DE ORANJE NASSAU SCHOOL VOOR GEDEGEN BASISONDERWIJS

Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor uw kind(eren). U als ouders thuis en wij als schoolteam tijdens de uren dat u uw
kind(eren) aan onze zorg toevertrouwt.
Dit schooljaar (2018-2019) zal een aantal zaken op onze school nadrukkelijk aandacht krijgen. Naast de zorg voor goed reken-,
taal- en leesonderwijs zullen we de nodige aandacht besteden aan ons duurzaamheidsproject. Kinderen van alle groepen zullen
weer met een deel van dit project te maken krijgen.
Een belangrijk onderwerp op school is de sociale veiligheid. Ook op onze school staat dat onderwerp hoog op de agenda. Niet
omdat we er ons zorgen over maken, maar omdat we weten dat kinderen beter presteren als ze zich veilig voelen. Goed presteren
is natuurlijk niet de enige reden om ons met sociale veiligheid bezig te houden. Wij vinden dat alle kinderen recht hebben op een
veilige omgeving omdat we graag blije gezichten zien op onze school.
Sinds twee jaar hebben wij een leerlingenraad. In deze raad praten kinderen van de groepen 6, 7 en 8 mee over zaken die we
mogelijk op school kunnen verbeteren. Zo heeft de leerlingenraad o.a. suggesties gedaan over de bestemming van de schoolreizen
en de inrichting van het schoolplein.
Ook dit jaar is de inhoud van deze gids op enkele onderdelen geactualiseerd. Mocht er een onderwerp zijn waarover u met ons van
gedachten wilt wisselen, dan hopen we dat u de vrijheid neemt om met één van de leerkrachten of directieleden een afspraak te
maken. We hopen op deze manier een organisatie te blijven waarin kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen.
Onze schoolgids bestaat uit twee delen. Het deel met inhoudelijke informatie over onze school kunt u alleen op onze website
vinden. Het kalenderdeel krijgt u allemaal in boekvorm thuis. Zo kunt u dat op een centrale plaats in huis ophangen.
Wij wensen u en uw kinderen een heel fijn schooljaar toe.
Yvonne Woestenburg,
Directeur Oranje Nassau School
Hoofdgebouw (groepen 3 t/m 8)
Burg. Amersfoordtlaan 61
1171 DM Badhoevedorp
020-4491111

Dependance (groepen 1en 2)
Roerdompstraat 14
1171 HC Badhoevedorp
020-4491111

e-mailadres: info@onsschool.nl
website: www.onsschool.nl
De school is te bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8:00 uur en 16:30 uur en op woensdag van 8:00 uur tot
15:00 uur.
De directie is bij zeer dringende gevallen buiten de schooltijden te bereiken onder het volgende telefoonnummer:
Yvonne Woestenburg, tel.: 023-5404069 (directeur)
Marije Ridder-Ruisaard, tel.: 020-6592854 (adjunct-directeur)
Bankrekeningnr. van de school: NL91RABO0359647936
Bankrekeningnr. van de oudervereniging: NL91RABO0304696757
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1 STICHTING EN BESTUUR, (G)MR, OUDERVERENIGING
1.1

VERENIGING EN BESTUUR

1.1.1 De Nederlandse wet
De Nederlandse grondwet garandeert de vrijheid van richting en inrichting van het onderwijs. Dat geeft ouders de ruimte om,
binnen de wettelijke vereisten, een school op te richten gebaseerd op bijvoorbeeld het Christelijk onderwijs. Ouders hebben
daarmee het recht om zelf te bepalen hoe hun kinderen onderwijs krijgen, onder voorwaarde dat de kinderen aan het eind van de
schooltijd moeten voldoen aan de eisen die de wet stelt aan kennis en kunde van de kinderen.
1.1.2. Historie
In de Haarlemmermeer hebben al meer dan honderd jaar geleden ouders gebruik gemaakt van de vrijheid van onderwijs om een
eigen Christelijke school op te richten. Om deze scholen te besturen werden Verenigingen voor Christelijk Onderwijs opgericht.
In de vorige eeuw is op deze wijze binnen de Haarlemmermeer een aantal verenigingen ontstaan, waaronder de Vereniging voor
Christelijk Onderwijs te Badhoevedorp, de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Hoofddorp en de Vereniging voor Algemeen
Christelijk Onderwijs te Abbenes. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Quercus is in maart 2000 ontstaan vanuit een fusie
van deze drie schoolverenigingen. Op 1 augustus 2014 is er een nieuw hoofdstuk aan deze geschiedenis toegevoegd. Quercus en
de SKOH (Stichting Katholiek Onderwijs Hoofddorp) zijn op die datum gefuseerd. De daarvoor nieuw gevormde stichting heet
Meer Primair en heeft 19 scholen onder haar beheer. Naast de scholen in de hiervoor genoemde dorpen is Meer Primair ook
verantwoordelijk voor de St. Willibrordusschool in Buitenkaag.
1.1.3 De Stichting Meer Primair
Het dagelijks bestuur van Meer Primair wordt gevormd door een College van bestuur, mevrouw M.A.M. Vendel en de heer C.E.
Niezing. Het bestuursbureau van Meer Primair is gevestigd in het gebouw ‘De Burgemeester’, Burgemeester Pabstlaan 10 D1,
2131 XE Hoofddorp. Het postbusadres is Postbus 223, 2130 AE Hoofddorp.
Voor contact met het College van bestuur kunt u bellen met het bestuurssecretariaat op nummer 023-5542351 of mailen naar
bestuursbureau@meerprimair.nl.
De organisatie is terug te vinden op de website van de stichting www.meerprimair.nl.
1.1.4 Privacywetgeving
Sinds 25 mei 2018 is de handhaving gestart van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe
privacywet geldt in de hele Europese Unie en heeft als doel de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. Organisaties die
werken met persoonsgegevens dienen ervoor zorg te dragen dat deze veilig worden gebruikt, beheerd en opgeslagen uitsluitend
door hen die daar beroepshalve een belang bij hebben. Als basisschool verwerken wij persoonsgegevens van uw kind(eren) om
onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te
melden als leerling op onze school en om de leerontwikkeling bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om
bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.
Uitgangspunt is dat wij als organisatie alleen persoonsgegevens mogen verwerken en delen met andere organisaties en personen
als wij hiervoor een juridische grondslag hebben. Dit kan soms betekenen dat wij onze informatievoorziening op een andere
manier zullen inrichten.
De AVG heeft ook als consequentie dat voor gebruik van bepaalde persoonsgegevens extra toestemming moet worden gevraagd.
Bij kinderen onder de 16 jaar mogen alleen de ouders toestemming geven. Zo zullen wij jaarlijks om uw toestemming vragen voor
het gebruik van beeldmateriaal.
Wilt u meer weten over hoe wij als school en binnen Stichting Meer Primair omgaan met de AVG? Dan kunt u hierover meer
informatie vinden op de website van onze school en via www.meerprimair.nl/privacy/ .

1.2 MR, GMR en OUDERVERENIGING
1.2.1 Doel
Binnen de Oranje Nassauschool heeft de directie voor bepaalde zaken op schoolniveau overleg met de medezeggenschapsraad
(MR) en met de oudervereniging. De MR bestaat uit vier ouders en vier leden van het team. De MR probeert naar vermogen
openheid en onderling overleg in de school te bevorderen. Het medezeggenschapsreglement ligt in de school ter inzage voor
belangstellenden. De MR is bereikbaar voor ouders die beleidszaken wensen te bespreken of bepaalde kwesties over school
wensen aan te kaarten bij de MR.
1.2.2 Samenstelling MR Namens
de ouders:
Michiel Brandhorst (voorzitter)
chiel_brandhorst@hotmail.com Maureen
Witte
maureenwitte@hotmail.com
Marieke
Verheijden
mariekeverheijden@tno.nl
Anja van Andel
anjavanandel@outlook.com
Namens de leerkrachten:
Ellen Andriessen
e.andriessen@onsschool.nl
Desirée Eggen
d.eggen@onsschool.nl
Marian Frankenmolen
m.frankenmolen@onsschool.nl
Sandra Laurenssen
s.laurenssen@onsschool.nl
1.2.3 Samenstelling GMR
Anita Schoon is één van de ouders van onze school en is lid van de GMR. De GMR (Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad) houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die álle scholen van de
stichting aangaan (de MR richt zich op het beleid op schoolniveau).
1.2.4 Oudervereniging
De oudervereniging van Oranje Nassau school is de formele organisatie die op de school de samenwerking tussen de ouders, de
directie en de leerkrachten bevordert. Iedere ouder is lid van die vereniging - tenzij nadrukkelijk te kennen is gegeven geen lid te
willen zijn - en heeft gelijke zeggenschap binnen de algemene ledenvergadering van de vereniging.
De oudervereniging heeft verschillende commissies waaronder de evenementencommissie, legt jaarlijks financiële
verantwoording af over de uitgaven van de ouderbijdragen en bepaalt samen met de ouders de hoogte van de ouderbijdrage.
1.2.4.1 Taken evenementencommissie
De evenementencommissie houdt zich vooral bezig met het organiseren van en/of verlenen van hulp bij de organisatie van
binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals de knikkermarkt, het sinterklaas-, kerst- en paasfeest, de informatie- en
ouderavonden, de schoolfotograaf en bij alle sportevenementen. Waar nodig wordt bij genoemde activiteiten de hulp van andere
ouders ingeroepen. Bij vragen of opmerkingen met betrekking tot schoolactiviteiten kunt u altijd bij de leden terecht.
1.2.4.2 Samenstelling bestuur Oudervereniging Oranje Nassau en Evenementencommissie
Voorzitter
: Maarten Dekker (maarten.dekker@coravin.com)
Penningmeester
: Martijn Stals en Stefan van Gestel
Secretaris
: Kamiel Reckmann
Lid van bestuur/ verantwoordelijk voor onderwijsportefeuille: Wycher Dijkhuis
Aanspreekpunt evenementencommissie
: Meike Klaver (meikevandenb@hotmail.com)

1.2.4.3 Ouderbijdrage
Elke school binnen de stichting Meer Primair vraagt van de ouders een ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt per school
vastgesteld. Uit de ouderbijdrage worden o.a. de schooluitjes en -reisjes en activiteiten rond de feestdagen betaald. De
oudervereniging van de ONS stelt het jaarlijkse budget en de activiteiten vast in overleg met de school. Zij int en beheert ook de
ouderbijdragen en legt daarover jaarlijks verantwoording af aan de leden (betalende ouders). De bijdrage is in principe vrijwillig.
De oudervereniging heeft een dagelijks bestuur (te bereiken via ouderverenigingONSbadhoevedorp@gmail.com). Het is
belangrijk om te weten dat ouders, die de ouderbijdrage hebben betaald, de schoolreis niet meer apart hoeven te betalen. Wanneer
ouders de bijdrage niet betalen, kan een leerling worden uitgesloten van activiteiten die uit de ouderbijdrage worden betaald. De
hoogte van de bijdrage bedraagt voor 2018-2019 €85 per leerling. Het rekeningnummer van de oudervereniging is
NL91RABO0304696757.
1.3 O.N.S. B-Choir
In oktober 2012 is een groep enthousiaste ouders een popkoor begonnen met de naam B-Choir. Repetities vinden plaats op de
donderdagavond van 19.00 – 20.30 uur in de theaterzaal. Vindt u het leuk een keer mee te doen? Mail of bel dan naar de
coördinator van het koor: caroline.helderman@gmail.com/ 06-11140520. Zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom.

2.DE SCHOOL – ONDERWIJSINHOUDELIJK
2.1 IDENTITEIT

2.1.1
Meer Primair hecht er aan om op een actieve manier bezig te zijn met de identiteit van de scholen. In de identiteitscommissie
spreken ouders en leerkrachten er regelmatig met elkaar over hoe de identiteit van de verschillende scholen vorm gegeven kan
worden.
2.1.2 De praktijk
Bij het vak ‘godsdienstige vorming’ vertellen we de kinderen verhalen uit de Bijbel en praten we na over de kern/boodschap van
het verhaal. Hierbij maken we de vertaalslag naar onze tijd, naar hoe we in het leven staan en hoe we met elkaar omgaan. Er
wordt elke dag gebeden en/of gezongen. De viering van christelijke feestdagen vinden we erg belangrijk.
2.1.3 Adoptiekinderen
Zoals dat vanouds op christelijke scholen gebruikelijk is, wordt op maandagmorgen van de leerlingen een kleine vrijwillige
bijdrage gevraagd. Op onze school wordt dat geld gebruikt voor een aantal adoptiekinderen. Onze school heeft drie kinderen
geadopteerd: Anushya Dharmajeyaseelan en Selva Kumar uit India en Peter Matei uit Kenia.
2.1.4 School & (Pelgrims)kerk
Er bestaan al jaren banden tussen de Pelgrimskerk in Badhoevedorp (een PKN-gemeente) en de Oranje Nassau School. Er is
jaarlijks een kerkdienst, die toegespitst is op de kinderen. De dienst wordt door een predikant en enkele leerkrachten voorbereid
en tijdens de dienst leveren leerkrachten en kinderen ook een bijdrage. Voor de groepen 4 en 7 vindt de kerstviering plaats in
de kerk.

2.1.5.Goede doelen
Wanneer de Oranje Nassau School een goed doel ondersteunt, zal de organisatie achter dat goede doel over een CBF keurmerk
moeten beschikken.
2.2 MISSIE

2.2.1 Missie en visie
Het uitgangspunt van ons onderwijsteam is dat elk kind de zorg verdient die hij/zij nodig heeft, zowel op cognitief als op
sociaalemotioneel gebied.
De Oranje Nassau School biedt een balans aan tussen klassikaal en adaptief onderwijs: wij streven ernaar om het onderwijsaanbod
optimaal af te stemmen op de capaciteiten van de leerling, hierbij rekening houdend met zijn/haar sociaal-emotionele
ontwikkeling. Presteren vinden we belangrijk.
In ons dagelijks handelen en omgang met leerlingen werken wij aan het realiseren van een schoolomgeving, waarbinnen structuur
en respect centraal staan en voorwaarde zijn voor veiligheid en rust op school.
De Oranje Nassau School is een school met een christelijke identiteit. De school besteedt aandacht aan het christelijk geloof in het
algemeen met de daarbij behorende waarden en normen, daarnaast ook aan de andere wereldgodsdiensten. Mede door creatieve en
kunstzinnige vorming wordt samen spelen, werken en leren gestimuleerd.
2.2.2 Adaptief onderwijs en zelfstandig werken
De basis van het onderwijs op de Oranje Nassau School heeft een klassikaal karakter waarbij, in eerste instantie de leerstof als
geheel wordt aangeboden. Kinderen hebben echter verschillende behoeften voor wat betreft hun onderwijsvraag (aanbod,
instructie, tempo, interesse en uitdaging). Om hieraan zo goed mogelijk tegemoet te komen, streven wij naar adaptief onderwijs,
een werkwijze die recht doet aan de verschillende onderwijsbehoeften van ieder kind. Aan de hand van de onderwijsbehoefte van
een leerling biedt de leerkracht passend onderwijs aan. Wij willen de kinderen zo goed mogelijk aanspreken op hun eigen niveau
en aansluiten bij hun ontwikkeling en capaciteiten.
De leerkrachten organiseren het werk zo, dat er meer tijd beschikbaar is om kinderen te helpen en te begeleiden. ‘Zelfstandig
werken’, een organisatiemodel, geeft leerkracht én leerlingen tijd en ruimte die nodig is om adaptief onderwijs mogelijk te maken.
Vervolgens doet het concept ‘zelfstandig werken’ een beroep op eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid t.a.v. de eigen
ontwikkeling van de kinderen. Juist deze twee elementen vinden wij van essentieel belang in de verdere ontwikkeling van uw
kind.
2.3 ZORGSTRUCTUUR

2.3.1 Passend onderwijs
Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan waardoor er voor scholen een zorgplicht bestaat. Dat
betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen
daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale
samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de
bekostiging daarvan. Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte
school. Nu melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze, en heeft de school te taak om het kind een passende
onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal
onderwijs (v)so.
2.3.2 Zorgteam
Wij vinden het belangrijk om voortdurend te werken aan een goede zorgstructuur binnen de school. Er zijn twee Intern
Begeleiders (IB-er), één IB-er voor groep 1 t/m 3 en één IB-er voor groep 4 t/m 8. Twee keer per jaar hebben de IB-ers met elke
leerkracht een gesprek, waarbij alle leerlingen van de groep worden doorgesproken.
2.3.3 Signalering / hulp & begeleiding
Om te signaleren of kinderen extra hulp of begeleiding nodig hebben, worden de kinderen in de kleuterbouw regelmatig
geobserveerd in speelleersituaties en houden leerkrachten in alle groepen de resultaten van het werk in de klas goed in de gaten. In
de kleutergroepen wordt de ontwikkeling van kinderen ook gevolgd met behulp van een leerlingvolgsysteem. Hiermee wordt
onder meer gelet op het gedrag in de kring, spel, werk, taal, hoeveelheid ordenen, motoriek, zintuigen en sociaal-emotionele
ontwikkeling. Daarnaast worden vanaf groep 3 de leerlingvolgsysteemtoetsen (van Cito) afgenomen.
Vanaf groep 3 beslaan de toetsen de gebieden rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. De leerlingen van groep 3
t/m 8 worden op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling gevolgd. Daarnaast kan de IB-er extra toetsen buiten de klas
afnemen om een geconstateerd probleem beter in kaart te brengen. Wanneer extra hulp of begeleiding noodzakelijk lijkt, is er
overleg tussen de IB-er en de leerkracht van het kind en worden de zorgen met de ouders gedeeld. Dit kan (in eerste instantie) zijn

tijdens de tien-minuten-gesprekken. Ook kan de leerkracht de ouders uitnodigen voor een extra gesprek over de ontwikkeling en
vorderingen van hun kind. Hier komt aan de orde wat de leerkracht(en) en IB-er nodig achten aan extra begeleiding: extra
instructie in de klas, extra hulp van de RT–er buiten de klas of specifiek huiswerk.
Extra inoefenen bij het lezen in de groepen 3 en 4 vindt plaats onder begeleiding van een tutor; leerlingen uit groep 7 of 8
begeleiden twee keer per week kinderen uit groep 3 of 4. Dit gebeurt in duo’s; één leerling van groep 7/8 helpt één leerling uit
groep 3/4 met lezen.
We hebben in de groepen 3 en 4 veel aandacht voor speciale leesbegeleiding in en buiten de klas.
2.3.4 KidsLab
Kidslab is een projectklas waarbij meergetalenteerde en hoogbegaafde kinderen (groep 1 t/m 8), naast de ontdekkende aanpak in
de klas, extra uitdaging aangeboden krijgen. Een uur per week volgt uw kind met kinderen uit hetzelfde leerjaar de bijeenkomsten
onder begeleiding van de KidsLab-coördinator, Marjo Luesken. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen kinderen
(samenwerk)opdrachten waar ze gedurende de week in de klas aan kunnen werken. Het reguliere lespakket op plusniveau wordt
door de leerkrachten compact aangeboden. Zo blijft er voor de kinderen tijd over om aan de extra uitdagende opdrachten te
werken. De nadruk ligt op het proces; het gaat er niet om wat je doet, maar hoe je het doet. Hierdoor worden kinderen getraind in
het bedenken van leerstrategieën en ontwikkelen zij zich verder op sociaal-emotioneel gebied. Het leren plannen en organiseren
speelt hierbij een belangrijke rol.
Daarnaast is het voor de kinderen die KidsLab volgen ook mogelijk vanaf groep 5 Spaanse les te volgen, onder schooltijd.
2.3.5 Extra onderzoek
Wanneer door een leerkracht (in overleg met een IB-er) niet adequaat of in onvoldoende mate een antwoord kan worden gegeven
op de hulpvraag van kinderen, wordt (in overleg met de ouders) hulp gezocht bij ‘Onderwijs Advies’ of bij een andere externe
deskundige. Door een orthopedagoog of psycholoog wordt nader onderzoek ingesteld, dat kan leiden tot adviezen voor een andere
aanpak op school, ambulante begeleiding (d.w.z. ondersteuning voor leerling/leerkracht door een deskundige uit het speciaal
basisonderwijs), verwijzing naar andere instanties of in het uiterste geval verwijzing naar een school voor speciaal
(basis)onderwijs. Als ouders kiezen voor een second opinion of een eigen onderzoek dan wordt vooraf, in een overleg tussen
ouders en de school, de toegevoegde waarde van het aanvullende onderzoek en de objectiviteit van het onderzoeksbureau bepaald.
2.3.6 School Video Interactie Begeleiding
School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken, die de school hanteert om het onderwijs zo
goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leerkrachten te
ondersteunen bij hun onderwijstaak.
De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. Aan de
Stichting Meer Primair is een gespecialiseerde SVIB-er verbonden. Zij maakt korte video-opnames in de klas en bespreekt dit
vervolgens met de leerkracht na. Net zoals dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de SVIB-er een
beroepscode, waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere dan begeleidingsdoeleinden gebruikt worden. Zo blijven
de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van de SVIB-er en worden niet – zonder zijn uitdrukkelijke
toestemming en die van de betrokken leerkracht – aan anderen vertoond. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke
begeleidingsvragen met betrekking tot één of meer leerlingen, worden de ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en om
toestemming gevraagd.
In het kader van hun studie maken stagiaires soms ook video-opnames van hun eigen functioneren in de klas. Dat is slechts
mogelijk als zij van te voren een verklaring hebben ondertekend, waarin staat dat de opnames uitsluitend gebruikt worden om hun
eigen functioneren te beoordelen.
2.4 COMBINATIEGROEPEN 1/2

De kleutergroepen op de Oranje Nassau School zijn, met uitzondering van een instroomgroep, gecombineerde groepen 1/2.
Hiervoor is een bewuste keuze gemaakt op basis van de volgende argumenten:
Een sociaal aspect: we vinden het voor beide groepen wenselijk dat oudere kleuters de jongere, net beginnende kinderen
(leren) helpen; dit is het beste mogelijk in groepen waarin de leeftijd varieert van net 4 tot bijna 6 jaar.
Vergroting van de differentiatiemogelijkheden: de jongsten nemen spelenderwijs veel van de oudsten over; waar nodig
of wenselijk kunnen kinderen op onderdelen met de leerstof van de andere groep meedoen.
Voordeel voor kinderen die doubleren: kinderen die een jaar langer in groep 1/2 blijven, omdat dat beter is voor hun
ontwikkeling, hoeven niet aan een compleet nieuwe groep te wennen.
Evenwichtige groepsindeling in groep 3; wanneer de leerlingen die in groep 3 geplaatst worden afkomstig zijn uit
verschillende kleutergroepen, is het beter haalbaar evenwichtige groepen samen te stellen: qua leeftijd, verdeling jongens-meisjes
en van kinderen die speciale zorg nodig hebben.

2.5 VAK- EN VORMINGSGEBIEDEN

2.5.1 Groep 1 en 2
Werken rond thema’s
De meeste activiteiten in de kleutergroepen worden opgebouwd rond een thema dat tegemoet komt aan de ervarings- en
belevingswereld van kinderen in die leeftijd. De thema’s duren meestal een aantal weken. Enkele voorbeelden: jaargetijden,
de bakker, de boerderij, ziek zijn, het verkeer, feest.
Begin van de dag
Ouders kunnen hun kinderen tussen 8.25 uur en 8.35 uur in de klas brengen. De kinderen gaan aan de slag met de materialen die
op de tafel klaarliggen en kunnen de gemaakte werkjes bekijken al dan niet samen met de ouder/verzorger. Na de inloop begint de
kring. Tijdens het kringgesprek mogen de kinderen vertellen over bepaalde belevenissen. Zo leren ze naar elkaar te luisteren en te
reageren op elkaar: een heel sociaal gebeuren. De ontwikkelingsgebieden die de rest van de dag aan de orde komen, volgen
hieronder.
Godsdienstige vorming
Voor of na het kringgesprek is er elke dag een dagopening, waarin een gebed en/of christelijke liedjes centraal staan. Twee keer
per week wordt een Bijbelverhaal verteld. Ook worden Bijbelse prentenboeken bekeken en besproken. Daarnaast wordt vaak
gepraat over een thema dat bij het Bijbelverhaal aansluit.
Spelen en werken
Hierbij wordt in groepjes gewerkt en in de verschillende hoeken gespeeld. In iedere kleutergroep bevinden zich een huishoek, een
bouwhoek, een leeshoek, een schrijfhoek, een computerhoek en een luisterhoek. Ook worden regelmatig nieuwe hoeken gecreëerd
zoals een postkantoor, een ziekenhuis, een oerwoud, een winkel, een sprookjeshoek, etc., afhankelijk van het thema waaraan op
dat moment wordt gewerkt. In de hoeken kunnen 2 à 4 kinderen tegelijk spelen. Verder zijn er kasten met
ontwikkelingsmaterialen.
Om de zelfstandigheid van kinderen op een goede manier te benutten en verder te ontwikkelen, wordt met een keuzebord gewerkt,
aan de hand waarvan de kleuters hun werk kiezen. De leerkracht heeft hierbij een begeleidende rol en observeert de kinderen
tijdens het kiezen en het werken zorgvuldig, om de begeleiding te kunnen laten aansluiten bij wat het kind nodig heeft. Tijdens het
beeldend werken wordt aandacht besteed aan tekenen, boetseren, vouwen, verven, knippen, plakken, enz. Bij de jongste kleuters
ligt de nadruk in het begin vooral op het leren omgaan met de materialen en het aanleren van de technieken. Bij de oudere kleuters
worden de opdrachten uitgebreid; ook wordt aandacht besteed aan de voorwaarden voor het leren lezen, rekenen en schrijven.
Spel naar keuze
In de middag wordt meestal vrij gespeeld in de hoeken of met ontwikkelingsmaterialen zoals:
bouwmateriaal: grote en kleine blokken, de trein constructiemateriaal: lego, nopper, lasy,
knex lotto’s, memory’s en puzzels
materiaal voor kleur- en vormwaarneming: kralen, mozaïek
materiaal voor ontwikkeling van de tastzin materiaal voor
voorbereidend lezen, rekenen en schrijven
expressiemateriaal: poppenkast, poppenhuis, verkeersmat.
Bewegingsonderwijs
Door bewegen in een ruimte kan de kleuter ervaring opdoen in ruimtelijk inzicht, sociale aanpassing en begripsvorming. Het
spelen komt tegemoet aan de bewegingsdrang van het kind en stimuleert de motoriek. Bewegingsonderwijs is onder te verdelen in
buitenspel en binnenspel. Tijdens het buitenspel spelen de kinderen met o.a. karren, kruiwagens, planken, klimrekken,
schommels, kleden en met scheppen en emmertjes in de zandbak. Tijdens het binnenspel spelen de kleuters in de gymzaal of het
speellokaal met klein materiaal, zoals pittenzakken, ballen, hoepels, blokken en met groot materiaal, zoals klimrekken, kasten,
banken, en matten. De kinderen mogen hiermee vrij spelen of aan de hand van opdrachten die door de leerkracht gegeven zijn.
Taalontwikkeling
Door middel van verhalen en gesprekken worden de kinderen in contact gebracht met nieuwe gebeurtenissen, ervaringen,
belevingen en wordt tegemoet gekomen aan de kinderlijke fantasiewereld, waarin alles nog mogelijk is. Al pratend met elkaar
leren de kinderen gedachten te verwoorden en contacten te leggen met een sociale betekenis. Activiteiten die de taal verder
ontwikkelen zijn het kringgesprek, het vertellen van verhalen, het voorlezen van prentenboeken, dramatiseren, poppenkast,
taalspelletjes en het spelen in hoeken. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de methode ‘Schatkist’. Het komt steeds vaker voor
dat kinderen in de kleutergroepen al belangstelling hebben voor letters en voor lezen. We geven kleuters die er aan toe zijn ruimte
om te leren lezen.
Muzikale en dramatische vorming

De leerkrachten leren de kleuters liedjes aan door ze enkele malen zonder en met bewegingen voor te zingen. Er wordt
geïmproviseerd met tekst en muziek door gebruik te maken van bijv. jabbertalk (onzintaal), muzikale vraag- en
antwoordspelletjes, muziekinstrumenten en ritmische tegenstellingen (staccato-legato, snel-langzaam, hoog-laag). Veel van deze
activiteiten worden in fantasievorm aangeboden. Ook aan drama en dans wordt aandacht besteed om de kinderen te leren omgaan
met emoties en hun expressieve uitingen te stimuleren en te ontwikkelen. Voor deze vakgebieden wordt de methode ‘Moet je
doen’ gebruikt.
2.5.2 Sociaal emotionele ontwikkeling
Sociaal-emotionele competenties ontwikkelen zich een leven lang. Dat gaat stap voor stap. De methode ‘Goed gedaan!’ die wij op
school hanteren, biedt twaalf sociaal-emotionele onderwerpen voor kinderen van groep 1 tot en met 8. Ieder onderwerp is
verdeeld in kleine stapjes. Elke les komt er een aantal concreet omschreven stapjes aan bod die de sociaal-emotionele inzichten en
vaardigheden van de kinderen vergroten en hen verder brengen. Belangrijke basisstappen komen in de loop der jaren regelmatig
terug, steeds afgestemd op de belevingswereld en het bevattingsvermogen van de kinderen.
Er wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
* zelfkennis, relativeren, zelfvertrouwen, bewust keuzes maken, verplaatsen in anderen, omgaan met verschillen, rekening houden
met anderen, weerbaarheid, samen spelen en werken, samen op internet, omgaan met media-info.
Broertjes en zusjes die in verschillende groepen zitten, behandelen hetzelfde thema, maar met andere voorbeelden, oefeningen en
aandachtspunten. Bij elke les is een ouderbrief met informatie en uitleg beschikbaar. Deze brief verschijnt bij de nieuwsbrieven.
Zo weet u ook als ouder wat uw kind leert op school.
We werken op de Oranje Nassau School met een pestprotocol. U vindt dat op onze website onder downloads. Conform het
pestprotocol hanteren wij de volgende regels:
Algemene regels:
Voor groot en klein zullen wij aardig zijn
De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet!
We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
Verder is er een aantal regels tegen pesten gemaakt:
Doe niets bij een ander wat je zelf ook niet wilt hebben.
Kom niet aan een ander als die dat niet wil.
Kom je er samen niet uit, dan ga je naar de meester of de juf.
Word je gepest, praat er thuis of op school over, je moet het niet geheim houden. Deze
regels gelden op school en daar buiten.
2.5.3 Groep 3 t/m 8
Godsdienstige vorming
De uitgangspunten voor godsdienstige vorming zijn niet los te zien van de christelijke identiteit van de school in het algemeen.
Vanuit onze pedagogische visie, geïnspireerd door de Bijbel en de christelijke traditie, geloven wij dat kinderen behoefte hebben
aan:
een innerlijk kompas het zichzelf kunnen zijn een
gevoel van eigenwaarde het krijgen van
geborgenheid en ondersteuning, en respect en
erkenning.
Onderwijs in de Nederlandse taal
Functie van taalonderwijs
De functies van taal waarvoor in ons onderwijs aandacht is zijn: taal als hulpmiddel voor de oriëntatie op de werkelijkheid, taal als
communicatiemiddel, als mogelijkheid tot expressie en taal als speelleermateriaal. Luisteren, spreken, lezen en schrijven zijn de
vier vormen van taalbeheersing en dus ook de gebieden waarop het onderwijs zich richt.
Mondelinge taalvaardigheid
De ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid (‘passief’: luisteren en ‘actief’: spreken) is al volop in ontwikkeling als
kinderen op de basisschool komen. Daarom staan deze taalonderdelen minder centraal dan de schriftelijke. Wel komen ze
uiteraard in allerlei lessituaties impliciet aan de orde. Ook zijn bepaalde onderdelen van de methode ‘Taal op Maat’ aan de
mondelinge taalvaardigheid gewijd. Daarnaast wordt door middel van luisteroefeningen, boekbesprekingen, spreekbeurten en
debatten expliciet aandacht aan de actieve en passieve mondelinge taalvaardigheid besteed.

Schriftelijke taalvaardigheid: technisch en begrijpend lezen
Groep 3 gebruikt de methode ‘Veilig Leren Lezen’ voor aanvankelijk leesonderwijs. Het leren lezen start vanuit
(globaal)woorden, waarvan de kinderen steeds letters leren. Met die letters leren de kinderen nieuwe woorden lezen, waarbij de
algemene taalontwikkeling gestimuleerd wordt. Halverwege groep 3 beginnen de kinderen met het lezen in duo’s. In groep 4 gaat
het bij het lezen steeds meer om tempo en begrip. Ook dan lezen de kinderen in duo’s. Op sommige momenten wordt gebruik
gemaakt van tutoren: leerlingen uit de groepen 7 en 8 begeleiden leerlingen van groep 3 en 4 bij het lezen. Alle kinderen van de
groepen 4 en sommige leerlingen uit groep 5 maken gebruik van Estafette. Dit is een methode voor voortgezet technisch lezen.
Ook lezen in een zelfgekozen boek uit de klassenbibliotheek is belangrijk. Het lezen in niveaugroepen of duo’s wordt in groep 5
en 6 voortgezet; het stillezen in zelfgekozen bibliotheekboeken in groep 4 tot en met 8. Daarnaast wordt in toenemende mate
aandacht besteed aan het begrijpend lezen. Dit gebeurt aan de hand van de methode ‘Goed gelezen! 2’, die vanaf groep 5 wordt
gebruikt.
Schriftelijke taalvaardigheid: stellen, spellen, taaloefeningen
Ook hiervoor wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de methode “Staal”.
Jonge kinderen ontdekken en leren hun taal vanuit hun naaste omgeving. Als de leefwereld groter wordt, groeit het taalbesef. Het
is daarom belangrijk uit te gaan van wereldoriëntatie en sociale thema’s (bijv. lezen, kijken, bewegen, zoeken, spelen). Door alle
leerjaren heen is een samenhang in de diverse thema’s aanwezig. Spelling wordt adaptief (rekening houdend met de
overeenkomsten tussen de kinderen) aangeboden.
Schrijven
Ten dienste van de schriftelijke taalvaardigheid staat het aanleren van een goed leesbaar handschrift, dat er verzorgd uitziet en in
een behoorlijk tempo geschreven kan worden. Aan dit doel wordt in groep 2 tot en met 6 gewerkt met de schrijfmethode
‘Pennenstreken’. Daarnaast wordt in de groepen 1 tot en met 3 ook de methode ‘Schrijfdans’ gebruikt. In de groepen 7 en 8
wordt geen aparte schrijfmethode meer gebruikt. De methode ‘Pennenstreken’ sluit aan op ‘Schatkist’, de methode voor
voorbereidend lezen voor de groepen 1/2, en op ‘Veilig Leren Lezen’, de methode voor aanvankelijk lezen voor de groepen 3. De
kinderen in groep 3 beginnen direct met het aanleren van schrijfletters, in de volgorde die overeenkomt met de geleerde letters.
Uiteindelijk leren ze de letters te schrijven in woorden, die voor hen nieuw zijn. De leestekens zijn geïntegreerd in de teksten
opgenomen en worden ook op deze wijze behandeld, zodat ze hun functionaliteit behouden. In groep 4 worden vervolgens de
hoofdletters aangeboden. Er wordt dan ook aandacht besteed aan duidelijkheid en automatisering van de spellingregels. Het
aanvankelijk schrijven wordt afgerond in groep 5. De basis van het schrijven is dan gelegd, zodat het schrijfonderwijs in groep 5
en 6 gericht is op het voortgezet schrijven.
Rekenen en wiskunde
De methode ‘Alles telt’ is een realistische reken- wiskundemethode, die actuele reken-didactische en onderwijskundige inzichten
binnen het vakgebied heeft verwerkt. Er zijn veel differentiatiemogelijkheden voor leerlingen op elk niveau. Bovendien is de
doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8 gewaarborgd. Het leren rekenen gebeurt aan de hand van contexten, die passen in een
thema (per blok een nieuw thema) en die een houvast vormen bij ‘kale’ sommen en in toepassingen. In de hele methode wordt
veel ruimte geboden voor eigen constructies van kinderen en het automatiseren van de sommen met behulp van de zogenaamde
‘kwismeesters’. Ook het kiezen van eigen oplossingsstrategieën wordt gestimuleerd. Dat betekent ook dat er bij de toetsen niet
alleen aandacht is voor het resultaat (product), maar ook voor de evaluatie, de manier waarop een leerling tot antwoorden is
gekomen (proces). Kenmerkend is verder de afwisseling tussen interactief en zelfstandig werken. Er wordt veel aandacht
geschonken aan de basisvaardigheden, waaronder handig, schattend en hoofdrekenen. Het cijferen komt daardoor pas later aan
bod.
Geschiedenis
Het geschiedenisonderwijs wordt gegeven aan de hand van de methode ‘Bij de Tijd’.
In groep 5 tot en met 8 staat het ontwikkelen van historisch besef centraal. Dit gebeurt door het aanbieden van een scala aan
historische contexten en gebeurtenissen en hun onderlinge relaties. Vanaf groep 5 is de methode concentrisch chronologisch, dat
wil zeggen dat de tien tijdvakken in de loop van de vier leerjaren regelmatig terugkeren. In groep 5 tot en met groep 8 worden elk
jaar zes van de tien tijdvakken behandeld, in aansluiting op het geografisch gebied dat bij aardrijkskunde wordt behandeld. In
groep 5 en groep 6 staat Nederland centraal, in groep 7 Europa en in groep 8 de wereld. Elk tijdvak keert in de loop van groep 5
tot en met 8 tenminste twee of drie keer terug. Hierbij wordt eveneens aandacht geschonken aan de manier waarop ons land wordt
bestuurd en aan de samenwerking van Nederland met andere landen binnen bijvoorbeeld de EU en organisaties als de UNESCO
en de VN.
Aardrijkskunde
Met aardrijkskunde wordt gebruik gemaakt van de digitale methode ‘Grenzeloos’ met als ondersteuning een tablet voor iedere
leerling.

In de methode zijn de laatste inzichten verwerkt over hoe kinderen leren en zich optimaal ontwikkelen. Grenzeloos zet leerlingen
aan om zelf na te denken, zelf te ervaren en te ontdekken.
Kinderen begrijpen de leerstof sneller en onthouden het beter omdat ze met Grenzeloos zelf zien, voelen en samen beleven.
Biologie & natuuronderwijs
De op school gehanteerde digitale methode ‘Binnenstebuiten’ , uiteraard ook ondersteund door tablets, stelt zich als algemeen
doel de leerlingen op de basisschool de kennis, de vaardigheden en het inzicht te verschaffen over hun leefomgeving.
Duurzaamheid
Om onze leerlingen meer bewust te maken van klimaatverandering, watervervuiling en duurzaam leven is er binnen onze school
een lessenserie rondom het thema “duurzaamheid” ontwikkeld. Wij zetten ons als school actief in om duurzaamheid tastbaarder te
maken voor onze leerlingen. Inmiddels zijn wij in het bezit van een prachtige plantenkas, kippenren, zonnepanelen, windmolen en
weerstation. Deze zullen allen actief worden ingezet bij de lessen.
Ons motto is: niet praten maar doen! De leerlingen wordt gevraagd actief mee te denken, zelf relaties te leggen en zelf ervaring op
te doen.
Gedurende het schooljaar komen de volgende thema’s in de verschillende groepen aan bod:
Groep 1 en 2
Wat geeft de aarde ons? Hoe groeit fruit?
Groep 3
Verzorgen van kippen en de productie van eieren
Groep 4
Kook- en smaaklessen
Groep 5
Schooltuinen
Groep 6
Het weer
Groep 7
Afval recycling
Groep 8
Opwekken, opslaan en terugwinnen van energie
EHBO
In groep 8 krijgen kinderen in de tweede helft van het schooljaar een lesmodule “EHBO”. Na afloop van de lessenserie doen de
kinderen examen (zowel theoretisch als in de praktijk). Het praktijkexamen wordt afgenomen door een (huis)arts. De kinderen
ontvangen bij goed presteren een diploma Jeugd Eerste Hulp A.
Techniek
Wanneer u op onze school een aantal kasten ziet met een kasteelachtige uitstraling dan ziet u onze “techniek torens”. De kasten
zijn volledig gevuld met materialen om in het kader van het vak techniek proefjes mee te doen. Zowel de onder-, midden-, en
bovenbouw maken gebruik van deze toren.
Verkeersonderwijs
Op de ONS werken wij met de methode ‘Let’s Go’. Deze methode is innovatief en interactief. ‘Let’s go’ speelt zich volledig op
het digibord af met animaties en video’s. Met Google Streetview bereiden wij de kinderen voor op veilige deelname aan het
verkeer.
In elke groep wordt om de week verkeer gegeven. Naast de reguliere lessen worden er door de verkeerscommissie ook andere
activiteiten verzorgd. Denk hierbij aan: dodehoeklessen, leskisten en materiaal voor op het schoolplein (borden, verkeerslichten,
haaientanden) en een fietsexamen in groep 7.
Burgerschapskunde
Sinds 2005 geven basisscholen aandacht aan burgerschapskunde. Hierbij gaat het over de rol van een Nederlander in de eigen
samenleving en in Europa. Het doel is kinderen te leren om een waardevolle deelnemer aan onze samenleving te zijn. Kennis van
de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en staatsinrichting komt geïntegreerd aan de orde, aangevuld met allerhande
maatschappelijke thema’s.
Schooltelevisie
De N.O.T. (Nederlandse Onderwijs Televisie) verzorgt wekelijks in schoolweken een programma over allerlei (vaak actuele)
biologische en natuurkundige onderwerpen: in groep 1/2 kijken we ‘Koekeloere’, in groep 3 en 4 wordt wekelijks het programma
‘Huisje Boompje Beestje’ gekeken, in de groepen 5 en 6 ‘Nieuws uit de natuur’. De groepen 7 en 8 kijken op de vrijdag naar het
‘Schoolweekjournaal’. Uiteraard bieden deze programma’s weer stof tot klassengesprekken en/of verwerkingen.
Expressievakken
Geheel tegen de ontwikkeling op de Nederlandse scholen in hebben we sinds schooljaar 2013-2014 een vakleerkracht voor
muziek en handvaardigheid (Voor een deel wordt dit betaald uit de gelden die de Oudervereniging beschikbaar stelt.). Deze
mensen geven om de week een les die door de groepsleerkracht wordt afgemaakt in de tussenliggende week.
De lessen muziek, drama en dans hebben als doel te leren omgaan met expressieve uitingen door middel van de stem of het gehele
lichaam, en deze te leren benutten en ontwikkelen.

Binnen beeldende vorming zijn er de volgende deelgebieden: tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen.
In de onderbouw wordt veel aandacht besteed aan het gebruiken van de eigen fantasie, het ontwikkelen van ruimtelijk inzicht en
het aanleren van eenvoudige technieken (vooral met papier, textiel, klei en tekenmaterialen). Vanaf de middenbouw ligt het
accent op het aanleren van basistechnieken op het gebied van textiel- en tekentechnieken, boetseren en keramisch werken met
klei, waarbij aandacht is voor een aantal beeldaspecten (licht- en donkerwerking, contrasten, vorm en restvorm). In de bovenbouw
wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van eerder aangeleerde vaardigheden. Leerlingen leren te kijken naar hun omgeving,
waarbij ook aandacht is voor cultuurbeschouwing, toegepaste vormgeving en zo nu en dan een stukje kunstbeschouwing. Eigen
fantasie en creativiteit zijn bij de uitvoering van de opdrachten heel belangrijk.
Gymlessen
Het bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 wordt verzorgd door de vakleerkracht, Leon Ploem. Zij krijgen 2 keer per week
gymnastiek. De groepen 1 en 2 krijgen meerdere keren per week gymnastiek van hun eigen docent in het speellokaal in het
Prinses Amaliagebouw. Doel van de lessen is het ondersteunen en bevorderen van de lichamelijke, sociale en emotionele
ontwikkeling van de kinderen. De lessen zijn opgebouwd uit verschillende betekenisgebieden die te maken hebben met het
bewegen en de motorische ontwikkeling. In het aanbod van deze betekenisgebieden is een duidelijke opbouw van groep 1 tot en
met 8. Naast allerlei motorische vaardigheden komen ook de sociale vaardigheden aan bod, met name in samenspel en het
samenwerken in groepjes. Er wordt veel in kleine groepjes gewerkt om de kinderen zoveel mogelijk te laten bewegen. Het werken
in deze kleine groepjes bevordert ook de zelfstandigheid en intensiviteit van de les. De lessen worden gegeven in de gymzaal.
Daarnaast spelen zij dagelijks buiten.
Extra & buitenschoolse activiteiten
Naast de lessen bewegingsonderwijs zijn er de jaarlijkse toernooien waaraan de school deelneemt. Zo is er een korfbal-, beeballen een voetbaltoernooi. Ook is er eens per jaar een sport- en speldag voor de groepen 1en 2 op het terrein van de school, en een
sportdag voor groep 3 t/m 8.
Engelse taal
Groep 7 en 8 krijgen les in de Engelse taal, met behulp van de methode ‘Groove me’, een digitale methode waarbij het accent ligt
op de communicatieve aspecten van de taal. De doelstellingen van het onderwijs in de Engelse taal op de basisschool zijn vooral
gericht op de oriëntatie van de taal, het leggen van een basis voor de verdere taalontwikkeling en de ontwikkeling van elementaire
spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid.
Daarnaast is er de mogelijkheid om Engelse les buiten schooltijd te volgen bij het Instituut Fun Learning English,
www.funlearningenglish.nl. Zij maken gebruik van ons schoolgebouw.
ICT-onderwijs
Het ICT-onderwijs (onderwijs in de Informatie en Communicatie Technologie) op de Oranje Nassau School is opgezet met een
drieledig doel. In de eerste plaats worden de leerlingen globaal bekend gemaakt met het gebruik van de computer. Zo wordt
aandacht geschonken aan het werken met de muis en het gebruiken van het toetsenbord. Daarnaast trainen de leerlingen zichzelf
in het gebruik van Windows met de daarin opgenomen programma’s Word en Powerpoint. We werken in de groepen 1 t/m 8 met
digitale schoolborden. Het tweede doel is het inzetten van computerprogramma’s bij het aanbieden van herhalings- en
verrijkingsstof bij de diverse vakken. Zo zijn er programma’s voor het reken- en taalonderwijs, voor topografie, verkeer enz. Al
vanaf groep 1/2 wordt de computer ingezet ter ondersteuning van de lessen. Tot slot leren de kinderen bewust omgaan met
internet, bijvoorbeeld bij het effectief zoeken naar informatie. Onze school beschikt over een groot aantal chromebooks waarmee
de groepen afwisselend kunnen werken. Op www.kennisnet.nl is de nodige leerstof te vinden waarmee leerlingen op een leuke en
leerzame manier aan de slag kunnen. Om ervoor te zorgen dat het gebruik van internet veilig gaat, hanteert de school een
internetprotocol.

2.6 HUISWERKBELEID

2.6.1 Algemeen
Een enkele keer wordt in overleg met de remedial teacher en de ouders huiswerk aan een kind meegegeven om thuis een bepaald
onderdeel extra te oefenen. Er zijn sites op internet die kunnen ondersteunen bij het overhoren, bijvoorbeeld bij het leren van
Engelse woorden. Zoals: www.woordjesleren.nl of www.wrts.nl.
2.6.2 Vanaf groep 5
Daarnaast wordt met enige regelmaat huiswerk aan de kinderen meegegeven, waarover ze op school een repetitie krijgen. Meestal
betreft dit leerstof op het gebied van aardrijkskunde, biologie of geschiedenis. Er wordt naar gestreefd om de repetities zoveel
mogelijk te spreiden, zodat leerlingen niet al te veel huiswerk tegelijkertijd hebben. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden
met spreekbeurten, boekbesprekingen en ander huiswerk, dat voor elke leerling op een andere datum valt. Vanaf groep 7 krijgen
de kinderen elke week een stukje huiswerk mee. In groep 8 wordt dagelijks huiswerk meegegeven, met als doel goed voorbereid
te zijn op de stap naar het voortgezet onderwijs. Het leren plannen van je huiswerk, het werken met een schoolagenda, het maken
van samenvattingen van leerstof komt tevens in groep 8 aan de orde.
2.6.3 Organisatorisch
Leerlingen krijgen ongeveer een week de tijd om een repetitie te leren en krijgen in principe geen huiswerk mee in een vakantie
die een week of langer duurt. Met bijzondere dagen, zoals Sinterklaas, schoolreisje, sportdag, wordt door de leerkrachten bij de
planning van de repetities zoveel mogelijk rekening gehouden. Bij ziekte van een leerling maakt de leerkracht een afspraak
wanneer een repetitie moet worden ingehaald. Vanaf groep 5 verzorgen de leerlingen een boekbespreking en-of een spreekbeurt.
2.7 Rapportage aan ouders (zie ook 4.3)
De ouders van een beginnende kleuter worden na ca. 6 weken voor het eerste gesprek op school uitgenodigd.
De ouders van de leerlingen in groep 1en 2 hebben twee maal per jaar een kort gesprek over de ontwikkeling van hun kind. De
ouders met leerlingen in de groepen 3 t/m 8 worden drie maal per jaar (waarvan de laatste keer facultatief) uitgenodigd voor
een kort gesprek over de voortgang van hun kind.
2.8 SCHOOLADVIEZEN VOORTGEZET ONDERWIJS

Eind groep 6 worden ouders en leerlingen geïnformeerd over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Naar
aanleiding van de resultaten uit het cito leerlingvolgsysteem en de overige methode gebonden toets resultaten van de afgelopen
jaren, krijgen de leerlingen een voorlopig advies aan het eind van groep 7; het zgn. ‘pre-advies’. In januari daaropvolgend worden
gesprekken gevoerd met de ouders van de leerlingen uit groep 8 over het definitieve advies betreffende het voortgezet onderwijs.
Behalve op de cognitieve ontwikkeling, wordt ook gelet op de sociaal-emotionele ontwikkeling, de werkhouding, de concentratie
en het gedrag. Vervolgens wordt de Eindtoets basisonderwijs van het Cito afgenomen. In de meeste gevallen komen het advies en
de behaalde Cito-score met elkaar overeen. Het basisschooladvies is bepalend voor scholen voor voortgezet onderwijs om een
kind al dan niet aan te nemen voor een bepaald schooltype. Tijdens de informatieavond van groep 8 wordt uitvoerig stilgestaan bij
de procedure rondom advisering en de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.
2.9 DOUBLEREN

De Oranje Nassau School streeft ernaar de leerlingen in 8 á 9 jaar de school te laten doorlopen, afhankelijk van de ontwikkeling
en de leervorderingen van de kinderen. Soms kan het nodig blijken een kind meer leer- en ontwikkeltijd te geven.
Redenen kunnen zijn:
een kind heeft meer instructie, oefening, herhaling en/of voorbereiding nodig bij het verwerven van kennis en
vaardigheden,
een kind heeft één of meer ontwikkelingsachterstanden, gedragsproblemen of een zwakke werkhouding, of het is goed
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
In geval van doubleren vinden vroegtijdig gesprekken plaats met de ouders om onze zorg voor te leggen en toe te lichten. Na
overleg met ouders is het uiteindelijk de school die beslist of een leerling al dan niet doorgaat naar de volgende groep.
Een enkele keer komt het voor dat naar de mening van de school een leerling meer baat heeft bij een andere vorm van onderwijs.
Voorafgaande aan die onderwijskeuze dient meestal een onderzoek plaats te vinden naar de mogelijkheden van het kind. Ouders
moeten hun fiat geven voor dit onderzoek. Wanneer ouders echter niet akkoord gaan met een onderzoek óf met de aanvraag voor
een andere vorm van onderwijs dan dienen de ouders zelf een andere vorm van primair onderwijs te zoeken. Eveneens is dit het
geval als de school van mening is dat het kind gebaat is bij een doublure en de ouders hiermee niet akkoord gaan.

2.10 RESULTATEN & DOORSTROMING VOORTGEZET ONDERWIJS

Onderstaande tabel geeft een overzicht in (afgeronde) percentages van de doorstroming van onze leerlingen naar het voortgezet
onderwijs na groep 8:
JAAR
2007/2008

VMB0-B/K*
4

VMB0-T**
15

VMB0-T/HAVO

HAVO
25

HAVO/VWO
21

VWO
35

2008/2009

6

9

16

16

26

27

2009/2010

2

13

15

4

33

33

2010/2011

7

12

12

11

19

39

2011/2012

7

12

13

15

16

37

2012/2013

5

12

10

17

17

39

2013/2014

11

14

8

23

6

40

2014/2015

7

10

6

15

21

41

2015/2016

5

10

10

15

33

27

2016/2017

5

18

9

16

21

31

2017/2018

2

19

12

15

17

35

Gemiddelde score cito eindtoets (groep 8) 2018: 536.7
*vmbo-b: beroepsgerichte leerweg ; vmbo-k: kaderberoepsgerichte leerweg **vmbo-t: theoretisch gerichte leerweg

3 DE SCHOOL - ORGANISATORISCH
3.1 SCHOOLTIJDEN

Groepen 1/2 C, D en E (dependance)
ma, di en do
: 8.35u – 11.45u en 12.30u - 14.50u
wo en vrij
: 8.35u – 12.20u
Groepen 1/2 A, B en F (dependance)
ma, di en do
: 8.35u – 12.15u en 13.00u – 14.50u
wo en vrij
: 8.35u – 12.20u
Groepen 3 (hoofdgebouw)
ma, di en do
: 8.30u – 11.45u en 12.30u – 14.45u
wo en vrij
: 8.30u – 12.15u
Groepen 4 (hoofdgebouw)
ma, di en do
: 8.30u – 12.15u en 13.00u – 14.45u
wo en vrij
: 8.30u – 12.15u
Groepen 5 (hoofdgebouw)
ma, di, do en vrij
: 8.30u – 12.15u en 13.00u – 14.45u
wo
: 8.30u – 12.15u
Groepen 6 en 7 (hoofdgebouw)
ma, di, do en vrij
: 8.30u – 11.45u en 12.30u -14.45u
wo
: 8.30u – 12.15u
Groepen 8 (hoofdgebouw)
ma, di, do en vrij
: 8.30u – 12.15u en 13.00u en 14.45u
wo
: 8.30u – 12.15u
3.2 INLOOPOCHTENDEN GROEPEN 1 T/M 8

Voor de groepen 1 t/m 8 hebben we inloopochtenden. Op deze ochtenden kun u het werk van uw kind bekijken van 8.20 tot

8:30/dependance 8.25 tot 8.35. uur. In de eerste schoolweek is elke ochtend nog ‘inloopochtend’, daarna zijn de inloopochtenden
beperkt. Alleen tijdens de inloopochtend is er de mogelijkheid om mee te lopen naar het lokaal. We vragen u ervoor te zorgen dat
u op die ochtend vóór 8.30 uur afscheid neemt van uw kind en zijn of haar juf/meester, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.
Overigens kunt u na schooltijd de leerkracht van uw kind spreken. Wilt u echt tijd voor een gesprek, maak dan even een afspraak.
Hieronder volgt het inlooprooster vanaf de tweede schoolweek:
Groep 1/2
: elke dag
Groep 3 en 4
: elke dinsdag
Groep 5
: elke tweede en vierde woensdag van de maand
Groep 6
: elke eerste en derde woensdag van de maand
Groep 7 en 8
: elke eerste woensdag van de maand
Op alle overige ochtenden kunt u uw kind tot aan de buitendeur begeleiden.
3.3 AFWEZIGHEID LEERLINGEN

3.3.1 Wegens ziekte
Voor leerkrachten werkt het verstorend als na 8.30 uur nog kinderen de klas inkomen. Wilt u deze situaties helpen vermijden door
te zorgen dat uw kind (ruim) op tijd aanwezig is? Wilt u, wanneer uw kind ziek is dit tussen 8:00 en 8.20 uur doorgeven? Dat kan
telefonisch of schriftelijk via een broertje, zusje of vriend(innet)je. Wanneer uw kind tijdens schooltijd ziek wordt, of als zich
onverhoopt een ander ‘noodgeval’ voordoet, neemt één van de leerkrachten contact met u op. Als u overdag regelmatig op een
ander adres dan thuis aanwezig bent, geeft u daarvan dan het telefoonnummer aan ons door? Ook het doorgeven van een tweede
telefoonnummer van (bijvoorbeeld) familie of een oppas is van belang.
3.3.2 Wegens bijzondere omstandigheden
In bijzondere gevallen bestaat de mogelijkheid om buiten de vakanties om afwezig te zijn. Dit moet bij de directie worden
aangevraagd, zie 5.2. Op de site van het Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen kunt u zien onder welke
voorwaarden dat kan en dat ook perioden zijn uitgesloten. Daarnaast willen u er met nadruk op wijzen dat deze vakanties in de
perioden, die door de school zijn aangemerkt als toetsperioden voor het leerlingvolgsysteem (LVS), niet gewenst zijn.
We willen u er met nadruk op wijzen dat de school de verplichting heeft om er voor te zorgen dat leerplichtige kinderen
daadwerkelijk de lessen volgen. Er zal dan ook nadrukkelijk op worden toegezien dat er niet meer dan de wettelijk vastgestelde
vrije dagen worden aangevraagd/opgenomen als er blijde of droevige gebeurtenissen in de familie zijn.
3.3.3 Wegens bezoek medische instantie
Wanneer uw kind onder schooltijd een bezoek brengt aan de tandarts of een andere medische instantie en daarvoor een halve dag
of langer afwezig is, dient u dit aan te vragen middels een verlofbrief. Deze verlofbrief kunt u op het secretariaat in de kamer van
de directeur ophalen en ingevuld weer retourneren. Dit geldt alleen als het bezoek een dagdeel of meer betreft.
3.4 OVERBLIJVEN

3.4.1 Organisatie
De basisschool is verantwoordelijk voor de tussen schoolse opvang (het overblijven). De Oranje Nassau School heeft samen met
de ouders gekozen voor het volgende systeem: het overblijven is gratis voor kinderen wiens ouders (per kind) eenmaal per drie
weken drie kwartier meehelpen bij het overblijven op school. Hiervoor is de Stichting TSO ONS in het leven geroepen. Deze
stichting heeft een driekoppig bestuur en de directeur van de school is voorzitter van dat bestuur.
Het overblijven werkt als volgt: alle leerlingen blijven in principe op school over. De lunch van de kinderen vindt plaats in de
eigen klas onder leiding van (meestal) twee, door school aangestelde ouders. De leerkracht luncht in de teamkamer. Per kind
draait een ouder (of vervanger) eenmaal per drie weken een overblijfbeurt. Iedere klas heeft een overblijfcoördinator, die als
aanspreekpunt voor de ouders fungeert. De naam van de betreffende coördinator vindt u bovenaan het overblijfrooster dat u
voorafgaand aan het schooljaar ontvangt en op de groepslijst van de groep(en) waarin uw kind(eren) zit(ten).
3.4.2 Verantwoordelijkheid
Van u als ouders wordt verwacht dat u meedraait in het rooster. Indien u zelf niet in de gelegenheid bent, dan gaan wij ervan uit
dat u voor vervanging zorgt. Indien u geen vervanger gevonden heeft, bestaat de mogelijkheid om tegen een vergoeding van
€ 260,- per schooljaar uw overblijfbeurt af te kopen. U machtigt de overblijfstichting om dit bedrag van uw rekening af te
schrijven. We hebben u als ouders dus echt nodig voor het goed functioneren van het overblijfsysteem. Voldoende participerende
ouders is hiervoor een eerste vereiste. De afkoopregeling geldt dan ook alleen voor die ouders die echt geen andere mogelijkheid
hebben.

3.4.3 Cursussen voor ouders
De Oranje Nassau School is verplicht om de ouders die meehelpen bij het overblijven een daarop gerichte opleiding te geven. Het
doel is u als ouder betrokken te maken tijdens het overblijven en om problemen op een positieve manier te helpen oplossen. Het is
dus in het belang van uw kind en die van anderen dat ouders deze cursussen jaarlijks blijven volgen. De data worden jaarlijks
bekend gemaakt in de nieuwsbrief en staan op de kalender vermeld. Inschrijving voor deelname kan via de volgende mail:
overblijven@onsschool.nl.
3.4.4 Overblijfcommissie
De coördinatie, inroostering & financiële zaken t.a.v. het overblijven worden door onze overblijfcoördinator, Ophelia Vredevoort,
geregeld in samenwerking met de overblijfcoördinatoren. Er vindt geregeld overleg plaats. Ophelia is te bereiken via
overblijven@onsschool.nl.
3.5 JARIGE LEERLINGEN

Kinderen mogen hun klasgenoten trakteren als ze jarig zijn. We verzoeken u hiervoor een - bij voorkeur gezonde en/of hartige kleinigheid uit te zoeken. Voor ideeën kunt u op o.a. internet terecht. De site van de hartstichting helpt u zeker aan goede ideeën
(http://www.hartstichting.nl/gezond_leven/voeding/recepten/gezonde_traktaties/) maar ook anderen kunnen u helpen.
De leerling mag dit vóór de kleine pauze (groep 3 t/m 8) of tijdens het ‘tien-uurtje’ (kleutergroepen) uitdelen. De jarigen mogen in
de kleine pauze met een vriend(in) langs de leerkrachten in de teamkamer om uit te delen. De leerkrachten zetten hun naam op de
school-verjaardagskaart van de jarige.
3.6 DOUCHEN NA DE GYMLESSEN

Bij onze gymzaal hebben we kleedkamers met douches. Douchen is niet verplicht, maar wel gewenst.
3.7 HOOFDLUIS

Een groep enthousiaste ouders probeert met elkaar het “hoofdluisprobleem” beheersbaar te houden. Door regelmatige controles
wordt er voor gezorgd dat dit op onze school geen groot probleem wordt. Mocht bij uw kind hoofdluis worden geconstateerd dan
wordt u daarvan op de hoogte gesteld door de leerkracht. Daarnaast krijgt uw kind, samen met de groepsgenootjes, een overzicht
met behandeladviezen. Contactpersoon: Sabine Cast.
3.8 BESMETTELIJKE ZIEKTE

Het is voor de school erg goed te weten wanneer uw kind een besmettelijke ziekte (zoals kinkhoest, rode hond, vijfde ziekte,
krentenbaard e.d.) heeft. Wij vragen u dan ook om dit op school te melden. Indien nodig kunt u de site van de GGD Nederland
raadplegen.
3.9 TELEFOONS EN SOCIALE MEDIA OP SCHOOL

Het komt steeds vaker voor dat leerlingen in het bezit zijn van een mobiele telefoon, i-pod, i-pad e.d.. De Oranje Nassau School
verbiedt het kinderen om gebruik te maken van dergelijke apparatuur tijdens de schooltijden en de pauzes in de school
en/of op de schoolterreinen. Een van de redenen is dat wij juist het samenspel en de sociale interactie tussen kinderen willen
stimuleren. Daarnaast willen wij voorkomen dat op enigerlei wijze via audio- of beeldopnames leerlingen of leerkrachten in
diskrediet gebracht kunnen worden. Als leerlingen een mobiele telefoon bij zich hebben, wordt deze geacht uitgeschakeld te zijn
en opgeborgen in de schooltas. Komt het toch voor dat een mobiele telefoon zichtbaar aanwezig is en/of afgaat, dan wordt deze
gedurende drie schooldagen door de leerkracht ingenomen. Na deze periode krijgt de leerling de telefoon na schooltijd terug.
Hetzelfde geldt bij gebruik van andere bovengenoemde apparaten.
Wanneer deze apparaten toch worden meegenomen naar school, is niet de school verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor
beschadiging of vermissing , maar de leerling (en zijn/haar ouders) zelf.
3.10 PERSOONLIJKE COMPUTER- & GSM-CODES

In het verleden is het voorgekomen dat leerlingen toegangs- of veiligheidscodes van GSM’s en e-mailadressen aan
medeleerlingen bekend hebben gemaakt. Dit heeft ongewenste situaties opgeleverd, zoals het versturen en ontvangen van
SMSberichten op rekening van de ouders van degene die de code heeft afgegeven en het uitoefenen van scheldterreur via e-mail.
Beide situaties zijn inmiddels helaas bij leerlingen van school voorgekomen en hebben uiteindelijk geleid tot aangiftes bij de
politie. Ons verzoek aan ouders is dan ook erop toe te zien dat toegangs- en veiligheidscodes niet door leerlingen worden
afgegeven en hierover met hun kind(eren) te spreken. De verantwoordelijkheid voor het vóórkomen (en voorkómen) van deze situaties ligt primair bij de ouders. Leerkrachten proberen dit soort dingen wel in de gaten te houden en te bespreken met
leerlingen. Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor alle ongewenste gevolgen die het afgeven van een code voor leerlingen en
hun ouders kan hebben.

4 CONTACT MET EN INFORMATIE AAN OUDERS
4.1 NIEUWSBRIEVEN

O.N.S. Nieuws - de nieuwsbrief van onze school - wordt om de twee weken (op donderdag) naar het door u opgegeven emailadres
verstuurd. De nieuwsbrief bevat informatie over groepen, het team, schoolactiviteiten e.d. De brieven zijn genummerd, zodat u
zelf kunt nagaan of u alle informatie ontvangen hebt. De nieuwsbrieven zijn ook te vinden op de website van de school.
4.2 SPREEKTIJDEN DIRECTIE

Wanneer u één van de directieleden wilt spreken, verzoeken we u contact op te nemen om een afspraak te maken. Indien mogelijk
wordt u direct te woord gestaan.
4.3 CONTACT OUDERS - LEERKRACHTEN, CONTACTAVONDEN

Contact tussen ouders en leerkracht wordt zeer op prijs gesteld. Minimaal tweemaal per jaar worden de ouders voor een kort
gesprek op school uitgenodigd. Wanneer leerkrachten het noodzakelijk vinden om uitgebreider met u van gedachten te wisselen
over gedrag, leervorderingen e.d. van uw kind, zullen zij contact met u opnemen om een afspraak te maken. Eventueel kan bij
zo’n gesprek ook één van de intern begeleiders aanwezig zijn. Verder kunt u natuurlijk altijd zelf contact opnemen met de
leerkracht om een afspraak te maken voor een meer uitvoerig gesprek, wanneer u dat om wat voor reden dan ook prettig en/of
noodzakelijk vindt.
4.4 OUDERHULP/KLASSENOUDER

Bij veel werkzaamheden, zowel binnen als buiten de school, wordt door ouders de helpende hand geboden. Dit gebeurt
bijvoorbeeld bij de schooltuinen, feesten en bij de vele sportactiviteiten waaraan de school meedoet. Om het een en ander goed te
coördineren wordt jaarlijks in elke groep een ouder aangesteld als klassenouder. Aan het begin van het schooljaar kunt u zich
hiervoor opgeven. De klassenouder helpt de leerkracht bij het organiseren van excursies, verjaardagen van de leerkrachten en
dergelijke activiteiten. Via de klassenouder zal uw hulp gevraagd kunnen worden bij de diverse activiteiten, die vaak
groepsafhankelijk zijn.
5 RECHTEN & PLICHTEN OUDERS, LEERLINGEN & BEVOEGD GEZAG
5.1 GEDRAGSCODE LEERLINGEN

Voor meer informatie over de regels van het pestprotocol verwijzen wij u naar hoofdstuk 2.5.2.
5.2 GEDRAGSCODE OUDERS

In het schooljaar 2009-2010 heeft ons schoolbestuur een gedragscode vastgesteld voor ouders. Voor de inhoud van de
gedragscode verwijzen wij u naar de site van de school: www.onsschool.nl.
5.3 VERLOFREGELING

Dat kinderen leerplichtig zijn, houdt onder andere in, dat er weinig omstandigheden zijn waarin kinderen vrijgesteld zijn van
schoolbezoek. De weinige omstandigheden zijn bijv. ziekte, het vervullen van bepaalde erkende godsdienstplichten, schorsing,

schoolsluiting en ‘andere gewichtige omstandigheden’. Zolang het aantal aangevraagde verlofdagen minder dan tien beslaat,
beslist de directie hierover. (Hij heeft zich hierbij wel aan de wettelijke voorschriften te houden). Gaat het om meer dan tien
dagen, dan wordt de beslissing genomen door de leerplichtambtenaar. Daarnaast is het mogelijk om buiten de schoolvakanties
om, per jaar voor maximaal tien aaneengesloten dagen vrij te vragen, wanneer het ouders wegens de bijzondere aard van hun
beroep onmogelijk is gebruik te maken van de schoolvakanties. Deze mogelijkheid bestaat slechts eenmaal per jaar. De tien dagen
gespreid door het jaar of bijvoorbeeld verdeeld over meerdere perioden opnemen, is niet mogelijk.
Het is op de Oranje Nassau School alleen mogelijk om een vrij(e) dag(deel) of meerdere vrije dagen aan te vragen via een
verlofformulier. Deze formulieren kunt u bij de directie verkrijgen en moeten minimaal een (school)week vóór de gewenste
verlofdatum bij de directie ingeleverd worden. Wanneer het formulier geretourneerd wordt, kunnen ouders zien of het verlof is
toegekend of afgewezen. Een eventuele afwijzing wordt door de directie op het formulier gemotiveerd. Wellicht overbodig, maar
voor alle duidelijkheid: de bedoelde verlofdagen zijn geen snipperdagen voor leerlingen.
Tenslotte: wanneer de directie besluit om verlof toe te kennen, zijn leerkrachten niet verantwoordelijk voor het voorkómen van
een eventuele leerachterstand die zodoende wordt opgelopen. Dit betekent dat leerkrachten in principe geen (extra) huiswerk
meegeven aan een kind dat vanwege verlof een aantal dagen afwezig is, tenzij de leerkracht dat om praktische redenen
noodzakelijk vindt. Voor wie meer wil weten over de precieze regelingen, is bij de gemeente Haarlemmermeer de
informatiefolder Leerplicht aan te vragen: tel. 023-5676671 of 023-5676721.
5.4 TOELATINGSBELEID ORANJE NASSAU SCHOOL

5.4.1 Algemeen
Algemene uitgangspunten
Per groep streven wij ernaar niet meer dan 28 leerlingen te plaatsen. Door doublure, versnellen of terugkeer van leerlingen die
eerder op de ONS hebben gezeten, kan incidenteel het aantal van 28 worden overschreden.
Procedure vierjarigen
Kinderen kunnen worden aangemeld vanaf de geboorte tot uiterlijk 1 februari voorafgaande aan het schooljaar dat ze gaan starten.
U kunt een afspraak maken voor een individueel kennismakingsgesprek door contact op te nemen via telefoonnummer: 0031-204491111. Tijdens dit gesprek ontvangt u, indien gewenst, een aanmeldingsformulier.
Voor plaatsing van uw kind hanteren wij op onze school een vaste volgorde:
1. Kinderen waarvan broertje(s) en/of zusje(s) al op de O.N.S. zitten, mits ingeschreven vóór 1 februari voorafgaande aan het
schooljaar dat ze gaan starten.
2. Kinderen uit Badhoevedorp/Lijnden, hierbij wordt gelet op de volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier.
3. Kinderen uit Amsterdam, hierbij wordt gelet op de volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier.
De directie beslist in de maand januari voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind vier jaar wordt of plaatsing van uw
kind(eren) mogelijk is.
Zogenaamde ‘zij-instromers’:
Kinderen die van een andere school komen, zullen - mits de maximale groepsgrootte (30 leerlingen) nog niet bereikt is - getoetst
worden. Tevens wordt contact opgenomen met de leerkracht of intern begeleider van de school waar het betreffende kind vandaan
komt. De toets resultaten en informatie van de school van herkomst worden besproken in een commissie bestaande uit de directie
en intern begeleider. Deze commissie neemt vervolgens het besluit of het kind al dan niet geplaatst wordt. Daarbij zal onderstaand
protocol als leidraad dienen.
Protocol overgang tussen basisscholen
Een tussentijdse wisseling van uw kind naar een andere school is mogelijk bij een verhuizing of wanneer er onvrede bestaat over
de huidige school. Omwille van zorgvuldigheid hebben de scholen in de Haarlemmermeer over het laatste punt de volgende
afspraken gemaakt:
- Als u belt voor informatie in verband met een wens tot overplaatsing, kijken wij eerst of er ruimte is.
- De huidige school wordt vervolgens op de hoogte gebracht van uw verzoek en de reden van vertrek.
- Tussentijdse wisseling van school vindt slechts plaats wanneer er sprake is van verstoorde verhoudingen dan wel dat het
onderwijsaanbod voor betreffende leerling niet toereikend genoeg is.
- De beslissing tot plaatsing ligt bij de directie, na overeenstemming met de directie van de school van herkomst.
- Het wisselen van school vindt niet plaats in de eerste en laatste acht weken van het schooljaar.
- In alle gevallen vindt uitwisseling van leerling-gegevens plaats zoals het leerling-dossier en het onderwijskundig rapport. De
IBers van de scholen zijn contactpersonen.

Scholen zijn altijd verplicht een onderwijskundig rapport van het kind voor de nieuwe school mee te geven.
5.4.2 Toelating, schorsing en verwijdering
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij toelating niet een automatisme is, bijvoorbeeld wanneer een leerling met een handicap
wordt aangemeld. Daarnaast kan het voorkomen dat er omstandigheden zijn waarbij het niet langer gewenst is dat een leerling op
onze school les krijgt. Over deze bijzondere situaties is binnen Stichting Meer Primair beleid geformuleerd dat op school ter
inzage ligt.
5.5 KENNISMAKING VIERJARIGEN EN ‘ZIJ-INSTROMERS’

Om aan school te wennen mogen kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden, in overleg met de desbetreffende
leerkracht, komen kennismaken. Over deze zogenaamde ‘wendagen’ neemt de leerkracht van het kind een aantal weken voor de
vierde verjaardag contact op met de ouders over geschikte dagdelen. Daarna wordt de leerling enige weken voor zijn/haar vierde
verjaardag verwelkomd door middel van een ansichtkaart, die door de leerkracht wordt toegestuurd. Op de kaart staat de datum
van de eerste ‘wendag’ vermeld.
Zij-instromers komen in principe altijd na de zomervakantie op school, een enkele keer wordt een uitzondering gemaakt bij
verhuizingen middenin een schooljaar. Zij-instromers die in groep 3 komen, mogen voor de zomervakantie in hun toekomstige
groep kijken (dit is in dezelfde week dat ook de kleuters van de Oranje Nassau School in hun nieuwe groep en bij hun nieuwe
leerkracht gaan wennen, zie kalender). Voor zij-instromers die in andere groepen instromen, kan op verzoek van de ouders een
afspraak voor een wendag worden gemaakt.
5.6 KLACHTENREGELING

Op onze website vindt u onder het kopje praktisch/downloads klachtenregeling van Meer Primair. De regeling is vastgesteld op 2
november 2016.
6 FINANCIËLE ZAKEN EN OVERIGE ZAKEN
6.1 ONGEVALLENVERZEKERING

Door de school wordt jaarlijks een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De leerlingen zijn gedurende de periode van 1
uur vóór tot 1 uur ná schooltijd verzekerd tegen de kosten die ontstaan vanwege lichamelijk letsel als gevolg van ongevallen.
Meer informatie over deze verzekering is verkrijgbaar bij de directie.
6.2 AANSPRAKELIJKHEID

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of het zoekraken van eigendommen van de kinderen. Leerlingen
die moedwillig schade veroorzaken zullen die moeten vergoeden.
6.3 ONTRUIMINGSOEFENINGEN

In het hoofdgebouw wordt een aantal keren per schooljaar een ontruimingsoefening gehouden. De kinderen leren dan om, nadat
het ontruimingssignaal heeft geklonken, de school snel en op een geordende wijze te verlaten. Eenmaal buitengekomen
verzamelen zij zich op een afgesproken plek zodat de leerkracht de namenlijst kan controleren. De ontruimingsoefeningen kunnen
aangekondigd of onaangekondigd zijn.
6.4 BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV)

Een aantal leerkrachten heeft een opleiding als BHV-er gevolgd. Zij bezitten kennis over EHBO en weten wat ze moeten doen als
er brand in het gebouw zou ontstaan.
6.5 TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN DOOR DE GEMEENTE

Het kan zijn dat de uitgaven die u voor het schoolgaan van uw kind(eren) moet doen een probleem vormen. In bepaalde gevallen
is dan bij de gemeente een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. De tegemoetkoming wordt eenmaal per jaar uitgekeerd
voor het komende schooljaar en is bedoeld als tegemoetkoming voor materialen (schooltas, e.d.) en voor het kunnen voldoen van
de ouderbijdrage en bijv. de kosten van het schoolkamp. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de directie. Ook kunt u
rechtstreeks met de gemeente (afdeling sociale zaken) contact opnemen: 0800-7692934 (dagelijks van 09.00 - 12.00 en van 13.30
- 16.30 uur).

6.6 SPONSORING

De school maakt weinig gebruik van gelden/materialen die door sponsoring zijn verkregen als bedrijven of instellingen als
tegenprestatie reclamevoering via de school vragen, met uitzondering van de sportkleding. Wel ontvangt de school soms
materialen van een bedrijf van ouders die een kind op school hebben; ook hier staat geen reclame voor het geleverde tegenover.

6.7 GEVONDEN VOORWERPEN

Er blijven regelmatig spullen – met name kleding – van kinderen achter. De hoeveelheid gevonden voorwerpen is aan het eind van
het schooljaar dan ook meestal behoorlijk groot. In het hoofdgebouw worden de gevonden voorwerpen een maand bewaard.
Het is aan te bevelen sommige kledingstukken – met name laarzen en gymkleding – van de naam van uw kind te voorzien.
Kleding wordt bewaard in de kleedruimte van de vakleerkracht bewegingsonderwijs en sleutels, sieraden en andere kostbaarheden
worden bewaard in de teamkamer.
7 EXTERNE INSTANTIES
7.1 ONDERWIJS ADVIES

Aanbod: onderzoek en cursussen
Onze school is aangesloten bij ‘Onderwijs Advies’. Dit adviescentrum doet onderzoek van individuele leerlingen en verzorgt
cursussen. Wanneer door een leerkracht (in overleg met een intern begeleider) niet adequaat of in onvoldoende mate een antwoord
kan worden gegeven op de hulpvraag van kinderen, wordt (in overleg met de ouders) hulp gezocht bij Onderwijs Advies. Door
een orthopedagoog of psycholoog kan dan nader onderzoek worden ingesteld, wat weer leidt tot adviezen voor een andere aanpak
op school, ambulante begeleiding (d.w.z. door een deskundige uit het speciaal basisonderwijs), verwijzing naar andere instanties
of in het uiterste geval verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs.
De meeste teamleden volgen op enig moment in het jaar een cursus, hetzij individueel of op teamniveau om hun deskundigheid te
vergroten op het vlak van gedragsproblemen, vakdidactiek, kennis van data-analyse, enz. Daarnaast is het mogelijk dat een
schoolbegeleider onze school bezoekt om (een deel van) het team te begeleiden bij het invoeren van een nieuwe methode of het
werken volgens een bepaald concept. Dit schooljaar ondersteunt Onderwijs Advies de school bij opbrengstgericht werken.
Vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. Deze persoon begeleidt u bij het vinden van
een oplossing van een door u gesignaleerde klacht. Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u
voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u in het klachttraject.
– Pieter de Wit, werkzaam bij OnderwijsAdvies
- 0182 – 55 64 99
p.dewit@onderwijsadvies.nl
Voor verdere informatie, zie onder 5.6.‘Klachtenregeling’.

-

7.2 INSPECTIE

De Inspectie van het Onderwijs is als volgt te bereiken: info@owinsp.nl of www.onderwijsinspectie.nl. Vragen over onderwijs:
0800-8051 (gratis). Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt
vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).

7.3 LOGOPEDIE

Vanuit OnderwijsAdvies is een logopedist aan de school verbonden. Voor onze school is dat Lisette de Vos. De leerkrachten uit
de onderbouw houden leerlingen in de gaten op spraak- en taalontwikkeling en schakelen indien nodig de logopedist in.
Vanaf 2 september 2016 aanstaande start er een gratis logopedisch inloopspreekuur op de dependance. De tijd is van 8.30 tot 9.15
uur. Het spreekuur vindt 1 keer in de 2 maanden plaats op de eerste vrijdag van de maand. De data worden vermeld in de
nieuwsbrief van de school. Het spreekuur is ook toegankelijk voor de ouders en leerkrachten. De logopedist die u ontvangt om uw
vragen te beantwoorden is Henriette Cloosterman. Het spreekuur wordt gratis aangeboden en is bedoeld om vragen te
beantwoorden over logopedie. Hierbij kunt u denken aan vragen ten aanzien van uzelf of uw kind over mogelijke stoornissen
zoals: slissen, een hese stem, stotteren, lispelen, een taalontwikkelingsachterstand, hyperventilatie, de ‘R’ wil maar niet lukken,
enzovoort. Wij werken in dit kader nauw samen met de leerkrachten.
7.4 JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland.
Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente verbonden.
Heeft u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen, bedplassen, dan kunt u deze aan de
jeugdgezondheidszorg stellen. De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 7891777 of via
frontofficejgz@vrk.nl.

Contactmomenten
De 5 jarigen en groep 7 leerlingen krijgen een contactmoment aangeboden. U ontvangt hierover vooraf meer informatie.
Advies en consultatie
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school uitgenodigd worden bij een overleg met ouder en school om zorgen of
vragen over een leerling te bespreken. Ook kan school anoniem ( zonder een naam te noemen ) een kind bespreken om advies te
krijgen over de te nemen stappen om kinderen snel de juiste hulp of begeleiding te bieden.
Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden doorgegeven aan de jeugdgezondheidszorg zodat zij het
kinddossier aan kunnen vragen. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directie.
In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Indien u zonder
berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige school hierover informeren.
Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken.
Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de GGD :
www.ggdkennemerland.nl/jeugd
Zorg advies team
Op school is overleg met de intern begeleider van onze school en onder andere de JGZ verpleegkundige van GGD Kennemerland.
Alle leerlingen waar zorgen over zijn, kunnen tijdens dit overleg worden besproken. Dit overleg draagt bij aan tijdige signalering
en beoordeling van problematiek en verwijzing naar passende hulpverlening. Indien er vervolgstappen nodig zijn, wordt u als
ouder daarvan vanzelfsprekend op de hoogte gebracht. Ook leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden
in het zorgoverleg besproken. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur.
7.5 CONSULENT ONDERWIJS AAN ZIEKE LEERLINGEN

Volgens de wet dient iedere school zelf onderwijs aan (langdurig of chronisch) zieke leerlingen te verzorgen. Wanneer leerlingen
door hun ziekte het onderwijs niet regelmatig kunnen volgen, overlegt de school met de ouders over de te bieden hulp. Hierbij kan
de hulp worden ingeroepen van de consulente onderwijs aan zieke leerlingen van OnderwijsAdvies. Zij kan ondersteuning bieden
aan leerkrachten, leerlingen en ouders. Ook bij algemene vragen over ziekte en school kan de consulente geraadpleegd worden.
Nadere informatie is te verkrijgen bij de consulente: Gerardine Honig, tel. 023-5100000.
7.6 PABO’S

Een belangrijk onderdeel van een goede opleiding tot leerkracht in het basisonderwijs is het uitvoeren van praktijkstages. Wij
vinden het een goede zaak om als school aan studenten van de Pabo die mogelijkheid te bieden. Dit schooljaar zullen er op onze
school weer in verschillende groepen en verschillende periodes studenten van de IPABO (Amsterdam/Alkmaar) stage lopen.
7.7 KDV EN BSO

Kinderdagverblijf (KDV) en Buitenschoolse Opvang (BSO):
In Badhoevedorp (en naaste omgeving) heeft u onderstaande mogelijkheden voor het organiseren van opvang van uw kind. In
geval van een BSO-locatie buiten het schoolgebouw regelt de opvangorganisatie het (taxi-)vervoer vanaf school. Hieronder staan
de contactgegevens van locaties van Babino, Het Strand, B4Kids(Small Steps) en de Wildenhorst.
Babino
Babino is de enige opvangmogelijkheid (BSO) binnen het schoolgebouw zelf, in een speciaal ingerichte ruimte. Contactpersoon
is Mandy Beets. Tel.: 075-2020389. Adres: Burg. Amersfoordtlaan 61, 1171 DM Badhoevedorp. E-mail: www.babino.nl.
Kinderopvang Het Strand:
In de vrijstaande villa op de hoek van de H.M. Dijklaan en de Burg. Amersfoordtlaan is Kinderopvang Het Strand gehuisvest. U
kunt bij hen terecht voor dagopvang, halve dagopvang en voor buitenschoolse opvang.
Tevens heeft Het Strand een buitenschoolse opvang op het terrein van speeltuin Badhoevedorp, gelegen achter de Uiverstraat.
Contactpersoon voor beide locaties is Daisy Hoogenboom, tel 020 823 06 28. E-mail: info@hetstrand.net. Website:
www.hetstrand.net.
Smallsteps:
Locatie Zevensprong
De Zevensprong is een groot kindercentrum, dat zowel dagopvang als buitenschoolse opvang biedt. Contactpersoon is S.
Jacobsen. Adres: Adelaarstraat 62, 1171 TM Badhoevedorp. Tel: 020–6597925 en/of 06–46381868. E-mail:
zevensprong@b4kids.nl.

De Wildenhorst (www.kdvdewildenhorst.nl):
Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang De Wildenhorst is gevestigd in het multifunctionele Sportcentrum de Wildenhorst.
Contactpersonen zijn Karin van Essen en Sonja van Medevoort. Adres: Sloterweg 301, 1171 VB Badhoevedorp. Tel:
0206595071. E-mail: info@kdvdewildenhorst.nl.

In de Roerdompstraat vindt u de dependance van onze school: Het Prinses Amaliagebouw..

