.  
U ontvang na elke maand een factuur. 

€ 22 
€ 11 ((2e kind) 
€ 8 (3e kind) 

Vervoer zwemmen 
U ontvangt aan het begin van het schooljaar een factuur.  
U ontvangt korting voor meerdere kinderen in  het gezin. 

€ 25 Vrijwillige ouderbijdrage 
U ontvangt aan het begin van het schooljaar een factuur. 

€ 25 Schoolreis - groep 1 t/m 7 
U ontvangt in de loop van het schooljaar een factuur. 

€ 100 Werkweek - groep 8 
U kunt in termijnen betalen. 

U krijgt in principe altijd een factuur, (via WIS collect in Social 
Schools)  zodat u geen geld zelf hoeft over te maken.  

Mocht het wel nodig zijn, dan is ons rekeningnummer:  
NL62 INGB 000 723 40 37  

Ten name van: DHS Prins Willem Alexander 
Als u geld overmaakt, vermeld dan a.u.b. voor- en achternaam 
van de leerling en zijn/haar groep en welke kosten het betreft. 
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Overgang PO naar VO 
In groep 8 krijgt uw kind een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de  
schoolloopbaan van uw kind.  
 
Wat zijn de regels voor het schooladvies?  
Het schooladvies van de basisschool dient uiterlijk 9 februari te worden vastgesteld. Dit schooladvies is bindend voor toelating tot het 
voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Een hoger  
niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken. Alle leerlingen maken in groep 8 een  
verplichte eindtoets: de Cito eindtoets. De uitslag hiervan geldt als een tweede gegeven.  
 
Eindtoets en schooladvies 
Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Maar let op: 
dit hoeft niet! We kunnen ook besluiten het oude advies te handhaven. We zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen.  
Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren omdat er twijfel is of uw kind 
het niveau wel aankan. Het kan gebeuren dat er op de middelbare school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag uw kind wel worden geweigerd en zult u op 
zoek moeten gaan naar een andere school. Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar 
beneden kan dus niet.  
 
Totstandkoming schooladvies  
In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt. 
Op onze school werken wij met het CITO – leerlingvolgsysteem (LVS).  
Behalve de toetsen van het CITO nemen wij ook andere (methode gebonden) toetsen af. De uitslagen van deze tussentijdse (CITO-) toetsen worden altijd op de ouderavonden met u 
besproken. Ook vindt u de uitslagen bij de rapporten.  
Hierdoor heeft u goed zicht op het niveau van uw kind. In oktober/november nemen we indien nodig de NIO toets af. Deze toets geeft een indicatie van de cognitieve capaciteiten op 
dat moment van de leerlingen en genereert een niveau-indicatie. Samen met de leerkrachten van groep 6 t/m 8 bespreekt de IB-er bovenbouw alle gegevens en komen samen tot een  
weloverwogen voorlopig schooladvies.  
Wellicht is het goed om u te realiseren dat wij niet alleen naar de toetsen kijken hoe uw kind zich ontwikkelt. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw 
kind.  
Wij kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld werkhouding, motivatie en concentratie.  
 
Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo  
U ontvangt in december een voorlopig schooladvies, zodat u zich tijdig kunnen oriënteren op een passende vo-school. Bij dit voorlopige schooladvies 
zit een scholenlijst, met alle  
vo-scholen. De scholenlijst bevat vo-scholen, die passen bij het voorlopig basisschooladvies. Dit zijn alleen vo-scholen in de BOVO regio Haaglanden: 
Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou 
kunnen. Tijdens de adviesgesprekken in december zullen we met u spreken over deze lijst en bekijken welke scholen passen bij uw kind en het niveau 
van uw kind. Hierna maken de ouders met hun een kind een voorkeurslijst. Het advies is om minimaal 6 scholen in te vullen, om de kans op een plek 
te vergroten. Deze lijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd.  
 



mei 2023 

ma di wo do vr za zo 

1 
 
 

2 3 4 
 
 

Dodenherdenking 

5 
 
 

Bevrijdingsdag 

6 7 

8 9 10 11 12 13 14 
 
 

15 16 
 

Studiedag 
Alle leerlingen vrij 

17 
 

Studiedag 
Alle leerlingen vrij 

18 
 

Hemelvaart 
Iedereen vrij 

19 

 
 

Dag na Hemelvaart 
Iedereen vrij 

20 21 

22 
 

Fietslessen  
i.p.v. gym 

23 
 
 

Fietslessen 
 

24 
 
 

Fietslessen 

25 
 
 

Fietslessen 

26 
 
 

Fietslessen 

27 28 
 
 

1e Pinksterdag 

29 
 

2e  Pinksterdag 
Iedereen vrij 

30 
 
 

Fietslessen 

31 
 
 

Fietslessen 

1 juni 
 
 
 

Fietslessen 

2 juni 
 
 
 

Fietslessen 

3 juni 4 juni 

 Laakweg 199 / Slachthuisplein 15 

2521 SG / EC Den Haag 

070 399 18 68 / 06 40 12 22 06 

info@pwaschool.com  www.pwaschool.com 



Vervolg eindtoets  
en VO 

 Laakweg 199 / Slachthuisplein 15 

2521 SG / EC Den Haag 

070 399 18 68 / 06 40 12 22 06 

info@pwaschool.com  www.pwaschool.com 

Onderwijskundig rapport 
Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs.  
De scholen van het voortgezet onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport of zij een leerling wel of niet aannemen. Om deze reden kunnen alle ouders het  
onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar de school van het voortgezet onderwijs sturen. Als ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het onderwijskundig 
rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig rapport toevoegen.  
 
Tijdpad schooladvies groep 8 
Oktober/november 2022:     Afname NIO (indien nodig). 
Oktober t/m november 2022:    Afname Begin groep 8 toetsen van het CITO.  
November en december 2022:    Bezoeken voorgezet onderwijs scholen met de groep (indien mogelijk). 
December 2022:       De school organiseert schooladviesgesprekken om met de ouders te spreken over het voorlopige schooladvies.  
        Tijdens dit gesprek worden de volgende zaken besproken: schoolhouding, scores LVS en methodetoetsen, uitslag NIO (indien  
        afgenomen) en capaciteiten van de leerling.  
23 december 2022:     Uiterlijke datum meegeven oriëntatieformulier met voorlopig basisschooladvies (BSA) en scholenlijst. 
9 januari t/m 10 februari 2023:   Ouders kunnen een account aanmaken in POVO OT voor digitale berichtgeving en/of  digitaal aanmelden. 
        In deze periode zijn de open dagen op het v.o.  
10 januari t/m 11 februari 2023:    Oriëntatie voortgezet onderwijs - ouders en kinderen bezoeken open dagen van het v.o. op basis van het voorlopig advies.  
Uiterlijk 9 februari 2023:     Bepalen basisschooladvies van de leerlingen. 
Uiterlijk 10 februari 2023:     Definitief maken onderwijskundige rapporten (OKR) en dossier van de leerlingen (door school). 
11 t/m 24 februari 2023:     Aanmelding voortgezet onderwijs. Het is toegestaan om uw kind bij meerdere scholen aan te melden.  
        Bij de eerste school van aanmelding levert u de voorkeurslijst in met namen van scholen welke bij uitloting een volgende keuze worden.  
5 april 2023:       Tussen 15.00 en 17.00 uur - bericht toelatingsbesluit aan ouders. 
11 april 2023:      Eventueel meegeven aanmeldformulier 2e ronde 
15 april t/m 20 mei 2023:    Afnameperiode eindtoets (incl. inhaalperiode). 
Vanaf half mei 2023:     Uitslag eindtoets. 
Uiterlijk 23 mei 2023:      Heroverweging en mogelijk herziening basisschooladvies n.a.v. de eindtoets. 
21 of 28 juni 2023:     Uitwisselingsmarkt - een warme overdracht van po naar vo. De leerkracht van groep 8 bespreekt (eventueel met de IB-er) de leerling met 
        de mentor of bouwcoördinator van de voortgezet onderwijsschool. 
5 t/m 7 juli 2023:     Kennismakingsdagen op de nieuwe VO school. 

 
   

    
 
 

Plaatsing in het VO - 2022-2023   
Vwo:     2 leerlingen  
Havo/Vwo:    5 leerlingen 
Havo:     2 leerlingen  
TL/Havo:     6 leerlingen  
TL:      8 leerlingen  
Kader/TL:     2 leerlingen  
Kader:    1 leerling 
Basis/Kader:    2 leerlingen 
Basis/Kader LWOO:   1 leerlingen 
Basis LWOO:    5 leerlingen 

Zij gaan naar de volgende scholen: 

• Rijswijks Lyceum:     5 leerlingen 

• Wateringse Veld College:    4 leerlingen 

• Van Vredenburch College:   4 leerlingen 

• Lyceum Ypenburg:     4 leerlingen 

• Montaigne Lyceum:    3 leerlingen 

• Edith Stein College:    3 leerlingen 

• Roemer Vischer College:    2 leerlingen 

• Stanislascollege Rijswijk (beweeg):   2 leerlingen 

•  ‘s Gravendreef College Leidschendam: 1 leerling 

• Sint-Maartenscollege:  1 leerling 

• Johan de Wittcollege:  1 leerling 

• Diamant College:   1 leerling 

• GSR:     1 leerling 

• Segbroek College   1 leerling 

• Gymnasium Haganum  1 leerling 
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Hoe werkt de klachtenregeling van de school?  
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 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 een klacht worden voorgelegd aan één van de centrale vertrouwenspersonen van het bestuur of aan de 
landelijke klachtencommissie. 
 

 Op de website van ons bestuur, Stichting De Haagse  
 Scholen vind u de procedure ’Klachtenregeling’ met  
 alle informatie die u nodig heeft: 
 https://www.dehaagsescholen.nl/klachtenregeling/ 
 Voor de landelijke klachtencommissie verwijzen wij u 
 naar: Meldpunt vertrouwensinspecteurs. Tel: 0900 
 111 3 111 (tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief) 
 of www.onderwijsgeschillen.nl 
 
 Bij voorkeur lossen we het samen op, met elkaar! 
 

https://www.dehaagsescholen.nl/klachtenregeling/
http://www.onderwijsgeschillen.nl
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Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en School Maatschappelijk Werk (SMW) 
Alle jeugdigen in Den Haag moeten kunnen opgroeien in een gezonde en veilige omgeving. De gemeente Den Haag is daarvoor verantwoordelijk (Jeugdwet).  
Alle jeugdigen tot 18 jaar die hulp nodig hebben moeten deze ook kunnen krijgen.  
De gemeente heeft het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) ingericht om ervoor te zorgen dat kinderen en ouders de juiste hulp krijgen dichtbij huis. 
De verantwoordelijkheid voor de zorg van een kind ligt in eerste instantie bij het gezin. Wat je zelf kunt doen, of met hulp uit je directe omgeving, staat altijd  
centraal. Onder het dak van het CJG werken verschillende organisaties samen. Ouders kunnen bij het CJG terecht voor lichte ondersteuning of met opgroei-  
en opvoedvragen in samenwerking met een Gezinscoach. Ook als je hulp nodig hebt bij psychische problemen en stoornissen bij je kind. De gemeente  
financiert namelijk ook de GGZ-hulp aan jeugdigen tot 18 jaar. 
Wilt u hulp via het CJG inzetten? Bel dan naar 0800 285 40 70 (gratis, ma-vr: 8.30-17.00u). 
 
Hulp op school 
De schoolmaatschappelijk werkster ondersteunt ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor  
allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. Bij vragen zoals bijvoorbeeld: 
“Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel? Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind? Is er misschien  
extra ondersteuning nodig voor uw kind? Zijn er omstandigheden in het gezin die extra 
aandacht nodig hebben? Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?“ 
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider of 
met juf Regine zelf.  
De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar  
toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind.  
Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.  
 
Stichting Jeugd Tandzorg West 
Wij zijn aangesloten bij St. Jeugd Tandzorg West met een haal- en brengservice. Als u uw kind inschrijft en uw kind voldoet aan de voorwaarden van deze service. controleert de  
tandarts iedere 6 maanden het gebit van uw kind op school.  
Als verdere behandeling nodig is dan halen de begeleidsters uw kind op van school en brengen hem of haar na behandeling in de praktijk weer terug. Soms is het belangrijk dat u – als 
ouder – aanwezig bent bij de behandeling in de praktijk. Als dat zo is, ontvangt u daar een brief over. 

 
Als de tandarts denkt dat er veel behandelingen nodig zijn of als uw zoon of dochter niet op school was tijdens de  
controle, dan wordt u uitgenodigd voor een controle in de praktijk. In dat geval ontvangt u een uitnodiging per brief.  
Als uw kind via school komt, bent u er zelf niet bij.  
 
De tandarts geeft hem of haar dan een kaartje mee waarop aangegeven staat welke behandelingen zijn  
uitgevoerd. Zo weet u precies hoe de tandarts uw kind geholpen heeft. Als u meer wilt weten kunt u altijd bellen naar 
de tandarts. 
 
Meer informatie vindt u op de volgende website:  
https://www.smile-west.com/ 
Ook zijn er folders en inschrijfformulieren op school te krijgen. 

Jeugdgezondheidszorg 4-19 Laak / GGD 
MeThijssestraat 47 
2521 ZE Den Haag 
Telefoon: 070 752 80 00 
E-mail: cjglaak@denhaag.nl  
Website: www.cjgdenhaag.nl  

Schoolmaatschappelijk werker (Xtraplus) 
Regine Bijl 
Tel: 06 43 08 45 25 
E-Mail: regine.bijl@smw-basisschool.nl  

https://www.smile-west.com/
mailto:cjglaak@denhaag.nl?subject=CJG%20Laak%20-%20PWA%20school
http://www.cjgdenhaag.nl
mailto:regine.bijl@smw-basisschool.nl
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Mobiele telefoons 
Leerlingen die met een mobiele telefoon naar school komen, zijn verplicht deze bij aanvang van de lessen af te geven aan de leerkracht. Hij of zij bewaart de telefoon op een veilige plaats.  
Als de school uitgaat krijgt de leerling zijn of haar mobiele telefoon mee naar huis. Tijdens de overblijf blijft de telefoon dus bij de leerkracht.  
De school aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor telefoons die op school beschadigd zijn of kwijt geraakt zijn.  
Tijdens schooltijden, dus ook tijdens de overblijf, staan mobiele telefoons “uit”! 
 
Speelgoed en zoekgeraakte spullen 
Soms neemt een kind van huis speelgoed mee naar school. Een leerkracht heeft daar niet altijd zicht op en het kan gebeuren dat er iets stuk gaat.  
Hiervoor kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen. Wij raden u daarom aan er op te letten dat er in de jaszak of broekzak van uw kind geen spullen mee naar school gaan die 
waardevol zijn of waar hij of zij aan gehecht is. Overal waar veel mensen en kinderen aanwezig zijn raken op onbegrijpelijke wijze dingen weg.  
Voor zoekgeraakte spullen en voor goederen die aan de leerkracht in bewaring zijn gegeven aanvaarden we geen verantwoordelijkheid. Schrijf zoveel mogelijk de naam van uw kind 
op zijn of haar jas en tas, dan is het makkelijker om gevonden voorwerpen terug te geven. 
 
Besmettelijke aandoeningen 
Wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft, meld dit dan alstublieft direct aan de school.  
Wij kunnen indien nodig maatregelen nemen en andere ouders informeren. In een aantal gevallen mag uw kind wegens besmettingsgevaar de school niet bezoeken. 
Wij handelen in gevallen van ziekte volgens protocollen van de GGD. De taak van de GGD is het bestrijden van infectieziekten. Wij schakelen de GGD in bij  
vragen over ziektes. Ook is de school verplicht een aantal besmettelijke aandoeningen te melden bij de GGD. 

Roken  
Roken in het schoolgebouw, op het schoolplein en zelfs rond de school is NIET toegestaan.  

Arbo en veiligheid 
Kinderen moeten veilig kunnen leren en spelen en de kans op een ongeluk moet zo klein mogelijk zijn.  
De school is wettelijk verplicht om ongelukken en bijna-ongelukken te registreren, zodat de werkelijke veiligheidssituatie op school bekend is.  
Ook zijn scholen verplicht eens in de vier jaar een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren en een bijbehorend plan van aanpak op te stellen. Brandveiligheid is hier een 
onderdeel van. Het is ons beleid dat al de leerkrachten zijn opgeleid tot BHV-er, incl. EHBO en volgen de verplichte herhalingscursus hiervoor.  
Ontruimingen worden geoefend.  Deze oefening wordt geëvalueerd en het plan wordt vervolgens aangescherpt (indien nodig).  
Verder hebben we bepaalde schoolregels opgesteld, die er voor zorgen dat het veilig blijft op school.  
De school heeft een schoolveiligheidsplan, bestaande uit een aantal documenten, zoals  omgangsregels voor leerlingen en personeel, ontruimingsplan, risico-inventarisatie en evaluatie 
(Arbo), protocol verzuimregistratie, protocol internet en e-mail gebruik, anti-pestprotocol, klachtenregeling van de Stichting De Haagse Scholen en het handboek Arbo.  
Dit school-veiligheidsplan is op school ter inzage.  
 
School Video Interactie Begeleiding (SVIB) 
Op school wordt, indien wenselijk, gewerkt met School Video Interactie Begeleiding. Om de leerkrachten te ondersteunen in  
hun ontwikkeling en te adviseren over de begeleiding van een leerling of in de omgang met de groep, worden er soms video-opnames  
in de klas gemaakt. De beelden worden achteraf bekeken door de leerkracht en een begeleider. De videobeelden worden  
uitsluitend binnen de school gebruikt voor onderwijsdoelen en worden daarna gewist. Mocht u desondanks bezwaar  
hebben tegen het filmen van uw kind, dan kunt u hiervan melding maken. Uw kind wordt dan uit de klas gehaald als er  
gefilmd wordt. 
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Godsdienst– en/of vormingsonderwijs 
Onze school is een openbare school. Wij besteden in ons lesaanbod aandacht aan 
geestelijke stromingen. De kinderen maken kennis met de vijf grootste  
wereldreligies: het Christendom, het Jodendom, de Islam, het Boeddhisme en het 
Hindoeïsme.  
Ze leren wat de achtergronden zijn van de bekendste feestdagen van de  
verschillende religies. In de gesprekken komen belangrijke onderwerpen zoals 
vriendschap, ruzie, afscheid en omgaan met elkaar aan de orde.  
Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool vormingsonderwijs 
wordt gegeven als ouders daarom vragen. Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisaties die 
het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Elk jaar wordt er door de 
MR onder ouders geïnventariseerd of er belangstelling is voor lessen vormingsonderwijs. Afgelopen jaren was er onvoldoende belangstelling voor deze lessen en hebben er geen les-
sen via deze organisatie plaatsgevonden.  
 
Verzekering 
Tijdens excursies en activiteiten die onder schooltijd worden ondernomen zijn alle leerlingen verzekerd. Deze ongevallenverzekering wordt door de school betaald.  
Voor alle duidelijkheid wijzen wij u erop dat uw kind onderweg van huis naar school en van school naar huis niet bij ons is verzekerd. 
 
Aansprakelijkheid 
Het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse uren gebeurt. Het schoolbestuur heeft  pas een schadevergoedingsplicht  
wanneer er sprake is van een verwijtbare fout van de school of van degenen die namens de school optreden. 
Het schoolbestuur is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Ouders van kinderen jonger dan 14 jaar zijn primair zelf verantwoordelijk voor het 
doen en laten van hun kind. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 
De school en het schoolbestuur aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, kwijtraken of beschadigen van privé-eigendommen. 
Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid, bijv. als tijdens de gymles een bril stuk gaat doordat er een bal te-
genaan komt. Er is dan sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Die schade valt onder geen enkele aansprakelijkheidsverzekering en wordt 
(helaas) niet vergoed. 
 
Hoofdbedekking 
Tijdens de les wordt een pet, capuchon o.i.d afgezet. Wat betreft het gebruik van hoofddoeken wordt verwezen naar het protocol van Stichting De Haagse Scholen. 
 
Schoolfotograaf 
Eenmaal per jaar komt de fotograaf bij ons op bezoek (zie kalender). Op verzoek kunnen broertjes en zusjes (die hier op school zitten) samen op de foto.  
Kosten van de schoolfoto zijn voor eigen rekening.  

 
Bijzonderheden in het gezin 
Wij stellen het op prijs als u ons van veranderingen in het gezin of de familie op hoogte houdt. Het is niet prettig om melding te maken van ontslag, 
echtscheiding, langdurige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden van een familielid, maar als een leerkracht dit weet kan hij of zij met begrip op uw 
kind reageren.  
Ook vinden wij het leuk om te horen dat er gezinsuitbreiding is of dat er getrouwd wordt. 
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Foto’s en film 
Op onze school wordt gebruik gemaakt van beeld en filmmateriaal om te laten zien hoe leuk het onderwijs is. De Haagse Scholen heeft voor het gebruik van beeld- en filmmateriaal in 
de openbare ruimte een richtlijn opgesteld die ook door onze school wordt gehanteerd. 
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor de kinderen of u schade kunnen ondervinden. Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving 
verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind.  
We vragen u om dit te doen in Social Schools, zodat alle medewerkers kunnen zien of u wel of geen toestemming geeft.  
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens activiteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met 
het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet. 
 
Privacy, veilig en vertrouwd 
U kunt er vanuit gaan dat wij op school zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van kinderen, ouders en medewerkers.  
De Haagse Scholen, waar wij deel van uitmaken, heeft privacy beleid geformuleerd. U kunt deze nalezen in onze schoolgids.  
Om alle rechten en plichten t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, maar vooral omdat we bij De Haagse Scholen privacy erg belangrijk vinden, is er een privacy 
reglement. Daarnaast zijn informatieve folders voor ouders en medewerkers opgesteld. Deze folders, alsmede het privacy reglement van De Haagse Scholen kunt u op school  
opvragen. 

 

Vertrouwenpersonen van de Stichting de Haagse  

Scholen 

Mevrouw M. Ferber, Telefoon: 06-4661 1833 

Email: marion.ferber@ziggo.nl 

De heer A. van der Zalm, Telefoon: 06-5199 3618 

Email: info@albertvanderzalm.nl  

Leerplichtambtenaar 

Vacature 

Bezoekadres: Spui 70 Den Haag 

Postadres: Postbus 12652 2500 DP Den Haag 

Tel: 070 353 53 93 

Email: leerlingzaken@denhaag.nl 

Politie Haaglanden 

Bureau Laak 

Slachthuislaan 25, 2521 25 Den Haag 

Postbus 264, 2501 CG Den Haag 

Telefoon: 0900 8844 

 

Inspectie van het onderwijs 
Email: info@owinsp.nl  
Website: www.onderwijsinspectie.nl  
Telefoon: 0800 8051 (gratis) 
Onderwijsinspectie vertrouwenspersonen 

Telefoon: 0900 111 31 11 

Vereniging Openbaar Onderwijs 

Postbus 60182, 1320 AE Almere 

Telefoon: 036 533 15 00 

Telefoon: 0800 5010 

Haags Centrum voor Onderwijs begeleiding: 

Zandvoortselaan 146, 2505 AM Den Haag 

Schooljaar 2022-2023 gaat het HCO verhuizen. Het nieuwe 

adres is t.z.t. op de website te vinden: www.hco.nl 

Telefoon: 070 448 28 28 

 

Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden 
(SPPOH) 
Bezoekadres: Binckhorstlaan 145; 2516 BA Den Haag 
Postadres: Postbus 32341; 2503 AA Den Haag 
Telefoon: 070 3156349 
Email: info@sppoh.nl  
Website: www.sppoh.nl  
 
Adviseur Passend Onderwijs 
Laura Roos 
l.roos@sppoh.nl 
070-3156349 / 06 – 44 09 76 57  

mailto:leerlingzaken@denhaag.nl?subject=Leerplicht%20PWA
http://www.hco.nl

