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Voorwoord
Beste ouders,
De keuze voor een basisschool is een belangrijke
beslissing. Tenslotte vertrouwt u uw kind 8 jaar aan de
basisschool toe. Wij hopen dat deze schoolgids u helpt
bij het nemen van deze belangrijke beslissing.
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De Bernadette Mariaschool is onderdeel van de
Laurentius Stichting. Daaronder vallen 27 basisscholen,
een school voor speciaal basisonderwijs(SBO), een
internationale school en een V.O. praktijkschool in
Delft, Midden Delfland, Rijswijk, Nootdorp, Den Haag
en Lansingerland. Er zijn tevens 15 peuterspeelzalen
aangesloten bij de Stichting en ook BOOST BMS, onze
buitenschoolse opvang, is onderdeel van de stichting.
Binnen de Laurentius Stichting werken wij met een
gezamenlijke verantwoordelijkheid en delen wij kennis
en middelen met behoud van de eigenheid van elke
school.
De BMS heeft als missie: Kwalitatief goed onderwijs
door samen te leren. Wij werken samen met ons
enthousiaste team aan onderwijs voor alle kinderen dat
bij hen past. Uiteraard komen kinderen alleen tot leren
in een veilige en vertrouwde omgeving waar wij met
elkaar elke dag weer onze uiterste best voor doen. Het

kind staat bij ons centraal. Onze kinderen leren niet
alleen cognitief maar ook sociaal-emotioneel. Ze leren
niet alleen individueel maar ook samen. Samen met
andere kinderen maar ook samen met hun ouders.
Ouderbetrokkenheid levert een grote bijdrage aan de
ontwikkeling en het leersucces van kinderen.
Elk kind leert op zijn of haar eigen tempo. Soms zijn
kinderen wat verder in hun ontwikkeling en bieden wij
hen in eerste instantie extra uitdaging in de klas. Mocht
er meer uitdaging nodig zijn, dan er een aanvullend
aanbod buiten de klas. Er zijn ook kinderen die leren
iets lastiger vinden. Ook voor hen beginnen we in de
klas met extra hulp. Mocht dit niet voldoende zijn, dan
krijgen zij extra begeleiding buiten de klas.
We hopen dat u nader kennis wil maken met onze
school. U bent van harte welkom voor een
kennismakingsgesprek en een rondleiding!
Met vriendelijke groet namens het team,
Joop Zuydgeest (directeur)
Dionne van der Helm-Wilmer (adjunct-directeur)
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1. Kenmerken
De school ligt in de wijk Vrijenban. Vrijenban is een
diverse wijk. De sociaaleconomische positie van de
bewoners in Vrijenban verschilt sterk op buurtniveau.
Er is veel variatie in inkomen, de waarde van de huizen
en de schoolopleiding van de ouders en de kinderen.
De school ziet zich als verlengstuk van de wijken.
Omdat we te maken hebben met verschillende wijken is
dit niet altijd even eenvoudig. De school maakt melding
van activiteiten die in de wijken plaatsvinden. De school
is lid van de ondernemersvereniging “Ondernemend

Vrijenban”. Rondom het gebouw hebben we een grote
groene speelplaats. Onze school heeft de beschikking
over 10 leslokalen, een speelzaal en een
multifunctionele ruimte voor onze BSO BOOST BMS
en de peuterspeelzaal “De Ronde Kring”. De
gemeenschapsruimtes worden gebruikt door de kinderen
om te werken, voor handvaardigheid, de bibliotheek en
werken aan computers. De aula, het Vlinderplein, wordt
tevens gebruikt voor periodesluitingen. Voor de intern
begeleider, het team en de directie zijn speciale ruimtes.

Expliciete Directe Instructie
(EDI): door een goede instructie
en leerlingen actief te betrekken
bij de inhoud van de lessen,
wordt een grote mate van
betrokkenheid gerealiseerd en
neemt de leerwinst toe.

Missie: Kwalitatief goed
onderwijs door samen te
leren
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Het kind staat centraal in een
veilige, vertrouwde en groene
schoolomgeving.

Integraal kindcentrum, een
totaalaanbod van opvang en
onderwijs in 1 organisatie.

2. BMS onderdeel van de
Laurentius Stichting

Samenhang: door een
denkmodel van Cultuurhelden te
gebruiken zoeken wij dagelijks
naar de samenhang tussen de
verschillende vakken in een
zinvolle context met kunst en
cultuur.
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De kinderen leren vaardigheden
in te zetten zoals kritisch
denken, creativiteit, probleem
oplossend vermogen, ICT
basisvaardigheden,
communiceren, mediawijsheid,
informatie vaardigheden, sociale
en culturele vaardigheden, leren
programmeren, zelfstandig
handelen en verantwoording
nemen.

De stichting waar onze school toe behoort is de
Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs.
De heilige Laurentius van Rome was een diaken, die in
het jaar 258 de marteldood is gestorven. Hij is de
patroon van het bisdom Rotterdam. Als diaken had hij
de taak de heilige boeken in bewaring te houden.
Daardoor is hij onder andere patroon geworden van
mensen met een beroep dat met boeken te maken heeft:
bibliothecarissen, archivarissen, rechtsgeleerden,
boekhouders, maar ook leraren, scholieren en studenten.
Gezien vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid stelt
de Laurentius Stichting zich ten doel, vanuit de
katholieke grondslag in haar scholen aan in haar
werkgebied woonachtige leerplichtige leerlingen,
kwalitatief goed onderwijs aan te bieden en te geven.
Vanuit de vijf kernwaarden groei, samen, openheid
vrijheid/verantwoordelijkheid, en eigenheid wordt
gewerkt aan de pedagogische opdracht de leerlingen een
uitdagende leeromgeving te bieden, waarin ze zelfstandig
kritisch leren denken en keuzes maken. Zo draagt ons
onderwijs bij aan de menselijke ontwikkeling van
leerlingen, medewerkers en ouders in de lokale en brede

maatschappelijke context waar de scholen zich in
bevinden.
Onder het bevoegd gezag van de Laurentius Stichting
ressorteren 27 scholen voor primair onderwijs, één
school voor speciaal basisonderwijs, één school voor
praktijkonderwijs en één internationale school. Het
aantal leerlingen van de bij de stichting aangesloten
scholen is ruim 8000 en er werken zo’n 900
medewerkers. Er zijn 15 peuterspeelzalen bij de
stichting aangesloten. De stichting Boost BMS, die de
buitenschoolse opvang op onze school organiseert, valt
ook onder dit bevoegd gezag.
De dagelijkse bestuursverantwoordelijkheid is in
handen van het College van Bestuur, bestaande uit twee
leden waarvan de voorzitter, mw. dr. S.P. Schenning
eindverantwoordelijk is. Ondersteuning vindt plaats
door stafmedewerkers op het gebied van identiteit,
personeel, huisvesting, ICT, facilitair en onderwijs. De
Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden, oefent het
toezicht uit op de organisatie.
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3. De BMS in cijfers

261
10
28

leerlingen op 1 oktober 2017
groepen
leerlingen gemiddeld per groep

4. Nieuwe leerlingen
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Wij bieden u een vrijblijvend kennismakingsgesprek
aan, waarin wij wat vertellen over de school en u
uiteraard de school laten zien. Tevens verwijzen wij
naar onze website voor informatie. Er ligt ook een
informatiepakket bij de directie voor u beschikbaar.
Om voor toelating in aanmerking te komen, dienen
ouders een aanmeldingsformulier volledig in te vullen.
Het inleveren ervan betekent niet dat het kind
automatisch is geplaatst. Voor sommige leerjaren
hanteren wij een wachtlijst. Soms kan er sprake zijn van
een voorwaardelijke toelating. Dit kan te maken hebben
met het opvragen van het onderwijskundig rapport van
de voorgaande school of de gegevens van de
peuterspeelzaal. Over toelating van een leerling met
specifieke onderwijsbehoeften wordt binnen 10 weken
na aanmelding besloten. In bijzondere gevallen kunnen

leerlingen tijdelijk op de school als gast leerling
verblijven. Als ouders met hun kind voor toelating bij
de school komen als gevolg van onvrede met hun
huidige school, wordt er in alle gevallen contact gelegd
met die school en navraag gedaan over de situatie.
De school zal de ontvangst van de aanmelding
schriftelijk bevestigen onder vermelding van de
ontvangstdatum. Als dit niet gebeurt, neemt u dan even
contact met ons op. Als u het aanmeldingsformulier
hebt ingevuld voor uw kind, gaan wij er vanuit dat uw
kind bij ons op school komt. Het is wettelijk niet
toegestaan om uw kind op meerdere scholen in te
schrijven.
Zo’n 8 weken voordat uw kind 4 jaar wordt krijgt u van
ons een uitnodiging voor het intakegesprek. In dit
gesprek wordt wederzijds belangrijke informatie
uitgewisseld. Tijdens dit gesprek worden ook afspraken
gemaakt voor de wendagen. Uw kind heeft recht op 5
wenochtenden, voordat hij/zij 4 jaar is geworden. Zo
kan uw kind kennismaken met de leerkracht en met de
andere kinderen. Kinderen die vlak voor of in de kerstof zomervakantie 4 jaar worden, komen pas na de
desbetreffende vakantie op school, zonder wendagen.
Daarbij hanteren wij de afspraak dat kinderen die na de
zomervakantie op school komen -in overleg- de eerste
dinsdag of woensdag na de vakantie starten.

5. Identiteit
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Onze school is een katholieke school. Uitgangspunt van
onze identiteit is om kinderen, uitgaande van een
christelijke levensbeschouwing, meer bewust in het
dagelijks leven te leren staan. Met een open houding
naar elkaar en met respect voor al wat leeft. Met
verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van zichzelf,
ten opzichte van anderen en ten opzichte van de wereld
om hen heen.
We streven naar de "menswording" van de kinderen.
We willen ze opvoeden tot goede mensen die een open
oog hebben voor anderen, die vertrouwen hebben in het
leven. We proberen in ons midden de strekking van het
verhaal van Jezus, zoals dat beschreven staat in de
bijbel, waar te maken en de kinderen te laten ervaren
dat het leven zin heeft. Dat het de moeite waard is om
mens te zijn. Dat het goed is om je voor een betere
wereld in te zetten en te werken aan gerechtigheid en
vrede.
We besteden hierbij aandacht aan de zelfstandigheid en
mondigheid van kinderen, aan hun vrijheid en
verantwoordelijkheid, hun menselijke en
maatschappelijke inzet en aan hun geloof in de
veranderbaarheid van mens en wereld.

Kernbegrippen die wij als team van de Bernadette
Mariaschool daarbij vooral van belang vinden zijn:

Veiligheid

Een positieve kijk
op het leven

Gelijkwaardigheid in
verscheidenheid

Verantwoordelijkheid
en zorg

Op school gebruiken wij de online versie van de
methode Trefwoord. Doelstelling van de methode is het
stimuleren van de levensbeschouwelijke ontwikkeling
van het kind. De ontmoeting tussen de ervaringswereld
van het kind en de joods-christelijke traditie in de
context van hedendaagse multiculturele en religieuze
samenleving. De methode werkt vanuit dagopeningen
aan de invulling van de thema‘s. Binnen deze thema’s is
ook aandacht voor andere godsdiensten en besteedt men
aandacht aan de kerndoelen die passen bij actief
burgerschap. De thema’s kunt u vinden in de
nieuwsbrief zodat u thuis op de hoogte bent van wat op
school besproken wordt. Dit kan een aanleiding zijn om
er thuis nog wat over door te praten.
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6. Organisatie
6.1 Interne organisatie
De directie van de school zorgt vanuit haar
eindverantwoordelijkheid voor een goede aansturing en
coördinatie. De directie wordt ondersteund door het
management team(MT). Hierin zitten de intern
begeleider (IB) en de bouwcoördinatoren en bij
specialistische vragen één van onze gediplomeerde LB
functionarissen. Binnen onze school hebben wij LB
functies op het gebied van onderwijs, gedrag, rekenen
en ICT.
10
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6.2 Schooltijden
Op onze school hanteren we het uitgangspunt, dat de
bovenbouw meer lesuren maakt dan de onderbouw.
Voor de onderbouw is dit gemiddeld 950 uur en voor de
bovenbouw 1030 uur. Hierin is een marge ingebouwd
voor het inplannen van studiedagen en/of extra vrije
dagen. Zo moeten de scholen in Delft rekening houden
met een mogelijke begrafenis van een lid van het
Koninklijk Huis. De scholen in Delft zijn dan verplicht
gesloten. Deze margedag wordt, als deze niet is
verbruikt, over het algemeen opgenomen op de vrijdag
vlak voor de zomervakantie. De kinderen zijn dan al
vrij. Het team benut deze dag voor een studiedag.

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur
les krijgen verdeeld over 8 schooljaren. Leerlingen
moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten
minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren
(bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven,
kunnen scholen verdelen over de onderbouw en
bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs
per dag. Als er nieuwe schooltijden ingevoerd worden,
zal er door de inspectie van het onderwijs altijd gekeken
worden naar het aantal verplichte uren dat een leerling
op de basisschool moet doorbrengen.
De groepen 1 tot en met 8 hebben een 5-daagse
schoolweek. Basisscholen mogen maximaal 7 keer per
jaar een 4-daagse schoolweek inroosteren. Dit is naast
de weken die al 4-daags zijn, omdat de school dan al
dicht is vanwege een algemene feestdag. Denk aan de
weken van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Scholen
moeten 4-daagse lesweken vooraf in de schoolgids
aangeven en evenwichtig over het schooljaar verdelen.
Is dit niet vooraf mogelijk door later ingeplande
studiedagen, dan moet de school dit wel bijtijds
aangeven, zodat ouders voor een oplossing voor de
opvang van hun kind(eren) kunnen zorgen.
Op
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanti
es/aantal-vakantiedagen-onderwijs kunt u meer over dit
onderwerp lezen.
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6.3 Vakanties en verlof
Wij hopen dat iedereen de vakantie binnen dit rooster
zal kunnen vaststellen. Ieder jaar opnieuw bereiken ons
echter verzoeken van ouders voor vrije dagen buiten de
vakantie om. Alleen bij hoge uitzondering zijn wij
gerechtigd om voor extra vrije dagen toestemming te
verlenen. Hierbij valt te denken aan jubilea,
huwelijksfeesten en bij overlijden van een familielid. In
geval van extra vakantiedagen kunnen wij dus geen
toestemming verlenen. Mocht u toch, buiten de
vastgestelde vakanties om, op vakantie gaan, dan ligt de
verantwoording bij uzelf. Bij de directie zijn
formulieren verkrijgbaar, waarmee u bij de
leerplichtambtenaar extra verlof aan kunt vragen. Van
de ouders verwachten wij dat zij deze dagen schriftelijk
bij de schooldirectie melden, zodat deze die aanvraag
kan voegen bij de absentenadministratie.
Voor kinderen die nog niet leerplichtig zijn, gelden
andere regels. Ouders van deze kinderen moeten
eventuele vrije dagen ook schriftelijk melden bij de
directie.
Omtrent afwezige leerlingen heeft de school
verantwoording af te leggen tegenover de
schoolinspectie. Bij het niet goed voeren van een juiste
administratie, waarvan de absentenadministratie een

onderdeel is, loopt de school het risico een deel van de
rijksbijdrage mis te lopen.

7. Het onderwijs
Goed onderwijs voor elk kind is waar ons team zich elke
dag weer voor inzet. In de schoolgids kunnen wij maar
een beknopte weergave geven van onze dagelijkse
praktijk. Elk jaar geven wij voor alle ouders een boekje
uit waarin we onze werkwijze en methodes uitleggen per
groep. Deze kunt u ook vinden op de website.
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Op de BMS zitten de jongste en de oudste kleuters bij
elkaar in de groep. Voor deze heterogene groepen
hebben wij bewust gekozen, omdat kinderen van deze
leeftijd veel van elkaar leren. In de groepen 1/2 wordt
spelenderwijs geleerd binnen de belevingswereld van de
kinderen. Om het spel te bevorderen is de klas verdeeld
in een aantal hoeken en groepen. Sommige hoeken zijn
er altijd: huishoek, bouwhoek, leeshoek, taalhoek en het
touchscreen. Andere hoeken worden gemaakt als een
bepaald onderwerp in de groep behandeld wordt, zoals
bijvoorbeeld een winkel, postkantoor of schrijfhoek.
Door te spelen ontwikkelen kinderen zich op allerlei
gebieden. Ze leren actief zijn, plannen maken,
oplossingen bedenken, initiatief nemen, ze breiden hun
woordenschat uit, leren samenwerken enz.
Wij werken met de nieuwste methode Schatkist 3 om de
taal-en rekenvaardigheid, schrijfvaardigheid,

wereldoriëntatie, wetenschap en techniek en sociaal
emotionele ontwikkeling, verder te ontwikkelen.
Aan een onderwerp wordt soms een excursie gekoppeld.
Bewegingsonderwijs vormt een belangrijk onderdeel
van het onderwijs aan jonge kinderen. Kleuters bewegen
en spelen graag. Zij spelen geregeld buiten. Ook worden
er in de speelzaal lessen bewegingsonderwijs gegeven
met gymtoestellen of met kleine materialen zoals ballen,
hoepels etc. Deze lessen worden door de leerkracht zelf
gegeven.
De ontwikkeling van de leerlingen worden bij de
groepen 1/2 in het leerlingvolgsysteem “Kijk!”
bijgehouden. Voor het volgen van de cognitieve
ontwikkeling wordt Taal voor Kleuters en Rekenen voor
Kleuters van het CITO afgenomen. De uitkomsten van
de observaties en de resultaten van de CITO toetsen
worden met u besproken.
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In de groepen 3 t/m 8 worden onderstaande vakken en methodes aangeboden:
Vak
Lezen
Taal
Spelling
Schrijven

14

Begrijpend lezen
Rekenen
Engels
Wereldoriëntatie
Levensbeschouwing
Verkeer

Groep
Groep 3
Groep 4 – 8
Groep 3
Groep 4 – 8
Groep 4 – 6
Groep 7 – 8
Groep 3
Groep 4 – 8
Groep 4 – 8
Groep 3 – 7
Groep 5 – 8
Groep 3 – 4
Groep 5 – 8
Groep 1 – 8
Groep 3 – 7

Methode
Lijn 3
Estafette
Lijn 3
Staal Taal
Staal Spelling
Zin in Spelling (gefaseerd ingevoerd Staal Spelling)
Klinkers (gefaseerd ingevoerd beginnend bij groep 3)
Pennenstreken
Nieuwsbegrip (XL)
Wizwijs (gefaseerd ingevoerd: groep 8 Pluspunt)
Real English
Blink Wereld
Blink: Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek
Trefwoord
Let’s Go!

7.1 Bewegingsonderwijs
Voor kinderen die lichamelijk en geestelijk in
ontwikkeling zijn is bewegen van enorm belang. De
kleuters maken daarbij gebruik van een eigen
speellokaal en gaan, als het weer zich daartoe leent, naar
buiten. Onze school maakt gebruik van een extern
gymnastieklokaal aan de Maria Duystlaan voor de
overige groepen. Wij streven ernaar om voor deze

groepen de lessen te laten verzorgen door een
groepsleerkracht. Gymnastiek is erop gericht dat:
- kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om hun
bewegingsmogelijkheden te vergroten.
- enige kenmerkende hulpmiddelen en bijbehorende
begrippen kunnen gebruiken.
- een positieve houding m.b.t. bewegen.
- omgaan met elementen als spanning, verlies en winst.
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7.2 Lesopbouw
Onze lessen worden gegeven volgens het lesmodel van
expliciete directe instructie (afgekort EDI). Bij EDI
doen alle leerlingen actief mee. De leerkracht stelt
heldere en begrijpbare doelen, denkt hardop en doet het
voor. De kinderen zien hoe de leerkracht een probleem
aanpakt. De leerkracht controleert steeds of iedereen de
uitleg begrijpt. De kinderen krijgen allemaal denktijd en
ze mogen overleggen. Om te voorkomen dat de
leerkracht elke keer dezelfde leerlingen bevraagd,
gebruikt de leerkracht beurtenstokjes, wisbordjes of
andere hulpmiddelen. De leerkracht maakt uiteraard ook
tijdens deze manier van lesgeven onderscheid in welke
leerling meer en welke leerling minder instructie nodig
heeft.
In de cirkel hiernaast ziet u de lesopbouw met de
diverse lesfasen. Het is niet zo dat in elke les deze
vakken doorlopen worden. Het is meer een denkkader.
7.3 Creativiteit
Wij vinden creativiteit een zeer belangrijk onderdeel
van het onderwijsleerproces en het is verweven met al
onze vakken die wij aanbieden bij ons op school. Of het
nu een taalproduct is, een presentatie met Blink of een
Engels liedje. Wij zijn continu op zoek naar verbanden
tussen de cognitieve vakken en creativiteit. We streven
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ernaar dat wat kinderen geleerd hebben, ze direct
kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk.
De creatieve onderdelen die aangeboden worden, zijn
muziek, drama, dans, tekenen, handvaardigheid en
mediagebruik. Het traject Cultuurhelden waar wij 3 jaar
geleden mee zijn gestart, sluit naadloos aan bij deze
gedachte. Minstens twee keer per jaar werken wij
groepsoverstijgend aan creativiteit.
Verder maken wij ook gebruik van het aanbod van het
DOK en de VAK (Kunstklik). Muziek staat als apart
vak op ons rooster en wordt gegeven aan de hand van de
online methode 123zing.

16

8. Ondersteuning

7.4 ICT basisvaardigheden en Mediawijsheid
Binnen onze school werken we op diverse manieren met
verschillende devices. Wij hebben in elke klas een
verrijdbaar touchscreen en laptops tot onze beschikking.
Op centrale plaatsen staat een aantal pc’s. Daarnaast kan
een hele groep tegelijk op tablets werken. Veel
methodes werken tegenwoordig met digitale
ondersteuning en verwerking. Daarbij moet u denken
aan bijvoorbeeld het online beantwoorden van vragen
over een begrijpend lezen tekst en het oefenen van
rekenen m.b.v. rekensoftware. Daarnaast werken
kinderen ook aan digitale producten zoals een werkstuk,
een presentatie of bijvoorbeeld een stop motion of time
lapse. In de hogere groepen besteden wij aandacht aan
mediawijsheid en leren programmeren.
7.5 Huiswerk
In groep 6 en 7 krijgen de leerlingen 1 keer in de week
huiswerk mee, wisselend rekenen en taal.
In groep 8 krijgen de leerlingen op maandag
taalhuiswerk mee en op vrijdag rekenen.
Regelmatig krijgen de kinderen in die groepen een of
meerdere proefwerken te leren voor Engels,
wereldoriëntatie en topografie.

Soms is het noodzakelijk gedurende een bepaalde tijd
speciale aandacht aan een kind te schenken. Daarvoor
moet er het een en ander onderzocht en bijgehouden
worden. Alle gegevens die het volgen van leerlingen met
zich meebrengt, worden verzameld in een dossier. De
maatregelen die genomen worden en de activiteiten die
ontwikkeld worden, om zowel leerlingen met een
achterstand, als hoog-en meerbegaafde leerlingen te
helpen, noemen wij ondersteuning.
15

Er kan in de groepen 3 t/m 8 wel eens gevraagd worden
om wat mee te nemen van thuis of thuis iets op te
zoeken zoals plaatjes, extra reken- of taal werk of het
voorbereiden van een presentatie. Kinderen die moeite
hebben met bepaalde onderdelen kunnen extra oefenstof
mee naar huis krijgen. Dit heet pre teaching.

8.1 Intern begeleider
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de
leerling ondersteuning. Zij zorgt voor een goede
opbouw, aansturing en coördinatie van de
leerlingondersteuning in het algemeen.
Maandelijks wordt er ondersteuningsoverleg gevoerd.
Hierbij zijn de directie, de intern begeleider en de jeugd
maatschappelijk werkster aanwezig.
De intern begeleider voert hiernaast
doelstellingsgesprekken. Deze gesprekken vormen de
basis van de ondersteuning binnen de school. De
begeleiding van leerlingen die ondersteuning nodig
hebben, verloopt volgens een vast traject

(Handelingsgericht werken – HDG). Van de
groepsleerkrachten wordt ten behoeve van de speciale
ondersteuning voor kinderen het volgende verwacht:
 het signaleren van de specifieke onderwijsbehoefte;
 het contact hebben met ouders;
 het opstellen (in overleg met de Ib) van een groepsof individueel plan;
 het bijhouden van de vorderingen van leerlingen.
8.2 Differentiatie
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze.
Afhankelijk van de eigen mogelijkheden en de eigen
interesses zijn er verschillen qua tempo en manier van
leren. Deze persoonlijke ontwikkeling stelt hoge eisen
aan het onderwijs-leerprogramma. Er zal een grote
middengroep zijn die wat betreft ontwikkeling bij elkaar
in de buurt blijft, maar er zullen ook kinderen zijn die
beter of minder goed scoren.
Dit heeft als gevolg dat we niet meer kunnen volstaan
met voor alle kinderen hetzelfde in dezelfde tijd, maar
dat we zullen moeten aansluiten bij de ontwikkeling en
het niveau van de kinderen. Dit betekent dat we keuzes
maken. Van het ene kind verwachten we wat meer en
bij een ander kind zijn we tevreden met wat minder.
Uitgangspunt bij deze keuzes is de rode draad die door
de leerstof loopt: het basisniveau (de stof die de
kinderen minimaal aangeboden moeten krijgen). Dit
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gaat uit van de landelijk geformuleerde referentiekaders.
We zetten ons in om dit eindniveau door alle leerlingen
te laten behalen.
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In de onderbouw differentiëren we door:
 Opdrachten op verschillende niveaus.
In kleutergroepen bijvoorbeeld opdrachten voor de
jonge en voor de oude kleuter. Kinderen die al toe
zijn aan leesonderwijs kunnen terecht in een leesen schrijfhoek. Daarnaast wordt er op verschillende
niveaus aandacht besteed aan voorbereidend
rekenen.
 Materialen op verschillende niveaus.
In de kleutergroepen worden materialen afhankelijk
van het kind al dan niet aangeboden.
Binnen het aanvankelijk leesonderwijs zijn de
materialen aangepast aan de behoeften van het kind.
 Vrije verwerkingsopdrachten.
Opdrachten die op het niveau van het kind op zijn
(of haar) niveau worden uitgewerkt.
In de bovenbouw differentiëren we door:
 Bovengenoemde vormen.
 Het al dan niet zelfstandig laten uitvoeren van
opdrachten naar gelang het kind eraan toe is of niet.
 Het beperken van de leerstof voor kinderen die de
stof qua tempo niet aan kunnen. Voor deze kinderen

-

-



wordt de stof qua hoeveelheid beperkt. Ze mogen
een oefening overslaan, of een rijtje minder maken,
etc.
Het uitbreiden van de leerstof voor de kinderen die
meer stof aan kunnen.
Dit punt kan in verschillende subpunten
onderverdeeld worden:
Het uitbreiden voor kinderen die een hoog tempo
hebben, maar nog extra oefening nodig hebben.
Deze kinderen krijgen herhalingsstof, zoals
spellingskaarten, rekenwerk uit het plusboek,
rekenkaarten.
Het uitbreiden van de leerstof voor die kinderen die
de basisstof qua tempo en/of intelligentie
gemakkelijk aan kunnen. Deze kinderen krijgen
extra stof aangeboden (verrijkings- of
uitbreidingsstof). Voorbeelden hiervan zijn
rekenwerk uit het plusboek, werken in de methode
rekentijgers, taal- en leeskaarten en (Plannex)
projecten maken.
De leerstof aanpassen voor die kinderen die qua
intelligentie en tempo de leerstof niet aan kunnen.
In overleg met leerkracht, intern begeleider en
ouders wordt een heel eigen leerlijn samengesteld
(Ontwikkelings Perspectief Plan - OPP).
Grote foto

17

8.3 Het leerling- en ontwikkelingsvolgsysteem
(LOVS)
Elke dag wordt het werk van uw kind bekeken en
beoordeeld. Met de toetsen van het LOVS volgen wij de
vorderingen van de kinderen op systematische wijze. De
school krijgt inzicht in de resultaten van het geboden
onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Deze
informatie geeft houvast bij het plannen van het
onderwijsaanbod en gebruiken wij voor het maken van
analyses.
Wij gebruiken de (methode) onafhankelijke toetsen van
het CITO. De resultaten van deze toetsen worden
vermeld in het rapport.
Kleutergroepen
Tijdens de gehele kleuterperiode wordt er per leerling
gericht geobserveerd door middel van het
leerlingvolgsysteem “Kijk!”. Dit leerlingvolgsysteem
hanteert 17 ontwikkelingslijnen die kinderen vanaf hun
peutertijd tot eind kleutertijd doorlopen. Elk kind
ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier. Daarom
signaleren en volgen wij kinderen individueel. De
leerkracht observeert leerlingen een half jaar, waarna
een observatieperiode wordt afgesloten met een
registratiemoment. De leerkracht krijgt zo een compleet
beeld van de individuele leerlingen en van de groep.

Aan het eind van groep 1 (juni) wordt er voor de
kinderen die vóór januari van dat schooljaar op school
zijn gekomen de CITO toets Rekenen en Taal 1 voor
kleuters afgenomen.
Bij de oudste kleuters worden in februari en in juni de
toetsen Rekenen en Taal 2 voor kleuters afgenomen.
Jaargroep 3 t/m 8
In oktober en januari worden in jaargroep 3 toetsen voor
het signaleren van leesproblemen afgenomen.
Rond januari/februari en in mei/juni nemen we de
volgende methode onafhankelijke toetsen af:
Toets
Rekenen/wiskunde 3.0
Spelling 3.0
Begrijpend lezen 3.0
Leestempo
AVI/DMT
SCOL

Periode
Midden en eind
Midden en eind
Midden en eind
Midden en eind
Midden en eind
Herfst en Lente

Wat gebeurt er na de afname van de toetsen?
Op basis van de resultaten van de toetsen wordt in
overleg met de intern begeleider door de leerkracht een
analyse gemaakt en worden leerdoelen bepaald. Aan de
hand hiervan worden de leerlingen ingedeeld in groepen
die aansluiten bij hun niveau.
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8.4 Gedragsproblemen
Het kan zijn dat kinderen bijzonder gedrag vertonen.
In die gevallen wordt veelvuldig het gesprek gehanteerd
als middel om kinderen in hun gedrag bij te sturen. Ook
gedragskaarten spelen een rol hierbij. Op school
beschikken wij ook over een gedragsspecialist die in
voorkomende gevallen na overleg met ouders
ingeschakeld wordt. Eventueel worden er kinderen na
overleg met ouders aangemeld voor een cursus of
training (bv. cursus sociale vaardigheids-- training). Wij
maken gebruik van de deskundigheid van het
samenwerkingsverband, de schoolbegeleidingsdiensten, de jeugdgezondheidsdienst en jeugdmaatschappelijk werk.
8.5 Werkhoudingsproblemen
Bij geconstateerde werkhoudingsproblemen worden de
kinderen geholpen door middel van de
orthopedagogische aanpak (O.P.A.). Deze aanpak houdt
in dat kinderen bij hun werk verbaal ondersteund
worden. Er worden afspraken gemaakt over de
hoeveelheid werk dat binnen een bepaalde tijd af zou
kunnen zijn, de kwaliteit van het werk en de beoogde
tijd. Gedurende de werktijd besteedt de leerkracht
regelmatig aandacht aan de vorderingen van de
leerlingen, prijst hen als het werk goed vordert,

bespreekt problemen die het kind ervaart, geeft aan
hoeveel tijd er nog rest. Hierna wordt het resultaat
besproken en wordt er gereflecteerd aan het werkproces.
Doordat het kind ervaart dat de leerkracht belangstelling
toont voor het werk, zal het gemotiveerder willen gaan
werken en zich beter kunnen concentreren.
8.6 Doubleren
In principe doorloopt een kind in 8 jaar de basisschool.
Het kan echter voorkomen dat een kind onvoldoende
kan meekomen in de huidige groep. Mocht dat het geval
zijn, dan bespreekt de leerkracht dit met de intern
begeleider en wordt er een plan gemaakt. Dit wordt
altijd besproken met de ouders. Mocht blijken dat er
onvoldoende verbetering is, dan worden er
vervolgstappen ondernomen. U wordt hier als ouders
altijd bij betrokken. Alleen in geval van onvoldoende
kans van slagen in de volgende groep wordt overgegaan
tot doubleren. Er zijn hiervoor protocollen aanwezig op
school.
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8.7 Passend onderwijs
Passend onderwijs is de verzamelnaam voor de wijze
waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel
lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra
begeleiding op school, aangepast lesmateriaal,
hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.
Passend onderwijs is dus geen schooltype. Kinderen
zitten niet ‘op’ passend onderwijs, maar krijgen
onderwijs dat bij hen past. Alle basisscholen in de
gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp
en Lansingerland zijn aangesloten bij het
samenwerkingsverband PPO Delflanden. De scholen in
het samenwerkingsverband maken onderling afspraken
over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen het
onderwijs krijgen dat bij hen past. Meer informatie over
passend onderwijs en ons samenwerkingsverband kunt u
vinden op de website www.ppodelflanden.nl.
8.8 Verwijsindex
De verwijsindex is een digitaal hulpmiddel waarin
begeleiders, leerkrachten en hulpverleners een signaal
kunnen afgeven over een kind waar zij zich zorgen over
maken. Het gaat om vroegtijdige signalering indien een
zorg is geconstateerd. Bijvoorbeeld als een kind spijbelt,
er gezinsproblemen zijn of als de ouders/verzorgers van
de kinderen kampen met een (lichte) psychiatrische
stoornis, verslaving of verstandelijke beperking. Om
informatie te mogen uitwisselen wordt toestemming

gevraagd aan de ouders. Voor uitwisseling van
informatie, wordt de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) goed nageleefd. In enkele
gevallen is geen toestemming vereist, bijvoorbeeld op
grond van geldende wetgeving zoals de Leerplichtwet.
Voor meer informatie kunt u naar de website
www.verwijsindexhaaglanden.nl
8.9 Hoog-en Meerbegaafdheid
Samen met ouders willen wij de aandacht richten op het
herkennen, signaleren en ontwikkelen van cognitief
talent. Het gaat om het stimuleren en begeleiden van de
(leer)ontwikkeling van (hoog)begaafde kinderen. Wij
willen aansluiten bij de pedagogische en didactische
behoeften van deze kinderen om ontwikkeling van hun
talent mogelijk te maken. Het gaat hier om cognitief
talent. Uiteraard willen we de sociaal-emotionele kant
van de leerling niet uit het oog verliezen.
Bij kinderen van groep 1-2 zullen wij spreken van een
ontwikkelingsvoorsprong. Daarmee voorkomen wij dat
kinderen te vroegtijdig gelabeld worden en de
verwachting niet waar kunnen maken.
Voor meer informatie omtrent hoog-en
meerbegaafdheid verwijzen wij u naar ons protocol op
de website.
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8.10 De begeleiding van leerlingen naar het VO

Gemiddeld resultaat Centrale Eindtoets

De overgang van onze basisschool naar het voortgezet
onderwijs (VO) wordt in groep 7 en 8 voorbereid. Met
name in groep 8 wordt expliciet aandacht geschonken
aan de verschillende vormen van voortgezet onderwijs.
In groep 8 wordt de CITO Eindtoets afgenomen. Een
combinatie van de bevindingen van de school en het
leerling- en ontwikkelingsvolgsysteem vormen in
september een voorlopig advies dat met de ouders
besproken wordt. In februari wordt een definitief advies
gegeven. Ons beleid is erop gericht dat het advies van
de school in overeenstemming is met het uiteindelijk
behaalde eindexamenresultaat.

Landelijk
534,8
2015
534,8
2016
534,9
2017
535,6
2018
*gecorrigeerde score

Uitstroomgegevens groepen 8

VWO
Havo/VWO
Havo
Mavo/Havo
Mavo
Mavo/kader/
Basis evt.
met LWOO/
praktijkonderwijs
Totaal
aantal lln

Schooljaar
2015-2016
3
4
5
4
2
6

Schooljaar
2016-2017
4
5
4
4
4
8

Schooljaar
2017-2018
4
13
2
6
2
6
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9. De rol van de ouders

BMS*
534,4
534,6
534,3
537,9

Bij het weergeven van deze gegevens plaatsen wij een
aantal kanttekeningen:
 Ondanks dat onze score onder het landelijk
gemiddelde lag was dit wel binnen de gestelde
bandbreedte van de onderwijsinspectie.
 Elk schooljaar worden de resultaten bepaald
door een groep kinderen met hun specifieke
aanleg en karaktereigenschappen. Deze
factoren proberen we zo goed mogelijk te
beïnvloeden en dat resultaat te bereiken dat
binnen het vermogen van de kinderen ligt.
 Het eindadvies wordt mede bepaald door de
gezinsomstandigheden en de sociale omgeving.
 De ouders kunnen -in overleg met de schoolen de kinderen kiezen voor een praktisch
gerichte vervolgopleiding.
 De ouders kunnen -in overleg met de schoolkiezen voor een speciaal gevormde klas. Een
voorbeeld hiervan is de structuurklas.
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Op onze school is de rol van de ouders zeer belangrijk.
Wij gaan er als school vanuit dat de school een
gemeenschap is van kinderen, leerkrachten en ouders.
Wij werken gezamenlijk aan de groei in de ontwikkeling
van ieder kind op onze school. We streven er dan ook
naar de ouders zoveel mogelijk bij het schoolleven te
betrekken. Ouders mogen van school verwachten dat wij
veiligheid, goed onderwijs, ondersteuning en
ontwikkeling bieden. De school verwacht van de ouders
dat zij bijdragen tot verbetering van het schoolklimaat,
een gezamenlijke inspanning leveren –ieder vanuit zijn
eigen verantwoordelijkheid- voor de opvoeding en het
onderwijs van de kinderen en praktisch hulp bieden.
9.1 Ouderparticipatie
Ouderparticipatie betekent dat de ouders meedoen met
activiteiten of hand-en spandiensten verrichten op
school. Een formele vorm hiervan zijn de ouders die
zitting hebben in de ouder-of medezeggenschapsraad of
bestuur. Ouderparticipatie zien we veel op de
basisschool. Kinderen vinden het vaak heel prettig als
hun ouders op school aanwezig zijn om bij een activiteit
te helpen. Waar kunt u bij helpen:
 als hulpouder bij bijzondere activiteiten zoals
excursies, feestjes e.d.

 verrichten van klusjes,
schoonmaken van materialen
 wassen van sportkleding
 controleren op hoofdluis
 begeleiden op
schoolreisje/sportdag
9.2 Ouderbetrokkenheid
We spreken van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag
van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk
voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen.
Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een
grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van
kinderen. Het uitgangspunt is dat alle ouders zich
betrokken voelen bij het leerproces van hun kind.
Ouders weten vaak niet hóe ze het beste betrokken
kunnen zijn bij het onderwijs, de school van het
kind. Scholen kunnen ouders hier enorm bij helpen o.a.
door de manier van communiceren. Bij
Ouderbetrokkenheid 3.0 is de samenwerking tussen
school en ouders zodanig vormgegeven dat school en
ouders gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de
schoolontwikkeling van het kind, en elkaars
professionele en emotionele deskundigheid erkennen.
Deze visie wordt uitgebreid beschreven in een e-book
dat u kunt downloaden.
http://www.cps.nl/e-book-ouderbetrokkenheid
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In de afgelopen jaren heeft het thema
ouderbetrokkenheid regelmatig op de agenda gestaan
van team-en medezeggenschapsraadvergaderingen. We
zijn nog steeds in ontwikkeling en houden ons
voornamelijk bezig met de vraag:
Hoe kunnen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor de ontwikkeling van het kind gestalte geven?
In ieder geval door de formele contactmomenten die u
in het schema op de volgende bladzijde kunt zien.
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9.3 Communicatie
We willen op diverse manieren met de ouders
communiceren. Dit doen we op onderstaande wijze. Dit
kan eenzijdig en tweezijdig zijn.
 De schoolgids
 De website
 De nieuwsbrief. Deze komt de eerste vrijdag van de
maand uit.
 De schoolkrant Vier keer per jaar door de kinderen
gemaakt.
 Social Schools (voorheen digiduif)
 Formele gesprekken genoemd in het schema op de
vorige bladzijde.
 Voor korte mededelingen of om een afspraak te
maken bent u 10 minuten voor aanvang van school
welkom (8.20u)

 Voor een gesprek met de leerkracht en/of intern
begeleider kunt u een afspraak maken.
 Algemene ouderavonden over een actueel
onderwerp, jaarvergadering oudermedezeggenschapsraad, etc.
 Een afspraak maken met de directie om over
algemene schoolzaken te spreken.
Voor algemene vragen kunt u ook terecht op de
informatie-en advieslijn voor ouders over onderwijs. Op
schooldagen is dit nummer tussen 10.00u en 15.00u
kosteloos te bereiken onder nummer 0800-5010 of
bezoekt u de website www.50tien.nl

Groepen
Nieuwe leerlingen

kleutergroepen

Tijdstip
Ongeveer 2
maanden voor
de 4e verjaardag
Verschillende
momenten
Sept-okt

kleutergroepen

Februari

kleutergroepen

Juni

Jaargroep 3
Jaargroep 3

september
november

Ouders die uitgenodigd
worden
Alle ouders
Alle ouders

Jaargroep 4 t/m 8

september

Alle ouders

Jaargroep 3 t/m 8

Februari

Alle ouders

Jaargroep 3 t/m 7

Juni

Ouders die dat wensen

kleutergroepen

23

Doelgroep
Ouders van nieuwe
leerlingen

Inhoud
Intakegesprek, bespreken ontwikkeling tot nu toe
en eventuele bijzonderheden. Start schoolperiode.

Ouders van nieuwe
kleuters
Ouders van kleuters die
vorig schooljaar op
school zaten
Alle ouders

Uitnodiging met groepje nieuwe ouders in de
eigen kleutergroep om werkwijze te bespreken
Bespreken ontwikkeling kleuter a.d.h.v. Kijk!
observaties en CITO LOVS
Bespreken ontwikkeling kleuter a.d.h.v. Kijk!
observaties en CITO LOVS
(Optioneel) bespreken ontwikkeling kleuter en
overgang groep 3
Informatie bijeenkomst werkwijze groep 3
Startgesprekken en bespreken vorderingen/
ontwikkeling/herfstsignalering van leesmethode
Startgesprekken, verwachtingen leerling, ouders
en school voor dat schooljaar (jaargroep 8 ook
verwachte uitstroom VO)
Voortgangsgesprek a.d.h.v. 1e rapport en
resultaten LOVS. Voor jaargroep 8 tevens
definitief eindadvies VO.
Optioneel eindgesprek a.d.h.v 2e rapport en
resultaten LOVS, evaluatie doelstellingen
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9.4 Medezeggenschapsraad
Aan onze school is op grond van de Wet
Medezeggenschap Scholen een medezeggenschapsraad
verbonden. Deze raad bestaat uit 6 leden, waarvan de
helft bestaat uit ouders en de andere helft uit personeel,
rechtstreeks gekozen uit de ouders en het personeel
volgens het MR-reglement voor een zittingsduur van
drie jaar. De MR heeft als geheel op een aantal punten
instemmingsrecht en adviesrecht als het gaat om school
organisatorische zaken, die gevolgen hebben voor
leerlingen en leerkrachten. Ook de beide geledingen
hebben soms apart instemming of advies te verlenen.
Het gaat dan o.a. over de schoolbegroting, het
schoolplan, het jaarverslag, de schoolgids, het
veiligheidsplan, beleidswijzigingen, aanstelling of
ontslag schoolleiding, verbouwingen, schooltijden en
de hoogte van de ouderbijdrage. De directeur, die geen
deel uitmaakt van de medezeggenschapsraad, is de door
het bestuur gemandateerde gesprekspartner van de
medezeggenschapsraad. MR-leden kunnen daarnaast als
luisterend oor fungeren voor zowel ouders als personeel.
In geval van klachten is het raadzaam contact op te
nemen met de betrokken leerkracht, de directie van de
school of de vertrouwenscommissie. Zie hiervoor ook
het onderdeel “Klachtenregeling” in deze schoolgids.
De samenstelling van de MR kunt u op onze website
vinden.

9.5 De ouderraad
Tijdens regelmatige bijeenkomsten worden allerlei
schoolzaken besproken en allerlei praktische zaken, van
belang voor ouders en kinderen, in samenspraak met
medezeggenschapsraad en team geregeld.
Bij de ouderraadvergaderingen is waar mogelijk altijd
een vertegenwoordiger van het team aanwezig.
De taken van de ouderraad zijn:
 het onderhouden van het contact tussen (nieuwe)
ouders en team.
 het bespreken van de gang van zaken op school.
 het meedenken met de ouders die in de
medezeggenschapsraad zitting hebben.
 het meedenken over schoolactiviteiten.
 het mede-organiseren en uitvoeren van deze
activiteiten.
De samenstelling van de ouderraad is op onze website te
vinden. Ouders die zich kandidaat willen stellen kunnen
zich aanmelden bij de secretaris.
9.6 Ouderbijdrage
Wij vragen aan alle ouders een kleine bijdrage voor het
realiseren van extra uitgaven voor activiteiten voor de
kinderen die niet door de gemeente of de overheid
worden gesubsidieerd. Denk hierbij aan het
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Sinterklaasfeest, kerst, carnaval, de sportdag en wat
lekkers op het schoolreisje.
Naast feesten wordt de ouderbijdrage ook aan zaken die
het onderwijs aan uw kinderen daadwerkelijk
ondersteunen besteed: zoals uitgaven voor projecten,
educatieve uitstapjes, de bibliotheek en zo meer.
Ieder jaar legt de ouderraad op de jaarvergadering
verantwoording af over de besteding van de
ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt
ook op deze vergadering vastgesteld.
Op dit moment bedraagt de vrijwillige bijdrage:
- € 38,- voor het eerste kind;
- € 76,- als twee kinderen onze school bezoeken;
- € 98,- als drie kinderen onze school bezoeken.
- Voor ieder volgend kind dat onze school bezoekt
wordt €22,- extra berekend.
Een eventuele extra storting mag altijd!
Na de jaarvergadering wordt door de penningmeester
een rekening verstuurd met een vriendelijk verzoek om
de bijdrage te voldoen.
Zonder deze medewerking kunnen sommige activiteiten
helaas geen doorgang vinden.
Bankgegevens: banknummer ouderraad:
NL96 INGB 0003 7129 07

Indien ouders de bijdrage een te groot bedrag in één
keer vinden, kunnen zij bij de directie een
betalingsregeling afspreken. Ook wanneer ouders niet
willen betalen, willen wij toch graag van de reden
daarvan weten. Ook deze kunt u aangeven bij de
directie.
9.7 Tegemoetkoming schoolkosten
Is het inkomen van de ouders niet zo hoog en hebben zij
schoolgaande kinderen tussen de 4 en 17 jaar? Dan
kunnen zij een tegemoetkoming krijgen om de
schoolkosten en de uitgaven voor schoolspullen mee te
betalen. De tegemoetkoming loopt via de Delftpas.
Kinderen van 4 t/m 17 jaar die een gratis Delftpas
hebben, krijgen de tegemoetkoming op hun pas
bijgeschreven. Hiermee kan de ouderbijdrage van
school betaald worden en bij deelnemende winkels
kunnen schoolspullen aangeschaft worden. Het is
noodzakelijk om elk schooljaar bijtijds een nieuwe
kopie van de Delftpas in te leveren bij de directie zodat
de school, de ouderbijdrage kan innen
Wilt u meer informatie over de Delftpas en de
tegemoetkoming in de schoolkosten, kijk op
www.delftpas.nl
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10. Privacy
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dat jaarlijks doen en soms incidenteel om uw
uitdrukkelijke toestemming vragen. Tevens moeten wij
als school en stichting met iedereen, die uw gegevens
verwerkt, ook b.v. met externe partijen (b.v.
uitgeverijen, adviseurs) een verwerkersovereenkomst
sluiten, zodat we verzekerd zijn van een juiste wijze van
omgaan met gegevens. Daarnaast zijn er verplichte
regels voor het al of niet bewaren van uw gegevens.

Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0 (maart 2018), een
initiatief van o.a. de PO- en de VO-Raad.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming ingegaan, een privacywet die
geldt in heel Europa. Dankzij de AVG is de
bescherming van persoonsgegevens in alle landen van
de Europese Unie op dezelfde manier geregeld.

In het schooljaar 2018-2019 wordt overgegaan naar
nummervoorziening voor de leerlingen. Daarbij krijgen
de leerlingen een nummer voor het gebruik van digitale
leermiddelen, dat niet meer herleidbaar zal zijn tot de
naam van de leerling.

Ook scholen verzamelen persoonsgegevens. Binnen de
AVG worden school en bestuur gezien als
‘verwerkersverantwoordelijke’. Dat betekent dat de
school bepaalt waarom de school de persoonsgegevens
verzamelt, hoe dat gebeurt en hoe deze worden
verwerkt. Schakelt de school een partij in die namens de
school iets met persoonsgegevens doet, dan moeten
daarover afspraken gemaakt worden in een
verwerkersovereenkomst, die op bestuursniveau wordt
afgesloten. Dat geldt b.v. o.a. voor Basispoort (digitale
leermiddelengebruik), ESIS
(leerlingadministratiesysteem) en Cito
(leerlingvolgsysteem). Een lijst van leveranciers en
bedrijven die persoonsgegevens verwerken en waarmee
verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten wordt op
bestuursniveau up to date gehouden en is ter inzage bij
de directie. Het model verwerkersovereenkomst, dat in
gebruik is maakt deel uit van het Convenant Digitale

Uiteraard heeft de invoering van de AVG gevolgen voor
de wijze waarop de school van u gegevens omtrent uw
zoon/dochter opvraagt en in sommige gevallen
incidenteel uw toestemming nodig heeft.
Wij moeten duidelijk zijn:
 in het doel, waarvoor wij de gegevens opvragen,
 in de grondslag waarop de gegevens worden
verwerkt
 in de beperking van de hoeveelheid en het soort
gegevens dat wij verwerken
 in de verantwoording naar betrokkenen over het
gebruik van hun persoonsgegevens
 in de juistheid en actualiteit van de te verwerken
persoonsgegegevens.
Voor u verandert er in die zin meer dat wij u soms meer
moeten vragen, b.v. om uw toestemming voor het
gebruik van beeldmateriaal (foto’s en film). Wij moeten
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Voor u als ouders/verzorgers betekent dit dat, als het
gaat over het gebruik van uw gegevens, u het recht
heeft:
 op inzage in persoonsgegevens die wij van u en uw
kind(eren) verwerken
 persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen
 om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking
Binnen de stichting wordt gewerkt met een handboek
voor alle privacyregels. De komende maanden zullen
aan de hand van dit handboek alle scholen van de juiste
informatie worden voorzien. U wordt regelmatig op de
hoogte gehouden. Mocht u vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met de directie van de school of met
de functionaris gegevensbescherming van de Laurentius
Stichting via tel. 015-2511440.

Nationale Modderdag 2018

2928

11. BOOST
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11.1 Stichting Boost BMS
De stichting BOOST BMS staat voor Buitenschoolse
Opvang onder Onderwijs STichting Laurentius.
Onderwijs en buitenschoolse opvang op de BernadetteMariaschool vinden plaats onder verantwoordelijkheid
van de Laurentius Stichting. De directeur van de
Bernadette-Mariaschool is ook integraal
verantwoordelijk voor de stichting Boost BMS. De
stichting Boost BMS verzorgt voor de BernadetteMariaschool de buitenschoolse opvang.
De stichting Boost BMS is op 1 januari 2012 van start
gegaan met het bieden van een hoogwaardige opvang
van kinderen van 4-12 jaar.
11.2 Visie
Buitenschoolse opvang omvat een dagbesteding van een
kind in een pedagogisch eenduidige schoolomgeving,
zodanig dat de ontwikkeling van het kind optimaal
gediend wordt. Hierbij wordt het kind geïnspireerd door
activiteiten in het onderwijs en in de vrijetijdsbesteding,
die bovendien aansluiten bij de behoeftes van het kind.
In de ontwikkeling van een kind zijn drie zaken te
onderscheiden: de cognitieve vorming, het aanleren van

vaardigheden en het aanleren/begrijpen van gedrag
(sociale vaardigheden).
Op de BMS wordt een dagarrangement aangeboden van
7:30 tot 18:00 uur, waarin ruimte is voor eten, spelen,
onderwijs en opvang. Deze dagopvang
wordt georganiseerd met pedagogisch medewerkers,
onderwijsassistenten, leerkrachtbegeleiders,
leerkrachten en vakleerkrachten.
11.3 Wat betekent dit in de praktijk?
BOOST BMS verzorgt de voor- tussen- en naschoolse
opvang bij ons op school.
Daarbij geldt het volgende:
 De school blijft vrij om de opvang- en
onderwijstijden naar eigen inzicht in te roosteren.
 Er zijn meer handen in de school voor
verdergaande differentiatie naar het kind.
 Er zijn meer mogelijkheden voor andere
werkverbanden, die zowel de keuzevrijheid van
individuele medewerkers als van de schooldirectie
vergroot. Specialismen worden breder ingezet.
 Het personeel, het gebouw en het materiaal van de
school worden multifunctioneel gebruikt.
 Er is een zgn. ‘derde geldstroom’ in de school
(ouderbijdrage kinderopvang), die ten behoeve van
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dit dagarrangement (en het multifunctioneel
gebruik hiervan) wordt ingezet.
 De vrije keuze van het kind/ de ouder, zowel qua
onderwijs als dagarrangement, blijft gehandhaafd.
Om die reden vinden wij bijvoorbeeld dat
ouders/kinderen moeten kunnen blijven kiezen om
thuis te lunchen. Wij zijn daarom geen voorstander
van een continue rooster.
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11.4 Voorschoolse opvang
De voorschoolse opvang is van 7.30-8.30u. Naast een
abonnement kan hier ook incidenteel van gebruik
gemaakt worden. De nadruk ligt op het acclimatiseren.
Pedagogisch medewerkers of onderwijsassistenten
spelen een verzorgende rol, waarbij aandacht voor het
kind centraal staat. Zo nodig kan een ontbijt aangeboden
worden.
11.5 Tussenschoolse opvang (Overblijven)
Het overblijven wordt verzorgd onder
verantwoordelijkheid van de school door de stichting
Boost BMS. Er wordt gewerkt met vrijwilligers,
stagiaires en gediplomeerde medewerkers.
Het streven is om ook activiteiten aan te bieden. waar de
kinderen uit kunnen kiezen. Er wordt daarbij gekeken
naar de behoefte per leeftijdsgroep. Ervaring leert ons,
dat veel kinderen zelf willen spelen.

Er wordt gewerkt met de landelijke richtlijn. Dit
betekent dat er één begeleider werkt met 15 kinderen.
Afhankelijk van de activiteiten die er ondernomen
worden, verschilt dit wel eens maar dit is wel het
uitgangspunt, waardoor kwaliteit en veiligheid voorop
staan. Voordat de activiteiten beginnen, is er tijd om te
eten. De lunchpauze op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag:
Onderbouw: 11.30 – 12.00 uur
Bovenbouw: 12.00 – 12.15 uur
Dit is voor de jongste kinderen een half uur en voor de
oudere kinderen vijftien minuten. Dit verschil is
ontstaan, omdat in de praktijk bleek dat de jongste
kinderen meer tijd nodig hebben om te eten. Dit gebeurt
in het eigen groepslokaal onder begeleiding van de
overblijfmedewerkers. Kinderen krijgen altijd de
gelegenheid om hun brood op te eten.
11.6 Naschoolse opvang
De naschoolse opvang begint om 15.15 en duurt tot
18.00u. Organisatorisch zijn de kinderen wel in
leeftijdsgroepen ingedeeld: de Vlinders, de Dolfijnen en
de Zeehonden. In principe zitten de kinderen op hun
eigen plekje met hun eigen begeleid(st)er. Omdat we de
eigen autonomie van het kind een belangrijke plaats
willen geven, wordt hier niet rigide mee omgegaan en
krijgen de kinderen de ruimte om hun keuze aan te
geven voor een andere tafel. De indeling in de
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verschillende groepen wordt aan de ouders bekend
gemaakt op het publicatiebord.
De kleuters worden door de groepsleiding uit de
groepen opgehaald. De kinderen vanaf groep 3 mogen
zelf naar het lokaal toekomen. In het lokaal is altijd
iemand om hen te ontvangen en te vragen hoe het met
ze gaat en of ze een fijne dag hebben gehad.
Kinderen spelen graag met elkaar, leren van elkaar en
maken deel uit van de groep. Op die manier ontstaan
relaties tussen kinderen, vriendschappen soms en soms
ook verbroken relaties(ruzie). Hierdoor wordt het
functioneren in de groep, het sociaal bewustzijn en het
sociaal vermogen ontwikkeld. Wij zien de kinderen van
de opvang als één totale groep, waarbij we ruimte
bieden aan de eigen keuzes van de kinderen.
De begeleid(st)ers treden op als mentor van de kinderen.
De kinderen weten dat zij bij hem of haar terecht
kunnen. Periodiek voert hij/zij gesprekjes met de
kinderen. Daarvan worden aantekeningen gemaakt en
die worden bewaard bij de persoonsgegevens.
Daarnaast blijven alle begeleid(st)ers verantwoordelijk
voor het welbevinden van alle kinderen.
11.7 Normen en waarden
Van de kinderen die gebruik maken van de opvang,
wordt verwacht dat zij zich houden aan de regels die
binnen de school gelden. Daarop zal door de

medewerkers worden toegezien. Zij tonen respect voor
elkaar en respect voor de medewerkers. Zij houden zich
aan de waarden en normen die binnen de school gelden.
11.8 Aanmelden
Ouders kunnen hun kind aanmelden via onze website.
11.9 Ouderraad
Namens de ouders die gebruik maken van de naschoolse
opvang zitten twee ouders in de ouderraad van de
school.
11.10 Samenwerkingspartners
De BMS heeft Kunst en Cultuur in haar visie
beschreven. De naschoolse opvang zal hier op
aansluiten door het aanbieden van een cultuureducatie
programma in de vorm van expressie activiteiten,
museumbezoek, aanbieden van cursussen. Wij werken
hierbij samen met de VAK, afdeling kunsteducatie,
NMC De Papaver en DOK Delft.
Op sportgebied sluiten we aan bij het gemeentelijk
beleid rondom de buurtsportcoaches. De
buurtsportcoach, die aan onze school verbonden is,
heeft als opdracht om te zorgen voor een
bewegingsaanbod gericht op meer en kwalitatief beter
bewegen tijdens het dagarrangement.
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11.11 Jaarverslag
Op de website kunt u het laatst opgestelde jaarverslag
inzien. Dit jaarverslag geeft een beeld van de gang van
zaken tijdens de buitenschoolse opvang.
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www.bernadettemariaschool.nl

