
De stichting

Stichting KBO Haarlem-Schoten

KBO Haarlem-Schoten telt 4 scholen en ca. 1000 leerlingen. Bij de stichting zijn

ca. 90 mensen werkzaam. Als bestuursvorm is gekozen voor een

Toezichthoudend Bestuur (TB). De bovenschools directeur legt over haar

handelen verantwoording af aan de toezichthoudend bestuurders. Binnen de

missie, de door het bestuur vastgestelde kaders en aan de hand van het

meerjaren strategisch beleidsplan, zijn de directies van de scholen

verantwoordelijk voor het uitvoeren van vastgesteld beleid en het creëren van

draagvlak binnen de school. Zij leggen hierover verantwoording af aan de

bovenschools directeur. In het schoolplan beschrijven de scholen de gewenste

onderwijskundige ontwikkelingen van de eigen school over een periode van vier

jaar. Hierin wordt aangegeven wat de scholen willen bereiken, hoe ze dat willen

doen en wat daarvoor aan personele en materiële investeringen nodig zijn.

Doel van de stichting

Missie

De missie van KBO Haarlem-Schoten laat zich als volgt verwoorden. Stichting

KBO Haarlem-Schoten biedt:



modern en kwalitatief goed onderwijs;

met een eigentijdse invulling van de katholieke en levensbeschouwelijke

uitgangspunten;

dat leerlingen voorbereidt op de toekomst;

met passende arrangementen voor zorg en opvang;

op veilige scholen;

scholen die voortdurend in ontwikkeling zijn.

Voor meer informatie: haarlemschoten.nl

Visie

Op onze scholen ontwikkelen de leerlingen zich cognitief, sociaal en creatief.

Onze leerkrachten hebben positieve en ambitieuze verwachtingen van onze

leerlingen en vinden goede resultaten belangrijk. Wij streven bij alle cognitieve

vakken naar resultaten die minimaal op het landelijk gemiddelde liggen. Op onze

scholen worden de leerlingen voorbereid op de toekomst. Om nu in het klein en

straks in het groot een actieve en positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze

multiculturele samenleving, leren we de leerlingen respect te hebben voor

elkaar en op een positieve wijze om te gaan met verschillen in uiterlijk, ras,

religie, opvattingen, sekse en competenties. Een belangrijke vraag is: wat

moeten onze leerlingen daarnaast leren om goed voorbereid te zijn op de

toekomst? Welke kennis en vaardigheden hebben zij nodig om goed te kunnen

functioneren in en een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving

van de toekomst?

Omdat onze samenleving voortdurend verandert laat die toekomst zich niet

gedetailleerd uittekenen, maar we kunnen er wel een schets van geven. De

technologie heeft de manier waarop we samen werken en leven enorm

veranderd. Deze ontwikkelingen zetten zich in de nabije toekomst nog sterker

door. Van onze leerlingen zal 80% later een baan hebben die we nu nog niet

http://www.haarlemschoten.nl/


eens kennen! Welke kennis, vaardigheden en attitudes ze voor die toekomstige

banen nodig hebben, is dan ook moeilijk in te schatten. Wereldwijd houden vele

wetenschappers zich met dit vraagstuk bezig. Inmiddels bestaat er grote

overeenstemming over de richting voor het onderwijs. Het gaat hierbij niet

alleen om ICT-vaardigheden en media-wijsheid. Het gaat om een nieuwe manier

van leren, leven en werken, waarbij '21e eeuwse vaardigheden’ een belangrijke

rol spelen. Deze nieuwe manier van leren, leven en werken vraagt ook om een

herijking van onze relatie met de ouders van onze leerlingen. Ouderparticipatie

wordt nog meer dan voorheen een van de succesfactoren van onze scholen.

Kernwaarden

Aan onze missie en visie liggen een viertal kernwaarden ten grondslag:

Lerende organisatie

Wij willen een lerende organisatie zijn. Een lerende organisatie kenmerkt

zich door duidelijke en gedragen doelstellingen. Dit vraagt van de

leidinggevenden (school- en bouwleiders) dat zij in staat zijn onze visie te

vertalen naar concrete doelstellingen op verschillende niveaus in de

organisatie. Daarnaast kenmerkt de lerende organisatie zich door een

open en platte organisatiestructuur. De leidinggevenden hebben hierin

een faciliterende rol. Zij doen hun best om ervoor te zorgen dat de

leerkrachten hun werk zo optimaal mogelijk kunnen doen, want de

leerkracht doet er toe. De ontwikkeling van iedereen die werkt in een

lerende organisatie is gebaat bij weinig schakels en de

verantwoordelijkheden belegd in het hart van de organisatie. Daarbij staat

een open en een lerende houding van alle medewerkers centraal.

Ontwikkeling

De kern van de leergemeenschap die wij zijn is ontwikkeling. Alles wat wij

doen heeft direct of indirect betrekking op leren en ontwikkelen. In iedere

laag binnen de schoolorganisatie is er ruimte voor ontwikkeling.



Duurzaamheid

Veranderen hoort bij ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk te weten

waarom en waartoe wij veranderen. Wij vinden dat veranderingen een

duurzame verbetering van het onderwijs moeten opleveren. En dat

verbeteringen goed geborgd moeten worden.

Creativiteit

We willen creatief omgaan met wat er op ons af komt. We denken graag

out of the box. Dat motiveert ons. Creatief kun je zijn in alles wat je doet en

denkt. Dat zien wij ook graag terug in de dagelijkse onderwijspraktijk op

onze scholen. Creativiteit is wat wij de kinderen op onze scholen mee

willen geven. Creativiteit en ontwikkeling gaan hand in hand.

KBO Haarlem Schoten onderzoekt op dit moment de mogelijkheid tot een

bestuurlijke overdracht aan het schoolbestuur TWijs. Het beoogde

overdrachtsmoment is januari 2023.

Adresgegevens

Stichting KBO Haarlem Schoten

Postbus 2515

2002 RA Haarlem

023-5392608

info@haarlemschoten.nl (mailto:info@haarlemschoten.nl)

(mailto:info@haarlemschoten.nl)www.haarlemschoten.nl

(http://www.haarlemschoten.nl)
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mailto:info@haarlemschoten.nl
http://www.haarlemschoten.nl/




Identiteit

Onze identiteit vormt een belangrijke inspiratiebron voor de waarden en

normen die wij willen uitdragen: respect voor mensen die verschillen in aanleg

en achtergrond, in gevoel en overtuiging; aandacht voor iedereen en meer voor

wie dat het meest nodig heeft. De populatie van onze scholen bestaat uit

kinderen van allerlei levensbeschouwelijke richtingen. Wij proberen dan ook

recht te doen aan de verscheidenheid van religieuze opvattingen die voorkomen

binnen de samenleving als geheel en onze eigen scholen in het bijzonder.

Op onze school wordt elk jaar aandacht besteed aan de grote christelijke

feesten zoals Kerstmis en Pasen. Uit respect voor kinderen die uit een andere

cultuur komen, krijgen ook deze culturen aandacht binnen onze school. Daarbij

is er ook ruimte voor de feesten die zij vieren; zowel in het geven van verlof voor

het vieren van religieuze feesten, als door aandacht hiervoor in de klas.





De Sint Bavoschool staat voor veilig onderwijs, waarin de betrokkenheid en de

wil om te leren centraal staan. Kinderen, leerkrachten en ouders werken samen

aan de ontwikkeling van kinderen. Er wordt gestructureerd onderwijs op maat

gegeven, waardoor er aandacht is voor verschillen tussen leerlingen. We streven

een ontwikkeling na die start bij zelf-ontdekkend leren en via zelfstandig werken

uiteindelijk tot zelfstandigheid zal leiden.

Als school baseren we ons daarbij op de volgende uitgangspunten:

Onderwijsdoelen

Veilig

Op de Sint Bavoschool mag elk kind er zijn. Een kind dat zich veilig voelt is

beter in staat zich te ontwikkelen.

Betrokken

Leren doe je samen. Kinderen leren van elkaar, leren als groep. Ook de

ouders en de leerkrachten bereiken door samenwerking betere resultaten.

Samenwerking is een voorwaarde om op het juiste moment het goede

voor de kinderen te doen, ook volgens de kinderen. Vanuit vertrouwen in

jezelf en de mensen om je heen ontstaat betrokkenheid en de wil om te

leren.

Samen

Kinderen, leerkrachten en ouders vormen samen de school. Ieder draagt

zijn steentje bij. Samen zijn wij eigenaar. Door met openheid en respect



met elkaar om te gaan, werken we aan onze gezamenlijke

verantwoordelijkheid: de ontwikkeling van de kinderen.

Zelfstandigheid

Wij bevorderen een zelfstandige werkhouding, waarmee wij beogen dat

onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen die initiatieven

nemen, keuzes maken en verantwoordelijkheid kunnen dragen.

Ontwikkeling

Wij ontwikkelen ons voortdurend op duurzame wijze. Wij werken aan een

innovatiegerichte cultuur, waardoor wij ons snel kunnen aanpassen aan

nieuwe ontwikkelingen. Zo’n cultuur biedt ruimte voor ontwikkeling van

leerlingen, leerkrachten (en ons team als geheel) en ouders. Ons motto is:

leren van en met elkaar.

Visie van de Sint Bavoschool

“Wij leren ons te ontwikkelen
tot wereldburger”

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De

beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we

ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.

De Sint Bavoschool is een school waar enthousiast wordt gewerkt door het team

om de school verder te ontwikkelen. In een meerjarenplanning hebben we het

beleid voor de komende jaren uitgestippeld. Deze meerjarenplanning kunt u

terugvinden op www.sintbavoschool.nl onder schoolplan. Het schoolplan voor



2019-2023 is in oktober 2019 gepubliceerd. Op basis van evaluaties en actuele

ontwikkelingen wordt dit plan gaandeweg bijgesteld.

Voor meer informatie: sintbavo-eemstraat.nl

https://www.sintbavo-eemstraat.nl/


De ontwikkelingen van het individuele kind in groep 1 en 2 worden gevolgd in

het leerlingvolgsysteem KIJK! Aan de hand van mijlpalen die kinderen in hun

ontwikkeling bereiken, wordt aangegeven waar het kind zich in de

ontwikkelingslijn bevindt. Door het in kaart brengen, kan de ontwikkeling over

langere tijd en meerdere gebieden gevolgd worden. Op die manier kan de

leerkracht aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. De observatiegegevens

worden genoteerd in een digitaal leerling-dossier dat van ieder kind digitaal

aanwezig is. Alle gegevens tezamen noemen wij het LVS (leerlingvolgsysteem).

Onderwijsresultaten

In de groepen 3 tot en met 8 wordt het kind verder gevolgd. Naast de gegevens

van observaties en uitslagen van methode gebonden toetsen, worden op de

Sint Bavoschool ook uitslagen van niet-methodegebonden toetsen in het

leerlingendossier bewaard. De niet-methodegebonden toetsen komen uit het

CITO leerlingvolgsysteem: rekenen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat en

technisch lezen (DMT en AVI). De opbrengsten van de toetsen verwerken wij in

ons onderwijsaanbod. Wij gebruiken hiervoor het Onderwijsplansysteem Focus-

PO. Focus-PO is een instrument waarmee snel en concreet de opbrengsten van

het onderwijs vertaald kunnen worden naar nieuw leerstofaanbod, waardoor de

kinderen nog meer en gerichter uitgedaagd kunnen worden.



Ook de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind wordt gevolgd. Hiervoor

wordt KanVas gebruikt, het volgsysteem van de Kanjertraining. Dit is een

observatiesysteem waarbij de leerkrachten invullen wat zij zien m.b.t. de sociaal

emotionele ontwikkeling van het kind, waarbij aan de kinderen gevraagd wordt

hoe het met ze gaat en waarin aan u als ouders deze vraag ook gesteld kan

worden. Door alle aspecten op een rijtje te zetten ontstaat er een helder beeld

van het kind. Vanaf groep 5 vullen de kinderen ook zelf hun eigen vragenlijst in.

Bij de verwijzing naar het Voortgezet onderwijs zijn de afspraken tussen Primair

onderwijs (PO) en Voortgezet onderwijs (VO) in Zuid-Kennemerland, zoals

vastgelegd in het document “De Overstap” van het Samenwerkingsverband,

leidend.

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er afgelopen jaren als

volgt uit:

Resultaten eindtoets



Toelichting op de resultaten

Hoewel de score van de Eindtoets onder het landelijk gemiddelde ligt zijn de

verwijzingen in 2021-2022 wel in lijn met het landelijk gemiddelde. Ook zien we

een stijging van de eindopbrengsten, waardoor het verschil met het landelijk

gemiddelde weer kleiner wordt. Op elk van de gemeten domeinen

(Taalverzorging, Lezen en Rekenen) is ten opzichte van de meting uit 2021

stabilisatie en groei te zien. De e�ecten van de lockdowns als gevolg van Corona

en het niet kunnen bieden van een doorgaande onderwijslijn in het afgelopen

schooljaar liggen aan het resultaat ten grondslag. De verwachting is dat het

resultaat van volgend schooljaar weer richting het landelijk gemiddelde zal gaan.

Uitstroom leerlingen groep 8

Voor meer informatie: scholenopdekaart.nl

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/haarlem/11565/rooms-katholiek-basisschool-st-bavo/


Van het aantal ingeschreven leerlingen starten in het schooljaar 2022-2023 15

leerlingen in groep 1. De  191 leerlingen van 1-10-2021 zijn afkomstig uit 167

gezinnen.

Instroomkenmerken



KBO Haarlem-Schoten heeft in het strategisch beleidsplan de koers van de

organisatie op hoofdlijnen aangegeven. Belangrijk daarbij is dat de

besturings�loso�e gebaseerd is op het geven van vertrouwen, ruimte en

autonomie binnen gegeven kaders aan onze medewerkers. Daarbij is het

belangrijk dat we uitgaan van de professionaliteit en de verdere ontwikkeling

daarvan en zorgen voor verbinding in onze organisatie.

Praten over verandering, erover schrijven en plannen maken betekent overigens

dat er feitelijk nog niets verandert. Veranderen betekent doen. De praktijk is

leidend; het gaat over doen, over re�ecteren op het doen en over bijstellen en

doorontwikkelen. Iedereen wil en doet mee!

Van belang is goed te kijken naar wat speelt in de omgeving en luisteren naar de

behoeften van leerlingen en ouders. Het gaat om het benutten van

mogelijkheden met als hoofddoel talent van kinderen maximaal te benutten.

Om kwaliteit te kunnen blijven leveren is het belangrijk dat we in ontwikkeling

blijven. De stichting stimuleert daarom scholing bij de medewerkers, die

daarmee met kennis, inzicht en vaardigheden nog beter onderwijs kunnen

blijven geven. Door intensieve samenwerking tussen het Toezichthoudend

Onderwijskwaliteit



Bestuur, de bovenschools directeur, de directies, leerkrachten,

onderwijsondersteunend personeel en ouders leveren we allemaal een

belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze organisatie. Wij zetten ons met

veel passie en inzet in voor de kinderen en hun ouders. Het is onze opdracht

om uit kinderen te halen wat er in zit, zodat elk kind het beste tot zijn/haar recht

komt.

Het INK-kwaliteitszorgmodel

Om nog beter in balans te komen als organisatie is ervoor gekozen om te

werken volgens het model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). De visie

achter het INK-kwaliteitszorgmodel heeft betrekking op het streven naar een

balans tussen diverse stakeholders, balans tussen de resultaten en de

inspanningen die daarop betrekking hebben en voortdurend werken aan

(kwalitatieve) groei. Het eindresultaat wordt in beeld gebracht en de processen

die het eindresultaat mogelijk maken. Het is een integraal overzicht van

onderwerpen die helpt bij het vormgeven van kwaliteit. Dit om in een

veranderende omgeving met veranderende eisen en wensen blijvend goede

prestaties neer te zetten. De kern van de INK-�loso�e wordt gevormd door het

werken aan de samenhang en groei op een aantal aandachtsgebieden die onze

organisatie nog succesvoller te maken. Een gerichtheid op het ontwikkelen van

een organisatie met hoge kwaliteit.



De basis/input wordt gevormd door de (tussentijdse) instroom van leerlingen

(incl. kenmerken, thuissituatie, etc.). Met ‘Personeel’ wordt in dit plan ‘Human

Resources Management’ bedoeld. M.b.t. ‘waardering klanten’ gaat het hier

concreet om leerlingen en ouders. Met de ‘waardering maatschappij’ worden de

onderwijsinspectie en de externe partners bedoeld.

Met ‘resultaat opbrengsten’ wordt bedoeld, het bewust, systematisch en cyclisch

werken aan het streven naar maximale leeropbrengsten. Bij opbrengsten gaat

het dan om:

cognitieve resultaten van leerlingen;

sociaal-emotionele resultaten van leerlingen;

het ontwikkelen van creatieve talenten van leerlingen;

het ontwikkelen van eigenaarschap bij de leerlingen;

tevredenheid, betrokkenheid en participatie van leerlingen, ouders,

medewerkers en vervolgonderwijs.

In het kort gezegd komt het model erop neer dat je als school systematisch kunt

werken aan alles wat onder de blauwe, gele en groene vlakken valt (het proces).

Op die manier kan de school een zo optimaal mogelijk resultaat opbrengsten

(roze vlak) realiseren.



Naast de genoemde input, throughput en output factoren speelt ook de

omgeving van de school een belangrijke rol bij de mate waarin de gewenste

output gerealiseerd kan worden. De school functioneert immers niet in een

vacuüm maar dient ook rekening te houden met wet- en regelgeving (onder

meer WPO en arbo-eisen) en wensen/eisen die externe partijen hebben (onder

andere landelijke- en lokale overheden).

Onderwijsbehoefte - Basiszorg

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. Onze school richt zich op

het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra

ondersteuning. Daarnaast richt de school zich op de ontwikkeling van een leerlijn voor die

groep kinderen die de leerstof in een ander tempo aangeboden moet krijgen (zowel voor

de kinderen die in een verbreed arrangement dan wel in een verdiept arrangement

werken).

Op de Sint Bavoschool di�erentiëren wij in ons lesaanbod. Bij het werken met de

methoden zorgen we ervoor dat er rekening wordt gehouden met verschillen tussen

leerlingen. Dit doen we o.a. door daar waar nodig op drie (basis-, breedte en plusaanbod)

en soms met een extra niveau (dieptezorg) te werken in de groep. De doelen en het

onderwijsaanbod die aan deze niveaus gekoppeld zijn, worden in werkplannen

omschreven. Op vastgestelde momenten in het jaar worden de werkplannen met de

genoemde doelen en aanbod geëvalueerd en bijgesteld. Op deze manier kunnen wij vrijwel

alle leerlingen een passend onderwijsaanbod bieden.

Extra begeleiding / zorgplicht

Wanneer een kind tijdelijk sociaal-emotionele, gedragsproblemen of problemen met de

lesstof heeft, probeert de leerkracht in eerste instantie dit kind zelf te helpen. Aan de hand

van observaties, het nakijken en analyseren van het dagelijks werk en de toetsresultaten

van de leerling brengt de leerkracht het probleem in kaart. In het betre�ende



groepsoverzicht worden de onderwijsbehoeften aangegeven en de aanpak speci�ek

beschreven. In een enkel geval schrijft de leerkracht een plan van aanpak speciaal voor het

kind. In dit plan geeft de leerkracht aan hoe de leerling geholpen kan worden en volgens

welk tijdspad. In het plan van aanpak staat ook aangegeven wanneer de evaluatie van het

proces en de doelstellingen plaatsvindt. Tijdens het werken in de klas krijgt deze leerling

extra aandacht, aangepaste opdrachten of speci�eke leerstof.

Wanneer de extra zorg van de leerkracht voor de leerling niet het gewenste resultaat heeft

wordt de leerling door de leerkracht besproken bij de IB’er. De IB’er kijkt naar het plan van

aanpak en kan na overleg kan na overleg besluiten dat het kind extra ondersteuning krijgt.

Wanneer een kind ondersteuning nodig heeft krijgt het kind één of tweemaal per

week  begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht of onderwijsassistent om bepaalde

stof extra te oefenen. Indien noodzakelijk kan die begeleiding ook buiten de groep

gerealiseerd worden. Tevens kan er een observatie door de IB’er gedaan worden. Als na de

bovenstaande stappen toch niet het gewenste resultaat wordt bereikt dan wordt, in overleg

met en na toestemming van de ouders, hulp van buitenaf ingeschakeld. Deze kan bestaan

uit hulp van de schoolarts, schoolverpleegkundige, logopedist, fysiotherapeut, WSNS, of de

sociaal verpleegkundige  (SOH). Voor psychologische onderzoeken wordt een externe

instantie ingeschakeld.



Na de onderzoeken en/of observaties is er overleg met de ouders van het kind. Daarbij zijn

in ieder geval aanwezig de ouder(s), de leerkracht, de IB’er en eventueel medewerkers van

het externe bureau of school die het onderzoek/observatie hebben uitgevoerd. In dit

overleg wordt gekeken of er door aanpassingen in ons onderwijs of van de pedagogische

aanpak in de onderwijsbehoeften van het kind voorzien kan worden. Afhankelijk van het

antwoord op die vraag maken we gerichte plannen en afspraken.

In uitzonderlijke gevallen kan blijken dat de Sint Bavoschool niet de school is die uw kind

kan begeleiden bij zijn ontwikkeling. Daar gaan uiteraard meerdere gesprekken met u als

ouders aan vooraf. Als school en ouders het hierover eens zijn, dan zal de school u helpen

bij het vinden van een andere passende school.

Kinderen met een hoge intelligentie

Bavolab en trainingslab

Voor de leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging om aan hun

onderwijsbehoeften tegemoet te komen hebben wij het Bavolab. Dit is een klas waar

uitdagend onderwijs aan de hand van thema’s wordt aangeboden. Voor de groepen 4, 5 en

voor de groepen 6, 7 en 8 is er één dagdeel per week onderwijs. Dit wordt begeleid door de

specialist meerbegaafdheid. Voor dit Bavolab werken wij samen met de Sint Bavoschool

locatie Revius. Ook dit jaar is er op de Eemstraat een Bavolab gevestigd. Onze school

beschikt ook over het Trainingslab. Het Trainingslab is toegankelijk voor kinderen die (een

deel van) de leervoorwaarden nog onvoldoende beheersen, waardoor ze achterstand in

het onderwijs op kunnen lopen. Het Trainingslab is ook bedoeld voor kinderen die wellicht

in aanmerking komen voor het Bavolab, maar nog wat vaardigheden bij moeten leren.

Schoolondersteuningspro�el

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningspro�el te hebben. Met dit

pro�el laat onze school zien welke extra ondersteuning we uw kind kunnen bieden.

Daardoor weet u waar u aan toe bent, als het gaat om de mogelijkheden van onze school.



Op basis van het pro�el bekijken we welke expertise we nog moeten ontwikkelen en wat

dat betekent voor de (scholing en toerusting van) onze leerkrachten. Het

schoolondersteuningspro�el is belangrijk voor:

Ouders. Het biedt u informatie – wat kunt u verwachten van de school?

De school. We zetten de beleidslijn uit – wat is onze ambitie?

De inspectie. We leggen verantwoording af.

Collega-scholen in ons werkgebied. We stemmen met elkaar af.

Het samenwerkingsverband. Er ontstaat overzicht over het geheel: ‘bieden de

scholen samen een dekkend netwerk?’

Het schoolondersteuningspro�el is te vinden op onze website. Klik hier om er direct

naartoe te gaan.

Voor meer informatie: sintbavo-eemstraat.nl

https://www.sintbavo-eemstraat.nl/


Ondersteuningsteam

Op de Sint Bavoschool wordt de ondersteuning rondom leerlingen gecoördineerd en

aangestuurd door Intern Begeleiders (IB’ers). De IB’ers houden zich in samenwerking met

de directeur onder andere bezig met het bewaken en bevorderen van de leerresultaten

(opbrengsten), begeleiden van leerkrachten, coördineren van onderzoeken voor leerlingen

in samenspraak met de ouders, het creëren van een passende onderwijsplek voor een

leerling en het vormgeven van beleid. De IB-er helpt leerkrachten en ouders met

hulpvragen over kinderen. Ook kan de IB-er hulp bieden bij het zoeken naar oplossingen

voor tijdelijke praktische problemen bij kinderen die door ziekte extra hulp op school nodig

hebben.

Ondersteuning van het jonge kind

VVE-school

Onze school is een VVE-school. Dat betekent dat wij participeren in een gemeentelijk

project voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie. Wij werken hiervoor samen met de

peuterspeelzaal Pette�et van Hero Kindercentra, die in ons pand gevestigd is. Het VVE-

traject richt zich op het verminderen van onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden bij

jonge kinderen in de leeftijd van circa 2 tot en met 6 jaar.

Kleutergroepen (groep 1/2)

Het eerste waar aandacht voor is wanneer een kind op de Sint Bavoschool komt, is dat een

kind zich er prettig en veilig voelt. Een kind ontwikkelt zich beter wanneer het zich veilig en

op zijn gemak voelt en met plezier naar school gaat. In de groepen 1 en 2 wordt veel

aandacht besteed aan het begeleiden en stimuleren van de kinderen in hun ontwikkeling.

Dit vereist een goede organisatie van de inrichting van het lokaal, van de rol van de

leerkracht, van de diverse werkvormen en van het gebruik van een bewezen e�ectief

leerlingvolgsysteem.



Onderwijs voor elk kind

Om goed in beeld te hebben hoe de kinderen zich ontwikkelen werken we met

GroepsOverzichten i.p.v. groepsplannen. In deze overzichten staan de opbrengsten van het

onderwijs vermeld. Er is een uniform model GO waar iedereen mee werkt.

Wij zetten het onderwijsplansysteem Focus-PO in om goed zicht te krijgen op de

opbrengsten van ons onderwijs en de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Focus-PO is

een instrument waarmee snel en concreet de opbrengsten van het onderwijs vertaald

kunnen worden naar nieuw leerstofaanbod, waardoor de kinderen nog meer en gerichter

uitgedaagd kunnen worden.

Voor alle groepen geven wij ons Cultuuraanbod vorm in samenwerking met Hart Cultuur in

School. Samen brengen onze leerlingen in aanraking met de rijkdom van kunst en cultuur.

Wij maken gebruik van het Cultuurmenu.

Vanaf groep 5 verzorgen wij technieklessen voor onze leerlingen. Elke groep krijgt les in de

domeinen Constructie, Transport, Productie en Communicatie. Zij leren oplossingen voor

technische problemen te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.



Zorgplicht

Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat alle kinderen en zo passend mogelijke

plek verdienen in het onderwijs. Onderwijs dat uitgaat van de mogelijkheden van kinderen

en rekening houdt met hun beperkingen. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier

onderwijs. Zo 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.

Indien een school, een kind met een zorgvraag, niet voldoende (meer) kan begeleiden is de

school verplicht om een andere plek voor het kind te vinden. Daarbij wordt gewerkt met

een Toelaatbaarheidsverklaring, waarin o.a. de onderwijsbehoeften van het kind in kaart

worden gebracht door de Sint Bavoschool en de ouders. Het is van belang om een

mogelijke verwijzing op tijd te realiseren, om eventuele gedragsproblemen (als gevolg van

het niet mee kunnen komen op school) kan ontstaan. U kunt als ouder voor informatie en

begeleiding terecht bij het 'onderwijsloket Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland'.

Urenverdeling

Leerlingen moeten in 8 jaar minimaal 7.520 uur les krijgen. Op jaarbasis is dat 940 uur. We

zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten.

Op onze school gelden de volgende schooltijden:

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan alle groepen van 8.30 uur t/m 12.00

uur en van 13.00 uur t/m 15.00 uur naar school. De kinderen zijn ‘s morgens vanaf

08.20 uur welkom in de groep.

Op woensdag zijn alle groepen om 12.00 uur uit.



Klachten en veiligheid

Wat te doen bij con�icten?

Alle medewerkers van KBO Haarlem-Schoten doen hun uiterste best om ervoor

te zorgen dat uw kind het onderwijs krijgt dat hij/zij verdient. Toch kan het

voorkomen dat u in sommige gevallen niet tevreden bent over de werkwijze of

keuzes die gemaakt worden. U kunt dan een klacht indienen.

We kennen drie niveaus:

1. de school

2. vertrouwenspersoon

3. een externe klachtenprocedure

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden af en toe

fouten gemaakt. Zit u iets dwars, heeft u het gevoel dat iets niet helemaal goed

loopt, of heeft u een klacht, dan kunt u in eerste instantie de leerkracht van uw

kind aanspreken. In negen van de tien gevallen kan het probleem meteen

worden opgelost. In andere gevallen wordt er samen gezocht naar een

oplossing/aanpak. Het is daarbij belangrijk om geduld te hebben en de

leerkracht de tijd te geven een oplossing uit te werken en een aanpak uit te

proberen.



Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u zich tot de directeur

wenden. U zoekt samen met de directeur naar een oplossing. In sommige

gevallen is een gesprek tussen u, de leerkracht en de directeur een oplossing.

Ook bij deze stap is het belangrijk om geduld te hebben en de directeur de tijd

te geven een oplossing uit te werken en een aanpak uit te proberen.

Komt u er dan nog niet uit, dan kunt u zich beroepen op de procedure uit de

klachtenregeling. De Klachtenregeling is vastgesteld door het Toezichthoudend

Bestuur KBO Haarlem-Schoten met instemming van de gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad. De regeling is bedoeld voor die gevallen, waarbij

reguliere gesprekken met een leerkracht, schoolleiding of directie geen

oplossing hebben geboden. In dringende gevallen kunt u uiteraard ook direct de

weg van de klachtenregeling inslaan

Voor meer informatie over de klachtenregeling: haarlemschoten.nl

Bij klachten van ouders en leerlingen over een schoolsituatie, waarbij mogelijk

sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is iemand in dienst

van de school, verplicht tot het melden hiervan bij het bestuur. Het bestuur is

vervolgens verplicht tot aangifte bij de o�cier van justitie, omdat mogelijk de

veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.

Vertrouwenspersoon

De scholen van onze stichting beschikken ook over een externe

vertrouwenspersoon. Deze fungeert als meldpunt. In overleg met de

vertrouwenspersoon kunt u besluiten of u een o�ciële klacht wilt indienen bij

de klachtencommissie van de Stichting Haarlem-Schoten, of dat er op een

andere manier naar een goede oplossing kan worden gezocht. Neem contact op

via: contactpersoon@sintbavoschool.nl

(mailto:contactpersoon@sintbavoschool.nl)

(mailto:contactpersoon@sintbavoschool.nl)Klachtencommissie Stichting KBO

Haarlem-Schoten

http://www.haarlemschoten.nl/haarlem-schoten/klachtenregeling/
mailto:contactpersoon@sintbavoschool.nl
mailto:contactpersoon@sintbavoschool.nl


Stichting KBO Haarlem-Schoten

t.a.v. de klachtencommissie

Postbus 2515

2002 RA Haarlem

klachtenregeling@haarlemschoten.nl

(mailto:klachtenregeling@haarlemschoten.nl)

(mailto:klachtenregeling@haarlemschoten.nl)Geschillencommissie bijzonder

onderwijs

Postbus 82324, 2508 EH Den Haag

T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)

E-mail: Info@gcbo.nl (mailto:Info@gcbo.nl)

(mailto:Info@gcbo.nl)Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies, besturen, maar ook

vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de

Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige)

problemen voordoen op het gebied van:

seksuele intimidatie en seksueel misbruik

psychisch en fysiek geweld

discriminatie en radicalisering

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00 -

17.00 uur) bereikbaar op: 0900-111 3 111 (lokaal tarief).

(Sociale) veiligheid op school

Van scholen wordt verwacht dat zij een beleid voeren gericht op de veiligheid

van leerlingen, de veiligheidsbeleving van leerlingen jaarlijks monitoren en dat er

een coördinator is die het anti pest-beleid coördineert en optreedt als

aanspreekpunt. Scholen hebben in dit kader een zorgplicht en deze houdt in dat

elke school ervoor moet zorgen dat:

mailto:klachtenregeling@haarlemschoten.nl
mailto:klachtenregeling@haarlemschoten.nl
mailto:Info@gcbo.nl
mailto:Info@gcbo.nl


een veiligheidsbeleid wordt gevoerd

monitoring plaatsvindt van de veiligheidsbeleving van leerlingen

er een coördinator en aanspreekpunt is voor sociale veiligheid

De inspectie ziet toe op de naleving. Het toezicht van de inspectie is aanvullend

op de verantwoordelijkheid en taak van het schoolbestuur voor het in kaart

brengen van de beleving van de sociale veiligheid en voor het nemen van

verbetermaatregelen indien nodig. De wet geeft aan dat de school ervoor zorgt

dat de monitoringsgegevens aan de inspectie beschikbaar worden gesteld. Het

gaat niet om gegevens van individuele leerlingen, maar om het gemiddelde

beeld van de sociale veiligheid op de school.

Pedagogisch klimaat

De afgelopen jaren is op school de vraag gesteld wat een passende schoolbrede

aanpak bij gedrag is, passend bij team, populatie en visie van de Eemstraat. Daar

hebben wij uitgebreid onderzoek naar gedaan. De keuze is gevallen op de

Kanjertraining. Alle medewerkers van het schoolteam zijn opgeleid tot

Kanjertrainer. Het schoolteam volgt ook vervolgtrainingen, waarna iedereen in

het bezit komt van de B-licentie.



Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen.

Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van

sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. We maken ook gebruik van het

leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining (KanVas). Hiermee meten we het

welbevinden en de sociale opbrengst bij kinderen.

De Kanjertraining hanteert de volgende Kanjerregels die zorgen voor rust,

respect en regelmaat:

Niemand lacht elkaar uit

Niemand speelt de baas

Niemand gedraagt zich zielig

We vertrouwen elkaar

We helpen elkaar

We zijn eerlijk zonder te kwetsen

Het belangrijkste doel van de Kanjermethode is dat een kind positief over

zichzelf en de ander leert denken. Ze geeft de kinderen handvatten in sociale

situaties zoals

Samenwerken

Kritiek durven en kunnen geven en ontvangen

Leren te stoppen met pesten en treiteren

Uit slachto�errollen stappen en heft in eigen handen nemen op een

gezonde manier

De Kanjertraining bevat lesmateriaal voor alle groepen. De lessen zijn ontwikkeld

voor en door leerkrachten. Met deze lessen willen wij een prettige en veilige

school creëren. Een school waarin ieder kind wordt gezien en gehoord.

Social media

De school wil voor álle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar

kinderen (en hun ouders) bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd.

Het maken van foto’s en video’s op school kan moeilijk worden verboden, maar



kan wel aan banden worden gelegd. Door bijvoorbeeld verwachtingen uit te

spreken naar ouders over fotograferen tijdens een schoolactiviteit, of door

ouders in de nieuwsbrief te vragen terughoudend te zijn met het maken en

publiceren van foto’s. Mocht dat niet het gewenste e�ect hebben, dan kan de

school regels voor het maken van foto’s op school vastleggen in het

privacyreglement of in een aparte gedragscode of een protocol. Een

schoolgebouw is niet zomaar een openbare plaats waar iedereen toegang toe

heeft. De school kan aan het verlenen van toegang dus voorwaarden stellen

zoals de (extreme) regel dat fotograferen van leerlingen tijdens de les of in klas

alleen is toegestaan door docenten.

Als er beeldmateriaal op het beveiligde deel van de website door ouders

gekopieerd wordt en vervolgens gedeeld via sociale media is dat niet meer de

verantwoordelijkheid van de school. De school brengt dit bij ouders onder de

aandacht en wijzen hen op hun verantwoordelijkheid hierin.

Anti-pestprotocol

Goed onderwijs kunnen geven wordt door de Sint Bavoschool gezien als een

gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Om goed onderwijs te

kunnen bieden is het belangrijk dat leraren, ouders en leerlingen respect voor

elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in

elkaar hebben. Dat zorgt ervoor dat de school een veilige omgeving is voor

iedereen en in het bijzonder voor de leerlingen van de Sint Bavoschool.

Dit protocol vormt de basis voor een goed en veilig pedagogisch klimaat. Wij

verwachten dat leerlingen, teamleden, ouders en anderen die bij de school

betrokken zijn zich aan de gedragsafspraken houden en zich verantwoordelijk

voelen elkaar aan te spreken wanneer deze afspraken niet worden nageleefd.

Op deze wijze bieden wij veiligheid voor iedereen.

Onderdeel van dit protocol is de beschrijving van de manier waarop wij met

pestgedrag omgaan. Wij zien pesten als een uiterst ongewenste vorm van

gedrag. Met ons protocol omgaan met gedrag nemen wij een proactieve



houding aan ten opzichte van pesten door het klassenklimaat zo goed en veilig

mogelijk te krijgen. Mocht er desondanks gepest worden, dan handelen wij

volgens ons protocol om ervoor te zorgen dat de school voor alle leerlingen

weer een veilige omgeving wordt.

Protocol bij vermoeden van kindermishandeling

Binnen het Samenwerkingsverband van scholen in Zuid Kennemerland wordt er

gewerkt met een protocol bij vermoeden van kindermishandeling. Het doel van

dit protocol is: een vermoeden van huiselijk geweld bespreekbaar maken met de

ouders. Wanneer een leerkracht signalen opvangt van een kind dat er thuis een

situatie is ontstaan waarbij het kind in de knel raakt, zal zij hierover met de

ouders een gesprek aangaan. Vaak helpt het al als er met de leerkracht over

gesproken is. Op iedere locatie is een aandachtsfunctionaris aanwezig. Deze

collega is degene die het traject begeleidt. Onze aandachtsfunctionarissen kunt

u vinden op onze website. Mochten ouders zelf hulp willen, dan zullen ouders in

het algemeen door de IB’er naar het Centrum voor Jeugd en Gezin, Opvoedpoli

of andere instantie worden verwezen. Indien het nodig is, wordt er advies

gevraagd bij ‘Veilig Thuis’ voor eventuele verdere hulp.

Voor meer informatie: sintbavo-eemstraat.nl

Schorsing en verwijdering

Onze school hanteert een protocol rondom schorsing en verwijdering. Bij

ernstig wangedrag kan de leerling een time-out of een o�ciële waarschuwing

krijgen of voor kortere of langere tijd in een andere klas geplaatst worden. Soms

komt het voor dat we een leerling moeten schorsen of verwijderen. Dit doen we

niet zo maar. Natuurlijk gaan we eerst in gesprek met de ouders/verzorgers van

deze leerling. In overleg met de directie besluit het bestuur van de stichting tot

schorsing of verwijdering.

Voor meer informatie: sintbavo-eemstraat.nl

https://www.sintbavo-eemstraat.nl/vrijepagina/protocollen/
https://www.sintbavo-eemstraat.nl/vrijepagina/protocollen/


Arbo en veiligheid

Jaarlijks worden de scholen geïnspecteerd door de brandweer en volgt er een

rapportage. Hierin staan aanpassingen die verplicht uitgevoerd dienen worden.

Het gebruik van het gebouw /de gangen maakt jaarlijks deel uit van de inspectie

van de brandweer. De zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van personeel

en leerlingen staan centraal in het Arbobeleid en BHV-beleid van de stichting.

Dit is terug te vinden in het Arbobeleidsplan. Dit is op te vragen bij de stichting.

Verzekering

De risico's van ongevallen zijn bij een buitenschoolse activiteit groter dan bij het

verblijf op school. Een goede verzekering is hierbij van belang. De Stichting KBO

Haarlem-Schoten heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Dit

betekent dat wanneer een ongeval zich voordoet tijdens buitenschoolse



activiteiten, de scholen hiervoor verzekerd zijn. Deze verzekering betreft

personeelsleden, leerlingen, stagiaires, ouders en vrijwilligers die namens de

school handelen ten tijde van de activiteit. Als een leerling iets overkomt en een

namens de school aangestelde begeleider wordt hiervoor aansprakelijk gesteld,

dan geldt dat dit verzekerd is wanneer het ongeval zich voordoet tijdens

buitenschoolse activiteiten.

Voor meer informatie: haarlemschoten.nl

http://www.haarlemschoten.nl/haarlem-schoten/veiligheidsbeleid/


Vrijwillige ouderbijdrage

De oudervereniging

De oudervereniging wordt gevormd door ouders van kinderen op de Sint

Bavoschool. Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad. Het bestuur

van de oudervereniging wordt tijdens de algemene ledenvergadering gekozen

uit alle leden van de vereniging, voor een periode van drie jaar. De ouderraad

stelt zich tot doel het contact tussen de school en de ouders te bevorderen.

Dit doet zij door het organiseren van activiteiten voor de kinderen op school,

zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest, schoolfoto's, avondvierdaagse en betrekken

van ouders hierbij. De Ouderraad staat het team van de school met raad en

daad bij allerlei activiteiten bij. Naast het organiseren van activiteiten int de

ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage wordt jaarlijks

vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Op deze vergadering zijn alle

ouders van de Sint Bavoschool van harte welkom. Deze ouderbijdrage is

bestemd voor activiteiten die niet door de overheid gesubsidieerd worden, zoals

het schoolreisje, cultuurmiddagen, de eindmusical van groep 8, culturele

activiteiten en cadeautjes op 5 december. In het schooljaar 2022-2023 bedraagt

de ouderbijdrage € 52,00 per jaar.

Ouderbijdrage en opvang



Per 1 augustus 2021 is een nieuwe wet ingegaan voor de vrijwillige

ouderbijdrage. De kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen

meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders

die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Door de

wetswijziging is het niet meer toegestaan om leerlingen voor wie geen vrijwillige

ouderbijdrage is betaald een kosteloos alternatief aan te bieden voor de extra

activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma.

Ook beheert de ouderraad het schoolfonds. Het schoolfonds wordt gevormd

door giften van ouders aan de oudervereniging. Met behulp van dit geld worden

duurzame zaken aangeschaft voor de kinderen en de school, bijvoorbeeld

geluidsinstallaties, sportkleding voor schoolteams, brandveilige kerstbomen etc.

Het emailadres van de oudervereniging is: oudervereniging@sintbavoschool.nl

(mailto:oudervereniging@sintbavoschool.nl)

Informatiegids ‘Sint Bavoschool & Actieve ouders’: sintbavo-eemstraat.nl

Tussenschoolse opvang

Kids2ellens biedt tussenschoolse opvang aan op school. Om gebruik te kunnen

maken van het overblijven, moet er een aanmeldingsformulier ingevuld worden.

Bij het overblijven op vaste dagen kunt u een abonnement nemen. De prijzen

van het overblijven en het aanmeldingsformulier staan op de website

www.kids2ellens.nl (http://www.kids2ellens.nl). Op deze site treft u ook de

voorwaarden aan.

Let op! De kosten voor de TSO mag u niet terug vragen bij de belastingdienst.

TSO valt nog steeds niet onder de wet kinderopvang.

Bij het overblijven wordt ernaar gestreefd, dat er maximaal 15 kinderen per

mailto:oudervereniging@sintbavoschool.nl
https://www.sintbavo-eemstraat.nl/downloads/
http://www.kids2ellens.nl/


overblijfkracht zijn. Ook wordt er graag gebruik gemaakt van vrijwilligers. De

kinderen uit de groepen 1 t/m  4  gaan eerst lunchen  de overblijfkrachten.

Groep 5 t/m 8 gaan eerst een half uur buiten spelen. Na een half uur wordt er

gewisseld. De kinderen mogen geschild fruit meenemen (of fruit dat zij zelf

kunnen schoonmaken). Koek en snoep mogen zij niet meenemen. Het eten dat

niet opgegeten is gaat weer mee naar huis, zodat u op de hoogte bent. We laten

de kinderen niet langer dan een half uur aan het eten zitten. Na het eten gaan

de kinderen onder begeleiding buiten of binnen spelen.

Buitenschoolse opvang

De opvang van kinderen is van 07.30 uur tot 08.20 uur en van 15.00 uur tot

18.30 uur op school. Om gebruik te maken van de naschoolse opvang, kunt u

ook een aanmeldingsformulier ophalen op school of downloaden vanaf de site

www.kids2ellens.nl. U kunt zelf aangeven hoe lang u uw kind(eren) wilt laten

blijven, bijvoorbeeld 15.00 tot 16.30 uur maar ook in halve uren dus

bijvoorbeeld 15.00 tot 15.30 uur. Prijzen van de voor- en naschoolse opvang zijn

te vinden op het inschrij�ormulier en op de site www.kids2ellens.nl

(http://www.kids2ellens.nl).

http://www.kids2ellens.nl/


Na schooltijd wordt er met de kinderen eerst fruit gegeten en limonade

gedronken. Tijdens dit eten en drinken vertellen de kinderen wat ze willen gaan

doen. Dit kan zijn: knutselen, kleuren, spelletjes doen, lekker gymmen en/of

buiten spelen of activiteiten die de Kids2Ellens tussendoor organiseren zoals

bijv. streetdance, high-tea, sporten of muziekles/beetje theater. Het programma

wordt afgestemd op de wens van de kinderen. Tussendoor wordt nog wat

limonade gedronken en krijgen ze een koekje.

U kunt voor de naschoolse opvang ook van opvang op andere locaties gebruik

maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met organisaties als de SKH,

Sportfever en SKOS.

Sponsorbeleid

Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in

ruil voor een tegenprestatie. Als tegenprestatie kan de school bijvoorbeeld de

sponsor vermelden in de schoolkrant of schoolgids. Sponsoring op school moet

aan wettelijke voorwaarden voldoen. Voor scholen is er een convenant met

gedragsregels rond sponsoring. Onze school houdt zich aan de gedragsregels in

dit convenant.



Leerplicht

Aanmelden

De keuze voor de juiste basisschool voor je kind is een belangrijke keuze. Bij een

inschrijving zijn er twee procedures. Eén voor kinderen die vanaf hun 4e

verjaardag op school komen en één voor kinderen die op latere leeftijd

instromen.

Aanmelden wanneer uw kind 4 jaar wordt

De schoolbesturen van de Haarlemse basisscholen hebben een stadsbreed

plaatsingsbeleid voor toekomstige vierjarigen ingevoerd. De regeling geldt voor

alle Haarlemse kinderen die geboren zijn na 1 januari 2015 en dus vanaf 1

januari 2019 voor het eerst naar de basisschool gaan. De kern van het beleid is

dat alle ouders de mogelijkheid hebben om binnen een redelijke afstand van

hun woonadres een plaats te vinden op een school die bij hen en hun kind past.

Vanaf elk woonadres gerekend, krijgt elke ouder op de (naar verwachting) vijf

dichtstbijzijnde basisscholen voorrang. Voor verdere informatie over het

plaatsingsbeleid kunt u terecht bij de schoolleider. Wij ontvangen u graag voor

een rondleiding en gesprek. Op onze website kunt zien op welke data er dit jaar

rondleidingen zijn en u rechtstreeks aanmelden voor de gewenste rondleiding.



Aanmelding van een kind ouder dan 4 jaar

Bij de inschrijving van een kind dat om welke reden dan ook van een andere

school komt, is geen gemeentelijke aanmeldprocedure. In dit geval starten we

met een gesprek. Daarna neemt de schoolleider contact op met de schoolleider

van de vorige school. N.a.v. dit contact bespreekt de directeur met de intern

begeleider of het kind geplaatst kan worden. Wanneer er nog vragen zijn, dan

volgt een tweede gesprek met de ouders. Daarin kan de afspraak worden

gemaakt dat er eerst een didactisch onderzoek plaatsvindt. Wanneer het kind

niet op de ene locatie geplaatst kan worden, wordt gekeken of er op de andere

locatie wel plaats is. Wanneer de groepen te vol zijn, of de ondersteuningsgrens

van de groepen is bereikt, dan kan het kind niet worden geplaatst. Uiteindelijk

beslist de directeur over de toelating.

Verzuimbeleid

Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar, vanaf de eerste dag van

de maand nadat een kind 5 jaar wordt. De meeste kinderen gaan al naar school

als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet, maar voor hen

gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van

het onderwijs. Dat betekent dat uw kind niet zonder geldige reden thuis mag

blijven. Ziekmeldingen van kinderen verwachten we altijd voor schooltijd.

Alle ouders ontvangen de door gemeente en basisscholen vastgestelde

richtlijnen verlofaanvragen. Binnen deze richtlijnen wordt ook aangegeven hoe u

vakantieverlof of verlof om gewichtige omstandigheden bij school kunt

aanvragen. Voor bruiloften, jubilea en dergelijke kunt u vrij vragen bij de

directeur. Van de schoolvakanties mogen wij niet afwijken. De schoolleiding mag

dan ook geen toestemming geven eerder op vakantie te gaan of later terug te

komen. Alleen in bijzondere gevallen mag hiervan worden afgeweken. Overlegt u

in die gevallen in een vroegtijdig stadium met de directeur. Als een



verlofaanvraag wordt afgewezen en kinderen zijn toch afwezig, dan wordt dit

gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit te melden

aan de leerplichtambtenaar. De school houdt een registratie bij van het

schoolverzuim. Voor eventuele aanvullende informatie kunt u zich wenden tot

de directeur of tot de leerplichtambtenaar.

De leerplichtambtenaar voor onze school is mw. Nurye Yollu (tel. nr. 023-

511660)

Vrijstelling leerplicht

Er kunnen omstandigheden zijn waarin uw kind geen onderwijs hoeft te volgen.

Bijvoorbeeld wanneer hij of zij ziek is of van school is geschorst, of wanneer uw

kind moet voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of

levensovertuiging (voor zover dat niet buiten schooltijd kan gebeuren).

Dergelijke zaken moeten altijd zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de

directeur. Als uw kind psychisch of lichamelijk niet in staat is om (nog langer)

onderwijs te volgen, moet u met een verklaring van een arts of een psycholoog

een verzoek om vrijstelling doen van de leerplicht. Dit verzoek moet u indienen



bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Bij langdurige ziekte van een

leerling kan door school en/of ouders ondersteuning gevraagd worden bij de

consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen van een

schoolbegeleidingsdienst.



Het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland coördineert passend

onderwijs voor alle leerlingen in Zuid-Kennemerland. Elke school heeft een

eigen karakter en draagt van daaruit bij aan het geheel van voorzieningen. Het

samenwerkingsverband voorziet de scholen van informatie, scholing en

begeleiding. Zij stimuleren het uitwisselen van deskundigheid. Ook houden ze

de in-, door- en uitstroomgegevens bij. Het is hun ambitie dat alle leerlingen in

onze regio een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces doorlopen.

Voor meer informatie: samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl

Samenwerkingsverband

https://www.samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl/
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