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1. Woord vooraf 

Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2020-2021. Sinds 1999 is elke school verplicht om een 
schoolgids op te stellen. Het was oorspronkelijk misschien wel de belangrijkste bron van 
informatie voor ouder(s) / verzorger(s) (hierna ‘ouders’). Ondertussen zien we dat veel informatie, 
die traditioneel in de schoolgids is opgenomen, via nieuwsbrieven, blogs of website toegankelijk is. 
Verder is er in de loop van de tijd veel aanvullend schoolbeleid vastgesteld, dat een plek heeft 
gekregen in andere documenten. Mocht u specifieke informatie zoeken en deze niet in de 
schoolgids kunnen vinden, dan helpen we u graag persoonlijk verder. 
 
De basisschoolperiode is een belangrijk deel van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop 
van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8.000 uur toe aan de zorg van de juffen en meesters van de 
basisschool. Dat is een belangrijke periode van een mensenleven op weg naar volwassenheid. In 
deze schoolgids geven wij u een indruk van het reilen en zeilen op onze school. Die school is 
namelijk een wereld op zich. Een wereld die niet alleen uit kinderen bestaat, maar ook uit ouders, 
leerkrachten en het schoolbestuur van Protestants Christelijk Onderwijs Wassenaar. Over die 
wereld valt veel te vertellen. Over hoe hij is ingericht, wat erin gebeurt en waarom dat gebeurt. 
Ook is het in die wereld van belang te weten wie bepaalde dingen doet en hoe ze worden gedaan. 
In deze gids geven wij dan ook aan wat u van onze school kunt verwachten en wat de 
Herenwegschool voor de kinderen kan betekenen. 
 
Zoals in elke leefwereld bestaan er ook op onze school spelregels. Dat zijn de afspraken die er op 
gericht zijn het schoolleven voor iedereen aangenaam en soepel te laten verlopen. Het is wel zo 
prettig als die afspraken bekend zijn, vandaar dat een aantal in deze gids beschreven staat. 
 
De béste school bestaat niet. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Ze leggen op andere wijze 
accenten en werken vanuit verschillende invalshoeken. Gelukkig bestaat de beste school voor uw 
kind wel. Dat is de school die aansluit bij de ideeën die u heeft over opvoeding en onderwijs. Het is 
daarom goed dat u weet waar onze school voor staat, voordat u uw kind als leerling inschrijft. Het 
is ook goed dat ouders die al een kind bij ons op school hebben, van de gang van zaken op de 
hoogte blijven. 
 
Dat is dan ook de reden waarom wij in deze schoolgids niet alleen aandacht besteden aan allerlei 
praktische zaken. Wij geven ook een schets van de inhoud van ons onderwijs en de achtergronden 
daarvan. Er wordt informatie gegeven over rechten, plichten en mogelijkheden binnen onze 
school. Daarnaast informeren wij u over landelijke ontwikkelingen, zodat u de gang van zaken op 
de Herenwegschool in een breder perspectief kunt plaatsen. Ook staan we even stil bij de 
geschiedenis van onze school. Als je bijna 140 jaar bestaat, mag dat ook wel…. 
 
Wij hopen van harte dat deze schoolgids eraan bijdraagt dat kind en ouder / verzorger zich snel 
thuis voelen op de Herenwegschool. 
 
Namens het team van de Herenwegschool, 
 
Bob van den Steenhoven 
Directeur 
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2. De eigentijdse basisschool 

De Herenwegschool heeft een rijke ervaring en traditie opgebouwd in bijna 140 jaar onderwijs. De 
samenleving verandert en het onderwijs op onze school speelt daar vanzelfsprekend op in. Die 
veranderingen zijn dan ook terug te vinden in het leerstofaanbod. De belangrijkste dingen die 
kinderen moeten leren om actief deel te nemen aan de samenleving, zijn vastgelegd in de 
zogenaamde kerndoelen. De school biedt deze kerndoelen in acht jaren aan. 
Die doelen worden van tijd tot tijd bekeken en aangepast door de wetgever. De nieuwste 
kerndoelen bieden de school de ruimte om keuzes te maken die passen bij het eigen profiel. Elke 
school is uniek, elke leerling is uniek, elke leerling telt. Het aantal doelen is fors teruggebracht van 
115 naar 58. De nieuwe kerndoelen zijn precies waar het moet en ruim waar het kan. Precies voor 
Nederlands en rekenen en wiskunde, globaal voor de overige vakken en leergebieden. Het 
onderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op de ontwikkeling van de 
creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. 
 
In de eerste plaats omschrijven de doelen het einde van een leerproces, niet de wijze waarop ze 
kunnen worden bereikt. Onze leerkrachten doen een beroep op de natuurlijke nieuwsgierigheid 
en de behoefte aan ontwikkeling en communicatie van kinderen en proberen die te stimuleren. 
 
In de tweede plaats is het nodig dat inhoud en doel zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd 
en verbinding hebben met het dagelijks leven. Taal komt bijvoorbeeld terug bij alle vakken, net 
zoals bij ICT. 
 
In de derde plaats zijn er doelen die voor alle leergebieden van belang zijn: goede werkhouding, 
gebruik van leerstrategieën, reflectie op eigen handelen en leren, uitdrukken van eigen gedachten 
en gevoelens, respectvol luisteren en kritiseren van anderen, verwerven en verwerken van 
informatie, ontwikkelen van zelfvertrouwen, respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar 
en zorg voor en waardering van de leefomgeving. In ons schoolplan 2019-2023 vindt u de doelen 
nader uitgewerkt op schoolniveau. Dit plan ligt ter inzage bij de directeur en is te vinden op de 
website. Ook kunt u informatie vinden op www.slo.nl. 
 
Een verantwoording over de na te streven doelen legt de school af bij de Inspectie, die aan de 
hand daarvan de opbrengsten en resultaten beoordeelt (www.onderwijsinspectie.nl). 
 
 

3. Daar staat de Herenwegschool voor 

Ieder kind is uniek. Ieder kind heeft gaven en mogelijkheden die het mag ontwikkelen op zijn of 
haar manier. Als team willen we hier graag aan meewerken. De verhalen uit de Bijbel vertellen wij 
op een manier die past bij deze tijd en we vieren met elkaar de christelijke feesten. Wij hechten er 
waarde aan om elkaar te helpen en met elkaar te delen. Opkomen voor jezelf, voor de ander en 
voor onze omgeving. Zo willen wij verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en voor de wereld om 
ons heen. Dat willen wij als team graag uitstralen. 
 
Onze sterke punten: 
 Wij zijn een enthousiast team. 
 De basisvakken rekenen, lezen en taal staan centraal binnen ons onderwijs. 
 De leerlingen groeien op binnen een veilig schoolklimaat. 
 In de hele school gelden dezelfde afspraken. 
 Wij zien erop toe dat afspraken worden nageleefd. 
 Wij besteden veel aandacht aan de zorg voor uw kind. 
 Wij vinden het belangrijk dat uw kind werkt op het niveau dat bij hem of haar past. 

http://www.slo.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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 Wij geven de leerlingen verantwoordelijkheid. 
 Wij hebben een goede relatie met de ouders. 
 Vele enthousiaste ouders helpen ons in de school en in de klas. 
 Wij zijn trots op ons mooie gebouw. 

 
Er is niets mooiers dan de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en hun behoefte aan 
ontwikkeling en communicatie. Dit stimuleren we dan ook zoveel mogelijk op school. 
 
Ons onderwijs richt zich op een breed scala aan vaardigheden: 
 emotioneel; 
 verstandelijk; 
 creatief; 
 sociaal; 
 cultureel; 
 lichamelijk. 

 
We stemmen inhoud en leerdoel altijd zoveel mogelijk op elkaar af en laten ze in verbinding staan 
met het dagelijks leven. Bijvoorbeeld door taal terug te laten komen in alle vakken, dus ook bij 
informatietechnologie. 
 

3.1. Identiteit 

U kunt het op de gevel van de school al lezen. Wij zijn een christelijke school. Dat betekent dat het 
opvoedkundig en onderwijskundig handelen in en om de school vorm krijgt vanuit een bijbelse 
achtergrond, zowel waar het gaat om zingevingsvragen (waartoe, hoe, wanneer, etc.) als ten 
aanzien van waarden en normen, zoals: 
 het respecteren van de ander als medemens; 
 het zo goed mogelijk ontplooien van vermogens; 
 het helpen van de zwakkere in de samenleving; 
 het op een goede manier omgaan met het milieu. 

 
Bovenstaand bepaalt de sfeer in de omgang met de ander. Door middel van bijbelverhalen en 
liederen, soms uitmondend in vieringen zal het ‘christelijke’ van de school eveneens zichtbaar zijn. 
Alle kinderen van De Herenweg nemen hieraan deel. Vooral het samen beleven is van essentiële 
waarde. Op basis van deze beleving is iedere leerling, uit welk gezin en van welke 
levensovertuiging ook, welkom! 
 

3.2. Uniek in samenwerken 

De Herenwegschool ziet onderwijs als een ontdekkingsreis. Leren is ontdekken en dat doe je een 
heel leven lang. 
 
De Herenwegschool staat voor het ontwikkelen en begeleiden van kinderen zodat zij na acht jaar 
klaar zijn voor de volgende stap in de reis naar een goede en gelukkige toekomst. Dit doen wij op 
basis van onze waardes: ‘positief, toekomstgericht en zorgzaam’. 
 
Wij helpen en begeleiden kinderen een toekomst te bouwen waarin eigenwaarde, respect en 
naaste liefde de norm is. Dit alles in een omgeving waarin veiligheid in de breedste zin van het 
woord voorwaardelijke is. Waar zij om kunnen gaan met het nemen van besluiten op rationele 
maar tevens ook op emotionele gronden. Dat het niet alleen bij praten en beloven blijft, maar ook 
het gaan doen centraal staat. Waar een goede balans is tussen eigen- en groepsbelang. Waar met 
elkaar praten en discussiëren geen wedstrijd, maar een teken van respect is en kan leiden naar 
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oplossingen. Waarin kinderen het besef meekrijgen dat een leven lang leren even normaal is als 
ademhalen, eten en drinken. Waar hen geleerd wordt dat een samenleving echt ‘samen leven’ is 
en dat je moet bijdrage aan deze samenleving. 
 
De Herenwegschool gelooft dat ieder kind het onderwijs moet krijgen waar het recht op heeft. 
Daarom hanteert de school de methodiek van ‘opbrengst- en handelingsgericht’ werken. Hierbij is 
het uitgangspunt dat ieder kind het onderwijs krijgt wat hij / zij nodig heeft. De school heeft haar 
blik ook permanent op wat er buiten in de wereld gebeurt. Zodat het gebodene blijft aansluiten op 
de behoeften van de leerlingen, medewerkers, ouders en de maatschappij. Dit alles in het belang 
van het kind en daarmee voor de toekomst van een ieder. 
 
De Herenwegschool staat ook voor het ontwikkelen en begeleiden van haar medewerkers. Voor 
een omgeving waarin het mogelijk is zich veilig en gehoord te voelen. Waarin wederzijds respect 
geen opdracht maar een organisatievisie is en waar open communicatie de norm is. Waar men 
elkaar kan aanspreken op verantwoordelijkheden. Waar erkenning een grotere impact heeft dan 
arbeidsvoorwaarden. Waar ontwikkelen wordt gestimuleerd en gewaardeerd. 
 
Samenwerking en betrokkenheid binnen de organisatie zijn de belangrijkste elementen van het 
succes. De Herenwegschool staat midden in de samenleving. Binnen de organisatie geldt een 
mentaliteit van werken. Men is zich bewust van het feit dat goed onderwijs bijdraagt aan het 
succes van de gehele gemeenschap. Men kijkt daarom permanent naar de behoeftes van 
leerlingen, medewerkers en ouders. Innovatie van het onderwijs en het behouden van ‘het 
traditionele’ zijn dingen die hand in hand gaan. 
 
De Herenwegschool erkent al jaar en dag, ook mede door haar christelijke basis, het belang van 
ouderparticipatie en samenwerking in de reis die het kind op school maakt. Vanuit een positieve 
grondhouding begeleiden we de kinderen in hun ontwikkeling, zodat zĳ de volgende stap naar het 
vervolgonderwĳs kunnen maken als zelfstandige en sociaal vaardige mensen die bĳdragen aan de 
samenleving. Dit doen wĳ samen met alle collega’s van de Herenwegschool, ouders en partners. 
We doen het samen! 
 
Daarnaast investeren we actief in samenwerkingen met de omgeving. Zo volgt groep 6 in 
samenwerking met het bedrijfsleven een workshops presentatievaardigheden en krijgt groep 7 les 
in lichaamstaal. 
 
Kortom: de Herenwegschool is een school waar het zelfvertrouwen van kinderen met de dag 
groeit! 
 

3.2.1. Samenwerking met de Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) 

De Herenwegschool werkt, evenals alle Wassenaarse basisscholen, nauw samen met de 
Schooladviesdienst Wassenaar (hierna ‘SAD’). Deze dienst ondersteunt ons bij de zorg voor onze 
leerlingen en bij de zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs. Iedere week is er een remedial 
teacher van de SAD, een dagdeel op onze school werkzaam. Zij geeft speciale leerhulp aan 
kinderen met leerproblemen. Op ons verzoek kan de SAD ook kinderen testen, zowel 
psychologisch als didactisch. Een observatie in de klas of een dyslexieonderzoek zijn eveneens 
mogelijk. 
 
Ten aanzien van de zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs maken wij elk jaar 
begeleidingsafspraken over de instandhouding en de verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs op onze school en over het invoeren van vernieuwingen.  
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Daarom is er regelmatig overleg tussen de SAD en onze school over: 
 schoolmanagement; 
 schoolontwikkeling; 
 coördinatiefuncties; 
 ondersteuning van de leraar bij het lesgeven; 
 specifieke begeleiding van kinderen; 
 computeronderwijs; 
 participatie in de netwerken zoals computer / internet, bewegingsonderwijs, 

wereldverkenning en kunstzinnige vorming. 
 
U kunt het jaarverslag van de SAD op onze school inzien of www.sadwassenaar.nl bekijken. 
 

3.2.2. Samenwerking met andere scholen 

Er is een goed contact tussen de Wassenaarse basisscholen. Op veel gebieden werken wij samen. 
Wij vinden het van groot belang om de Wassenaarse kinderen goed onderwijs te bieden, elkaar 
daarin te ondersteunen en voor een goed verloop afspraken te maken. Ook op bestuurlijk niveau 
is al lange tijd sprake van samenwerking. Deze samenwerking is geformaliseerd in de Stichting 
ScholenCollectief Wassenaar. Op het gebied van personele en materiële zaken proberen wij 
samen voordelen te vinden. Zo is er bijvoorbeeld op het beleid van computeronderwijs een 
convenant gesloten met het computerbedrijf SKOOL, de SAD en de basisscholen. 
 

3.2.3. Onze visie 

Wij zijn een lerende onderwijsorganisatie, die staat voor eigentijds onderwijs. Wij streven naar 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De leerkrachten werken opbrengstgericht en denken daarbij 
vanuit de onderwijsbehoeften van het kind. Het doel hiervan is om kinderen een stevige basis voor 
het verdere leven mee te geven vanuit protestants christelijke normen en waarden. 
 
Als lerende organisatie zijn wij in staat te leren, maar ook om te ‘leren leren’. Wij groeien van de 
huidige situatie naar de gewenste situatie, van wens naar realiteit. Deze ontwikkeling biedt 
mogelijkheden voor verbetering, vernieuwing en ontwikkeling. Tegelijk zorgen we voor borging 
door het goede te behouden. 
 
Als lerende organisatie zorgen we voor een voortdurende ontwikkeling van de competenties van 
het schoolteam. Het gaat daarbij niet alleen om het vergroten van kennis en vaardigheden, maar 
ook om de persoonlijke eigenschappen en motivatie van het schoolteam. 
 
Op deze wijze realiseren wij eigentijds, hoogwaardig en kwalitatief onderwijs op de Christelijke 
Basisschool De Herenweg. 
 

3.3. Visie op levensbeschouwing en school 

Op de Herenwegschool vinden wij het belangrijk dat: 
 kinderen leren dat iedereen er toe doet; 
 kinderen zich bewust zijn van de wereld om hen heen; 
 kinderen respect hebben voor verschillende geloofsovertuigingen, waarbij de protestant 

christelijke identiteit vorm krijgt. 
 

  

http://www.sadwassenaar.nl/
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3.3.1. Visie op vorming, leren en onderwijzen 

Op de Herenwegschool vinden wij het belangrijk dat: 
 het onderwijs zowel gericht is op het leveren van prestaties als op het welbevinden van de 

kinderen; 
 kennis geleidelijk, inzichtelijk en stapsgewijs wordt aangeboden; 
 kinderen leren zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te functioneren; 
 kinderen leren samen te werken en hulpvaardig te zijn; 
 kinderen met een goede basis de school verlaten; 
 er variatie in leersituaties is, omdat kinderen niet op dezelfde manier leren; 
 ons onderwijs aansluit bij de ontwikkeling van het kind. 

 

3.3.2. Visie op mens en maatschappij 

Op de Herenwegschool vinden wij het belangrijk dat: 
 kinderen respect hebben voor elkaar en de wereld om hen heen; 
 kinderen leren dat ieders vrijheid daar eindigt waar de vrijheid van een ander wordt 

aangetast; 
 kinderen de weg leren vinden in de grote hoeveelheid informatie die op hen afkomt; 
 kinderen leren op een veilige manier met sociale media om te gaan. 

 

3.3.3. Visie op kind en ontwikkeling 

Op de Herenwegschool vinden wij het belangrijk dat: 
 kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen; 
 kinderen zichzelf kunnen en mogen zijn; 
 kinderen leren zichzelf verantwoordelijk te voelen; 
 kinderen leren om te gaan met gevoelens van zichzelf en anderen; 
 kinderen leren om weerbaar en zelfredzaam te worden; 
 kinderen de gelegenheid krijgen om zelf ontdekkend te leren en zo hun eigen talenten te 

ontwikkelen; 
 leerkrachten vanuit een positieve grondhouding met kinderen omgaan. 

 
 

4. Ons schoolbestuur en De schoolvereniging PCOW 

De schoolvereniging PCOW School De Herenweg en Peuterschool vallen beiden onder de 
Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Wassenaar: de PCOW.  
Ouders kunnen lid worden van de vereniging (kosten hiervoor zijn € 25,=), zij bepalen dan mede 
het beleid en kiezen uit hun midden een bestuur. Sinds 2017 (Onderwijsinspectie 2017) is de rol 
van de schoolbesturen in Nederland veranderd en is het schoolbestuur primair verantwoordelijk 
voor de onderwijskwaliteit, de kwaliteitszorg en het financieel beheer. Daarnaast heeft zij een 
verantwoordelijkheid als werkgever van de mensen die binnen de PCOW werkzaam zijn. De PCOW 
heeft voor de school een directeur aangesteld. 
 
De directeur wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een middenmanagementteam. Dit 
team is verantwoordelijk voor de organisatie binnen de school. Het team bestaat uit drie 
bouwcoördinatoren en twee intern begeleiders. 
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Het schoolbestuur bestaat uit de volgende personen: 
 
Toezichthoudend bestuur : de heer H. Leegstra  

de heer M. Wright 
 
Voorzitter : de heer M. Vos 
Secretaris : mevrouw B. van der Zwan 
Penningmeester : de heer A. Wilms 
Personeelsconsulente : mevrouw J. van Nielen 
Gebouwenbeheer : de heer R. Heilig 
 

4.1. De waarden van PCOW 

Hoewel ieder mens uniek is en aanwijsbare culturele, sociale of fysieke verschillen kan ervaren, 
zijn er per ontwikkelingsfase gemeenschappelijke elementen herkenbaar. Vanuit deze gedeelde 
kenmerken geeft de Herenwegschool vorm aan het onderwĳs. 
 
Leren is ontdekken en dat doe je een heel leven lang. De Herenwegschool staat voor het 
ontwikkelen en begeleiden van kinderen zodat zĳ na acht jaar klaar zĳn voor de volgende stap 
naar het vervolgonderwĳs. Wĳ helpen en begeleiden kinderen een toekomst te bouwen waarin 
eigenwaarde, respect en naaste liefde de norm is. Dit alles in een omgeving waarin veiligheid in de 
breedste zin van het woord voorwaardelĳk is. 
 
Als school willen we actief bijdragen aan een gezonde ontwikkeling. Dit doen we vanuit vier  
waarden, die richting geven in het handelen van kinderen, professionals en ouders, ongeacht hun 
rol en leeftijd: 
 positief; 
 respect; 
 betrouwbaar; 
 veilig 

 

4.1.1. Hoe leven deze waarden op de Herenwegschool? 

 
1. Positief 
We zijn positief naar elkaar, de leerlingen, ouders en stakeholders toe en laten dat zien door: 
 Onze verwachtingen naar elkaar toe op een positieve manier uit te spreken. 

 
2. Respect 
We hebben respect voor de eigenheid van de leerlingen en volwassenen en laten dat zien door: 
 rekening te houden met de verschillen tussen kinderen op gebied van aanpak en eisen; 
 uit te gaan van positieve feedback en gebruik te maken van groeitaal; 
 Methodes te gebruiken gericht op sociale emotionele vorming, zoals ‘Positive Behavior 

Support (PBS)’ en ‘Kinderen en hun sociale talenten’; 
 actief werk te maken van het anti-pestprotocol; 
 als leerkrachten en directeur gemakkelijk toegankelijk te zijn voor de kinderen en ouders. 
 grenzen te stellen en duidelijk de norm te durven stellen over omgangsvormen en 

gedragsregels. 
 
3. Betrouwbaar  
We willen een betrouwbare partner zijn in de samenwerking met collega’s, ouders en 
stakeholders en laten dat zien door: 
 Ons aan onze afspraken te houden; 
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 Voorspelbaar zijn in onze handelingen en ons gedrag.  
 

4. Veilig 
We zijn een veilige school waarin leerling en medewerker zich gekend en gezien voelen en laten 
dat zien door: 
 aandacht te hebben voor elkaar 
 signalen van onveilige situaties aan te pakken en om te zetten naar veilige situaties. 

 

4.1.2. Sociale veiligheid 

De planvorming betreffende sociale veiligheid komt voort uit het veiligheidsplan van de PCOW. 
Samenvattend geeft dit veiligheidsplan duidelijke richtlijnen aan de hand waarvan de school 
gericht beleid voert op het terrein van (fysieke) veiligheid. Beleid op het terrein van agressie en 
seksuele intimidatie maakt hiervan onderdeel uit. 
 
Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving te creëren voor 
uw kind(eren), professionals en ouders. Een leef- en leerklimaat waarin iedereen zich veilig voelt 
en zich positief verbonden voelt met de school en met elkaar. We proberen hierdoor alle vormen 
van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe 
omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate 
maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. 
 
De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, 
ook een wettelijke zorgplicht is. 
 

4.1.3. Taken en verantwoordelijkheden betreffende sociale veiligheid 

Op school zijn de taken en verantwoordelijkheden betreffende sociale veiligheid weggelegd bij 
verschillende professionals en andere betrokkenen. Deze zijn geschoold door de GGD en / of de 
SAD. 
 

4.1.4. Leerkracht 

De leerkracht fungeert voor u altijd als eerste aanspreekpunt. De leerkracht heeft immers van alle 
schoolprofessionals het meest intensief contact met uw kind. De leerkracht geeft uw kind les, 
draagt bij aan de opvoeding en begeleidt uw kind bij zijn of haar persoonlijke ontwikkeling waar 
mogelijk. Daardoor kan de leerkracht eventuele problemen hieromtrent in de klas direct 
aanpakken, desgewenst samen met u. 
 

4.1.5. Directeur of middenmanagement 

Kennis betreffende seksuele ontwikkeling moet geborgd en gedeeld worden. De borging vindt 
enerzijds plaats in beleid en handhaving, en anderzijds middels educatie en signalering. De 
directeur is verantwoordelijk voor de implementatie van een preventieve aanpak. Verder is de 
directeur aanspreekpunt voor ‘als het toch misgaat’. Op zulke momenten is het wenselijk dat er 
adequaat en kordaat gehandeld kan worden. Hiervoor is niet alleen daadkracht nodig, maar ook 
een functie die hiertoe legitimeert. 
 

4.1.6. Intern begeleider 

De twee intern begeleiders fungeren als aandachtsfunctionaris kindermishandeling en zijn 
inhoudelijk geschoolde professionals. De functionaris heeft een meerdaagse training gehad en 
beschikt over de benodigde vaardigheden en kennis om een zorgproces af te wikkelen volgens de 
Wet Meldcode. De intern begeleider heeft expertise die zich richt op begeleiding en coaching van 
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de leerkracht, case-management, leerling observatie en advisering. 
 

4.1.7. Vertrouwenspersonen (zie tevens klachtenregeling) 

Ouders, leerlingen en professionals hebben het recht op een objectieve gesprekspartner om 
advies te vragen over situaties in en om de school, die voortkomen uit sociale of fysieke 
onveiligheid. De interne en externe vertrouwenspersonen staan vermeld in de klachtenregeling. 
 

4.1.8. Interne vertrouwenspersonen 

De interne vertrouwenspersonen zijn verbonden aan de school. Deze twee personen zijn 
laagdrempelig te benaderen en kennen de school, de leerkrachten en de populatie. Deze personen 
zijn benaderbaar voor u als ouder(s) /verzorger(s), maar ook voor leerlingen en medewerkers. De 
gesprekken met de interne vertrouwenspersonen zijn vertrouwelijk, binnen de kaders die de Wet 
Meldcode hiervoor stelt. Op de Herenwegschool zijn de vertrouwenspersonen juf Kimberly van 
Hese en juf Annamarie Verkade. 
 
De vertrouwenspersoon voor het personeel is juf Emma. 

4.1.9. Externe vertrouwenspersoon 

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk, de gesprekken met deze persoon zijn strikt 
vertrouwelijk.  

 
De rol van externe vertrouwenspersoon is belegd bij GGD Zuid-Holland West, middels een 
abonnement van het bestuur van de PCOW. Deze is te bereiken via: 
 
GGD Zuid-Holland West 
Brechtzijde 1 
Postbus 6080 
2702 AB ZOETERMEER 
Telefoon : 079-343 08 88 
Fax : 079-331 42 97 
E-mail : info@ggdzhw.nl 
 

4.2. Educatie 

Om sociale veiligheid binnen de school te borgen maken wij gebruik van methodes die zich richten 
op: 
 educatie; 
 houding / meningsvorming; 
 de school en haar sociale omgeving. 

 
De volgende methodes zijn op effect onderzocht en effectief bevonden en worden door de school 
gebruikt: 
 lichamelijke en relationele ontwikkeling; 
 relaties en seksualiteit; 
 sociale veiligheid; 
 Positive Behavior Support (PBS); 
 Kinderen en hun sociale talenten. 

 

4.3. Gedragsregels 

Door de PCOW is een aantal gedragsregels geformuleerd die op elke locatie van de PCOW van 

mailto:info@ggdzhw.nl
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toepassing zijn. Het verbieden van gedrag is niet constructief. Daarom zijn deze regels zo 
opgesteld dat gewenst gedrag wordt weergegeven. Binnen de aanpak voor sociale veiligheid 
krijgen ook leefklimaat en omgangsregels aandacht. 
 
De PCOW hecht veel waarde aan een pedagogisch leer- en leefklimaat, waarin zowel leerlingen als 
personeel een gevoel van veiligheid en geborgenheid ervaren. Dit draagt immers bij aan een 
positieve ontwikkeling, functioneren en prestaties van alle betrokkenen. Bij leefklimaat wordt de 
fysieke schoolomgeving beoogd. Hier wordt verantwoord toezicht georganiseerd, zonder de 
toenemende zelfstandigheid van de leerlingen in de weg te zitten. Duidelijke regels zorgen ervoor 
dat leerlingen, ouders en professionals weten wat er binnen de school van hen wordt verwacht. 
Voor iedereen moet de gewenste omgang duidelijk zijn. 
 
De volgende omgangsregels geven hierbij richting: 
 Iedereen is anders en we horen er allemaal bij. 
 We helpen elkaar. 
 We zorgen goed voor elkaar, onszelf en onze omgeving. 

 

4.3.1. Samenwerking school en ouders 

Niet alleen de school is verantwoordelijk voor de vorming van sociale veiligheid. Wij verwachten 
van u als ouders een actieve rol bij de zorg voor uw kind, zoals in de wet is vastgelegd. U bent er 
als primaire opvoeder verantwoordelijk voor dat uw kind(eren) gezonde normen en waarden op 
sociaal gebied meekrijgen. Een goede samenwerking tussen school en ouders is daarom cruciaal. 
 

4.3.2. Signalering 

Voor professionals die met kinderen en jongeren werken is soms onduidelijk waar geaccepteerd 
gedrag grensoverschrijdend wordt en hoe men hier preventief op in kan gaan. Er is behoefte aan 
een duidelijk kader om af te wegen welk gedrag wel getolereerd kan worden, en waar grenzen 
nodig zijn. Vooral ook, waar kinderen zich in alle veiligheid en respect op sociaal en seksueel 
gebied kunnen ontwikkelen. Met behulp van ons leerlingvolgsysteem wordt de sociale 
ontwikkeling van uw kind gemonitord. 
 
Leerlingvolgsysteem 
In het kader van monitoring wordt van herhaalde en ernstige gedragingen notitie gemaakt in het 
leerlingendossier. Onacceptabel gedrag van of tussen in- en externe professionals en ouders 
bespreekt het bevoegd gezag met betrokkene(n). Indien nodig worden hierbij relevante 
professionals ingezet. Alle signalen worden in het leerlingvolgsysteem en het leerlingendossier 
vastgelegd. Denk hierbij aan: 
 (leer)ontwikkeling en gebeurtenissen die deze kunnen beïnvloeden; 
 gedrag. 

 
Het leerlingendossier is inzichtelijk voor u als ouders. Gegevens worden zo feitelijk mogelijk 
weergegeven. 
 

4.3.3. Onacceptabel gedrag 

Ondanks afspraken, gedragsregels en omgangsregels kan het zo zijn dat er sprake is van 
onacceptabel gedrag. Hiermee doelen wij op gedragingen in woord en daad die een negatieve 
invloed hebben op het veiligheidsgevoel van alle betrokkenen. Kinderen die gedrag vertonen dat 
als onacceptabel wordt ervaren, worden hierop aangesproken, waarbij gewenst gedrag actief 
wordt aangeleerd. Afhankelijk van de situatie gebeurt dit individueel of in groepsverband. Hierin 
wordt desgewenst samenwerking gezocht met ouders (conform de Wet Meldcode). 
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4.3.4. Externe zorg voor uw kind 

Soms heeft een leerling meer zorg nodig dan de school in samenwerking met de ouders kan 
bieden. Dan wordt er contact opgenomen met externe professionals, zoals het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) of ‘Veilig thuis’. In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning 
het kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt. Indien nodig wordt de intervisiegroep 
aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en het Jeugd- en Gezin Team (JGT) geraadpleegd. 
Ook kan het voorkomen dat de leerkracht extra ondersteuning vraagt om een leerling met de 
juiste en vaak specifieke kennis en competenties als school te kunnen begeleiden. 
 

4.3.5. Aanmelding bij de SAD 

Zoals elke basisschool in Wassenaar kan onze school het gehele jaar door kinderen - na overleg 
met en toestemming van de ouders - aanmelden bij de SAD; kinderen met leer- en / of 
gedragsproblemen voor wie wij advies of hulp willen. Op basis van de verstrekte informatie wordt 
meestal nader onderzoek of speciale leerhulp aangeboden door de SAD. Advisering en 
hulpverlening zijn doorgaans gebaseerd op onderzoek, maar kunnen ook plaatsvinden op basis 
van één of meerdere oudergesprek(ken). Aan het onderzoek door de SAD zijn geen kosten 
verbonden. Ouders worden rechtstreeks door zowel de SAD geïnformeerd als de school. 
Op school zijn ouderfolders aanwezig over de zorg, het onderzoek en de speciale hulpmiddelen die 
de SAD kan bieden voor uw kind. 
 

 

4.3.6. Opvoedondersteuning 

Iedere week is er een spreekuur bij de SAD. Op afspraak kunnen ouders terecht met vragen over 
gedrag, ontwikkeling en opvoeding van hun kind(eren) in de basisschoolleeftijd. Meestal zijn een 
paar gesprekken voldoende. Soms blijkt dat behoefte bestaat aan andere hulp. Ook bij het zoeken 
daarvan kan de opvoedingsdeskundige behulpzaam zijn. Om een afspraak te maken kunnen 
ouders telefonisch contact opnemen met de SAD. Voor deze opvoedondersteuning wordt per 
gesprek een kleine financiële bijdrage van de ouders gevraagd. Op school zijn informatiefolders 
aanwezig. 
 

4.3.7. Jeugdgezondheidszorg 

De Jeugdgezondheidszorg (hierna ‘JGZ’) gaat voor blije en gezonde kinderen. Ons werk is erop 
gericht om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op te sporen. Tot de leeftijd van vier jaar bent 
u regelmatig met uw kind bij ons op het consultatiebureau geweest. Nu uw kind op de basisschool 
zit, neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling van uw kind volgen. 
 

4.3.8. Gezondheidsonderzoek groep 2 

In groep 2 wordt uw kind uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Net als bij de vorige 
bezoeken wordt uw kind eerst gemeten en gewogen. Er wordt een ogentest en een 
gehooronderzoek gedaan. Daarna voert de jeugdarts een lichamelijk onderzoek uit, waarbij onder 
meer gekeken wordt naar de houding en de motoriek. De jeugdarts gaat met u in gesprek over de 
gezondheid en de opvoeding. Heeft u vragen of zorgen, aarzel dan niet om die te bespreken. 
 

4.3.9. Spraak-taalonderzoek 

Een kleuter maakt al goede, eenvoudige zinnen. Rond vijf jaar maakt hij langere zinnen met ‘want’ 
of ‘maar’. Een goed moment om te kijken hoe het met de taalontwikkeling gaat. Onze 
logopedisten doen onderzoek om te achterhalen of een kind problemen heeft met spreken, 
luisteren, taal, stem of mondgedrag. Dit onderzoek wordt niet bij elk kind gedaan. Het gebeurt 
alleen als u of de leerkracht aangeeft dat er vragen of zorgen zijn over de taal- en 
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spraakontwikkeling. U krijgt hier vooraf informatie over. 
 

4.3.10. Gezondheidsonderzoek groep 7 

In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een gezondheidsles in de klas. De les gaat onder 
meer over voeding, puberteit en pesten. De jeugdverpleegkundige voert daarna met uw kind een 
gesprek over dingen die uw kind bezighouden. Zit uw kind in groep 7, dan ontvangt u in de loop 
van het schooljaar een brief over dit onderzoek. 
 

4.3.11. Preventie via vaccinatie 

Uw kind krijgt vaccinaties bij vier en negen jaar. Het is een herhaling van eerdere vaccinaties en 
belangrijk omdat uw kind pas helemaal is beschermd tegen bepaalde infectieziekten als het alle 
prikken heeft gehad. U krijgt hiervoor een uitnodiging thuisgestuurd. 
 
Meisjes van twaalf jaar krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. 
 

4.3.12. Opvoedinformatie 

Kinderen worden niet met een gebruiksaanwijzing geboren. Het is dus logisch dat u af en toe op 
zoek bent naar bruikbare informatie of advies bij problemen. Kijk dan eens op de website 
www.jgzzhw.nl. 

 
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact 
met de JGZ op. 
 
Contact: 
Contactbureau : 088-054 99 99 
E-mail : info@jgzzhw.nl  
Website : www.jgzzhw.nl 
 
JGZZHW is ook via Facebook te volgen. Hier deelt Jet, de virtuele medewerkster, haar ervaringen, 
tips en leuke nieuwtjes over gezondheid, verzorging en opvoeding.  
U vindt haar via www.facebook.com/JetvandeJGZ. 
 

4.3.13. Aanmelding bij het Zorgteam van de JGZ School Maatschappelijk Werk 

In het kader van de leerlingenzorg kan de Herenwegschool een beroep doen op de JGZ. De ouders 
worden om toestemming gevraagd en de school vult een aanmeldingsformulier in. Dit kan leiden 
tot één of meer van de volgende activiteiten: 
 De jeugdarts doet dossieronderzoek en bespreekt dit met de school, want de JGZ beschikt 

over (voorschoolse) gegevens die mogelijk relevant zijn voor de schoolsituatie. 
 Er kan tussentijds individueel onderzoek door de jeugdarts plaatsvinden. 
  De jeugdarts kan bemiddelen bij verwijzing naar fysiotherapie, medisch specialisten zoals 

kinderarts, KNO-arts, het RIAGG en andere instanties voor jeugdhulpverlening. De 
jeugdarts kan informatie opvragen bij en overleg voeren met deze hulpverleners. 

 

4.3.14. Privacy en toestemming 

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe, Europese regels voor de privacy: de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). De school streeft ernaar om zeer zorgvuldig met de privacy om te 
gaan. 
 
Via de AVG is geregeld, dat een school zorgvuldig omgaat met de gegevens van kinderen en 

http://www.jgzzhw.nl/
mailto:info@jgzzhw.nl
http://www.jgzzhw.nl/
http://www.facebook.com/JetvandeJGZ
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ouders. De gegevens mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Alle 
gegevens berusten onder beheer van de directeur en worden op een afsluitbare plaats bewaard. 
Ze zijn uitsluitend voor de leerkrachten toegankelijk. Voor alle gegevens geldt een bewaartermijn 
van vijf jaar na het verlaten van de school. Daarna worden de gegevens vernietigd. 
 
 Verstrekken van gegevens. 

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders verstrekken wij geen gegevens van 
ouders of kinderen aan derden. Een uitzondering maken wij ten behoeve van de 
oudervereniging, de jeugdgezondheidszorg en de Martinusparochie. Daarnaast zijn er 
situaties mogelijk waarin we in het belang van de leerlingengegevens aan externen moeten 
verstrekken. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een situatie waarin acuut overleg met 
medici / huisarts nodig is en we ouders niet kunnen bereiken. 

 
 Toestemmingsformulier vermelden adresgegevens en plaatsen foto’s.  

De school maakt een onderscheid tussen interne communicatie en externe communicatie. 
- Voor externe communicatie gebruiken wij hoofdzakelijk de website van de school (en 

af en toe Facebook). Soms wordt een artikel in de krant geplaatst. Met betrekking tot 

de externe communicatie publiceren wij alleen foto’s van leerlingen waarvan de 

ouders hier toestemming voor hebben gegeven. 

- Interne communicatie gaat via ‘Social Schools’. Binnen dit communicatieplatform dat 

alleen door ouders en leerlingen te bekijken is, plaatsen wij foto’s (bijvoorbeeld in de 

nieuwsbrief of BLOG). Ouders ontvangen bij aanmelding een toestemmingformulier 

waarop zij kunnen aangeven of foto’s van hun kind(eren) wel of niet intern of extern 

geplaats mogen worden. Dit formulier kunnen zij lopende de schoolperiode indien 

gewenst aanpassen. Dit loopt via de administratie. 

 

4.3.15. Echtscheiding en privacy 

In geval van een echtscheiding verplicht de wet de school om aan de niet met gezag belaste ouder 
desgevraagd belangrijke informatie te verstrekken over het kind, diens verzorging en opvoeding, 
voor zover die informatie ook aan de met gezag belaste ouder wordt verstrekt. School hanteert in 
complexe scheidingssituatie een formulier waarin duidelijkheid wordt gevraagd ten aanzien van de 
geldende onderlinge afspraken. 
 
 

5. Schoolklimaat 

Een basisschool is een echte leefgemeenschap. Het is van belang dat kinderen, ouders en ook 
leerkrachten zich daarin thuis voelen; wij zijn tenslotte op elkaar aangewezen. Wij zien onze 
school niet als een ‘zakelijk leerinstituut’, maar als een stimulerende omgeving, waarin sfeer en 
onderlinge verbondenheid belangrijk zijn. Wij willen voor kinderen en ouders niet ‘zomaar een 
school’ zijn, maar hun school. Een school waarmee je je verbonden voelt. 
 
Opvoeden betekent dat kinderen geestelijk gevoed, geleid en begeleid worden op weg naar 
volwassenheid. De school brengt hen normbesef bij en leert hen onderscheiden en keuzes maken. 
Er wordt verwacht dat iedereen, zowel kind, leerkracht als ouder / verzorger, meehelpt aan het 
scheppen van een goede leef- en werksfeer. Op school zijn schoolregels en specifieke 
klassenregels aanwezig. De leerkracht bespreekt deze regelmatig met de leerlingen. Wij vinden 
het van groot belang dat leerlingen zich aan de regels houden. Niet om hen te beperken in hun 
vrijheden, maar om hen duidelijkheid en structuur te bieden. 
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Om een goed beeld te krijgen van sociaal emotionele ontwikkeling vullen de leerkrachten en de 
leerlingen (vanaf de bovenbouw) vragenlijsten in. Indien nodig, kan de leerkracht actie 
ondernemen. 
In de bovenbouw nemen we ook jaarlijks de leerlingtevredenheidspeiling af. Leerlingen kunnen 
dan anoniem aangegeven hoe het zit met hun veiligheid en hun welbevinden op onze school. 
Door observatie en proactief handelen van de leerkrachten proberen wij het gedrag van leerlingen 
positief te beïnvloeden, waardoor pestgedrag zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
Wij, als team, zijn ervan overtuigd dat een goed leefklimaat een positief effect heeft op de 
leerprestaties van de kinderen en het (werk)plezier voor een ieder bevordert. 
 

5.1. Sfeer 

Een goede sfeer is het resultaat van de inspanningen van al diegenen die bij de school betrokken 
zijn. Op een aantal voorgaande pagina’s heeft u een en ander kunnen lezen over onze visie. Die 
visie begint met het uitgangspunt dat wij willen dat kinderen en ouders zich bij de school 
betrokken en veilig voelen. Dat is te merken aan de sfeer op school. Niet alleen tussen de 
leerkrachten onderling, maar ook naar ouders en kinderen toe. Aandacht voor de gezinssituatie, 
meeleven met zorgen en verdriet horen evenals ‘meevieren’ bij onze opvatting. Hoewel in deze 
schoolgids veel tussen de regels door te lezen is over ons schoolklimaat, willen wij toch bepaalde 
aspecten accentueren. 
 

5.1.1. Niet altijd zonnig 

Ook wanneer wij streven naar een goed klimaat op school, zal het er af en toe regenen, donderen 
of misschien zelfs wel bliksemen. Mensen, groot of klein, maken nu eenmaal fouten. Zolang dat 
incidenteel is, hoort dat bij het normale leven en is er niets aan de hand. Mensen (ook kinderen) 
hebben het recht om fouten te maken. Het is belangrijk dat kinderen leren dat fouten maken 
menselijk is en dat dit binnen bepaalde grenzen ook mag! Onlosmakelijk daarmee is echter 
verbonden de bereidheid je fouten te (willen) corrigeren. Van je fouten kun je leren. Dat in praktijk 
brengen is niet altijd even gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. Daar moet je echter wel de kans 
toe krijgen! Dat betekent dus ook dat we elkaar vergeven nadat er excuses is gemaakt. 
 

5.1.2. Sociale vaardigheden 

Samenwerken moet je leren, zeker in een tijd van toenemend individualisme. Wij besteden dan 
ook bewust en gericht aandacht aan groepswerk. Kinderen mogen elkaar in bepaalde 
omstandigheden helpen, dat wordt zelfs op prijs gesteld en gestimuleerd. Er zijn daarover per 
groep afspraken gemaakt. Bij activiteiten waarbij alle kinderen tegelijkertijd betrokken zijn en de 
kleintjes zich verloren zouden kunnen voelen, wordt vaak een ‘adoptiesysteem’ gehanteerd. Een 
oudere leerling ontfermt zich daarbij over een jongere. Dat is voor beide partijen leuk en 
bevordert de saamhorigheid. Zo lezen regelmatig oudere kinderen voor aan kleuters. Ook kunnen 
oudere leerlingen worden gevraagd om jongere leerlingen te begeleiden. Dit levert niet alleen een 
positieve bijdrage aan goede resultaten, het draagt ook bij aan een betere (leer)motivatie. 
 

5.1.3. Zelfstandig en verantwoordelijk 

Opvoeden tot zelfstandigheid houdt onlosmakelijk in, dat kinderen leren omgaan met 
verantwoordelijkheid. De kinderen dragen dan ook een aantal verantwoordelijkheden. Die 
omvatten niet alleen allerlei klusjes binnen en buiten de klas. Wij geven de kinderen ook eigen 
verantwoordelijkheden in het leerproces. Dat gebeurt onder andere tijdens het zelfstandig werken 
in de klas of op de gang. De kinderen krijgen hierbij ook de ruimte om zelf te kiezen en hun 
werktijd zelf in te delen. Ook het leren plannen speelt een belangrijke rol. In de 
zelfstandigheidsontwikkeling zie je veel verschillen tussen de kinderen. Vandaar dat we in ons 
onderwijs ook op dat punt proberen om af te stemmen op het individuele kind. Kinderen krijgen in 
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principe meer vrijheid om hun tijd in te delen, waardoor de leerkracht dat proces wel goed moet 
kunnen volgen. Dit betekent dat kinderen ook hun werkzaamheden en inzet leren verantwoorden. 
(Hoeveel tijd heb je besteed aan de les en wat heb je bijvoorbeeld met de resterende tijd gedaan?) 
 

5.1.4. Regels en afspraken 

Waar sprake is van ruimte en eigen verantwoordelijkheid, is tevens sprake van afspraken en 
regels. Op de Herenwegschool zijn die afspraken erop gericht de ander zo min mogelijk in zijn 
vrijheid te belemmeren of te hinderen. Tijdens het groepsgesprek komt de manier waarop de 
afspraken functioneren vaak aan de orde. Aan het begin van een nieuw schooljaar worden de 
afspraken opnieuw besproken en vastgesteld in de lessen groepsvorming. We maken daarbij 
onder andere gebruik van de methode Positive Behavior Support (PBS). Dit is een methode voor 
sociaal emotionele ontwikkeling. De groepsafspraken worden zoveel mogelijk positief 
geformuleerd. Kinderen worden aangesproken op hun gedrag door de leerkrachten en indien 
nodig gecorrigeerd. Ook besteden we veel aandacht aan het krijgen van nieuwe kansen. 
 
Voor alle mensen die een rol hebben in de school is door de PCOW is een gedragscode ontwikkeld. 
De code geeft een uitwerking van gedrag zoals wij die in onze visie hebben verwoord. 
 
Ook heeft de school samen met de leerlingen regels opgesteld. De schoolregels luiden als volgt: 
 Zegt iemand stop, dan houd ik op. 
 Kun je het even niet alleen, dan zijn er anderen om je heen. 
 Lachen is fijn, uitlachen doet pijn. 
 Bij het spelen binnen en buiten, zal ik niemand buitensluiten. 
 Ik mag er zijn, en dat is fijn. 
 Spullen van jou, spullen van mij, zorg ervoor, dan blijven we blij. 
 Als ik in de gang mijzelf hoor, dan weet ik dat ik iemand stoor. 

 

5.1.5. Verbondenheid 

Wij vinden het belangrijk, dat ook de ouders zich betrokken voelen bij de school. Uiteindelijk zijn 
ouders en school voor een kind twee belangrijke richtinggevers bij de groei naar volwassenheid. 
 
Vieringen ter gelegenheid van bepaalde gebeurtenissen scheppen een aparte sfeer. Niet alleen 
tussen kinderen en leerkrachten onderling, maar vaak met ouders. Vandaar dat wij proberen, 
waar mogelijk, onze ouders bij gezamenlijke vieringen te betrekken. 
 

5.2. Catechisatie 

Onze school is een protestante school. Dat is niet alleen herkenbaar in de levensbeschouwelijke 
lessen, maar dit uitgangspunt kleurt ons hele onderwijs. Om het belang te onderstrepen dat wij 
hechten aan onze specifieke identiteit, heeft de school ook aan twee leerkrachten uren in de 
jaartaak toegekend om het team hierin te begeleiden. 
 
Catechisatie staat ook als ‘vak’ op het rooster. Dat wil zeggen, dat we er dan gericht en planmatig 
mee bezig zijn. Dat doen we middels de methode ‘Trefwoord’. Trefwoord is een interconfessionele 
methode voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming. De methode biedt materiaal voor 
elke dag. Vaak wordt de dag met Trefwoord begonnen. Via deze methode proberen wij de 
belevingswereld van het kind en de wereld van de Bijbel dichter bij elkaar te brengen. De eigen 
levenservaringen van kinderen zijn uitgangspunt en helpen het kind te begrijpen waar het in de 
Bijbel om gaat. 
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6. Historie 

De Herenwegschool is gevestigd aan de Herenweg 4, op ongeveer 200 meter van het centrum. De 
school is in 1880 gesticht en gestart naast de voormalige bioscoop Astra, in de Langstraat, nabij 
het Kloosterland. Het gebouw dat nu in gebruik is, werd gebouwd in 1923. In 1936 werd er een 
gymnastieklokaal bijgebouwd. In 1996 werd de school geheel gerenoveerd en tevens geschikt 
gemaakt voor onderwijs aan kleuters, die tot die tijd gehuisvest waren in een kleuterschool aan de 
Johan de Wittstraat. In de enorme kap van het gebouw werden vier leslokalen bijgebouwd. Tevens 
werd bij het gymnastieklokaal een handvaardigheidslokaal met sanitaire voorzieningen gebouwd. 
In het schooljaar 2007-2008 zijn de gymzaal en kleedkamers volledig gerenoveerd. Naast de 
kleedkamers is een nieuw lokaal gebouwd. In het schooljaar 2015-2016 is het handenarbeidlokaal 
geschikt gemaakt als leslokaal. Het streven is om uiteindelijk zestien leslokalen te realiseren. 
 
De school prijst zich gelukkig met een schitterend gebouw, waarin op functionele wijze het 
onderwijs vorm kan krijgen en waarin het voor kinderen en volwassenen goed toeven is. 
 

6.1. Nieuwbouw 

Tot grote vreugde van kinderen, ouders en leerkrachten is vlak voor de zomervakantie van 2019 
een groot deel aan de achterzijde van de school aangebouwd. Niet alleen werden er drie 
leslokalen bijgebouwd, ook het binnenplein wordt in 2020 grondig onder handen genomen. Het 
resultaat mag er zijn! 
 
De school beschikt nu over: 
 zestien leslokalen + één keuken; 
 één gymzaal; 
 één orthotheek / IB-ruimte; 
 twee RT-ruimten; 
 diverse ruimten, zoals directie-, repro- en administratieruimten. 

 
 

7. Kwaliteit van het onderwijs en schoolontwikkeling 

7.1. Lumpsum-bekostiging 

Goede leerkrachten, goed lesmateriaal en een verzorgde leeromgeving zijn voorwaarden voor het 
geven van goed onderwijs. De overheid stelt aan de scholen een vergoeding ter beschikking, 
gebaseerd op het aantal ingeschreven leerlingen. Dat is een vastgesteld bedrag, dat de scholen 
zelfstandig, naar eigen goeddunken mogen uitgeven aan personeel, leermiddelen en exploitatie. 
De jaarlijkse begroting wordt ter instemming aan de leden van de medezeggenschapsraad (MR) 
voorgelegd. 
 

7.2. Schoolplan 

Elke school in Nederland is verplicht haar beleid voor een periode van vier jaar vast te leggen in 
een document: het schoolplan. Door middel van het schoolplan legt de school aan de 
onderwijsinspectie verantwoording af over het gevoerde beleid. Aan de hand van het schoolplan 
worden niet alleen de plannen van de school beoordeeld, maar wordt ook nagegaan in hoeverre 
de school erin geslaagd is die plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Ons schoolplan loopt van 
2019-2023. Daarin vindt u de beleidsvoornemens van de komende jaren verwoord. Het plan ligt bij 
de directeur ter inzage. 
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7.3. Personeelsbeleid 

Op de Herenwegschool werkt een gemixt team: jonge leerkrachten weten zich gesteund door 
ervaring van de oudere collega’s. De PCOW heeft een integraal personeelsbeleid ontwikkeld, 
waarbij de richtlijnen van de Wet op beroepen in het onderwijs (Wet BIO) tot uitvoering worden 
gebracht. Zo heeft iedere leerkracht de verplichting om zich bij te scholen. Jaarlijks heeft de 
directeur functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leerkrachten. Iedere leerkracht werkt 
via het eigen bekwaamheidsdossier en persoonlijk ontwikkelplan aan het verbeteren van de 
competenties en vaardigheden. 
 

7.4. Schoolontwikkeling 

Scholen hebben de opdracht om het onderwijsaanbod af te stemmen op de behoefte van het 
kind. In 2014 werd de Wet op het Passend Onderwijs ingevoerd. Die wet stelt onder andere dat de 
school een passend onderwijsarrangement moet kunnen aanbieden aan ieder kind dat zich 
aanmeldt. Doel hiervan is om de uitstroom naar speciale scholen nog meer in te perken. Dit heeft 
onder andere tot gevolg dat leerkrachten in staat moeten zijn om verschillende niveaus in een 
groep te kunnen begeleiden. Eén van de onderwijskundige ontwikkelingen van de school richt zich 
dan ook met name hierop. De school wordt hierin onder andere ondersteund door de SAD. 
 
Door kinderen zelfstandig, zonder directe hulp van de leerkracht, te laten werken, ontstaat de 
mogelijkheid voor de leerkracht om aan een groepje een instructie apart aan te bieden. Elders in 
deze gids leest u daar meer over. Een logische stap vanuit het zelfstandig werken is de 
ontwikkeling van het Coöperatief Leren. 
Coöperatief Leren is een werkwijze om interactie tussen kinderen en samenwerking van kinderen 
optimaal te laten verlopen. Het levert voor alle kinderen hogere leerprestaties op dan het 
traditionele individueel werken aan opdrachten. Het Coöperatief Leren is opgenomen in de 
methode Alles-in-1 
 

7.5. Kwaliteitsbewaking 

De onderwijssector is volop in beweging. De sector zelf staat voor grote uitdagingen, waaronder 
het verbeteren van onderwijskwaliteit, het aansluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij en 
veranderende behoeften van leerlingen en ouders. 
 
In een snel veranderde samenleving worden scholen geconfronteerd met dynamische en 
complexe vraagstukken die van invloed zijn op het beleid van de school en het personeel in het 
bijzonder. In de beantwoording van deze vraagstukken spelen leerkrachten en 
onderwijsondersteunend personeel een cruciale rol in het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs en zijn het de schoolleiders die handen en voeten moeten geven aan beleid om 
medewerkers goed onderwijs te laten verzorgen. De erkenning van de relatie tussen 
onderwijskwaliteit, de rol van de leerkracht en de schoolleider wordt onder andere 
(wetenschappelijk) onderbouwd door Van der Grift (2010), Hattie (2003) en in beleidsdocumenten 
zoals bijvoorbeeld de Leerkrachtenagenda (OCW 2013). 
 
Verbetering van het onderwijs vraagt om een professionele omgeving waar leerkrachten en 
andere (onderwijs)experts met elkaar de ruimte hebben om bij elkaar in de klas te kijken en te 
praten over hun lessen, om onderzoek te doen en te experimenteren met nieuwe 
onderwijsvormen. Om dit te stimuleren helpt het als er een schoolbeleid is dat professionele 
ontwikkeling en onderwijsverbetering ondersteunt. 
 
De verbetering van de onderwijskwaliteit heeft op verschillende manieren de aandacht van de 
overheid. In het Nationaal Onderwijsakkoord (2013) staat de route naar geweldig onderwijs 



 
 Schoolgids 2020 2021 def1 Protestants Christelijk Onderwijs Wassenaar 

 18 

beschreven. Het doel van dit akkoord is de kwaliteit van het onderwijs te versterken en daarmee 
de rol van het onderwijs in en voor de samenleving opnieuw te ijken. 
 
Zoals eerder in deze schoolgids aangegeven, is het schoolbestuur verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast houdt de inspectie van het onderwijs toezicht op de 
kwaliteit van het onderwijs op school. 
 
Omdat wij vinden dat elke leerling recht heeft op het allerbeste onderwijs zijn wij elke dag bezig 
ons onderwijs ’een stukje beter te maken’.  
Dit doen wij onder andere door: 
 hanteren van een intern systeem voor kwaliteitszorg ‘werken met kwaliteitskaarten’; 
 werken vanuit het ‘meer-ogen’-principe; 
 werken met up-to-date lesmethoden; 
 up-to-date houden van het leerlingvolgsysteem; 
 werken met gecertificeerd assessoren; 
 opleiden van lerarenopleiders; 
 hanteren van tevredenheidspeilingen; 
 installeren van een leerlingenraad. 

 
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de onderwijskwaliteit voortdurend wordt gemeten. Om te 
voorkomen dat de ‘slager haar eigen vlees keurt’ , wordt in het schooljaar 2019 – 2020 voor het 
eerst een ontwikkelingsgerichte audit afgenomen. In deze audit zal een aantal thema’s onder de 
loep worden genomen. De uitkomsten en adviezen van de audit zal de school gebruiken voor het 
verbeteren van haar onderwijs. 
 
 

8. Aanmelden en inschrijven 

De school heeft maximaal plek voor 50 leerlingen per leerjaar. U kunt een afspraak maken voor 
een kennismakingsgesprek indien er nog plekken beschikbaar zijn. De directeur kan u hierover 
informeren. 
Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u volop de gelegenheid om een kijkje te nemen in de 
klassen en al uw vragen te stellen. Ouders kiezen voor een school om verschillende motieven: 
 U hecht waarde aan de protestante identiteit van de school. 
 U vindt praktische bereikbaarheid essentieel. 
 U heeft goede ervaringen gehoord van familie of vrienden. 
 De meeste kinderen uit de wijk waar u woont, bezoeken onze school. 

 
De hoofdvraag is of u het vertrouwen heeft dat de Herenwegschool passend is om het onderwijs 
voor uw kind te mogen verzorgen. Daarnaast zal de school ook onderzoeken of zij een goed 
aanbod kan verzorgen voor uw zoon of dochter. Indien wenselijk zoeken we samen met de ouders 
naar een andere school waar het onderwijsaanbod beter aansluit op de onderwijsbehoeftes van 
uw kind. In het School Ontwikkel Profiel (SOP) beschrijven we de kaders aan waarbinnen we deze 
afweging maken. 
 

8.1. Hoe wordt het inschrijven geregeld? 

Na het kennismakingsgesprek krijgt u het inschrijfformulier mee naar huis. Wij adviseren ouders 
altijd om ook op andere scholen te gaan kijken, om een breder beeld te krijgen van het 
Wassenaarse basisonderwijs. Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier krijgen de ouders 
een bevestiging van voorlopige inschrijving thuisgestuurd. Hierin staat vermeld of uw kind 
geplaatst kan worden of dat uw kind op wachtlijst is geplaatst. Als een leerling drie jaar is, mag 
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een leerling formeel ingeschreven staan op de school. Dit geeft u de zekerheid dat er voor uw kind 
een plekje wordt gereserveerd. Overigens is het niet toegestaan om uw kind in te laten schrijven 
op verschillende scholen. 
 

8.2. Toelatingsprocedure 

De toelatingsprocudure is als volgt: 
 Broertjes en/of zusjes van al ingeschreven leerlingen hebben voorrang. 
 Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. Kort gezegd komt het erop neer dat u 

ruim van tevoren moet inschrijven om verzekerd te zijn van een plaats. De school mag het 
gebouw niet uitbreiden en daarmee is er een grens aan het aantal leerlingen dat we per 
jaar kunnen laten instromen. 

 De onderwijswet geeft aan dat een leerling vanaf het derde levensjaar definitief 
ingeschreven kan worden. 

 

8.3. Tussentijdse instroom en plaatsing van leerlingen 

Uiteraard komt het ook voor dat kinderen worden aangemeld die al leerplichtig zijn en afkomstig 
zijn van een andere basisschool. Als een kind aangemeld wordt om een objectieve reden 
(bijvoorbeeld een verhuizing) dan kijken wij eerst naar het aantal kinderen in de betreffende 
groep. Dat wil echter niet zeggen dat een kind dus automatisch geplaatst kan worden. Wij 
kijken- zeker bij een grote groep -, bijzonder kritisch of de aangemelde leerling ‘past’ in de 
beoogde groep. De reden van de aanmelding kan ook liggen in het feit dat er bij de ouders 
onvrede ontstaan is over de school die de leerling op dat moment bezoekt. De intern begeleider 
van de Herenwegschool neemt altijd contact op met de intern begeleider van de betreffende 
school en vraagt het onderwijskundig rapport van de leerling op. Deze informatie wordt door de 
directeur gebruikt om te besluiten de leerling in te schrijven. 
 

8.4. Tijdstip van toelating 

Om als leerling tot een basisschool te worden toegelaten, moet een kind volgens de wet de leeftijd 
van vier jaar hebben bereikt. Kinderen mogen wel een aantal keren een kijkje komen nemen voor 
hun vierde verjaardag. Zij draaien dan één of twee dagdelen mee. Dat vergemakkelijkt het wennen 
aan de nieuwe school. Kinderen die in of na de maand juni vier jaar worden, worden pas na de 
zomervakantie toegelaten. 
 
 

9. Schorsen en verwijderen 

Gelukkig zijn er zelden redenen om een leerling te schorsen of te verwijderen van school. In al 
deze gevallen gaat het om ingrijpende beslissingen, vaak tegen de wens van de ouders. Een school 
heeft de vrijheid om dit besluit te nemen. 
 

9.1. Het schorsen van leerlingen 

Schorsing (tijdelijk) of verwijdering (definitief) van een leerling zijn beide zeer uitzonderlijke zaken, 
die gelukkig vrijwel nooit voorkomen. Er wordt tot schorsing overgegaan als het gedrag van een 
leerling bij herhaling zo storend is, dat leerkrachten en / of leerlingen zich aantoonbaar niet meer 
veilig voelen of als lesgeven redelijkerwijze niet meer mogelijk is. De directeur neemt de beslissing 
over het schorsen van leerlingen. 
 

9.1.1. Het verwijderen van leerlingen 
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Het schoolbestuur van de PCOW beslist over het definitief verwijderen van leerlingen. Een 
verwijderingsprocedure wordt in gang gezet indien eerdere sancties (straf, schorsing) niet tot het 
gewenste resultaat hebben geleid. Definitieve verwijdering vindt pas plaats, nadat een andere 
basisschool of school voor speciaal onderwijs bereid is de leerling toe te laten. Indien het 
schoolbestuur echter kan aantonen dat het zonder succes heeft gezocht naar een school waarnaar 
verwezen kan worden, kan het bestuur alsnog tot definitieve verwijdering overgaan. Als ouders 
moedwillig onjuiste of onvolledige informatie verstrekt hebben aan de school, kan dat een 
doorslaggevende rol spelen in een verwijderingsprocedure. 
 

9.1.2. Procedure 

Het besluit om een leerling niet toe te laten of te verwijderen wordt schriftelijk en met redenen 
omkleed meegedeeld aan de ouders. Daarbij wordt de ouders gewezen op de mogelijkheid om 
binnen zes weken bij het schoolbestuur bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing. Als de ouders 
een bezwaarschrift indienen, is het schoolbestuur verplicht de ouders te horen. Er moet binnen 
vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift door het schoolbestuur beslist worden. Als de 
ouders het niet eens zijn met de beslissing, dan kunnen zij een procedure aanspannen tegen het 
schoolbestuur. 
 
 

10. Leerplicht en verlof 

Vanaf vier jaar is uw kind welkom op onze school, maar is het nog niet leerplichtig. Met andere 
woorden, het is nog niet verplicht om naar school te gaan. De leerplicht geldt vanaf vijf jaar. Er is 
een uitzonderingsregel opgesteld, die het mogelijk maakt een vermoeide kleuter af en toe thuis te 
houden. Een vijfjarige kleuter mag vijf uur per week afwezig zijn zonder toestemming van de 
directeur (wel graag even laten weten s.v.p.) en vijf uur per week met toestemming van de 
directeur. In totaal kan er zo tien uur per week afgeweken worden van de leerplichtregel. De 
genoemde periode van tweemaal vijf uur mag overigens niet opgespaard worden voor extra 
vakantie. 
Kinderen vanaf zes jaar zijn volledig leerplichtig. De directeur kan verlof tot schoolverzuim 
verlenen wegens ‘gewichtige omstandigheden’ en moet zich daarvoor verantwoorden tegenover 
de leerplichtambtenaar. De bevoegdheid van de directeur is beperkt, wanneer het schoolverzuim 
meer dan tien dagen bedraagt. In dat geval kan alleen de leerplichtambtenaar ontheffing 
verlenen. 
 

10.1. Vakantie 

Sinds de leerplicht gewijzigd is, mag de directeur uitsluitend verlof voor vakantie verlenen aan 
kinderen, van wie de ouders een beroep hebben dat het onmogelijk maakt om binnen de 
vastgestelde schoolvakanties een aaneengesloten periode van twee weken met het gezin op 
vakantie te gaan. Dit moet worden aangetoond met een verklaring van de werkgever. Deze 
aanscherping is opgenomen om een eind te maken aan het verschijnsel dat ouders een extra 
vakantie vragen voor wintersport of voor een bezoek aan het geboorteland. Verlof wegens 
vakantie is - volgens de wet - niet mogelijk in de eerste twee weken van een schooljaar. 
 

10.2. Aanvraag van verlof 

Een verzoek voor verlof richt u aan de directeur van de school. Dit doet u door het invullen en 
inleveren van een aanvraagformulier. Het formulier is bij de managementassistent of bij de 
directeur te krijgen. Het verzoek en de beslissing daarover worden in het leerlingendossier van het 
kind bewaard tot het eind van de schoolloopbaan. Bij de beoordeling van volgende verzoeken 
wordt altijd de voorgeschiedenis betrokken. De verzuimregistratie wordt door de inspectie 
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gecontroleerd. Het overtreden van de Leerplichtwet kan leiden tot een proces-verbaal voor de 
ouders. Het mag duidelijk zijn, dat bij onverwachte ingrijpende gebeurtenissen zoals het overlijden 
van familieleden e.d. deze formele weg niet hoeft te worden bewandeld. Een telefoontje is dan 
natuurlijk voldoende. 
 
 

11. Leerkrachten en leerlingen 

De leerlingen van de basisschool worden in groepen ingedeeld en krijgen les van een of meer 
groepsleerkrachten. Om elke dag het beste onderwijs aan uw zoon / dochter te verzorgen blijven 
onze leerkrachten zich ontwikkelen door middel van (bij)scholing. Deze scholing kan intern zijn 
georganiseerd door de lerarenopleiders, vanuit kennisnetwerken van de SAD of door externe 
kennisorganisaties. 
 

11.1. Samenstelling team 

Het aantal leerkrachten waarover een school kan beschikken hangt af van het aantal leerlingen. 
Eens per jaar, op 1 oktober, worden de leerlingen geteld. Op basis van deze telling krijgt de school 
een budget voor het volgend schooljaar toegewezen. Het schoolbestuur legt de wijze waarop men 
de gelden aan personeel wil besteden vast in een formatieplan. Dit plan kan alleen worden 
uitgevoerd nadat ermee is ingestemd door de MR, waarin ook de ouders vertegenwoordigd zijn. 
 

11.2. Specialisten 

Op de Herenwegschool hebben wij ervoor gekozen op bepaalde terreinen gebruik te maken van 
specialisten. Dit zijn leerkrachten die zich op een bepaald terrein gespecialiseerd hebben en 
daarvoor gericht worden ingezet. Op de Herenwegschool is dat onder meer het geval voor wat 
betreft interne begeleiding, remedial teaching, ICT, en bewegingsonderwijs. Ook werken er een 
reken-, taal- en cultuurcoördinator op school. 
 
 

12. Organisatie van het onderwijs 

De basis van het onderwijs op de Herenwegschool wordt gevormd door het 
leerstofjaarklassensysteem. Dat wil echter niet zeggen dat het onderwijs strak uniform 
gereguleerd plaatsvindt. Integendeel! Niet alle kinderen in een groep zijn op hetzelfde moment 
met dezelfde leerstof bezig. Dat vereist dan ook een andere aanpak dan in het zuiver klassikaal 
onderwijs. Onze leerkrachten hebben er dan ook een belangrijke taak bij gekregen: die van 
organisator. Het is belangrijk dat het onderwijs goed georganiseerd wordt en dat er goed 
geregistreerd wordt. In een systeem waarin niet iedereen op hetzelfde moment dezelfde activiteit 
verricht, verlies je anders snel het overzicht. 
 
De reguliere basisschool kent acht leerjaren. Dat wil niet zeggen dat elke groep / leerjaar over een 
eigen lokaal beschikt. Soms zitten er meerdere leerjaren in één groep en dus ook in één lokaal. Dit 
is bij ons bijvoorbeeld het geval in een kleuterklas. 
 

12.1. Indeling van de groepen 

Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen hun gehele schoolloopbaan met dezelfde kinderen in een 
klas zitten. Dat komt mede doordat het aantal aanmeldingen per leerjaar niet altijd even groot is. 
Wij proberen om elke groep zo evenwichtig mogelijk samen te stellen. Bij het indelen houden wij 
rekening met leeftijd, geslacht, groepsgrootte en de persoonlijke omstandigheden van een kind. 
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De eerste drie factoren zijn voor iedereen waarneembaar, de laatste niet. Persoonlijke 
omstandigheden vallen onder de privacybescherming. Zij kunnen echter wel belangrijk zijn bij het 
indelen van een groep. 
 
 

13. Zorg voor onze leerlingen 

Op de Herenwegschool proberen we gericht in te spelen op de persoonlijke behoeften van elk 
kind. Dit afstemmen van het aanbod noemen we adaptief onderwijs. Niet alleen leerlingen die 
tijdelijk of structureel leerproblemen hebben, komen daarbij aan hun trekken. Ook kinderen met 
een ontwikkelingsvoorsprong krijgen extra aandacht. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, 
stimuleren we met extra en verdiepende opdrachten. Dit betekent overigens niet dat we op onze 
school in staat zijn om individueel onderwijs aan te bieden. 
 

13.1. Extra hulp 

Als uw kind extra hulp nodig heeft om het onderwijs te kunnen volgen, is de leerkracht in staat om 
de instructie en verwerking op het niveau van uw kind aan te passen. Soms is tijdelijke hulp door 
de eigen leerkracht aan de instructietafel voldoende om een kleine achterstand in te lopen. Deze 
werkwijze hoort tot het gebruikelijke handelen van de leerkracht. Op de Herenwegschool hebben 
wij ervoor gekozen om een klein deel van het team gericht in te zetten om kinderen in een kleine 
groep te kunnen helpen. Dat betekent dat enkele leerkrachten (deels) zijn vrij geroosterd om extra 
hulp te kunnen bieden waar nodig. 
 

13.2. Dyslexie en dyslexieverklaring 

Kinderen kunnen ernstige problemen hebben met het leren lezen. Als school melden wij die 
kinderen die voor dyslexieonderzoek in aanmerking komen - in overleg met de ouders - aan bij het 
HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies). Wij kunnen kinderen tegenwoordig niet meer via de 
SAD laten onderzoeken op dyslexie. Het HCO is aangesloten bij ONL. ONL is een landelijke 
coöperatie van onderwijsadviesbureaus op het gebied van ernstige, enkelvoudige dyslexie bij 
kinderen. 
 
Het HCO bekijkt de aanmeldingsformulieren en beoordeelt of het kind in aanmerking komt voor 
vergoed onderzoek. Daarna wordt er contact opgenomen met de ouders voor een intakegesprek. 
Naar aanleiding van dit intakegesprek zal er definitief toestemming komen voor het onderzoek. Dit 
onderzoek vindt plaats op school, onder schooltijd door een psycholoog die vanuit het HCO 
gestuurd wordt. Een aantal weken na het onderzoek wordt de uitslag op school besproken door 
de psycholoog die het onderzoek heeft afgenomen met de ouders, leerkrachten en de intern 
begeleider. Als het kind naar aanleiding van het onderzoek in aanmerking komt voor een 
behandeling wordt het dossier naar de SAD gestuurd. Zij coördineren de behandelingen. De SAD 
huurt een behandelaar in die de behandeling op school onder schooltijd komt geven. 
 
In het kader van een zorgvuldige toewijzing van zorgmiddelen hebben de Wassenaarse 
basisscholen en voortgezet onderwijsscholen met elkaar criteria opgesteld waaraan 
dyslexieverklaringen dienen te voldoen. Indien dyslexieverklaringen niet voldoen aan deze criteria 
zullen zij niet worden geaccepteerd. 
 
Criteria acceptatie dyslexieverklaringen in het basisonderwijs: 
1. In het basisonderwijs worden vanaf augustus 2012 alleen verklaringen geaccepteerd die zijn 

afgegeven op basis van vergoede zorg. 
2. In het basisonderwijs worden vanaf augustus 2012 alleen verklaringen geaccepteerd die zijn 
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afgegeven op basis van het protocol masterplan dyslexie 2006. 
 
Criteria acceptatie dyslexieverklaringen in het voortgezet onderwijs: 
1. In het voortgezet onderwijs worden vanaf augustus 2012 alleen verklaringen geaccepteerd die 

al op de basisschool zijn verkregen en geaccepteerd. 
2. In het voortgezet onderwijs geldt vanaf augustus 2012 voor dyslexieverklaringen die pas in het 

voortgezet onderwijs worden verkregen dat deze dyslexieverklaringen alleen geaccepteerd 
worden, indien ze zijn verstrekt door een GZ-psycholoog en / of orthopedagoog, die op basis 
van het protocol masterplan 2006 dyslexie werkt. Het is hierbij zeer wenselijk dat de anamnese 
een rol heeft gespeeld, inhoudende dat de schoolresultaten een langere periode zijn 
meegewogen. 

 
In zijn algemeenheid geldt voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs dat 
verklaringen die zijn verkregen buiten medeweten en medewerken van de school om, niet 
geaccepteerd worden. 
 
Eventuele kosten 
Indien overlegde dyslexieverklaringen niet voldoen aan bovenstaande gestelde criteria zijn wij als 
school genoodzaakt de desbetreffende dyslexieverklaring niet te accepteren. Alle reeds gemaakte 
kosten, dan wel toekomstige kosten voortvloeiend uit het verkrijgen van een nieuwe 
dyslexieverklaring komen voor rekening van de ouders. 
 

13.3. School Video Interactie Begeleiding (SVIB) 

Één van de voordelen van de samenwerking met de SAD is dat je kunt beschikken over faciliteiten 
die je als individuele school niet in huis kunt halen. Dat is bijvoorbeeld ook het geval met School 
Video Interactie Begeleiding (hierna ‘SVIB’). Daarbij wordt de videocamera door speciaal opgeleide 
deskundigen gebruikt als observatie-instrument ten behoeve van een leerling, een groep of de 
leerkracht met als doel de hulpverlening zo optimaal mogelijk te maken. De school houdt zich 
daarbij aan het landelijke SVIB-protocol. Dit houdt in dat de gemaakte opnamen met uiterste 
zorgvuldigheid behandeld worden. De opnamen vallen onder het toezicht van de SVIB-begeleider 
en zijn uitsluitend voor hem / haar en de betreffende leerkracht toegankelijk. Na gebruik worden 
de opnamen gewist. 
 
Wij gaan ervan uit dat u geen bezwaar heeft dat er eventueel in de klas van uw kind wordt 
gefilmd. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken bij de directeur. Soms kan 
het gaan om de interactie tussen de leraar en een individuele leerling. In die situatie wordt in een 
gesprek met de desbetreffende ouders om toestemming gevraagd en wordt de werkwijze 
besproken. U wordt altijd van tevoren op de hoogte gesteld als de camera wordt ingezet in de 
groep van uw kind. 
 

13.4. Leerlingvolgsysteem en Cito 

Bij alle leerlingen is het noodzakelijk om goed te kunnen signaleren en vervolgens te 
diagnosticeren. 
Op de Herenwegschool volgen we de vorderingen van alle leerlingen, zowel cognitief als sociaal-
emotioneel. Twee keer in een schooljaar worden de vorderingen van de leerlingen getoetst met 
behulp van de Cito-toetsen. Voor de registratie van de vorderingen gebruiken we het programma 
‘Parnassys’. Hierin worden ook de resultaten van de Cito-toetsen opgeslagen. Tijdens 
oudergesprekken kan de leerkracht de vorderingen bij de Cito-toetsen aan u tonen. 
In de kleuterbouw gebeurt het signaleren voornamelijk door gebruik te maken van het 
‘Kleuterplein’-observatiesysteem. Ook gaan wij na in hoeverre een kind de lees- en 
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rekenvoorwaarden beheerst. 
 
Vanaf groep 3 gebruiken we allereerst de toetsen die in onze leermethoden zijn opgenomen. 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het Cito-leerlingvolgsysteem voor de vakgebieden 
begrijpend lezen, spelling en rekenen. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd via het 
instrument ‘SCOL’ (Sociale Competentie Observatie Lijst). De leerkracht vult twee keer per jaar per 
leerling op de computer een scoreformulier in. De kinderen vanaf groep 6 vullen ook zelf een 
formulier in. 
 

13.5. Specifieke zorg en remedial teaching 

In enkele groepen beschikken we een paar dagdelen per week over een extra leerkracht voor 
remediërende activiteiten. Het werk van de remedial teacher wordt gecoördineerd door de intern 
begeleider. Zij begeleidt de aanvragen van de leerkrachten en bekijkt wie welke zorg nodig heeft. 
In principe proberen we om kinderen met leerproblemen binnen de groep te helpen. Dat is helaas 
niet altijd mogelijk. Soms vinden de remediërende activiteiten buiten de eigen groep plaats. Soms 
is het noodzakelijk dat de remedial teacher aanvullend onderzoek doet om de juiste diagnose te 
stellen. Als dat gebeurd is, wordt er een handelingsplan opgesteld. Daarin wordt vermeld op welke 
wijze wij proberen het kind aanvullende hulp te geven. Deze extra hulp kan gegeven worden door 
de remedial teacher, maar ook door de eigen leerkracht. In het handelingsplan is een termijn 
opgenomen waarbinnen de extra hulp tot resultaten moet leiden. Als die resultaten niet binnen 
de gestelde termijn gehaald worden, kan er een nieuw handelingsplan worden opgesteld of wordt 
externe hulp ingeroepen. Als het nodig is om voor uw kind een handelingsplan op te stellen, wordt 
u vanzelfsprekend op de hoogte gebracht. 
 
Een categorie kinderen waar zeker ook extra aandacht aan besteed wordt, zijn de leerlingen met 
een ontwikkelingsvoorsprong. De school is in principe van mening dat het leertraject dat deze 
leerlingen zullen volgen, niet wordt versneld, maar verbreed of verdiept. Het kan goed mogelijk 
zijn dat het kind een eigen leerlijn volgt; maatwerk is dan noodzakelijk. 
 
De school heeft verder een eigen orthotheek. Dat is een verzameling leer- en hulpmiddelen 
waarmee extra hulp kan worden gegeven aan kinderen met een voorsprong of met een 
achterstand. 
 
Leerkrachten nemen deel aan de leerteams van de SAD. Binnen deze teams volgen zij, onder 
leiding van een deskundige en in samenwerking met de andere Wassenaarse basisscholen, 
scholing en intervisie op een onderwijskundig gebied. Dit betreft bijvoorbeeld NT2, 
meerbegaafdheid, ICT, etc. 
 

13.6. De Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) 

De SAD ondersteunt het basisonderwijs in Wassenaar. Dit zijn acht basisscholen, zes 
schoolbesturen, bijna 200 onderwijsgevenden en ruim 2.200 kinderen. 
 
De SAD heeft een uitstekende samenwerkingsrelatie met alle Wassenaarse scholen. Daarbij 
werken ze afzonderlijk met één school en met meerdere scholen tegelijk. Zonder aan de 
profilering van de afzonderlijke scholen voorbij te gaan, biedt de SAD een basispakket van 
diensten aan alle scholen, waarbij tevens sprake is van sterke onderlinge samenwerking. 
 
De SAD biedt op verzoek van de school hulp aan kinderen die opvallen bij het leren of door gedrag. 
Hierbij bent u als ouders altijd betrokken. Ook dyslexiediagnostiek en -behandeling maken deel uit 
van de diensten van de SAD. 



 
 Schoolgids 2020 2021 def1 Protestants Christelijk Onderwijs Wassenaar 

 25 

Bij het opvoeden van kinderen komen ouders vaak voor vragen te staan. Soms kan het gewenst 
zijn om een deskundige te raadplegen. Wekelijks houdt een opvoedingsdeskundige spreekuur bij 
de SAD, waar ouders uit Wassenaar op afspraak met hun vragen terecht kunnen. De SAD is één 
van de kernpartners van het Centrum voor Jeugd en Gezin, waar iedereen terecht kan met 
uiteenlopende vragen met betrekking tot spelen, leren en groeien. 
 
De SAD staat voor kwalitatief goed en goed georganiseerd onderwijs in Wassenaar en steunt 
beleidsmakers, directies, leerkrachten, leerlingen en hun ouders daarbij. 
 

13.7. Grenzen aan de zorg 

Remediërende hulp biedt niet altijd een afdoende oplossing. De leermoeilijkheden of de 
ontwikkelingsachterstand kunnen soms zo groot zijn, dat zij binnen onze school niet op 
verantwoorde wijze op te lossen zijn. Als blijkt dat onze zorg niet groot genoeg is om de 
onderwijsbehoefte van het kind te vervullen, dan is een verwijzing naar een school voor speciaal 
(basis)onderwijs noodzakelijk. Dat is een moeilijk besluit, want voor kinderen en ouders is het 
lastig om afscheid te nemen van de eigen school en vriendjes. Ook voor de school is het moeilijk te 
accepteren dat het onderwijs voor dit kind niet zal gaan lukken. In dit proces is een belangrijke rol 
weggelegd voor de intern begeleider. 
Zij staat de ouders met raad en daad bij en weet de weg bij alle instanties en andere scholen. 
 
 

14. Passend onderwijs 

14.1. Goed onderwijs voor elk kind 

De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en leren 
zonder problemen. Voor deze kinderen verandert er met ‘Passend onderwijs’ weinig. Ongeveer 
één op de vijf kinderen heeft echter meer begeleiding nodig, bijvoorbeeld in de vorm van specifiek 
lesmateriaal of een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning is de kern 
van Passend onderwijs. Dit doen we als school niet alleen, maar samen met andere scholen in de 
regio. Alle scholen in de regio werken namelijk samen om de juiste ondersteuning voor ieder kind 
te kunnen organiseren. 
 
Dit samenwerkingsverband (SWV) van scholen heet in onze regio Passend Primair Onderwijs regio 
Leiden (‘PPO regio Leiden’) De scholen binnen PPO regio Leiden verzorgen samen passend 
onderwijs voor alle kinderen van vier – dertien jaar. We gaan daarbij uit van hun 
ontwikkelingsmogelijkheden en hun talenten. Bij het samenwerkingsverband zijn zowel de 
gewone basisscholen als de scholen voor speciaal (basis)onderwijs betrokken. De gemeenten 
binnen onze regio zijn; Voorschoten, Wassenaar, Oegstgeest, Kaag en Braassem (met uitzondering 
van de postcodes 2355, 2451, 2465 en 2481), Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden. 
Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio Leiden zorgen 
wij ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Dat noemen wij 
‘zorgplicht’. 
 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze intern begeleider en verwijzen wij u 
naar de website van het samenwerkingsverband www.pporegioleiden.nl.  
Via de Kennisbank op de site van PPO regio Leiden vindt u links naar de (speciale) scholen die 
aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband. 
 
Andere sites: 
www.passendonderwijs.nl 
www.poraad.nl 

http://www.pporegioleiden.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.poraad.nl/
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www.steunpuntpassendonderwijs.nl 
 

14.2. Ondersteuning binnen de basisschool 

Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. Wij gaan 
daarbij uit van de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van uw kind. Soms is er iets extra’s 
nodig om een kind verder te helpen. Als de leerkracht of u als ouder dat signaleert dan zal de 
leerkracht daarover met u in gesprek gaan. De leerkracht kan de hulp inroepen van de intern 
begeleiders van onze school, juf Kimberley van Hese en juf Annamarie Verkade. 
 

14.3. Het ondersteuningsteam 

Soms is het voor de leerkracht, intern begeleider en u als ouder niet duidelijk welke ondersteuning 
gewenst is. In dat geval kan het ondersteuningsteam bij elkaar komen. Er wordt dan hulp 
ingeroepen van de adviseur Passend onderwijs en / of de gezinsspecialist. De adviseur Passend 
onderwijs kent de weg naar beschikbare ondersteuning in het onderwijs en de gezinsspecialist 
kent de weg naar opgroei- en opvoedondersteuning. Doel van het ondersteuningsteam is om te 
onderzoeken welke ondersteuning het beste past bij de behoefte van het kind en af te spreken 
hoe deze wordt uitgevoerd. 
 
Binnen het ondersteuningsteam wordt de onderwijsbehoefte van de leerling vastgesteld. Deze 
wordt vastgelegd in een arrangement. Er zijn drie soorten arrangementen: 
 hulp die een school zelf kan bieden; 
 hulp die een school kan bieden met expertise van buiten; 
 verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening. 

 

14.4. Het expertteam 

Als blijkt dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als school kunnen bieden, kunnen wij een 
beroep doen op het expertteam. 
 
Het expertteam bestaat uit deskundigen die gespecialiseerd zijn in ondersteuning aan kinderen en 
leerkrachten op het gebied van gedrag, motoriek, taalontwikkeling, kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand, of juist kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, enzovoort. 
 

14.5. Basisondersteuning 

De schoolbesturen in het SWV hebben met elkaar afgesproken wat elke school in principe moet 
kunnen bieden aan onderwijsondersteuning. Dit wordt ‘basisondersteuning’ genoemd. Scholen 
moeten op de eerste plaats voldoen aan het basisarrangement van de inspectie. Maar 
basisondersteuning gaat verder dan basiskwaliteit. Het betekent dat een school aan een aantal 
extra voorwaarden voldoet, zoals extra ruimte voor één-op-één-begeleiding, de juiste 
onderwijsmaterialen en natuurlijk deskundige leraren. In ons ondersteuningsprofiel staat 
beschreven welke (extra) ondersteuning wij de leerlingen bieden. 
 

14.6. Speciale onderwijsvoorziening 

Als de ene school een kind geen passend onderwijs kan bieden, kan het zijn dat een andere school 
beter geschikt is. Dat kan een andere reguliere basisschool zijn, of een school voor speciaal 
(basis)onderwijs. In de regio Leiden zijn er zes scholen voor speciaal onderwijs en één school voor 
speciaal basisonderwijs. Hier zijn de groepen kleiner en wordt er nog meer op maat lesgegeven. 
Bovendien is er een scala aan extra begeleiding beschikbaar, van remedial teaching en logopedie 

http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
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tot een orthopedagoog en speltherapie. 
 

14.7. De weg naar passend onderwijs 

Voorheen moesten ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zelf op zoek naar 
een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een zogenaamde zorgplicht. 
Dit betekent dat zij elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden; op de eigen school of 
een andere school in de omgeving. De school regelt die passende onderwijs plek. 
 

14.7.1. Hulp van de leerkracht 

Als de basisvoorwaarden op orde zijn, kan de route naar een passend onderwijsarrangement voor 
een leerling starten. Deze route bestaat uit verschillende stappen. Het begint bij de leerkracht. Het 
snel kunnen signaleren dat de ontwikkeling van een leerling stagneert, is de eerste stap. Op dat 
moment is handelingsgericht werken in de klas belangrijk. Dat betekent dat de leerkracht samen 
met ouders op zoek gaat naar de juiste aanpak voor het kind. In een groeidocument legt de 
leerkracht vervolgens onderwerpen als oorzaken, aanpak en doelen vast. Dit document wordt 
gesloten zodra alle doelen behaald zijn en extra ondersteuning niet meer nodig is. 
 

14.7.2. Hulp van de intern begeleider 

Als een leerkracht de leerling zelf niet verder kan helpen, gaat hij in gesprek met de intern 
begeleider van de school. De intern begeleider (of andere functionaris) maakt een gedegen 
analyse van de situatie en geeft vervolgens advies over een mogelijke aanpak. Ook hierbij is het 
informeren en betrekken van ouders van groot belang. De intern begeleider voert vervolgens de 
regie over het afgesproken traject. 
 
Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld als resultaten achterblijven ondanks de 
ondersteuning op de basisschool, al dan niet met hulp van buiten. Om de onderwijsbehoeften 
goed te kunnen bepalen, is voor deze leerlingen een perspectief voor langere termijn nodig. Een 
ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld voor: 
 aanvullende ondersteuning in de klas of op school (in overleg met de intern begeleider); 
 schoolnabije ondersteuning (in overleg met ondersteuningsteam); 
 verwijzing en plaatsing speciaal (basis)onderwijsplaatsing van leerlingen op een andere 

leerlijn (de eis van de inspectie); 
 leerlingen van wie de uitstroom op niveau groep 8 niet haalbaar lijkt of leerlingen die 

doelen, ondanks de ondersteuning herhaaldelijk niet behalen. 
 leerlingen van wie de ouders een goed beargumenteerde vraag hebben. 

 

14.7.3. Externe zorg voor uw kind 

Het kan voorkomen dat er zorgen zijn over uw kind. Zorgen over het leren op school en / of zorgen 
over het gedrag. Indien gewenst of noodzakelijk kunnen wij u adviseren over externe zorg voor uw 
kind en wij kunnen voor u externe hulp inroepen. 
 

14.7.4. Onvoldoende mogelijkheden op de Herenwegschool 

Soms komt het voor dat de Herenwegschool onvoldoende mogelijkheden heeft om een leerling 
individueel te begeleiden. De speciale school voor basisonderwijs is dan mogelijk een beter 
alternatief. Onze school werkt samen met basisschool voor speciaal onderwijs ‘De Vliethorst’ te 
Leidschendam. Daar ontvangen leerlingen in kleine groepen geïndividualiseerd onderwijs. Een 
indicatie voor het speciale basisonderwijs komt uitsluitend tot stand na raadpleging van 
deskundigen en steeds in nauw overleg met de ouders. De Permanente Commissie Leerlingenzorg 
(hierna ‘PCL’) besluit uiteindelijk over de toelating. 
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Ingeval er sprake is van een mogelijke verwijzing naar een school voor Speciaal Basisonderwijs 
(hierna SBO’), ontvangen ouders alle informatie over de procedure van aanmelding voor de 
speciale school voor basisonderwijs, waaronder de folder ‘Naar de speciale school voor 
basisonderwijs’, die bij ons op school aanwezig is. 
 

14.8. Speciale onderwijsvoorziening 

Stap 1: Gesprek met SBO- of SO-school 
Als duidelijk is dat een speciale school voor een leerling beter geschikt is, wordt een deskundige 
van die school uitgenodigd om te praten over de duur en intensiviteit van het arrangement. 
Hiermee bedoelen we een pakket aan ondersteuning. Dit arrangement wordt zo flexibel mogelijk 
vormgegeven, bijvoorbeeld een aantal dagdelen in plaats van een volledige lesplek. Dat maakt 
terugplaatsing in het regulier onderwijs, indien dit mogelijk is, op termijn makkelijker. 
 
Stap 2: Toelaatbaarheidsverklaring (‘TLV’) 
Als de eerste stap is afgerond, kan bij het SWV een toelaatbaarheidsverklaring worden 
aangevraagd. Hierin staat hoe lang de verklaring geldig is (1 jaar), wat de ondersteuningsbehoefte 
is en de soort voorziening en categorie die daarbij aansluit. Er zijn twee mogelijkheden: 
 Speciaal basisonderwijs (‘SBO’) 
 Speciaal onderwijs (‘SO’): 

- Categorie I: zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen, kinderen met 

epilepsie of ernstige gedragsproblematiek; 

- Categorie II:  lichamelijk gehandicapte kinderen; 

- Categorie III: meervoudig gehandicapte kinderen. 

Binnen drie weken nadat de volledige aanvraag binnen is, wordt een besluit genomen. 
 
Stap 3: Bieden van extra ondersteuning 
Als een leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft gekregen, wordt de plaatsing onmiddellijk, 
maar in elk geval binnen zes weken gerealiseerd. De scholen voor SBO en SO hanteren een 
flexibele instroom. 
 
Stap 4: Terugplaatsing vanuit het SO of SBO 
Bij plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs wordt in het ontwikkelingsperspectief beschreven hoe 
aan terugplaatsing naar de reguliere school gewerkt wordt. Als bij evaluatie blijkt dat dit een optie 
is, vindt overleg plaats met de ouders en de school van herkomst. Een andere reguliere school die 
meer passend is, bestaat ook tot de mogelijkheden. 
 
Stap 5: Rechtstreekse instroom 
Voor sommige leerlingen is al snel duidelijk dat zij aangewezen zijn op het speciaal onderwijs. 
Deze leerlingen hoeven niet de reguliere route te volgen. Een team van onderwijsspecialisten zal 
het verzoek om rechtstreekse instroom behandelen. 
 
Voor meer informatie zie de website van SWV: https://www.pporegioleiden.nl. 
 
 
 
 
 

15. Onderwijs op de Herenwegschool 

Kinderen, volwassenen, bedrijven en organisaties ontmoeten elkaar op de Herenwegschool. De 

https://www.pporegioleiden.nl/
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school kent haar fundament vanuit het christelijk gedachtegoed. Daarbij nemen we, niet alleen 
letterlijk (de school staat midden in het centrum van Wassenaar), maar ook figuurlijk een centrale 
plaats in binnen de gemeente Wassenaar. Samenwerken staat hoog in het vaandel. 
 
De basis van ons onderwijs: zorgen voor de ander en de omgeving, leren van elkaar én met elkaar, 
respect voor elkaars achtergrond en elkaar de hand toereiken. 
 

15.1. Doelstellingen, uitgangspunten en verantwoording (2019 – 2023) 

De wetgever heeft het voor ons al mooi verwoord in artikel 8 van de Wet op het Basisonderwijs. 
Hierin wordt gesteld dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen dat is 
afgestemd op de ontwikkeling van de individuele leerling (dus onafhankelijk van de vorderingen 
van andere leerlingen). Het onderwijs richt zich in ieder geval op de ontwikkeling van het gevoel, 
het verstand, de creativiteit, het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele 
en lichamelijke vaardigheden. Het onderwijs moet ervan uitgaan dat de leerlingen opgroeien in 
een samenleving, waarin ook mensen met een andere taal en cultuur leven. 
 
Wij vertalen dat als volgt: 
Als algemene doelstelling voor onze school geldt dat zij kinderen begeleidt bij hun ontwikkeling in 
de meest ruime zin van het woord, waarbij rekening wordt gehouden met iedere fase in die 
ontwikkeling. Ons doel is de kinderen zo op te voeden, te vormen en te begeleiden, dat het kind 
als totale persoonlijkheid zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en dat het in staat is zich in de 
maatschappij te bewegen en te handhaven. 
 
Om dit zo goed mogelijk vorm te geven, zal de school hier de komende vier jaar (2019 – 2023) aan 
werken en het onderwijs gaan opbouwen aan de hand van de volgende vijf pijlers:  
1. een stevige basis voor het beste resultaat; 
2. toekomstgericht onderwijs; 
3. eigenaarschap; 
4. levensecht leren; 
5. persoonlijke ontwikkeling. 
 

15.2. De basis op orde 

15.2.1. Digitalisering 

Steeds meer methodes in het onderwijs kennen (grote) digitale componenten. Dit is bijvoorbeeld 
zichtbaar in de methode Alles-in-1, maar ook bij schoolvakken als taal en rekenen. Op de 
Herenwegschool werken de leerlingen, vanuit de verschillende methoden, steeds vaker met de 
computer. Naast het werken met de computer, wordt er in de klas ook gewoon met pen, papier 
en boeken gewerkt. Digitalisering is hierdoor altijd ondersteunend aan het onderwijs. 
 

15.2.2. Kwaliteit 

De lessen worden gegeven vanuit de principes van het directe instructiemodel (‘DIM’). Om de 
kwaliteit van het onderwijs te borgen, werkt de school volgens de kaders zoals beschreven in het 
beleidsplan kwaliteitszorg.. Maandelijks rapporteert de directeur de stand van zaken aan het 
bestuur door middel van de managementrapportage, onder andere op het gebied van 
onderwijskwaliteit, en stuurt bij waar nodig. 
 

15.3. Toekomstgericht onderwijs 

Op de Herenwegschool krijgen de leerlingen toekomstgericht onderwijs aangeboden, volgens het 
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model van de 21e-eeuwse vaardigheden. Dit wordt de komende vier jaar nader uitgewerkt. 
 

15.3.1. Manieren van denken 

1. creatief en innovatief denken; 
2. kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden, beslissingen nemen; 
3. leren leren (metacognitie). 
 

15.3.2. Manieren van werken 

4. communiceren; 
5. samenwerken (teamwerk). 
 

15.3.3. Instrumenten (wat is er nodig om te kunnen werken) 

6. informatievaardigheden; 
7. ICT-vaardigheden. 
 

15.3.4. Wereldburgerschap 

8. burgerschap (lokaal en wereldwijd); 
9. leven en werken (carrière); 
10. persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid. 
 

15.4. Eigenaarschap 

Ook aan eigenaarschap zal de komende vier jaar worden gewerkt. Eigenaarschap begint bij 
betrokken zijn bij het leerproces, van leerlingen zelf en leerkrachten in de klas. Leerlingen 
onderzoeken dan hun eigen drijfveren zijn: “Waarom wil ik wat leren?” en formuleren aan de 
hand hiervan de missie en doelen voor de groep. Ook werken ze aan hun individuele leerproces. 
Het is de ambitie dat in iedere groep een ‘data-muur’ te vinden is. Hierop staan de persoonlijke 
resultaten van de kinderen en hun bijdrage aan het groepsresultaat. 
 
De school heeft de ambitie om in de toekomst te gaan weken met een zogenaamd ‘portfolio’. 
Voor de kinderen zelf is dit een overzichtelijke samenvatting van hun behaalde successen, 
ontwikkelpunten en de resultaten. Het format van de portfolio’s zal worden afgestemd op het 
schoolniveau en de inhoud ervan kan per leerling verschillen. 
 

15.5. Levensecht leren 

De Herenwegschool hecht grote waarde aan ‘levensecht leren’. Kennis die kinderen opdoen wordt 
ondersteund door middel van praktijk- en ervaringsgericht onderwijs. Op die manier brengen ze 
het geleerde direct in de praktijk. 
 
Levensecht leren legt de koppeling tussen school en de wereld daarbuiten. 
 
Levensecht leren doe je door de buitenwereld naar binnen te halen en zelf naar buiten te gaan. Op 
de Herenwegschool werken we vanuit leerdoelen die de leerling zelf heeft opgesteld (in overleg 
met de leerkracht). Het resultaat: een grote betrokkenheid van de leerling. Ze maken een thema 
écht eigen. Levensecht leren wordt ondersteund door: 
 excursies; 
 activiteiten; 
 gastdocenten. 
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15.6. Persoonlijke ontwikkeling 

“Op de Herenwegschool verwerf ik kennis, vaardigheden en ontwikkel ik mij als persoon. Ik krijg 
de ruimte om mezelf goed te leren kennen, te zijn wie ik ben en mijn talenten te ontwikkelen. Ook 
leer ik oog te hebben voor anderen en er voor hen te zijn als dat nodig is. Vanuit het christelijk 
gedachtegoed leer ik wat waardevol is voor het leven, voor mezelf en anderen. In samenwerking 
met leerkrachten en leerlingen ontwikkel ik competenties. Zo kan ik plezierig met anderen werken 
en spelen en leer ik mij te redden in verschillende situaties in de maatschappij.” 
 
Voor zowel leerling, team als directeur geldt: 
 ik heb kennis; 
 ik ben verantwoordelijk; 
 ik kan samenwerken; 
 ik zet mijn talenten in; 
 ik reflecteer; 
 ik ben communicatief; 
 ik ben ruimdenkend; 
 ik heb zelfvertrouwen; 
 ik ben empathisch; 
 ik ben onderzoekend; 
 ik ben oplossingsgericht; 
 ik neem initiatief. 

 
Ook hechten we op de Herenwegschool veel waarde aan algemene schoolse vaardigheden van 
onze leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan: 
 positieve werkhouding; 
 reflectie op het eigen handelen; 
 uitdrukken van gedachten en gevoelens: 
 met respect luisteren naar elkaar; 
 ontwikkelen van zelfvertrouwen; 
 verwerven en verwerken van informatie; 
 bevorderen van verantwoordelijkheid; 
 zorg voor én waardering van de leefomgeving. 

 
Door samen te werken met organisaties zorgen we ervoor dat we onze leerlingen een breed én 
uitdagend aanbod aan kennis en vakken kunnen aanbieden. 
 

15.7. Overige doelstellingen schooljaar 2020 – 2021  

1. Op onze school hebben we een aanbod voor de sociaal- en emotionele ontwikkeling van de 

leerlingen. Hierbij is een passend registratiesysteem gekozen. Het element gedrag is een vast 

onderdeel van het groepsplan. 

2. Op onze school werken we met rekenen en wiskunde methode waarbij ICT ondersteunend is aan 

het leerproces van de leerlingen. 

3. Op de school maken de 21-eeuwse vaardigheden een vast onderdeel uit van het curriculum. 

4. Op de school werken we op een systematische wijze aan de kwaliteitszorg. 

5. Onze school stemt het onderwijs af op de leerlingen met behulp van groepsplannen. 

6. De school analyseert waar de ontwikkeling stagneert wanneer de leerlingen onvoldoende profiteren 

van het onderwijs. 

7. De infrastructuur van de school is ICT-proof voor de komende vijf jaar. 

8. Er is sprake van een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur en de school 

(scholen). 
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9. In het schooljaar 2020 – 2021 heeft de school een nieuwe rekenmethode gekozen. 

10. In de schooljaren 2020 – 2023 werkt de school, in samenwerking met haar omgeving, 

de vijf onderwijspijlers verder uit. 

11. In het schooljaar 2020 – 2021 is de ontwikkeling van het (personeels)beleid gericht op de 

onderwijskundige ontwikkeling van de leraren. 

 

15.8. Verantwoording en dialoog schooljaar 2019 - 2020 

Coronacrisis 
In het schooljaar 2019 – 2020 heeft de school een groot aantal ontwikkelingen doorgemaakt. 
Naast de afronding van de nieuwbouw en de verhuizing van de groepen 8 en Het Boogje, van de 
locatie Den Deyl naar de Herenwegschool, werd de wereld ook getroffen door het coronavirus. 
Hierdoor moesten de scholen op maandag 16 maart hun deuren sluiten en onderwijs op afstand 
gaan verzorgen. 
 
Op de Herenwegschool hebben we vanaf het begin van de coronacrisis ervoor gekozen om in het 
afstandsonderwijs voornamelijk gebruik te maken van boek en schrift. Nadat we in de eerste 
periode van het afstandsonderwijs voor een deel herhalingsstof hebben aangeboden, zijn we 
gestart met het opnemen van instructiefilmpjes en het geven van uitleg over nieuwe leerstof. 
Vanaf 11 mei zijn de leerlingen weer in kleine groepjes naar school gegaan en sinds 8 juni is de 
school weer volledig open.  
In de periode tussen 11 mei en nu hebben de leerkrachten, in afstemming met de intern 
begeleiders, de vorderingen van de kinderen in beeld gebracht. Aan de hand van toets-analyses 
van verschillende vakken is er gekeken waar de kinderen in hun ontwikkeling staan. Met behulp 
van deze toets-analyses hebben de leerkrachten de groepsplannen voor de komende periode bij 
kunnen stellen en ondersteunende materialen voor de kinderen verzameld waarmee ze de 
komende periode aan het werk gaan. 
 
De school heeft besloten om de citotoetsen van mei / juni te verschuiven naar het begin van het 
nieuwe schooljaar. Medio oktober worden deze citotoetsen afgenomen en er geldt een 
aangepaste normering. Een overweging die tot dit besluit heeft geleid is het gegeven dat we van 
mening zijn dat onze leerlingen eerst weer het schoolritme moeten oppakken en hun plek moeten 
vinden in de groep. Te snel aan de slag gaan met de Cito-toetsen kan voor de leerlingen teveel 
druk opleveren waardoor opbrengsten niet valide zijn. 
 
Jaarplan 2019 – 2020 
In het schooljaar 2019 – 2020 is er gewerkt aan een heldere verantwoordelijkheidsverdeling 
tussen het bestuur en de school. Omdat de school ook bezig is met de omzetting van vereniging 
naar stichting is deze structuur meegenomen in dit omzettingstraject. Aan de ALV, het hoogste 
orgaan binnen een vereniging, is gevraagd om instemming te verlenen aan deze omzetting. Bij 
goedkeuring hiervan is er geen sprake meer van een toezichthoudend bestuur, maar van een Raad 
van Toezicht. Het bestuur wordt dan gevormd door een directeur-bestuurder. 
 
Het bieden van een veilige leer- en werkomgeving is een voorwaarde om tot ontwikkeling te 
komen. De school heeft de kaders hiervoor geschetst in een schoolveiligheidsplan. Aan dit 
document zijn verschillende deelplannen gekoppeld, waaronder het arbo-plan leerlingen. De 
documenten vormen het richtinggevend beleid en zijn terug te lezen op de website. Om te 
controleren hoe de leerlingen en medewerkers van de school de (sociale) veiligheid ervaren 
worden er jaarlijks vragenlijsten afgenomen. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor 
actieplannen. Zowel de uitkomsten van de vragenlijsten als de actieplannen worden besproken 
binnen de MR en het bestuur en ter goedkeuring aan beide organen voorgelegd.  
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Op onze school hebben we een aanbod voor de sociaal- en emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen. Dit jaar heeft de werkgroep gedrag een passend registratiesysteem gekozen. Het 
element gedrag is vast onderdeel van het groepsplan. 
De school heeft afgelopen jaar ingezet op het ontwikkelen van (personeels)beleid dat gericht is op 
de onderwijskundige ontwikkeling van de leraren. Ook de komende jaren zal dit een groot 
aandachtsgebied zijn. Dit jaar heeft de school ingezet op nascholing van Alles-in-1 en het 
bewustwordingsproces van de herhalingsfunctie binnen Alles-in-1. Hierdoor zetten de 
leerkrachten onder andere lessen spellingsstrategieën binnen de methode ‘Alles-in-1’ bewuster in. 
Ook is in de groepen 4 extra aandacht besteedt aan het herhalen van de spellingsstrategieën en 
het inoefenen van de begrijpend leesstrategieën. Vanuit het klassenmanagement is extra 
aandacht voor de instructie/begeleiding aan de leerlingen die uitdagend werk krijgen voor 
rekenen. 
 
De leerkrachten hebben dit schooljaar twee keer onder begeleiding van de intern begeleiders 
toets-analyses gemaakt, waarmee ze in beeld brengen waar de ontwikkeling van leerlingen 
stagneert. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de groepsplannen.  
Vanuit het leerteam lezen is er een duidelijke visie en leerlijn opgesteld op het gebied van 
technisch leesonderwijs en de leesbeleving. Deze wordt het schooljaar 2020 – 2021 verder 
uitgewerkt. 
 
In het schooljaar 2019 – 2020 heeft de school een grote stap voorwaarts gemaakt op het gebeid 
van ICT. Er is een nieuwe infrastructuur aangelegd, waarmee de school de komende vijf jaar is ICT-
proof is. Nu de infrastructuur is gerealiseerd is het mogelijk om lesmethodes hierop aan te passen. 
Daarbij is de school van mening dat ICT altijd ondersteunend moet zijn aan het onderwijs. In het 
zoeken naar een passende rekenen en wiskunde methode zal hier ook rekening mee worden 
houden.  ICT is een onderdeel van de 21-eeuwse vaardigheden. Naast ICT-vaardigheden zijn ook 
de andere 21-eeuwse vaardigheden een vast onderdeel van het curriculum. 
In het schooljaar 2018 – 2019 heeft de school een succesvolle pilot gedraaid met het programma / 
de app Social Schools. Dit programma / deze app richt zich op het bevorderen van de 
communicatie tussen school, ouders en andere betrokkenen. Vanuit de wens tot een goede 
communicatie tussen school en ouders heeft de school de app schoolbreed in gebruik genomen. 
Ook heeft de school haar website aangepast, waardoor de communicatie nog beter en sneller kan 
verlopen. Naast het gebruik van de website en de schoolapp brengt de school gemiddeld één keer 
per twee weken een nieuwsbrief uit. 
 
Hoewel de verplichtingen uit de AVG in ons communicatiebeleid zijn opgenomen is de school nog 
niet AVG-proof. Om deze doelstelling te behalen laat de school zich in het schooljaar 2020 – 2021 
op dit onderdeel begeleiden door een daartoe gespecialiseerd bedrijf.   
 
In het schooljaar 2019 – 2020 is de school gestart met een systematische wijze van werken aan 
kwaliteitszorg. Dit is onder meer tot uitdrukking gekomen in het meerogenprincipe dat de school 
hanteert. In de invulling van de kwaliteitszorg heeft de school in het schooljaar 2019 – 2020 een 
externe audit laten uitvoeren door een gecertificeerd auditor. De aandachtspunten die hieruit 
naar voren zijn gekomen heeft de school opgepakt. Ook analyseert de school haar 
onderwijsresultaten vanuit het meerogenprincipe. Dat wil zeggen dat de resultaten onderwerp 
van gesprek zijn tussen de intern begeleiders en de leerkrachten, alsook tussen de intern 
begeleiders en de schoolleiding, experts van de schooladviesdienst en Bos Onderwijs Consultancy. 
Dit bedrijf is gespecialiseerd in het opzetten van en een systeem van kwaliteitszorg met het 
daaraan gekoppelde personeelsbeleid.  
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15.9. Samenstelling van de groepen 

Er bestaat verschil in samenstelling tussen de kleuterklassen en de overige groepen. In de 
kleuterklassen hebben wij homogene- en heterogene groepen. Hierdoor zitten kinderen van 
verschillende leeftijden bij elkaar. Een heterogene kleutergroep bestaat uit de groepen 1 en 2. Wij 
streven bij het samenstellen van kleutergroepen naar een evenwichtige verdeling van jongens en 
meisjes en van vier-, vijf- en zesjarigen. Dit bevordert het onderlinge contact en stimuleert het 
leerproces. Een kleuter wisselt één keer van leerkracht tijdens de kleuterperiode. Op de 
Herenwegschool wordt gewerkt met vier of vijf kleutergroepen. 
 

15.10. Sociaal contact 

Kinderen leren spelenderwijs heel veel van elkaar. Vanuit het spel , nieuwsgierigheid en 
verwondering wordt het onderlinge contact gestimuleerd. De kinderen helpen elkaar in het spel 
en bij het uitvoeren van werkjes. De kleuter leert van de ander door te kijken hoe een andere 
kleuter iets doet en het vervolgens na te doen. 
 

15.11. Jongste kleuters (groep 1) 

Voor het eerst naar de basisschool gaan is een hele belevenis. De meeste kinderen hebben 
weliswaar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht, maar een basisschool is toch anders 
en vooral groter. Het is echt wel even wennen aan die nieuwe omgeving, aan die nieuwe 
leerkracht en aan die nieuwe kinderen. Daar geven wij onze jongste kleuters de tijd en de ruimte 
voor. De nadruk ligt in het begin dan ook op het zelf ontdekken en naar eigen keuze spelenderwijs 
bezig zijn. In deze periode moet nog bijna niets en mag veel. Dat je als jongste kleuter moet leren 
in een grotere groep en in een bepaald ritme te functioneren, is op zich al moeilijk genoeg. Heel 
belangrijk is dat leerkrachten en ouders in de gaten houden of het kind niet te zwaar wordt belast. 
Een vierjarige is nog niet leerplichtig en kan daarom afwijken van het lesrooster (zie Leerplicht en 
Verlof). 
 

15.12. Oudste kleuters (groep 2) 

De kinderen van groep 2, de oudste kleuters, werken al meer aan de hand van gerichte 
opdrachten. Geleidelijk verschuift het accent in de kleuterbouw van vrije activiteiten naar gericht 
zelfstandig bezig zijn met een opdracht. Vrijwel alles gebeurt nog in spelvorm. Puzzelend en 
spelend is een kleuter ongemerkt bezig met voorbereidend lezen, schrijven en rekenen. Er wordt 
ook spelenderwijs met de computer gewerkt. Om een keer sfeer te kunnen proeven is er aan het 
eind van het schooljaar een wisselochtend met groep 3. 
 
 
 

15.13. Projecten en Kleuterplein 

Kleuters leren spelenderwijs en ontdekken op deze manier de wereld om hen heen. Binnen onze 
groepen 1 en 2 werken we met de methode Kleuterplein. Deze methode werkt aan de hand van 
themahoeken, bouwhoeken, ontdekhoeken, lees- en schrijfhoek, rekenhoek, verfbord en zand-
watertafel. 
 
Kleuterplein behandelt alles wat een kleuter tegenkomt: rekenen, lezen, (voorbereidend) 
schrijven, Engels, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, burgerschap, drama, muziek 
en beeldende vorming. 
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15.14. Ervaringsgericht onderwijs 

Wat kinderen beleven, zien, ervaren en voelen maakt grote indruk en wordt daarom niet snel 
vergeten. Bij de projecten proberen wij daarom zoveel mogelijk ervaringsgericht te werken. 
Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat een herfstproject niet compleet is zonder boswandeling. 
Ook door het spel ervaart een kind de wereld om zich heen. De spelontwikkeling bij het jonge kind 
is zeer belangrijk. Daarom wordt in groep 1 en 2 bijna alles spelenderwijs gedaan. Ervaringsgericht 
onderwijs sluit naadloos aan bij de pijlers ‘Levensecht leren’ en ‘Toekomstgericht onderwijs’. 
 

15.15. Voorbereidende activiteiten 

Spelenderwijs werken betekent niet dat er zomaar wat gebeurt of dat er ongeordend wordt 
gewerkt. 
De gang van zaken bij het voorbereidend lezen, schrijven en rekenen is daarvan een goed 
voorbeeld. De activiteiten daarbij zijn speels maar niet minder gericht. De toevoeging 
‘voorbereidend’ geeft aan dat wij de kinderen in deze fase niet ‘leren’ lezen, schrijven of rekenen, 
maar dat we ons concentreren op de voorwaarden daartoe. 
 
Bij het voorbereidend lezen werken de kleuters met rijm en beginklanken. Ze ontdekken 
begrippen als ‘voor’ en ‘achter’ en sporen kleine verschillen op in tekeningen. 
Bij het voorbereidend rekenen moet u denken aan het op speelse wijze aanleren van begrippen als 
‘meer’, ‘minder’ en ‘weinig’. U ziet in deze voorbeelden al direct dat voorbereidend lezen en 
voorbereidend rekenen met elkaar samenhangen. De kinderen leren vaardigheden die ze later 
nodig hebben om te kunnen leren lezen, rekenen en schrijven. Op het eerste gezicht lijken die 
vaardigheden soms weinig met rekenen of lezen te maken te hebben. Om te kunnen leren lezen, 
moet je echter wel in staat zijn de letters van elkaar te onderscheiden. Voor je kunt leren rekenen 
moet je eerst hoeveelheden kunnen onderscheiden. In beide gevallen moet een kind dus in staat 
zijn verschillen waar te nemen. Dat leert het in de voorbereidende fase. Ze gebruiken daarbij 
zoveel mogelijk concrete materialen. 
 
Bij het voorbereidend schrijven is het leren beheersen van de fijne motoriek belangrijk. Deze 
wordt ontwikkeld door activiteiten als tekenen, werken met vingerverf, prikken en knippen. Als 
echte voorbereiding op het leren schrijven maken de kleuters voorbereidende schrijfoefeningen. 
Dat gebeurt binnen de methode ‘Schrijfdans’. De naam zegt het al: via bewegen op bijpassende 
muziek leren de kinderen om te gaan met vorm en richting. 
 
 
 

15.16. Creativiteit 

De kinderen in de kleutergroepen knutselen veel. Dit gebeurt om de fantasie, creativiteit en de 
motoriek van de kinderen te stimuleren. De leerkrachten laten de kinderen ook graag vrij en 
experimenteel werken. Goede voorbeelden daarvan zijn te zien bij het schilderbord. 
 

15.17. Werken in groepen 

In de kleutergroepen werken de kinderen aan tafels, op de vloermat, op wandborden en in 
hoeken. De kinderen zijn niet allemaal met dezelfde activiteit bezig. In elke klas is materiaal 
aanwezig, dat er speciaal op gericht is de vaardigheden bij kleuters te helpen ontwikkelen. Dat is 
het ontwikkelingsmateriaal. Dit materiaal is gevarieerd samengesteld en richt zich op de 
ontwikkeling van specifieke vaardigheden. Het bestaat onder meer uit materiaal om te leren 
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omgaan met kleuren en hoeveelheden. Er zijn spelletjes om te leren sorteren en plaatjes die in 
een logische volgorde gelegd moeten worden. Verder beschikken we over een groot aantal 
puzzels in allerlei maten en moeilijkheidsgraden. We maken volop gebruik van eigentijdse 
middelen die ons ten dienste staan. Er zijn computers waarop een aantal vaardigheden gericht 
wordt geoefend. In elke groep is verder ook een luisterhoek, waar het luisteren met cd-speler en 
hoofdtelefoon individueel wordt geoefend. 
 

15.18. Werken met het keuzebord 

Bij de jongste kleuter ligt het accent regelmatig meer op de vrije keuze vanuit het kind zelf. De 
jongste kleuters worden doorlopend in de gelegenheid gesteld met materialen te experimenteren. 
Spelenderwijs ontdekken ze zo zaken die in het verlengde van het materiaal liggen. Deze 
experimentele fase gaat geleidelijk over in een volgende fase. Daarin mag het kind zelf opdrachten 
bedenken. Ook mag het in deze fase aangeboden opdrachten in een groepje, in tweetallen of 
zelfstandig uitwerken. In de fase erna krijgen de kinderen opdrachten waarbij de leerkracht 
duidelijk leidinggeeft. Zo leert een kind spelenderwijs om zich te concentreren en wat langer 
ergens mee bezig te zijn. Als de kinderen werken met het keuzebord, hangen ze hun kaartje bij de 
gekozen activiteit. De leerkracht is daarbij niet nodig en het is mooi om te zien hoe kinderen hun 
keuze bepalen. Soms komt de voorkeur van de kleuter voort uit het materiaal, op een ander 
moment wordt de keuze bepaald door een ander kind dat ook met hetzelfde materiaal aan de slag 
is. 
 

15.19. Versneld of vertraagd naar groep 3 

De kinderen gaan pas naar groep 3, wanneer ze daar in alle opzichten aan toe zijn. In elke groep 
zijn er kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of leerlingen die zich in een langzamer tempo 
ontwikkelen. Meestal kunnen die in de groep naar behoren worden opgevangen. Als het een of 
het ander zich in uitgesproken mate voordoet, wordt ‘versnelde doorstroming’ of ‘vertraagde 
doorstroming’ (een extra kleuterjaar) overwogen. Het beoordelen daarvan is en blijft een 
moeilijke zaak. Gelukkig kunnen we daarbij enkele objectieve graadmeters hanteren, zoals geijkte 
testen en observaties. Bij versnelde of vertraagde doorstroming kan daar ook een pedagogisch of 
psychologisch onderzoek bij gedaan worden. De motivatie over de uiteindelijk te volgen 
handelwijze wordt overlegd met de ouders. 
Het definitieve besluit over versnellen of verlengen wordt door de leerkracht en intern begeleider 
genomen. 
 
 
 
 

16. Werkwijze vanaf groep 3 

In het hoofdstuk over de eigentijdse basisschool beschreven we dat het onderwijs moet streven 
naar de 58 kerndoelen die door de wet zijn voorgeschreven. De manier waarop een school die 
doelen bereikt, is niet strikt vastgelegd en geeft scholen vrijheid om een eigen accent te kunnen 
leggen. Hieronder volgen een paar van de keuzes van de Herenwegschool. 
 
 

16.1. Leerstofjaargroepen met niveau 

Het onderwijs voor de groepen 3 t/m 8 heeft het leerstofjaarklassensysteem als basis. De 
leerlingen zijn groepsgewijs ingedeeld. De leerstof is onderverdeeld in minimumleerstof, basisstof 
en extra stof. 
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Als school proberen wij te bereiken dat alle leerlingen de basisstof beheersen. Vrijwel alle 
lesmethoden die wij gebruiken, toetsen door middel van speciale toetstaken of deze basisstof 
daadwerkelijk beheerst wordt. Voor leerlingen bij wie dat niet het geval is, hebben wij extra 
oefenstof. Met behulp daarvan proberen wij de basisstof alsnog aan te leren. Indien dat niet wil 
lukken, dan streven wij ernaar dat de leerling zich in elk geval de minimumstof eigen maakt. Dat is 
de stof die een kind minstens moet beheersen aan het eind van de basisschool. Soms krijgen 
kinderen voor één of meer vakken een persoonlijk programma met een eigen leerlijn. Dat 
programma wordt opgesteld door de groepsleerkracht, in samenspraak met de intern begeleider 
en / of de remedial teacher en de ouders. 
Voor de leerlingen die de basisstof goed beheersen is er ook extra stof (verrijkingsstof) 
beschikbaar. Ook in deze situatie kan met een eigen leerlijn worden gewerkt. 
 

16.2. Versneld of vertraagd doorstromen in groep 3 t/m 8 

De kinderen stromen door naar een volgend leerjaar, wanneer de minimum leerstofdoelen voor 
dit kind zijn bereikt. In elke leeftijdsgroep zijn voor- en achterlopers. Meestal kunnen die in de 
groep naar behoren worden opgevangen. Als het een of het ander zich in uitgesproken mate 
voordoet, wordt ‘versnelde doorstroming’ of doubleren overwogen. Het beoordelen daarvan is en 
blijft moeilijk. 
Gelukkig kunnen we daarbij enkele objectieve graadmeters hanteren, zoals geijkte testen en 
observaties. Ook kan hierbij een pedagogisch of psychologisch onderzoek plaatsvinden. De 
motivatie over de uiteindelijk te volgen handelwijze wordt met de ouders overlegd. Het 
uiteindelijke besluit wordt genomen door de leerkracht en de intern begeleider. 
 

16.3. Gerichte tijdsbesteding 

Wij proberen onze lestijd zo effectief mogelijk te besteden. Dat houdt in dat we uitleg, begeleiding 
en instructie zoveel mogelijk ten goede willen laten komen aan degenen die dat nodig hebben. 
Daarom hanteren we meestal het model van de directe instructie. De leerlingen die de stof 
begrijpen, kunnen verder werken. Degenen die het nog niet begrijpen, krijgen gerichte 
aanvullende instructie. Hiervoor gebruiken we meestal de instructietafel. De instructiegroep wordt 
steeds kleiner en de leerkracht kan meer ‘maatwerk’ leveren. Voorwaarde is wel, dat de kinderen 
voldoende zelfstandig zijn en dat er voldoende materiaal aanwezig is waarmee de leerlingen 
zelfstandig aan de slag kunnen. Dit systeem werkt efficiënt en motiverend. Het geeft de zwakkere 
leerlingen extra begeleiding en remt de betere leerlingen niet in hun ontwikkeling. Om het 
samenwerkend leren te stimuleren, maken we gebruik van coöperatieve werkvormen. In de 
middenbouwgang ziet u posters met de uitleg van een aantal van deze werkvormen. 
 
 

17. Inhoud van het onderwijs 

Vanaf groep 3 speelt het systematisch leren een steeds grotere rol. Het aanbieden van de leerstof 
gebeurt steeds meer in aparte vakken. Voor elk van die vakken hanteren wij een methode. 
Daarmee zorgen wij ervoor, dat de wettelijk verplichte kerndoelen allemaal aan bod komen, 
aangezien deze hierin zijn opgenomen. 
Om de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te kunnen 
begeleiden, hebben wij het onderwijs ingedeeld in de volgende gebieden. 
 

17.1. Instrumentele vaardigheden 

 lezen; 
 Nederlandse taal; 
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 Engels; 
 schrijven; 
 rekenen en wiskunde; 
 omgaan met ICT. 

 

17.2. Oriëntatie op jezelf en de wereld 

 aardrijkskunde; 
 geschiedenis; 
 natuuronderwijs en techniek; 
 burgerschap en integratie; 
 verkeer; 
 zelfstandig werken; 
 sociaal-emotionele vorming. 

 

17.3. Expressieve vorming 

 muziek; 
 tekenen; 
 handvaardigheid; 
 dramatische vorming. 

 

17.4. Bewegingsonderwijs en sport 

 spel en beweging; 
 gymnastiek. 

 

17.5. Alles-in-1 

Op de Herenwegschool werken we met een thematische, geïntegreerde methode, genaamd 
Alles-in-1. Deze methode komt tegemoet aan de niveauverschillen in de groep en geeft 
mogelijkheden voor verdieping en verbreding voor leerlingen die dat nodig hebben. Daarnaast 
bieden wij de leerlingen, zo nodig, verrijkingsonderwijs aan in de vorm van projectgroepen. In de 
projectgroep gaan wij aan de slag met leerlingen die meer nodig hebben dan de reguliere lesstof. 
Op deze wijze bieden wij de leerlingen meer uitdaging. 
 
Enkele doelen van de projectgroep zijn: 
 stimuleren in creatief denken; 
 leren denken; 
 leren leren; 
 samenwerken en leren plannen; 
 ervaren dat je moet oefenen om iets te bereiken; 
 leren evalueren; 
 out-of-the-box denken ( niet alles is goed of fout). 

 
Gedurende een periode van een zes à acht weken zullen zij met een bepaald thema aan het werk 
zijn. 
Het is de bedoeling dat de leerlingen in staat zijn om de opdrachten die ze meenemen uit de 
projectgroep (grotendeels) zelfstandig te maken in de eigen groep. Zij krijgen in de week hiervoor 
de ruimte. 
 
De opbouw van een projectles ziet er als volgt uit: 
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1. Uitdagende (samenwerk)opdracht.  
Opdrachten die stimuleren tot creatief denken, out-of-the-box denken, oplossingen bedenken 
en veelal samenwerken. 

2. Project.  
In samenspraak met de kinderen wordt een project gekozen (bijvoorbeeld 
binnenhuisarchitectuur, opzetten van een winkel, tijdschrift maken). Met dit project gaan de 
kinderen aan de slag. Met elkaar bekijken we hoe het project vordert en geven de kinderen 
elkaar tips en feedback. Vanuit dit project nemen kinderen opdrachten mee die ze in de klas 
moeten uitwerken. Als afsluiting van een project bepalen de kinderen zelf, gezamenlijk, de 
vorm van de presentatie. 

3. Afsluitende opdracht in de vorm van filosoferen, groepsopdrachten, spellen.  
Aandachtspunten hierbij zijn onder andere leren doorvragen, ‘gek’ kunnen en mogen doen, 
samenwerken en spelen, durven uiten, een antwoord is niet altijd goed of fout, discussiëren. 

 

17.6. Alles-Apart 

‘Alles-Apart’ is de instructielijn ‘taal voor groep 5 tot en met 8’. Toepassing, herhaling en oefening 
vindt op contextrijke wijze plaats in de projecten van ‘Alles-in-1 Groep 5-8’. 
 
Binnen Alles-Apart is de hoofdzaak taalregels leren en oefenen. Expliciet wordt de leerstof 
uitgelegd en geoefend. Helder en duidelijk. Alles-Apart biedt de regels per geval en systematisch 
aan. In Alles-in-1 Groep 5-8 worden deze regels expliciet en contextrijk herhaald en toegepast. 
Deze twee manieren van taalaanbod, expliciet en contextrijk, vullen elkaar aan. De combinatie van 
Alles-Apart en Alles-in-1 maakt het taalonderwijs dan ook ijzersterk. 
 
Alles-Apart bestaat uit vijftien hoofdstukken. Elk hoofdstuk bevat lesstof voor één week, waarin 
expliciet aandacht besteed wordt aan de volgende onderdelen: 
 begrijpend lezen; 
 spelling; 
 werkwoordspelling; 
 grammatica; 
 woordenschat; 
 stellen; 
 mondelinge taalvaardigheid; 
 Engels (DEF, grammatica en spelling); 
 voortgezet technisch lezen (abc, losse module). 

 

18. Lezen 

We kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat onze leerlingen snel en 
foutloos lezen. Op school wordt er volop aandacht aanbesteed. We zien hierbij ook een rol voor 
thuis. Door thuis ook veel met uw kind(eren) te lezen en veel voor te lezen, stimuleert u het lezen 
van uw kind(eren). 
 

18.1. Aanvankelijk lezen 

In groep 3 maken we gebruik van de methode ‘Lijn 3’ van Uitgeverij Malmberg. Door 
aantrekkelijke materialen, filmpjes en leuke teksten is Lijn 3 een feest in de klas. Met Lijn 3 leren 
alle kinderen lezen uit hetzelfde leesboek. Hierbij gebruikt de methode een dubbele leeslijn (drie 
niveaus) en kent zij een gezamenlijke start en afsluiting. Op deze manier leren de kinderen samen 
lezen op een eigen niveau. 
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In de woordenschatlessen van Lijn 3 leren de kinderen nieuwe woorden binnen een betekenisvolle 
context en maken zij een reis langs twaalf haltes. Dit zijn twaalf wereldoriënterende thema’s waar 
ze van alles ontdekken over de wereld om hen heen. 
 

18.2. Niveaulezen en tutorlezen 

Een kind leert het best als het leerstof krijgt aangeboden die net even moeilijker is dan het niveau 
dat het kind beheerst. Op dit basisprincipe is het niveaulezen gebaseerd. Boeken en testen zijn 
ingedeeld volgens het ‘AVI-systeem’. Een aantal malen per jaar wordt het leesniveau van een kind 
vastgesteld door middel van leestoetsen: DMT (op woordniveau) en AVI (op tekstniveau). De 
leerkracht neemt deze toetsen af en deelt het kind in op een niveau dat een trapje hoger ligt dan 
het beheersniveau. Het kind oefent vervolgens enige tijd in dat hogere niveau. Na een aantal 
maanden herhaalt dit proces zich totdat het kind het hoogste AVI heeft bereikt (AVI-plus). Bij de 
meeste kinderen gebeurt dit in de loop van groep 6. Ook de kinderen van de groepen 7 en 8 
worden getoetst op hun leesniveau. Als daaruit blijkt dat zij in het AVI thuishoren, gaan zij weer 
meedoen. Op het rapport wordt overigens het AVI-beheersniveau vermeld. Elke groep leest drie 
keer per week van 8.45 uur tot 9.00 uur. Sommige kinderen krijgen in een groepje begeleiding 
door de leerkracht, anderen worden aan een vaste leerling (tutor) uit een andere groep gekoppeld 
en er zijn leerlingen die zelfstandig lezen. De tutoren krijgen uitleg over de manier waarop ze 
kinderen begeleiden (de leerlingen uit groep 3 starten daarmee in februari). Daarnaast wordt 
minstens één keer per week zelfstandig gelezen. 
 

18.3. Technisch voortgezet lezen 

Naast het niveaulezen wordt er door de school heen een specifieke methode gehanteerd voor het 
verbeteren van de technische leesvaardigheid. Het technisch lezen bestaat uit drie thema’s: 
 het lezen van woorden; 
 het lezen van zinnen en teksten (letten op structuur, kenmerken en leestekens); 
 het voordragen van teksten. 

 
Door gerichte instructie en interventie van de leerkracht worden de kinderen gewezen op de 
moeilijkheden in de teksten. Verder wordt er gewerkt aan een motiverende leesomgeving, zoals 
de Kinderboekenweek, voorlezen in de klas, boekbespreking, voorleeswedstrijd, bezoeken aan de 
bibliotheek, etc. 
 

18.4. Begrijpend lezen 

Elke week begint met een les begrijpend lezen. Het thema van de tekst is voor alle niveaus 
hetzelfde en kan op alle niveaus gezamenlijk geïntroduceerd worden. De inhoud van de tekst en 
de opdrachten verschillen per niveau. 
 
De les begrijpend lezen is een instructieles. De leerkracht bepreekt samen met de kinderen de 
tekst en begeleidt de kinderen bij het maken van de opdrachten. De interactie en het hardop 
voordoen (‘modelen’) door de leerkracht zijn belangrijk bij begrijpend lezen. In het handboek is dit 
verder uitgewerkt. Enkele opdrachten zijn aangeduid met een sterretje. Deze opdrachten gaan 
verder dan de basisstof, waardoor er makkelijk gedifferentieerd kan worden. In de tekst komen 
woorden voor, die bij het onderdeel spelling behandeld worden. 
 
 

18.5. Spelling 

Elke week worden er twee spellingproblemen aangeboden, geoefend en getoetst. Het eerste 
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spellingprobleem (Spelling I) is een nieuw of relatief moeilijker probleem Het tweede 
spellingprobleem (Spelling II) is een herhaling of relatief gemakkelijker probleem. De leerkracht 
geeft instructie, maar de instructie staat ook nog eens kort en bondig in het lesboek. Kinderen 
kunnen zo nog even terugkijken en werken daarna zelfstandig in hun werkboek. 
 
Alle leerlingen hebben een spellingklapper. De tabbladen in de spellingklapper komen overeen 
met de twaalf spellingcategorieën. Ieder tabblad (spellingcategorie) heeft een eigen kleur en 
herkenbaar pictogram. Deze kleuren en pictogrammen komen terug in het les- en werkboek. Op 
het tabblad wordt het betreffende spellingsprobleem kort en bondig uitgelegd. Tijdens de 
spellinglessen worden woorden met een specifiek spellingprobleem steeds achter het juiste 
tabblad in de klapper geschreven. Vooral voor zwakke spellers en beelddenkers biedt dit een extra 
ondersteuning bij het categoriseren van de spellingproblemen. 
 
Elke week is er een dictee. Naar aanleiding van de resultaten van het dictee maken de leerlingen 
een herhalingsblad of verrijkingsblad in hun werkboek. 
 

18.6. Werkwoordspelling 

Elke week wordt er een les werkwoordspelling aangeboden. De leerkracht geeft instructie, maar 
de instructie staat ook nog eens kort en bondig in het lesboek. De leerlingen maken zelfstandig 
twee werkbladen in hun werkboek. Achterin elk lesboek staan handige schema’s en overzichten 
die de kinderen kunnen gebruiken bij het vervoegen van de werkwoorden. Elke week wordt 
middels een korte toets nagegaan of de leerlingen de lesstof beheersen. 
 

18.7. Grammatica 

Elke week wordt er een les grammatica aangeboden. De leerkracht geeft instructie, maar de 
instructie staat ook nog eens kort en bondig in het lesboek. De leerlingen maken zelfstandig twee 
werkbladen in hun werkboek. Achterin elk lesboek staan alle onderdelen van woord benoemen en 
zinsontleden handig en overzichtelijk bij elkaar. 
 
Na elke zes hoofdstukken is er een toets om na te gaan of de leerlingen de lesstof beheersen. 
 

18.8. Woordenschat 

Elk hoofdstuk worden zeven woorden aangeboden. Deze woorden worden aangeboden volgens 
de ‘viertaktstrategie’. Deze aanpak bestaat uit vier onderdelen: 
 Voorbewerken 

Het oproepen van de voorkennis en daarbij zoveel mogelijk verbindingen leggen. Dit kan 
kort zijn, bij het woord communicatie betekent het misschien dat u een bijzonder 
telefoongesprek met iemand voert. 

 Semantiseren 
In deze fase wordt het woord duidelijk uitgelegd. Laat eventueel een plaatje of een 
voorwerp van het woord zien. 

  Consolideren 
De woorden moeten nu ingeslepen worden, dat is meer dan alleen begrijpen van het 
woord. Denk hierbij aan passieve oefeningen (wat is verbale communicatie?) en actieve 
oefeningen (welke vorm van communicatie zie je op dit plaatje?). 

  Controleren 
De laatste fase is het nagaan of de betekenissen zowel passief als actief zijn verworven. 

 

18.9. Stellen 
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Elke week wordt er een stelopdracht aangeboden. De stelopdracht houdt verband met het thema 
van de leesles aan het begin van de week. De hele week kan aan de stelopdracht gewerkt worden. 
 

18.10. Voortgezet technisch lezen 

Elke week kunnen twee technisch leeslessen gegeven worden. In de eerste les staat een 
woorddoel centraal. In de tweede les wordt het woorddoel van de eerste les herhaald en staat 
een zinsdoel centraal. De lessen zijn opgebouwd volgens het directe instructie model. Na de 
instructie gaan de leerlingen zelfstandig of onder begeleiding van de leerkracht aan het werk. 
 

18.11. Structuur en organisatie 

De lesstof in het lesboek wordt kort en duidelijk uitgelegd, zodat de meeste leerlingen zich de stof 
na een korte instructie zelfstandig eigen kunnen maken. Er is veel ruimte voor zelfstandig werken, 
zodat de leerkracht - de leerlingen die dat nodig hebben - verlengde instructie kan geven. Er kan 
zowel in tempo als op niveau gedifferentieerd worden. 
 

18.12. Niveaus 

Net als Alles-in-1 Groep 5-8 heeft Alles-Apart zes niveaus: 
A – taalzwakke leerling in groep 5 
B – Groep 5 
C – Groep 6 
D – Groep 7 
E – Groep 8 
F – snelle, begaafde leerling in groep 8 
 
 

19. Engels 

Engels is een verplicht vak. Dat wil zeggen dat het op elke basisschool gegeven dient te worden. 
Op onze school doen we dat vanaf groep 1. Voor het vak Engels gebruiken we de vanaf groep 5 de 
methode ‘Stepping Stones’. Er wordt intensief gewerkt met het digitale bord, waarop de lessen 
worden vertoond. De methode maakt gebruik van native speakers. Het onderwijs in de Engelse 
taal is erop gericht de kinderen in staat te stellen het Engels te gebruiken als communicatiemiddel. 
Hoewel communicatie zowel mondeling als schriftelijk kan verlopen, leggen wij het accent 
duidelijk op het mondelinge aspect. We proberen de kinderen eenvoudig Engels te leren verstaan 
en spreken. Bij het lezen besteden we aandacht aan de correcte uitspraak en aan de betekenis. 
Opdrachten waarin situaties moeten worden (na)gespeeld stimuleren het mondeling taalgebruik. 
Groep 1 tot en met 3 krijgt les van de leerkracht zelf 
Groep 4 tot en met 8 krijgt de ene week les van de leerkracht en de andere week van een 
vakleerkracht. 
 
 

20. Schrijfonderwijs 

De voorbereidende schrijfoefeningen in de kleutergroepen en in groep 3 zijn de basis voor het 
echt leren schrijven. Vanaf groep 3 wordt er gebruik gemaakt van een methode om aan elkaar te 
leren schrijven. Hierbij gebruiken we de methode: ‘Klinkers’, die aansluit bij de methodiek om te 
leren lezen. De kinderen schrijven de letters die ze in de leesles hebben leren lezen. Op deze 
manier ontwikkelen de leerlingen het technisch schrijven als een functionele vaardigheid. Ze 
brengen wat ze geleerd hebben meteen in de praktijk. In groep 3 en 4 werken de leerlingen aan 
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het aanvankelijk schrijven. Hier staat het aanleren van de schrijfletters in kleine en hoofdletters 
centraal. In groep 5 en 6 wordt het schrijven verder geautomatiseerd, waarbij vanaf groep 6 ook 
het schrijven op tempo aan bod komt. Vanaf medio groep 6 leren de kinderen met een vulpen te 
schrijven. Deze wordt door school aangeschaft en éénmalig aan uw kind geleverd. Als uw kind een 
tweede exemplaar nodig heeft, vragen we u om de kosten te vergoeden. 
 

20.1. Linkshandigheid 

Omdat leerkrachten minder druk op kinderen uitoefenen om rechts te schrijven, is het aantal 
linkshandige schrijvers de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Slechts een gering percentage van de 
kinderen (5%) is echt linkshandig, 70% is rechtshandig en 25% heeft geen voorkeurshand. Met 
behulp van speciale testen stellen wij de voorkeurshand van het kind vast. Onze schrijfmethode 
Klinkers geeft bewust geen aparte methodiek voor linkshandigen. Met een aantal aanvullingen zijn 
ook linkshandige kinderen binnen de methode goed te helpen. De gehanteerde vulpen kan zowel 
door linkshandige als rechtshandige mensen gebruikt worden. 
 
 

21. Rekenen en wiskunde 

21.1. Werkwijze 

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht 
besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren 
dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt 
tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen (om de basisvaardigheden 
goed in te slijpen). 
 
Vergeleken met het traditionele rekenen is het programma uitgebreid en kent het een aantal 
nieuwe elementen. Met name het leren werken met verschillende oplossingsstrategieën is hierbij 
essentieel. 
De nieuwe onderdelen komen vooral aan de orde in de thema’s. Daarbij gaat het erom dat de 
kinderen bepaalde problemen gezamenlijk oplossen. De vraagstukken die aan de orde worden 
gesteld, sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. We gebruiken voor ons reken- en 
wiskundeonderwijs de methode ‘Wereld in Getallen’. 
 
 

21.2. Verscheidenheid aan stof 

De rekenstof is verdeeld in drie onderdelen: 
 leerkrachtgebonden lessen; 
 zelfstandig werken; 
 een verrijkingsprogramma. 

 
De gemiddelde leerling zal weinig moeite hebben met het basisprogramma en dit vlot kunnen 
doorlopen. Degenen die dat niet kunnen, krijgen verlengde instructie en extra oefenmateriaal. 
Voor de goede rekenaars is er aanvullende stof in de vorm van een verrijkingsprogramma. Wij 
proberen te bereiken dat alle leerlingen (ook de minder sterke rekenaars) het 
minimumprogramma beheersen. Als wij voorzien dat dit niet zal lukken, kan - na overleg met de 
ouders - een persoonlijke leerlijn ontwikkeld worden. 
 
 

22. Omgaan met ICT 
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De PCOW werkt er hard aan om ook ICT-gebruik en -vaardigheden in de klas te stimuleren. Om dit 
mogelijk te maken is de school in het schooljaar 2019 -– 2020 gestart met het aanpassen van de 
ICT-infrastructuur, zodat de school ook op dit gebied de komende jaren toekomstbestendig is. 
Wanneer dit is gerealiseerd, kan de Herenwegschool haar aandacht richten op het structureel 
gebruik van de computer op school. Om het computergebruik op school te stimuleren heeft de 
Herenwegschool een ICT-coördinator aangesteld. Dat is een leerkracht die het schoolbeleid op het 
gebied van informatietechnologie coördineert en begeleidt. 
 

22.1. Computers 

De school heeft de ambitie om vanaf het schooljaar 2019 - 2020 te werken met Chromebooks. 
 
De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen minstens één keer per week les op de computer van hun 
eigen leerkracht, een hulpouder of van de ICT-coördinator. Ze worden dan wegwijs gemaakt in het 
gebruik van de computer en krijgen daarnaast een cursus tekstverwerken (Word) en leren werken 
met een grafisch programma (Paint), een digitale encyclopedie (Encarta), een spreadsheet 
programma (Excel) en een presentatieprogramma (Power Point). 
De kinderen uit de bovenbouw kunnen hun werkstukken op bepaalde tijden zelfstandig in het 
computerlokaal uit werken. Ook leren zij daar het internet gebruiken. De internetverbinding van 
school is beschermd middels een filter. Dit betekent dat de kinderen niet vrij over het net kunnen 
surfen en daardoor meer veiligheid is gegarandeerd. Er worden op school steeds meer 
programma’s gebruikt die deel uitmaken van onze lesmethoden. Sommige van deze programma’s 
zijn interactief; zij bieden niet alle kinderen dezelfde leerstof aan, maar bepalen zelf wat een kind 
op een bepaald moment nodig heeft. Een voorbeeld van een dergelijk programma is gekoppeld 
aan Wereld in Getallen en Maatwerk, waarmee in de groepen 3 t/m 8 gewerkt wordt. 
 
De computer wordt voor alle leerlingen ingezet, maar vervult zeker ook een belangrijke rol als 
extra hulpmiddel bij leermoeilijkheden. 
 

 

22.2. Het digitale schoolbord 

Op de Herenwegschool wordt gewerkt met digitale schoolborden of touch screens. De invoering 
van deze hulpmiddelen is snel gegaan en de leerkrachten scholen zich voortdurend bij om het 
bord zo doeltreffend mogelijk te kunnen gebruiken. De mogelijkheden hiermee zijn ongelooflijk 
groot en helpen de leerkrachten om het onderwijs aantrekkelijker aan te bieden. 
 
 

23. Actief burgerschap en sociale integratie 

Scholen in Nederland zijn sinds 2006 verplicht om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in 
de Nederlandse samenleving: actief burgerschap en sociale integratie. Actief burgerschap is de 
bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve 
bijdrage aan te leveren. Sociale integratie betreft de deelname van burgers (ongeacht hun 
etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving. Deelname in de vorm van sociale 
participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid en betrokkenheid 
bij uitingen van de Nederlandse cultuur. 
 
Op onze school vinden wij actief burgerschap en sociale integratie belangrijk. Onze school staat 
midden in de samenleving. De samenleving lijkt zich steeds meer te richten op individualisering. 
Daardoor neemt de sociale binding af. De plichten en rechten die horen bij burgerschap raken 
meer op de achtergrond. Wij denken dat meer menselijke solidariteit, omgangsvormen, een 
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bepaalde mate van sociale controle, kortom burgerschapsgedrag, bijdraagt aan de sociale binding 
in onze maatschappij.  
Wat willen we de kinderen leren op dit gebied:  
 hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger;  
 zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen;  
 hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving 

een belangrijke rol spelen; 
 respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen tussen mensen;  
 zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en van anderen;  
 zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht als verkeersdeelnemer;  
 met zorg om te gaan met het milieu. 

 
De kinderen verkeren op school in grote groepen leeftijdgenoten, die allemaal van elkaar 
verschillen. Onze kinderen leren met die verschillen om te gaan en leren tevens met anderen op 
voet van gelijkwaardigheid samen te werken. Op deze wijze worden ze voorbereid om in de 
maatschappij goed te kunnen functioneren. Leerlingen nemen zelf deel aan het maatschappelijke 
leven in uiteenlopende situaties: op straat, bij sport, in clubjes, bij familie, onder vrienden. Wij 
benutten die ervaringen en stimuleren kinderen in hun maatschappelijke participatie. Het 
bereiken van de betreffende doelstellingen doen we niet door middel van een apart schoolvak, 
maar door een manier van lesgeven waarbij onze leerlingen uitgedaagd worden om na te denken 
over hun rol als burger in onze samenleving. De ontwikkeling van burgerschap komt tijdens 
diverse lessen aan de orde (onder andere tijdens de lessen van het Kleuterplein, Alles-in-1 en de 
godsdienstlessen). Daarnaast proberen we burgerschap ook actief te integreren en op deze 
manier de leerlingen zelf te laten ervaren wat burgerschap werkelijk inhoudt. Wij stimuleren de 
leerlingen om zelf taken aan te pakken, waarmee zij bijdragen aan gemeenschapsbelangen op 
buitenschools terrein en betrekken daar ook buitenschoolse connecties bij. Wij zoeken 
mogelijkheden voor leerlingen om een actievere rol te spelen in de schoolgemeenschap met meer 
verantwoordelijkheden voor besluitvorming en uitvoering. Participatie is een kernbegrip in dit 
verhaal.  

 
Een aantal voorbeelden ter verduidelijking:  
 kinderen hebben een inbreng bij het opstellen van regels; 
 kinderen worden betrokken bij het keuzeproces met betrekking tot de aanschaf van een 

nieuw speeltoestel op het plein; 
 kinderen worden uitgedaagd om zelf met een voorstel te komen voor de jaarlijkse actie 

voor ‘het goede doel’; 
 kinderen nemen taken en verantwoordelijkheden op zich met betrekking tot hun klaslokaal 

en de schoolomgeving; 
 kinderen zijn betrokken bij de jaarlijkse herdenking op 4 mei; 
 kinderen bezoeken Huize Willibrord en Sophiekehuis; 
 kinderen krijgen les over de blinde geleidehond; 
 kinderen krijgen les van een soldaat en les over de voedselbank. 

 
 

24. Verkeer 

Onze school vindt verkeerseducatie belangrijk. Daarom besteden wij hier binnen onze school veel 
aandacht aan. Wij willen daarmee voldoen aan de geldende kerndoelen zoals die in de wet op het 
basisonderwijs zijn geformuleerd. 
Jonge kinderen worden in het verkeer vaak begeleid door hun ouders. Zij zijn als eerste 
verantwoordelijk voor de verkeersopvoeding, maar staan daarin niet alleen. Een belangrijk 
onderdeel van het methodisch verkeersonderwijs vinden wij het toepassen van de theorie in de 
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praktijk. Door praktische oefening op het schoolplein en in de schoolomgeving (drie keer in het 
jaar) leren kinderen zich stapsgewijs ontwikkelen tot zelfredzame weggebruikers. Ouders worden 
daarbij actief betrokken en er is veel aandacht voor het verkeer in de schoolomgeving. Kinderen 
krijgen kennis van de borden en regels en ontwikkelen verkeersvaardigheden. Ze leren daarbij hun 
gedrag af te stemmen op het gedrag van andere weggebruikers: anticiperen en reageren. 
Wij kiezen ervoor om binnen het Zuid-Hollandse programma ‘SCHOOL op SEEF’ bij te dragen aan 
de veilige, zelfstandige mobiliteit van kinderen. Daarom bieden wij hen in alle leerjaren actueel 
verkeersonderwijs, zowel theorie als praktijk. Wij werken met het ‘Schoolactieplan Verkeer’, 
waarin onder andere concrete afspraken staan over de uitvoering van verschillende 
verkeersactiviteiten. 
Daarnaast onderhouden we regelmatig contact met de ouders, om verkeersonderwijs 
en -opvoeding optimaal op elkaar af te stemmen en werken we samen met de gemeente en 
andere organisaties om de omgeving van de school en de routes van de kinderen zo veilig mogelijk 
te krijgen en te houden. Er zijn verkeersouders actief op school. 
 
 

25. Opbrengstgericht en handelingsgericht werken 

In de afgelopen jaren zijn wij anders naar het onderwijs gaan kijken. U herkent het vast nog wel; 
als gestart wordt met het rekenonderwijs pakt iedereen zijn rekenboek en alle leerlingen starten 
met dezelfde les. Voor sommige leerlingen is de les erg gemakkelijk, voor anderen (te) moeilijk. De 
leerkracht keek niet naar de individuele leerling, maar naar het gemiddelde niveau van de klas. Zo 
werken wij niet meer, wij kijken veel meer naar wat de leerling nodig heeft. 
 
Een uitleg: 
Wij vinden het belangrijk regelmatig te kijken naar de leerresultaten van alle leerlingen. Uit 
analyse van de leerresultaten kan blijken dat een leerplan voor een leerling of een groepsplan 
moet worden aangepast om de leerling optimaal te laten presteren. Om onze leerdoelen te 
bereiken gaan wij uit van de onderwijsbehoeften van het kind. Wat heeft het kind nodig?  

 
Binnen een groep zijn er kinderen die de aangeboden stof sneller of juist langzamer oppakken. De 
leerlingen worden uitgedaagd op het niveau dat zij aan kunnen. 
 
Deze differentiatie heeft tot gevolg dat sommige leerlingen minder leerstof hoeven te herhalen en 
daarvoor in de plaats verdiepings- en / of verrijkingsstof aangeboden krijgen, en dat andere 
leerlingen juist meer herhaling krijgen aangeboden omdat zij dit nodig hebben. 
Om dit alles goed te kunnen organiseren, maken leerkrachten een groepsplan. Hierin staat per vak 
waar de leerlingen zijn ingedeeld en welke stof zij moeten maken. Vier keer per jaar wordt het 
plan geëvalueerd door de leerkracht en de intern begeleider. Waar nodig wordt het groepsplan 
aangepast. Wij noemen dit handelingsgericht werken. Enkele uitgangspunten van 
handelingsgericht werken zijn: 
 
 Het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling. 

Leerlingen verschillen in onderwijsbehoeften. Daar waar de ene leerling behoefte heeft aan 
extra uitleg voor bijvoorbeeld rekenen, kan de andere leerling voor dit vak verdiepingsstof 
aangeboden krijgen. 
 

 Preventief en proactief denken en handelen. 
De leerlingenzorg richt zich niet op uitvallers, maar juist op vroegtijdig signaleren en 
daarnaar handelen. 
 

 Positieve aspecten van leerling, leerkracht en ouders accentueren. 
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Wij gaan uit van de positieve kwaliteiten van het kind. Welke aanpak werkt wel en onder 
welke omstandigheden? 
 

 Impulsen voor kwaliteitsverbetering. 
Het team evalueert / meet de kwaliteit van het onderwijs, de leerlingenzorg en de 
leeropbrengsten. Hiermee beogen wij kwaliteitsverbeteringen door te voeren. 
 

 Ouders zijn belangrijke partners. 
Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is 
noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren. 

 

25.1. Het werk in de klas 

De belangrijkste plek waar uw kind deze basis krijgt en moet ervaren is natuurlijk in de groep bij de 
leerkracht. Deze zorgt ervoor dat elk kind leert op eigen niveau en zich verder kan ontplooien, 
gebruikmakend van zijn sterke kanten. De toetsen in de groep en de signaleringsonderzoeken 
helpen ons te kijken of wij op de goede weg zitten. Dit wordt allemaal in een groepsplan verwerkt. 
Als blijkt dat de aandacht in de groep niet genoeg is, kan er tijdelijk in de school remedial teaching 
worden ingezet met als doel in korte tijd het leren of de werkhouding een impuls te geven. Dit 
wordt omschreven in een individueel handelingsplan en besproken met de ouders. Soms zien wij 
ook dat dit niet genoeg is, dan gaan wij met de ouders in overleg over de vervolgstappen. 
Eventuele mogelijkheden kunnen extra ondersteuning buiten school, een intelligentie-onderzoek, 
etc. zijn. Wij kunnen daar een externe instantie voor hulp bij vragen. De SAD speelt hierbij een 
belangrijke rol. Vanuit de school neemt de intern begeleider, als coördinator van de zorg, een 
belangrijke rol in. 
 

25.2. Zelfstandig werken 

Één van de doelstellingen van de basisschool is het bevorderen van de sociale redzaamheid. Dat 
houdt in dat wij de kinderen moeten leren de meest elementaire problemen zoveel mogelijk 
zelfstandig op te lossen. Ze moeten zelfredzaam zijn: zichzelf kunnen redden. Zelfstandig werken 
wil zeggen, dat een kind het werk zoveel mogelijk zelfstandig en efficiënt doet. Een kind kan in de 
problemen komen, doordat het bij moeilijkheden niet altijd direct een beroep op de leerkracht 
kan doen. Wij leren het kind om te gaan met uitgestelde aandacht. Je kunt bijvoorbeeld met iets 
anders verder gaan, of je kunt hulp vragen bij een andere leerling. We proberen een kind ook te 
leren dat het een aantal moeilijkheden kan voorzien. Dat begint met werk goed plannen en 
indelen. Het is belangrijk dat kinderen van tevoren nagaan of de materialen die ze nodig hebben 
aanwezig zijn. Dat voorkomt dat ze later misgrijpen en daardoor niet verder kunnen. Het is prettig 
als je jezelf kunt redden. Dat vergroot je onafhankelijkheid en sterkt je zelfvertrouwen. Zelfstandig 
werken leert de kinderen verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen te dragen. Daarnaast 
leren ze naar elkaar te luisteren, elkaars hulp en vragen te accepteren en taken beter te overzien 
en te begrijpen. Een stapje verder gaat de ontwikkeling van het coöperatief leren. Hierbij leren we 
de kinderen om gebruik te maken van elkaars specifieke talenten. 
 
Wij vinden zelfstandig werken belangrijk voor zowel de algemene ontwikkeling van het kind, als 
wel ter voorbereiding op de activiteiten in het voortgezet onderwijs. Het 'zelfstandig werken' 
wordt dan ook in alle groepen toegepast. AI in de groepen 1 en 2 wordt de leerlingen een 
bepaalde mate van zelfstandigheid aangeleerd. In alle groepen wordt dagelijks zelfstandig 
gewerkt. De leerlingen delen zelf in welke taken op welk tijdstip gemaakt worden. Buiten het 
zelfstandig werken om worden de leerlingen in andere lessen ook uitgedaagd om zelfstandig tot 
oplossingen te komen en eigen strategieën te bedenken. Leerlingen leren ook om elkaar hulp te 
bieden en mogen bepaalde taken zelf corrigeren. Tijdens het 'zelfstandig werken' voert de 
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leerkracht observaties uit of werkt hij / zij met leerlingen, individueel of in kleine groepjes. 
 

25.3. Huiswerk in de midden- en bovenbouw 

Vanaf groep 4 wordt er met enige regelmaat huiswerk gegeven, zoals het automatiseren van tafels 
van vermenigvuldiging en het leren van dicteewoorden. Gedurende het schooljaar krijgen de 
leerlingen van groep 5 huiswerk aangeboden. In de groepen 6, 7 en 8 wordt het huiswerk 
structureel. Het gaat dan allereerst om het zorgvuldig leren invullen van de agenda. Het maakwerk 
is bedoeld als extra oefening van het op school geleerde of het beantwoorden van vragen en het 
maken van opdrachten. Het leerwerk wordt overhoord en met een cijfer gewaardeerd. Wanneer, 
met name in groep 7 en 8, het huiswerk voor de gehele week wordt opgegeven kunnen de 
kinderen ervaring opdoen met het inpassen van het huiswerk in hun andere activiteiten, zoals 
sport, muziekles, partijtjes, etc. 
 
Uiteraard moet er zorgvuldig over gewaakt worden, dat het huiswerk niet een te grote aanslag 
pleegt op de vrije tijd van het kind. Wij moeten ons realiseren dat niet elk kind even snel en 
effectief zijn leer- en maakwerk verricht. Daarom wordt er ook systematisch aandacht besteed 
aan: hoe leer jij je huiswerk, wat is voor jou de geschiktste tijd en plaats. 
 
 

26. Sociaal-emotionele vorming ‘Kinderen en hun sociale talenten’ 

Zowel in onze maatschappij als in het onderwijs neemt de belangstelling toe voor het gericht 
aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden. Aanvankelijk kwam deze belangstelling voort uit 
de behoefte om probleemgedrag te bestrijden en ongewenst gedrag te voorkomen. Tegenwoordig 
gaat men uit van een meer positieve benadering. 
 

27. Kunstzinnige oriëntatie 

In de kerndoelen staan de volgende omschrijvingen:  
 De kinderen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en 

ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 
 De kinderen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 
 De kinderen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 

cultureel erfgoed. 
 

27.1. Muziek 

Ons muziekonderwijs omvat de volgende onderdelen: 
 dansen; 
 bewegen op muziek; 
 ritmisch lopen; 
 het bespelen van eenvoudige muziekinstrumenten; 
 improviseren; 
 luisteren naar klassieke en moderne muziek; 
 spreken over muziek; 
 zingen. 

 
Binnen onze muziekmethode komen de genoemde onderdelen systematisch en op een 
gevarieerde wijze aan de orde. Regelmatig vinden er op school speciale activiteiten plaats die in 
het verlengde liggen van het muziekonderwijs. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de 
maandsluitingen, bij activiteiten rondom de Kinderboekenweek en bij de afscheidsmusical van 
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groep 8. Daarbij speelt het plezier, dat actief en passief muziek beoefenen oplevert misschien wel 
de grootste rol. 
 

27.2. Drama 

We gebruiken de methode ‘Moet je doen’ als bronnenboek voor het vak drama. Ook tijdens 
andere lessen komt drama aan de orde. Denk aan het spelen van een rollenspel bij taalactiviteiten 
of tijdens de lessen van Leefstijl. 
 

27.3. Tekenen 

Tekenen is voor kinderen een manier om uiting te geven aan hun gevoelens. Maar niet alleen het 
uiten is daarbij van belang, ook het resultaat telt. Als kinderen bepaalde technieken beheersen en 
in staat zijn om te gaan met verschillende materialen, vergroot dat hun uitingsmogelijkheden. 
Uiten is vaak een kwestie van durf. De stimulerende rol van de leerkracht is daarbij belangrijk. 
Uitgangspunt bij ons tekenonderwijs is het aanleren van een aantal basistechnieken met de meest 
gebruikelijke materialen, zoals potlood, verf, krijt en wasco. Ook het aanleren van 
beeldkenmerken zoals ruimte, perspectief, overlapping komt aan bod. Bij de keuze van de 
onderwerpen gaan we uit van de belevingswereld van het kind. Soms zal er sprake zijn van een 
vrije onderwerpkeuze en in andere gevallen is de opdracht gerichter. Dat is bijvoorbeeld het geval 
als er decors of andere materialen voor de afscheidsmusical van groep 8 moeten worden gemaakt. 
Het tekenen staat dan in dienst van een ander expressievak. Materialen en technieken komen 
binnen het tekenonderwijs systematisch aan de orde. 
 

27.4. Handvaardigheid 

In de loop van de schoolloopbaan van het kind komen binnen deze vakgebieden allerlei 
technieken aan de orde, zoals kleien, houtbewerken, linoleum snijden, sieraden en poppen 
maken. Hierbij maken we gebruik van de methode ‘Laat maar zien’. Ook werken de kinderen met 
materialen als papier-maché, gips, karton, blik, textiel en kosteloos materiaal. Door middel van de 
beeldende vorming wordt de waarneming van het kind verder ontwikkeld. Als je iets wilt maken, 
moet je immers eerst goed kijken of voelen. Verder worden de fantasie en creativiteit ontwikkeld 
en worden de fijne en grove motoriek gestimuleerd. 
 

27.5. Culturele vorming 

Dankzij een intensieve samenwerking tussen de Wassenaarse basisscholen en een externe 
culturele organisatie wordt aan de kinderen gedurende hun schoolloopbaan een evenwichtig 
cultureel programma aangeboden. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de 
scholen, organiseert voor alle groepen jaarlijks culturele activiteiten in samenwerking met diverse 
culturele instanties. Deze voorstellingen worden per leeftijdscategorie aangeboden en sluiten 
daardoor goed aan bij de belevingswereld van de kinderen. De aard van de activiteiten varieert: 
theatervoorstellingen, poppenkast, film, gastlessen of demonstraties door kunstenaars, optredens 
van musici, etc. 
 
 

28. Bewegingsonderwijs en sport 

Kinderen bewegen veel en graag. Het behouden van die actieve leefstijl is een belangrijke 
doelstelling van het bewegingsonderwijs. De lessen bewegingsonderwijs / gymnastiek worden 
vanaf groep 2, één à twee2 keer per week gegeven door de vakleerkracht Remco van der Kroft . 
Voor de leerlingen is tijdens deze lessen het dragen van gymnastiekkleding en stevige 
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gymschoenen (geen turnschoentjes) verplicht. 
 
De leerstof is onderverdeeld in: 
 spel en beweging; 
 gymnastiek; 
 ritmiek. 

 
Het eerste onderdeel spreekt voor zich. 
Bij het onderdeel gymnastiek oefenen de leerlingen volgens een gestructureerd schema allerlei 
technische bewegingsvaardigheden. 
 
Het onderdeel ritmiek bevat het ritmisch bewegen met behulp van hoepels e.d. en het bewegen 
op muziek. De lessen zijn bewegingsintensief en vaak ook creatief. Wij proberen de kinderen zo 
intensief, verantwoord en leuk mogelijk te laten bewegen. Daarom werken we veelal in groepen. 
Vaak gebeurt dat met het gebruik van verschillende toestellen tegelijk. De kinderen komen op 
deze wijze vaak aan de beurt en bewegen dus veel. 
 
Op de Herenwegschool vinden wij het belangrijk dat we ook zorg dragen voor een ander. Vanuit 
deze gedachten sporten de leerlingen van de groepen 7 en 8 met dementerende ouderen. Deze 
sportlessen worden begeleid door buurtsportcoaches en verpleegkundigen. 
 

28.1. Veiligheid 

Veiligheid is een veelomvattend begrip. Wij onderscheiden ‘technische’ veiligheid, zoals eisen aan 
de lokalen, verlichting en het meubilair. Maar ook de bescherming tegen pesten, bedreiging, 
ongewenste intimiteiten, geweld en discriminatie. De school heeft een pestprotocol. 
 
In het veiligheidsplan van onze school, het zogenaamde arboplan (volgens de 
Arbeidsomstandighedenwet) zijn veel afspraken hieromtrent vastgelegd. Dit arboplan is aanwezig 
op de school. Naar aanleiding van dit plan worden er jaarlijks enkele ontruimingsoefeningen 
gehouden. 
 
Ten aanzien van de brandveiligheid heeft de Herenwegschool een gebruikersvergunning, 
afgegeven door de brandweer. Dat betekent dat de brandveiligheid is onderzocht en goed is 
bevonden 
 
Zowel ouders als leerkrachten en leerlingen worden regelmatig bevraagd op veiligheidsaspecten. 
 

28.2. Schoolzwemmen 

De groepen 3 en 4 zwemmen om de week in het zwembad. Dit wordt bekostigd door de 
gemeente. 
 

28.3. Sporttoernooien 

De Wassenaarse Schoolsportcommissie organiseert ieder jaar een lijnbaltoernooi in sporthal De 
Schulpwei, zwemwedstrijden in het Sterrenbad, handbal-, voetbal- en slagbalwedstrijden. Voor de 
meeste activiteiten wordt geoefend en uiteindelijk een wedstrijdteam samengesteld. 
 
 

29. Keuze vervolgonderwijs en resultaten 
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Bij het kiezen van de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs geven wij als school een 
advies. Bij het opstellen van het advies houdt de school rekening met verschillende factoren:  
 de toetsen van het leerlingvolgsysteem; 
 sociaal-emotionele ontwikkeling; 
 motivatie en werkhouding.  

 
Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is adequate aanvullende informatie nodig om 
het advies vast te stellen en te onderbouwen. 
 

29.1. Hoe verloopt het proces naar het advies? 

Aan het begin van het schooljaar wordt voor de ouders van groep 8 een informatieavond 
georganiseerd. Op deze avond wordt uitgebreid stilgestaan bij dit onderwerp, door middel van 
een PowerPoint presentatie over het voorgezet onderwijs. Er wordt met de ouders stap voor stap 
gekeken wat er dit jaar gaat gebeuren. 
Rond de kerstperiode worden de adviezen van de leerlingen bepaald door een commissie. Deze 
bestaat uit de leerkracht groep 8, de leerkrachten die deze groep les gaven in groep 6 en 7, de 
intern begeleider / locatieleider en eventueel de remedial teacher. Naast de opbrengsten worden 
werkhouding en gedrag meegenomen in het advies. 
Rond deze periode gaan de kinderen ook oefenen voor de Cito-eindtoets. Dit om ervoor te zorgen 
dat de leerlingen vooral de vraagstelling van deze toetsen begrijpen. 
 
In januari zijn de adviesgesprekken met ouders en leerlingen. De leerlingen worden uitgenodigd, 
met de ouders, om het advies in ontvangst te nemen. Daarna gaan wij vanuit school naar 
meerdere scholen voor middelbaar onderwijs. De leerlingen kunnen deelnemen aan één of 
meerdere lessen. In die periode kunnen ouders hun kind aanmelden bij een school voor 
middelbaar onderwijs. 
 
De uitslag van de eindtoets basisonderwijs zien wij als een second opinion. Mocht het advies van 
school erg afwijken met de uitslag van de eindtoets, dan maken wij met de ouders een afspraak 
om dit te bespreken. 
 
Het gehele jaar zal er met de kinderen gepraat worden over het voorgezet onderwijs, zullen er 
doelen gesteld worden en zijn zij bezig met projecten over dit onderwerp. Op deze manier hopen 
wij de leerlingen voldoende voor te bereiden op het middelbaar onderwijs. 
 
 

29.2. Aanmelding voortgezet onderwijs 

In de periode van begin februari tot aan de derde week van maart kunnen leerlingen worden 
aangemeld bij de scholen voor voortgezet onderwijs. De ouders melden hun kind zelf aan bij het 
voortgezet onderwijs. Zij ontvangen hierna een schriftelijke bevestiging van de school voor 
voortgezet onderwijs. 
 

29.3. Toelating en plaatsing van voortgezet onderwijs 

Toelating tot de brugklas gebeurt op basis van advies van de basisschool en de uitslag van een 
eindtoets, voor onze school geldt de Cito-eindtoets. Plaatsing in een specifieke brugklas (havo / 
vwo of vmbo / havo) hangt af van de combinatie van advies- en toetsgegevens en de wensen van 
ouders en leerlingen. 
 

29.4. Als u het er niet mee eens bent? 
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De staatssecretaris heeft bepaald dat het advies van de basisschool leidend moet zijn bij de 
toelating tot het voortgezet onderwijs. De basisscholen hanteren de ‘Plaatsingswijzer’, zoals 
opgenomen in Onderwijs Transparant. Bij de Plaatsingswijzer wordt uitgegaan van de 
toetsgegevens van groep 6 t/m 8. Daarnaast wordt ook gekeken naar het kind als geheel. Er wordt 
onder andere gekeken naar doorzettingsvermogen, gedrag, nauwkeurigheid, tempo, houding ten 
aanzien van leren en sociale vaardigheden. 
 
Wanneer ouders het niet eens zijn met het schooladvies dat het kind gekregen heeft, kunnen ze in 
gesprek gaan met de leerkracht of de directeur van de school. Indien de ouders en de school er 
samen niet uitkomen, kunnen de ouders gebruik maken van de klachtenregeling van de school. 
Ook is er de mogelijkheid van bovenschoolse bemiddeling als de ouders en de school van mening 
verschillen over het schooladvies. 
 

 

29.5. Plaatsingen het voortgezet onderwijs 

In de laatste jaren zijn door de school de volgende adviezen uitgebracht: 
 

 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 -2018 2018 - 2019 2019 - 2020 
VMBO BB en 
KB 

7  1  2 

MAVO / GL 6 6 6 6 4 
MAVO / 
HAVO 

   5 6 

HAVO 17 11 12 13 9 
HAVO / VWO    10 8 
VWO 15 29 25 12 21 

 
 

30. Contacten met ouders 

Het is belangrijk dat u als ouder weet hoe het met uw kind op school gaat. Daarbij gaat het niet 
alleen om de prestaties, maar zeer zeker ook om de vraag of het kind zich op school prettig voelt. 
U kent uw eigen kind het beste, dus is het belangrijk dat u ook zelf het initiatief neemt tot contact. 
Voor en na schooltijd is er altijd de mogelijkheid om de leerkracht even aan te schieten. De 
leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor u. De intern begeleider is verantwoordelijk voor alle 
extra zorg rondom de leerlingen. 
 
Als school vinden wij het erg belangrijk om goed contact te hebben met u als ouders. Enkele 
weken nadat uw kind hier op school gestart is, volgt een gesprek met de intern begeleider. Doel 
van dit gesprek is om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van uw kind. Dit wordt 
verwerkt in een verslag en wordt toegevoegd aan het leerlingendossier. Dit gesprek dient tevens 
als een nadere kennismaking met de school. 
 
De school organiseert jaarlijks voor u een aantal avonden. Aan het begin van het schooljaar 
starten wij met een informatieavond. U wordt geïnformeerd over het komende leerjaar. Welke 
leerstof krijgt uw kind, welke activiteiten worden voor dit leerjaar georganiseerd, wat verwacht de 
school van de ouders en, waar nodig, maken wij met u afspraken. 
 
In het najaar en in juni heeft de leerkracht met u een voortgangsgesprek over uw kind. Hoe 
ontwikkelt uw kind zich op sociaal emotioneel gebied en op de leergebieden. Ook willen wij graag 
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van u horen hoe het met uw kind thuis gaat. Zowel op de informatieavond als bij de twee 
voortgangsgesprekken, verwachten wij alle ouders op school. Wij vinden het belangrijk om met u 
te praten over uw kind, ook al ontwikkelt uw kind zich prima. Wij stellen ons altijd de vraag; wat 
kan nog beter, waar kunnen wij nog meer aan werken? Samen met u willen wij uw kind zo goed 
mogelijk op weg helpen naar volwassenheid. 
 
Wij geven per schoolseizoen twee keer een rapport uit. In februari en in juni krijgen de leerlingen 
een rapport mee. Als wij het rapport mee naar huis geven, dan hebben wij daadwerkelijk ook een 
goed beeld van de ontwikkeling van uw kind. Het kind zit dan vijf à zes maanden bij de 
leerkracht(en) in de klas en ook de nodige toetsgegevens zijn verwerkt in de cijfers. Naar 
aanleiding van dit rapport kunt u een afspraak maken op school. Wij verwachten alleen ouders die 
het rapport met de leerkracht willen bespreken of iets te vragen hebben over het rapport. Als het 
rapport conform de verwachting is, hoeft u zich niet aan te melden. 
 
Als er ontwikkelingen zijn die wij graag met u bespreken, dan nodigen wij u uit voor een gesprek. 
Wilt u iets met ons delen, dan nodigen wij u van harte uit om een afspraak met de leerkracht te 
maken. 
 
Uw aanwezigheid en / of hulp bij bepaalde activiteiten wordt zeer op prijs gesteld. Voor uw 
kind is het leuk als u belangstelling toont, of de groep helpt bij een activiteit. Tevens bent u altijd 
welkom om na schooltijd met uw kind de klas in te lopen. Uw betrokkenheid bij het 
onderwijsgebeuren kunt u vergroten door de activiteiten van de ouderraad en 
medezeggenschapsraad te volgen of door plaats te nemen in één van beide raden. 
 

30.1. Informatieavonden 

Aan het begin van het schooljaar wordt er in iedere groep een informatieve avond georganiseerd. 
U kunt kennismaken met de nieuwe leerkrachten en met de andere ouders van de groep. Tijdens 
deze avond wordt in vogelvlucht het jaar met u doorgenomen. De informatie is praktisch en 
inhoudelijk van aard. We adviseren u met klem om deze avonden niet te missen. De ouders van 
vierjarigen worden uitgenodigd voor deze avond als hun kind in het eerste halfjaar op school 
komt. Voor de ouders van kinderen, die in het tweede halfjaar op school komen, wordt in januari 
een extra avond georganiseerd. 
 

30.2. Digitaal contact 

E-mail is een praktische manier om contact te leggen tussen school en ouders. Een korte vraag of 
oproep kan snel gerealiseerd worden. Houdt u er wel rekening mee dat een leerkracht de tijd 
krijgt om te reageren. Een groot aantal van de collega’s werkt namelijk in deeltijd. Bij urgente 
zaken is het dan efficiënter om telefonisch contact te leggen. E-mail is echter niet het 
communicatiemiddel dat het gesprek overbodig maakt. In geval van verschil van inzicht en 
discussie nodigen we u graag uit voor een persoonlijk gesprek. 
De website heeft als belangrijkste doel dat we zichtbaar zijn voor (nieuwe) ouders. De meeste 
informatie en (foto)verslagen worden gedeeld via Social Schools. 
 

30.3. Rapport 

Wij willen graag zo doeltreffend en concreet mogelijk rapporteren. Waar mogelijk doen we dit 
met behulp van cijfers. Vanaf groep 3 krijgt uw kind per schooljaar twee rapporten. Het rapport 
geeft een schriftelijk verslag over het functioneren van een kind in een bepaalde periode. Het gaat 
daarbij niet alleen om leerprestaties. We beoordelen ook de andere ontwikkelingsgebieden, zoals 
de sociaal-emotionele ontwikkeling. Vanaf groep 7 worden er cijfers gehanteerd in het rapport. 
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30.4. Oudergesprekken 

Als ouders heeft u er recht op om goed geïnformeerd te worden over de ontwikkeling van uw 
kind. Daarom is het belangrijk om regelmatig contact te hebben met de leerkracht die uw kind 
begeleidt. Ook vanuit school bestaat er behoefte aan informatie, want daardoor kan de leerkracht 
beter inspelen op de individuele leerling. Het uitgangspunt is dat we alle ouders twee keer per jaar 
in de gelegenheid stellen om een gesprek te voeren met de leerkracht. Het moment daarvoor kunt 
u mede zelf bepalen. 
Het kan misschien voor u belangrijk zijn om in een eerdere fase uw vragen te stellen of de 
leerkracht te informeren. Met deze opzet willen we bereiken dat er meer sprake is van 
wederzijdse informatie-uitwisseling. Op de kalender zijn bij iedere groep in de planning 
oudergesprekken opgenomen, zodat u daar met uw eigen agenda rekening mee kunt houden. In 
totaal zijn er vier gespreksavonden ingeroosterd. 
 
Als u een gesprek wilt aanvragen bij de leerkracht van uw kind, kunt u zich inschrijven via Social 
Schools. Het kan ook zijn dat de leerkracht u voor een gesprek uitnodigt. 
Om de gesprekken goed te kunnen voorbereiden én om geconcentreerd te blijven, is het 
maximum van acht afspraken op een avond gesteld. Het kan dus gebeuren dat de planning van de 
betreffende juf of meester al vol is en dan vragen we u om voor de volgende keer een afspraak te 
maken. 
 
De ouders van onze nieuwe vierjarige kleuters worden één maand voordat het kind start, 
uitgenodigd voor een gesprek bij de toekomstige leerkracht. Tijdens dit kennismakingsgesprek 
krijgt u de gelegenheid om veel te vertellen over uw kind. Als uw kind meer dan gemiddelde zorg 
nodig heeft, is er vanzelfsprekend ook meer tijd nodig voor overleg. Het blijft dan echt maatwerk 
en dát is onveranderd! Op de Herenwegschool werkt een aantal parttime leerkrachten. Zij hebben 
met elkaar een verdeling gemaakt, zodat u van te voren weet met welke leerkracht u het gesprek 
kunt voeren. We hopen dat u zich uitgenodigd voelt, want het begeleiden van de kinderen doen 
we tenslotte samen! 
 
 
 
 
 
 
 

31. Samenwerking met ouders 

31.1. Visie op ouderbetrokkenheid 

Wij zijn een laagdrempelige school, waarin de ouders hun vragen en 
problemen durven en ook mogen voorleggen. We proberen samen 
problemen in een prettige sfeer op te lossen, waarin we luisteren naar 
elkaars meningen en opvattingen. We zien de school als een 
verlengde van de opvoeding thuis, waarbij een goede samenwerking 
tussen team en ouders een eerste vereiste is. Wij verwachten dan ook 
van de ouders dat zij informatie over het kind die voor de school 
relevant is, aan ons doorgeven. We merken dat veel ouders zich betrokken voelen bij onze school 
en dat waarderen we. De school heeft de hulp van de ouders hard nodig, niet alleen voor hand- en 
spandiensten tijdens festiviteiten of andere gelegenheden, maar ook met betrekking tot het 
onderwijs zelf. We willen weten wat er onder de ouders leeft. 
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31.2. Ouders en het leren – Onderwijs doe je samen! 

School en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Goed en 
betekenisvol communiceren met ouders is dan ook een belangrijk uitgangspunt. Een goede 
communicatie tussen de leerkracht en ouders doet het sociaal-emotioneel functioneren, de 
werkhouding en de schoolprestaties van leerlingen toenemen (Marzano, 2007). 
Leerlingen leren beter en gaan met meer plezier naar school wanneer hun ouders zich betrokken 
voelen bij de school. Persoonlijk contact tussen de leerkracht en de ouders is hierbij cruciaal. 
Goede communicatie draagt ook bij aan een schoolcultuur waarin leerkrachten en ouders zij aan 
zij staan. Dit is gunstig voor het werkplezier van leerkrachten en het vertrouwen van ouders in de 
school (Booijink, 2007). 
 
10 criteria voor succesvol ouderbetrokkenheid: 
1. De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle 

informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met 
ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op 
ouderbetrokkenheid zichtbaar. 

2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het 
schoolbeleid. 

3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school. 
4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van 

leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.  
5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. 

Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken 
aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en 
gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers. 

6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop 
aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken, zowel binnen als buiten de 
school. 

7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. 
8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier 

om met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat er met 
deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacyregels hierbij in acht genomen. 

9. Ouders zijn aanwezig bij de startgesprekken en op de andere samen afgesproken 
contactmomenten. Daarbij is helder voor school en ouders wanneer aanwezigheid verwacht 
wordt en waarom. 

10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door 
iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, ect.).  

 

31.3. Achter de schermen 

Veel van de praktische werkzaamheden die leerkrachten en ouders op school verrichten zijn 
dagelijks zichtbaar. Er gebeurt echter ook veel belangrijk werk achter de schermen. 
Werk dat niet dagelijks, en zeker niet voor iedereen, zichtbaar is. We doelen dan met name op het 
werk dat gedaan wordt door de medezeggenschapsraad en de ouderraad. 
 

31.4. Medezeggenschapsraad (MR) 

Op de Herenwegschool is de directeur belast met de dagelijkse leiding op school. Belangrijke 
beslissingen moet de directeur nemen in overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Deze is 
samengesteld uit gekozen ouders en leerkrachten. De MR heeft adviesrecht en in zeer belangrijke 
zaken zelfs instemmingsrecht. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij het vaststellen van de 
schoolgids en het schoolplan. Door actief te zijn in de MR kunnen ouders en leerkrachten invloed 
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uitoefenen op de gang van zaken op school. Het standpunt van de MR weegt zwaar mee in de 
besluitvorming van de directeur.). De vergaderingen van MR zijn in principe openbaar. De 
highlights van een vergadering worden gecommuniceerd met de overige ouders via de weekbrief. 
Op de website vindt u meer informatie over de huidige bezetting van de MR. 
 

31.5. Ouderraad (OR) 

Een basisschool zonder ouderraad (OR) is nauwelijks voor te stellen. 
Het leven op school zou er beslist heel ander uitzien zonder de vele enthousiaste handen die door 
ouders worden toegestoken. Een deel van deze hulp wordt door individuele ouders gegeven. U 
kunt hierbij denken aan de hulp bij het lezen of bij de computers. 
 
Een andere vorm van ouderhulp krijgt vorm via de OR. Dat gebeurt onder andere bij het 
organiseren van schoolreisjes, sport- en speldagen, diverse feesten, fancy fair, braderie, 
sponsorloop, de deelname aan sporttoernooien, etc. Alle ouders wordt gevraagd om lid te worden 
van de OR. Het bestuur van de OR wordt jaarlijks uit en door de ouders gekozen op de 
jaarvergadering. Op deze jaarvergadering wordt ook de hoogte bepaald van de vrijwillige 
ouderbijdrage. 
Kinderen die de school een gedeelte van het schooljaar bezoeken, betalen een aangepast bedrag. 
Inning van het geld geschiedt bij voorkeur via automatische incasso.  

 
U wordt gevraagd daarvoor een eenmalige machtiging te ondertekenen. Alle activiteiten die onder 
de vlag van de OR plaatsvinden worden uit de ouderbijdrage bekostigd. 
 

31.6. Klassenouders 

In iedere groep wordt aan twee ouders gevraagd of zij de rol van klassenouder op zich willen 
nemen. Deze ouders spelen een rol in de communicatie tussen de ouders onderling en 
ondersteunen de leerkracht op een geweldige manier. 
 

32. Klachtenregeling 

32.1. Klachtenregeling PCOW 

De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat 
schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk van hun scholen vast te stellen en 
in te voeren. De landelijke ouderorganisaties, vakorganisaties, besturenorganisaties en 
schoolleidersorganisaties bereikten hierna een akkoord over één landelijk in te voeren 
modelklachtenregeling. Hiermee hoopten zij een zorgvuldige behandeling van klachten voor elke 
school te bereiken, waarbij zowel het belang van de betrokkenen als het belang van de school 
wordt gediend. De regeling geldt voor het primair en voortgezet onderwijs. Toch blijft het een 
model, dat desgewenst aangepast kan worden. De wetgever kent de (gemeenschappelijke) MR 
het instemmingsrecht toe met betrekking tot de vaststelling van de klachtenregeling aan de 
school. 
 
Als PCOW en school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school 
met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders 
gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken. 
 
Zoals hierboven beschreven, zijn scholen verplicht een klachtenregeling te hebben. In de 
klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en overige 
klachten. Onder machtsmisbruik verstaan wij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld 
en pesten. De overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, 
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toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen of de schoolorganisatie. Mocht er 
sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik ten opzichte van een leerling, 
dan kunt u een beroep doen op de (interne) contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon of 
een officiële klacht indienen bij de geschillencommissie.  
 
Op onze school is het de gewoonte dat bij een klacht de ouder en leerkracht hierover direct met 
elkaar in contact treden om een oplossing te bewerkstelligen in het belang van de betrokken 
leerling. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan is overleg met de 
contactpersoon mogelijk. Dat is op onze school juf Jeannet Balder (leerkracht groep 2). Mocht de 
klacht dan nog niet naar genoegen afgehandeld zijn, dan kan zij u verwijzen naar het bestuur van 
onze school. 
 
Indien nodig, kunt u de klacht officieel indienen bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. 
De Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs onderzoekt de klacht, hoort partijen en adviseert het 
bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het bestuur van de PCOW beslist wat ze 
met het advies doet en laat dat aan alle partijen weten. Het bestuur van de PCOW gaat ervan uit 
dat u met overige klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. 
Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directeur van de school terecht. Bent u daarna nog niet 
tevreden dan kunt u het schoolbestuur inlichten, dat samen met u naar een oplossing zal zoeken. 
 

32.2. De algemene klachtenregeling: 

Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het 
onderwijs. Het kan ertoe bijdragen dat er een klimaat heerst waarbij onvrede op de school aan de 
orde komt en de school maatregelen ter verbetering kan treffen. Ook in andere sectoren wordt 
een klachtenregeling als belangrijk element van de bewaking van de kwaliteit gezien. 
De klachtenregeling beoogt te bewerkstelligen dat klachten zoveel mogelijk worden opgelost door 
de school waarop zij zijn ontstaan. De regeling gaat ervan uit dat de scholen er, met het oog op de 
verantwoordelijkheid die zij hebben voor hun functioneren en de mogelijke gevolgen ingeval zij 
niet goed functioneren, belang bij hebben klachten van leerlingen en ouders zorgvuldig af te 
wikkelen. Afwikkeling van ingediende klachten kan op een aantal wijzen geschieden. Zo is het 
denkbaar dat de klachtencommissie van oordeel is dat zij niet de geëigende instantie is om de 
klacht te behandelen. In dat geval kan de klager worden geadviseerd zich van een ander 
instrument te bedienen. De gebruikelijke situatie zal echter zijn dat de behandelende instantie de 
klacht in behandeling neemt en daarover een oordeel uitspreekt. Voorts is het denkbaar dat de 
behandelende instantie niet tot een oordeel komt over een klacht, hoewel dat redelijkerwijs wel 
zou moeten gebeuren. In dit laatste geval is het mogelijk de inspecteur bij de klacht te betrekken. 
Dit op grond van de algemene bevoegdheid die de inspectie heeft op het punt van het toezicht op 
de scholen. 
 
Ons schoolbestuur heeft een regeling getroffen voor de behandeling van klachten. Deze regeling 
vermeldt: 
 de instelling van een klachtencommissie, die klachten behandelt; 
 de wijze waarop de klachtencommissie haar werkzaamheden verricht; 
 de termijn waarbinnen de klager een klacht kan indienen;  
 de termijn waarbinnen mededeling plaatsvindt van het oordeel en hoe bij noodzakelijke 

afwijking van deze termijn wordt gehandeld. 
 
Adresgegevens klachtencommissie: 
Landelijke klachtencommissie GCBO 
T.a.v. mevrouw. mr. A.C. Melis-Gröllers 
Postbus 694 
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2270 AR Voorburg 
Telefoon : 070-3861697 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 15.00 uur) 
Fax : 070-3481230 
E-mail : info@klachtencommissie.org 
 

32.3. De klachtenregeling seksuele intimidatie 

Binnen de algemene klachtenregeling kent onze school een specifieke regeling met betrekking tot 
seksuele intimidatie. De regeling, geldend voor alle Wassenaarse basisscholen, is opgesteld ter 
voorkoming en bestrijding van seksuele intimidatie binnen de scholen. 
De regeling gaat ervan uit, dat een klacht eerst wordt onderzocht door een onafhankelijke externe 
vertrouwenspersoon. Van zeer groot belang daarbij is, dat alle betrokkenen binnen de 
vastgestelde regeling op zeer discrete wijze omgaan met de emoties die in dergelijke gevallen 
spelen. Dit geldt voor zowel klager als aangeklaagde. Om bovengenoemde te realiseren zijn taken 
en bevoegdheden van betrokkenen in duidelijke reglementen vastgelegd. 
De regeling omvat: 
a. benoeming van contactpersonen op de scholen; 
b. benoeming vertrouwenspersonen via GGD West Holland; 
c. de werkwijze van voornoemde personen; 
d. bevoegdheden van voornoemde personen; 
e. gedragscode, zoals die door elke school is vastgesteld. 
 
Voor klachten met betrekking tot seksuele intimidatie of algemene klachten zijn op onze school juf 
Annamarie Verkade en juf Jeannet Balder als contactpersonen aangesteld. Het is hun taak om u 
door te verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. 
 
De externe vertrouwenspersoon is een jeugdarts van de GGD Zuid-Holland West 
 
Adresgegevens externe vertrouwenspersoon:  
GGD Zuid-Holland West 
Brechtzijde 1 
Postbus 6080 
2702 AB ZOETERMEER 
Telefoon : 079-343 08 88 
Fax : 079-331 42 97 
E-mail : info@ggdzhw.nl 
 
 

33. Praktische zaken 

33.1. Aanmelding leerling 

Voordat u uw kind aanmeldt, kunt u een afspraak maken op school om u te laten informeren over 
de school. Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier krijgen de ouders een bevestiging van 
voorlopige inschrijving thuisgestuurd. Hierin staat vermeld of uw kind geplaatst kan worden of dat 
uw kind op wachtlijst is geplaatst. Als een leerling drie jaar is, mag een leerling formeel 
ingeschreven staan op de school. U ontvangt per e-mail een bevestiging van de definitieve 
inschrijving wanneer uw kind drie jaar is geworden. 
 

33.2. Aanmelding leerling met een handicap 

Wanneer het gaat om de aanmelding van een kind met een handicap is het van belang na te gaan 
of wij op school deze leerling met deze specifieke handicap voldoende kansen en begeleiding 

mailto:info@klachtencommissie.org
mailto:info@ggdzhw.nl
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kunnen bieden. In samenspraak met de ouders hanteren wij een stappenplan om tot een 
zorgvuldig besluit van wel of niet toelaten te komen. Wij informeren u daar graag over en nodigen 
u uit om een afspraak te maken. 
 

33.3. Aansprakelijkheid 

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en 
een aansprakelijkheidsverzekering. 
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, 
personeel en vrijwilligers) verzekerd. In de bijlage leest u hier meer over. 
De school is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van leerlingen uit het 
schoolgebouw en van de schoolpleinen gedurende schooltijd. 
 

33.4. Aanspreekbaarheid 

Voor schooltijd kunt u uw mededeling doorgeven aan de leerkracht. Wilt u de leerkracht spreken, 
dan kunt u een afspraak maken na schooltijd. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een afspraak 
maken met de intern begeleider als het gaat om het leerproces van uw kind. Voor overige zaken 
kunt u een afspraak maken met de bouwcoördinator. 
 

33.5. Afspraken en regels 

 Een rustige sfeer binnen het schoolgebouw vinden wij belangrijk. We spreken de kinderen 
aan op hun gedrag en letten erop dat kinderen zich rustig door de school bewegen. 

 We leren de kinderen dat jassen en tassen aan de kapstok horen. Vanaf groep 3 gaat de 
gymkleding elk weekend mee naar huis om gewassen te worden. 

 We vragen aan ouders om buiten op de kinderen te wachten. Het is heel onrustig als u pal 
voor het raam van het lokaal wacht. Wilt u daar s.v.p. rekening mee houden? 

 De leerlingen van groep 4 t/m 8 verzamelen zich in een rij op het schoolplein. Zij worden 
door de groepsleerkracht mee naar binnen genomen. 

 De kleutergroepen hebben een eigen ophaalplek op het plein. Bij de klassendeur hangt de 
plattegrond. 

 Kinderen kunnen allergisch zijn voor dieren. In de school worden dan ook geen dieren 
gehouden of verzorgd. Voor een spreekbeurt of een bijzondere gebeurtenis proberen we 
een uitzondering te maken. 

 Mobiele telefoons zijn uitgeschakeld onder lestijd en vallen onder uw eigen 
verantwoordelijkheid. 

 

33.6. Afwezigheid tijdens ziekte 

Als uw kind ziek is of om andere redenen absent zal zijn, dan verwachten wij daarvan graag voor 
08.30 uur bericht. De school is vanaf 8.10 uur telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 
070-5114223. Als kinderen, die zelfstandig naar school komen niet aanwezig zijn en wij daarvan 
niet op de hoogte zijn, dan zullen wij u daarover bellen. Dit om ons ervan te verzekeren dat uw 
kind(eren) op weg naar school niets is overkomen. 
 
Indien een leerling niet deelneemt aan de les bewegingsonderwijs of zwemmen, verwachten wij 
dit direct van de ouder of schriftelijk via de leerling te vernemen. In voorkomende gevallen waarin 
een kind structureel niet kan meedoen aan een activiteit, zal de school voor de leerling een 
vervangende activiteit organiseren. De leerkracht bespreekt een mogelijk alternatief met het 
management. 
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33.7. Allergie 

Het is voor de gezondheid van uw kind belangrijk dat u de leerkracht voorziet van informatie als 
uw kind een allergie heeft of een speciaal dieet volgt. Uit een inventarisatie blijkt dat we als school 
te maken hebben met een stijgend aantal leerlingen met een allergie voor een voedingsmiddel. 
 
Er is een grote diversiteit wat betreft voedingsmiddelen die een allergische reactie kunnen 
veroorzaken. Vanuit het oogpunt van veiligheid (sommige voedingsstoffen kunnen bij kinderen 
zeer ernstige gevolgen hebben) zijn we tot de conclusie gekomen dat we als school de 
verantwoordelijkheid voor specifieke diëten niet meer kunnen dragen. 
 
Wanneer uw kind een allergie heeft, willen wij u, vanuit bovenstaand oogpunt, vragen om zelf 
eten mee te geven voor bijvoorbeeld traktaties, paasontbijt en kerstdiner. U weet het beste hoe u 
dit op een veilige manier kunt bereiden en wat uw zoon / dochter wel of niet mag eten. Wij 
vertrouwen op uw begrip. 
 

33.8. Brandveiligheid 

Onze school heeft een gebruikersvergunning, afgegeven door de brandweer. Dat betekent dat de 
brandveiligheid is onderzocht en goed is bevonden. 
 

33.9. Collectes / inzamelingsacties 

Veel organisaties benaderen ons met de vraag of wij als school bereid zijn om mee te doen aan 
inzamelingsacties. Wij kunnen niet op alle aanvragen ingaan, maar aan de volgende acties doen 
wij mee: Jantje Beton (september), Kinderpostzegels (september), incidenteel doen wij ook mee 
met andere acties (data worden aangekondigd in de informatiebrief). 
 

33.10. Digitale schoolborden en tablets 

Dit zijn schoolborden die aan een computer zijn gekoppeld. Via het bord kan gebruik worden 
gemaakt van internet, waardoor educatieve filmpjes of andere informatie kan worden getoond. 
Ook kan een bordles worden opgeslagen, zodat deze na verloop van tijd nog eens kan worden 
getoond. In onze school zijn alle lokalen van de groepen 1 t/m 8 voorzien van een digitaal 
schoolbord. Voor leerlingen zijn tablets aanwezig. De tablets worden vooral ingezet voor 
automatiseren, trainen en ook voor verruiming van ons aanbod. 
 

33.11. Evenementen op de Herenwegschool 

Eenmaal per jaar organiseren wij op school een evenement zoals een fancy fair, een braderie of 
iets dergelijks. Het doel is om geld in te zamelen voor een goed doel. Het tweede doel, en zeker 
nét zo belangrijk, is om de betrokkenheid van kinderen en ouders bij de school te vergroten. Dus 
dat betekent gewoon een heel gezellige middag of avond, die geen enkel Herenwegschoolgezin 
wil missen! 
 

33.11.1. Feesten en vieringen 

 Sinterklaas 
Dit feest is een hoogtepunt in een kinderleven! Elk jaar bezoekt de Sint de school waar hij 
door alle leerlingen en leerkrachten gezamenlijk wordt ontvangen. Voor de kinderen in de 
groepen 1 t/m 4 is er daarna een speciaal programma in de klas in aanwezigheid van de 
Sint en zijn Pieten. Alle kinderen ontvangen individueel een cadeautje. De kinderen van 
groep 5 t/m 8 vieren het Sinterklaasfeest met zelfgemaakte surprises. De Sint brengt voor 
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deze groepen een groepscadeau mee. 
 
 Kerstmis 

Wij vieren het kerstfeest op gepaste en gevarieerde wijze. Ter voorbereiding worden de 
lessen uit de catechesemethode Trefwoord gegeven. Het kerstverhaal wordt in alle 
groepen verteld. Tijdens de gemeenschappelijke kerstviering wordt gezongen en 
gemusiceerd. Onze actieve oudervereniging is gestart met een kerstbijeenkomst voor de 
ouders buiten op het plein van de Dorpskerk. Onder het genot van een glaasje warme wijn 
en verwarmd door de vuurkorven, doen veel ouders mee aan deze gezellige happening. 

 
 Pasen 

Op Witte Donderdag wordt de paasviering gehouden. Daarna wordt er in de verschillende 
groepen een paasontbijt gehouden. 

 

33.12. Fietsenstalling 

Omdat er teveel fietsen op het schoolplein gestald moeten worden, vragen wij de medewerking 
van de ouders om de kinderen zoveel mogelijk lopend naar school te laten komen. Indien het voor 
leerlingen te ver is, kunnen zij gebruik maken van de fiets. Alle groepen gaan lopend naar de 
gymzaal en het zwembad. De school hoopt hiermee het aantal fietsen op het schoolplein terug te 
dringen. In verband met de veiligheid van onze leerlingen is het niet toegestaan om fietsen tegen 
de muur van de school te zetten. Hulpverleningsdiensten kunnen anders het schoolplein niet 
bereiken. 
 

33.13. Fruitdag 

In het kader van gezonde voeding hebben wij op de woensdag een fruitdag. Voor in de kleine 
pauze nemen de leerlingen op deze dag fruit mee. 
 

33.14. Gevonden voorwerpen 

Voor gevonden voorwerpen kunt u terecht bij de conciërge. De gevonden kleding en andere 
voorwerpen zullen voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie in de hal opgehangen 
worden. Na iedere vakantie zullen niet afgehaalde gevonden voorwerpen aan een goed doel 
geschonken worden. 
 

33.15. Goed doel 

Iedere maandag zamelen wij in alle groepen geld in voor een bepaald goed doel. Jaarlijks wordt er 
een project gekozen. Via de informatiebrief wordt u geïnformeerd over het zendingsproject. Graag 
willen wij u vragen om op maandagmorgen aan dit project te denken en uw kind een kleine 
bijdrage hiervoor mee te geven. Op deze manier steunen wij niet alleen een goed doel, maar leren 
wij de kinderen ook om naar anderen in de maatschappij om te zien. 
 

33.16. Hoofdluis 

Het voorkomen van hoofdluis is een probleem dat de laatste jaren steeds vaker de kop opsteekt. 
De ervaring heeft geleerd dat het bestrijden van hoofdluis geen probleem hoeft te zijn indien wij 
op de medewerking van alle ouders kunnen rekenen. U wordt dan ook nadrukkelijk verzocht de 
school te waarschuwen als u bij uw kind hoofdluis constateert. Uiteraard neemt u thuis ook 
passende maatregelen om de hoofdluis te bestrijden. 
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33.16.1. Hoe kom je eraan? 

Het krijgen van hoofdluis is niet het gevolg van onvoldoende in acht nemen van lichaamshygiëne. 
Iedereen kan besmet raken met hoofdluis. Hoofdluizen kunnen niet springen of vliegen. Ze 
verplaatsen zich uitsluitend lopend. Van de ene haar op de andere, van het ene hoofd naar het 
andere. Vandaar dat vooral kinderen bevattelijk zijn voor hoofdluis. Tijdens spel hangen ze immers 
vaak om elkaars nek met de hoofden dicht naast elkaar. Luizen verspreiden zich ook via kleding: 
kragen van jassen, dassen en mutsen. Kapstokken waar veel jassen dicht bij elkaar hangen (op 
scholen, sportverenigingen e.d.) vormen dan ook een prima overstapplaats. 
 

33.16.2. Luizentassen 

We gebruiken luizentassen. Ieder kind krijgt van school een luizentas te leen. Bij verlies of 
vernieling vragen wij u de kosten van € 7,50 te vergoeden. 
 

33.16.3. Hoe constateer je hoofdluis? 

Op de website van de JGZ vindt u alle informatie hierover. 
 

33.16.4. Controle op school 

Regelmatig worden alle leerlingen preventief op de aanwezigheid van hoofdluis gecontroleerd. 
Dat gebeurt door een aantal ouders die daartoe door de jeugdarts zijn geïnstrueerd. Indien er 
hoofdluis wordt geconstateerd, worden de ouders van de betrokken leerling persoonlijk in kennis 
gesteld. De ouders van de overige leerlingen in de groep ontvangen een informatieve circulaire. 
Nadat in een groep hoofdluis is geconstateerd, vindt tweemaal gerichte nacontrole plaats. 
 

33.16.5. Algemene conclusie 

Hoofdluis is geen probleem van de school alleen. Alleen gezamenlijk kan het probleem onder 
controle worden gehouden. 
 
Kortom: Hoofdluis krijgen is geen schande; er niets aan doen wel! U vindt meer informatie op 
www.hoofdluizen.nl. 
 

33.17. Hulp van ouders 

Een aantal ouders helpt actief mee bij het organiseren en assisteren van activiteiten in en om de 
school, zoals feesten, vieringen, etc. Ook buitenschoolse activiteiten zoals de schoolreis, de 
sportdag en excursies worden met hulp van ouders georganiseerd. 
De ouders uit de OR spelen hierbij een centrale rol, zij zijn meestal degenen die andere ouders 
benaderen om te assisteren bij een dergelijke activiteit. Ook kunnen ouders de leerkrachten 
assisteren bij onderwijskundige taken. Te denken valt aan het helpen bij onder andere 
handvaardigheid- en computerlessen. Door de toegenomen werkdruk binnen het onderwijs kan 
aan ouders gevraagd worden om hulp te verlenen bij bepaalde administratieve taken, opruimen 
van bepaalde ruimten, kleine schilder- of onderhoudswerken, etc. Wij, als team, waarderen het 
zeer wanneer ouders bereid zijn zich op deze manier in te zetten voor de school van hun kind. 
 

33.18. Kinderboekenweek 

In de weken voor de herfstvakantie wordt op school uitgebreid aandacht besteed aan het 
kinderboek. Elk jaar heeft de Kinderboekenweek een thema dat op school in projectvorm wordt 
uitgewerkt. Vast onderdeel van een dergelijk project is onder andere een gezamenlijke opening en 
afsluiting in de school en op het plein een Kinderboekenmarkt voor kinderen en ouders. 
 

http://www.hoofdluizen.nl/
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33.19. Leerlingenadressenboekje 

Zodra alle adresgegevens van de leerlingen zijn gecontroleerd en in de schooladministratie zijn 
verwerkt, verschijnt voor alle gezinnen een leerlingenadressenboekje. Hierin zijn de 
adresgegevens en telefoonnummers van de leerlingen, teamleden, OR, MR en bestuur van onze 
vereniging opgenomen. Indien u bezwaar heeft tegen het bekend maken van uw gegevens, dan 
verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk bekend te maken bij het secretariaat van de school. 
Klassenouders maken op eigen initiatief een groepsapp aan. 
 

33.20. Leerlingenbespreking 

Het team houdt regelmatig leerlingenbesprekingen onder leiding van de intern begeleider. 
Bij enkele van deze leerlingenbesprekingen (in het najaar en in het voorjaar) zijn de 
(ortho-)psycholoog en de remedial teacher van de SAD en de schoolmaatschappelijk werkster 
betrokken. Tijdens de leerlingenbesprekingen worden de kinderen besproken waar de leerkracht 
en / of ouders zorg over hebben vanwege leer- en / of gedragsproblemen of die extra uitdaging in 
het onderwijs nodig hebben. De intern begeleider van de school bereidt deze besprekingen voor 
en draagt zorg voor de uitvoering van gemaakte afspraken. 
 

33.21. Leerlingenraad 

Uit de groepen 6 t/m 8 worden twee leerlingen (één meisje en één jongen) afgevaardigd naar de 
leerlingenraad. Deze raad komt bijeen, wanneer daar behoefte aan is. Vragen, ideeën en 
problemen kunnen worden voorgelegd aan het middenmanagementteam van de school. 
Enkele malen per jaar vindt overleg plaats. 
 
Eénmaal per jaar organiseert de leerlingenraad een talentenshow. Vanuit iedere groep wordt een 
talent afgevaardigd naar de talentenshow. Ieder jaar is dit weer een ware happening. 
 

33.22. Leerplicht 

Voor een vierjarige geldt geen leerplicht. Vanaf vijf jaar geldt dit wel. Het kan voorkomen dat een 
hele schoolweek te vermoeiend is voor een vijfjarige. In dat geval kan er, in overleg met de 
directeur, van een speciale regeling gebruik gemaakt worden. 
Deze houdt in dat een vijfjarige hoogstens vijf uur per week mag verzuimen. Deze uren kunnen 
echter niet worden opgespaard. Als het kind zes jaar is, gaat het de hele week naar school. 
 

33.23. Medezeggenschap 

Het is wettelijk geregeld dat ouders binnen de school recht hebben op medezeggenschap. Daarom 
is er een MR op school. 
De MR is voor wat betreft de hele schoolorganisatie het officiële inspraak- en overlegorgaan. De 
bevoegdheden van de MR zijn wettelijk verankerd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De 
voornaamste taak van de MR is toetsing van het door het bestuur van de school voorgenomen 
beleid. Hierover heeft zij ofwel adviesrecht ofwel instemmingsrecht. Als verdere taken van de MR 
gelden onder meer de bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen, het doen van 
voorstellen aan het bestuur en standpunten kenbaar maken. Voorts bevordert de MR openheid, 
openbaarheid en onderling overleg op school. De MR heeft een aantal keer per jaar inhoudelijk 
overleg met het bestuur en de directeur. De MR bestaat uit acht leden, gelijk verdeeld in een 
ouder- en een teamgeleding. Beide geledingen hebben ook nog bij wet geregelde zelfstandige 
verantwoordelijkheden (instemming) op specifieke terreinen. De personeelsgeleding heeft dan 
ook enige kenmerken van een ondernemingsraad. Namen van de leden van de MR vindt u in het 
adressenboekje van de school. 
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33.24. Mobiele telefoon 

Leerlingen mogen hun mobiele telefoon op school niet gebruiken. In school moet de telefoon 
uitstaan en de leerlingen bergen de telefoon op. Bij gebruik zal de leerling de telefoon moeten 
inleveren. Bij herhaaldelijk gebruik worden de ouders hierover ingelicht. 
 

33.25. Na- en buitenschoolse activiteiten 

Vanuit de school worden jaarlijks activiteiten georganiseerd die van belang zijn voor de 
ontwikkeling van sociale vaardigheden, sportiviteit, zelfstandigheid en zelfvertrouwen. 
 

33.26. Schaken 

Elke maandag kunnen kinderen van groep 3 t/m 8 schaakles krijgen van de heer Eric van der 
Marel, jeugdschaakleider van de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond (KNSB). Aan het begin van 
het schooljaar kunt u uw kind(eren) opgeven middels een formulier dat in de groepen wordt 
uitgedeeld. 
 

33.27. Sportwedstrijden 

De Wassenaarse Schoolsportcommissie organiseert ieder jaar een lijnbaltoernooi in sporthal De 
Schulpwei, zwemwedstrijden in het Sterrenbad, handbal-, voetbal- en slagbalwedstrijden. Voor de 
meeste activiteiten wordt geoefend en uiteindelijk een wedstrijdteam samengesteld. 
 

33.28. Ouderraad (OR) 

Een goed samenspel van school en ouders is van groot belang. De school verkeert in de gelukkige 
omstandigheid dat een aantal ouders, verenigd in de OR, bereid is in samenspraak met de 
schoolleiding mee te denken en initiatieven te ontplooien. 
Iedere groep heeft een vertegenwoordiger in de OR, die min of meer functioneert als 
contactpersoon tussen ouders en school en ouders onderling. Dikwijls wordt hulp van de OR 
ingeroepen voor schoolse activiteiten. De organisatie van rapportenavonden, ouderavonden, 
sinterklaas, kerst- en paasfeesten is veelal in handen van de OR. Bij buitenschoolse activiteiten, 
sportdagen en excursies is de OR een onmisbare schakel. 
Problemen over kinderen worden niet in de vergaderingen besproken, signalen gaan rechtstreeks 
naar de schoolleiding. Namen van de leden van de OR vindt u in het adressenboekje van de school. 
 

33.29. Oude batterijen en inktjet cartridges 

Ook deze kunt u bij ons op school kwijt. In de hal van de school vindt u een ton, respectievelijk 
doos waarin u deze gebruikte artikelen kunt deponeren. Wij proberen op deze manier mee te 
werken aan een schoner milieu en het levert de school ook nog wat op. 
 

33.30. Overgang van groep 2 naar groep 3 

In Wassenaar zijn door alle basisscholen afspraken gemaakt over de overgang van de kinderen uit 
groep 2 naar groep 3: 
Bij kinderen die vóór 1 januari de leeftijd van zes jaar hebben bereikt, wordt overwogen of ze 
doorgaan naar groep 3. In de praktijk zien wij dat leerlingen er niet altijd aan toe zijn om de stof 
van groep 3 aan te kunnen. Indien een leerling een jaar langer in groep 2 blijft, wordt een 
aangepast programma voor het kind opgesteld. Dit plan sluit aan bij de leerbehoeften van het 
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kind. Met de ouders wordt dit besproken. Op school is een doublureplan aanwezig. Hierin is onder 
andere opgenomen dat de school de schoolloopbaan van de kinderen bepaalt. 
 
 

33.31. Pabo-studenten 

Vanuit de Pedagogische Academie voor Basisonderwijs (Pabo) krijgen wij jaarlijks het verzoek om 
een stagiaire praktijkervaring op te laten doen op onze school. 
Dit betreft meestal een periode van een half jaar, waarin de aankomende leerkracht onder 
begeleiding van de groepsleerkracht lessen geeft. Vierdejaars studenten van deze Pabo 
(zogenaamde LIO-ers = Leraar-In-Opleiding) staan in de laatste fase van hun studie zelfstandig 
voor de groep. De student is dan al bevoegd om zelfstandig les te geven. De groepsleerkracht 
begeleidt 'op afstand' en is elders in de school beschikbaar. 
 

33.32. Pestbeleid 

Pesten komt helaas op iedere school voor, dus soms ook bij ons. Het is een probleem dat wij 
onder ogen zien en op onze school dus serieus aanpakken. 
Onze school heeft daarom een pestprotocol waardoor alle leerkrachten alert kunnen reageren op 
eventuele voorvallen. Dit protocol ligt altijd ter inzage voor u op school. 
De pestcoördinator is juf Jeannet Balder. 
 

33.33. Peuters 

33.33.1. De plaatsing van peuters 

Voordat kinderen naar de basisschool gaan, is er een mogelijkheid om ze naar een peuterspeelzaal 
te brengen. Deze vorm van onderwijs wordt niet gesubsidieerd en moet dus door de ouders zelf 
worden betaald. Kinderen van verschillende peuterspeelzalen komen bij ons op school. 
 
Peuterspeelzaal Johan de Witt 
Omdat peuterspeelzaal Johan de Witt enkele jaren bij ons in het gebouw gehuisvest was, hebben 
wij met hen nog steeds een aparte band en komen veel peuters naar De Herenwegschool. 
Tegenwoordig zijn zij gehuisvest in het Van Heeckerenhuis aan de Van Heeckerenstraat op 
ongeveer 200 meter afstand van onze school. 
 
Elke ochtend van 8.45 - 11.45 uur zal daar een groep peuters vrij en gericht bezig zijn om te 
wennen aan de omgang met andere kinderen. Er wordt geverfd, gekleurd, geluisterd naar 
verhaaltjes, gespeeld, gezongen, etc. Ook wordt er met verschillende ontwikkelingsmaterialen 
gespeeld. De peuters worden zo voorbereid om de overgang naar de basisschool geruisloos te 
laten verlopen.  
Vanaf twee jaar kunnen peuters worden geplaatst voor één of meer ochtenden per week. 
Aanmelding van peuters gebeurt rechtstreeks bij de peuterspeelzaal of telefonisch bij mevrouw 
Simone Hofstra-de Graaf, telefoonnummer 070-5140602 (vanaf 13.00 uur). Meer informatie kunt 
u vinden op www.psz-johandewitt.nl. 
 
Peuterschool Het Boogje 
Daarnaast bestaat voor driejarige peuters de mogelijkheid om deel te nemen aan de Peuterschool 
Het Boogje. Het aanbod op de Peuterschool wordt afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van de 
driejarige peuter. Nadere informatie vindt u op de website van onze school. U kunt via 
telefoonnummer 070-5114223 ook contact opnemen met de Peuterschool. 
 
Als de leerlingen afscheid nemen van een Wassenaarse peuterspeelzaal wordt aan de ouders het 

http://www.psz-johandewitt.nl/
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‘Ontluikings Volgsysteem voor Peuters’ overhandigd. Hierin staan de vorderingen van uw kind. 
Met uw toestemming geeft de hoofdleidster van de peuterspeelzaal deze overdrachtsformulieren 
aan de leerkracht van de basisschool. Hierdoor krijgen wij inzicht in de voorschoolse ontwikkeling 
die uw kind doorgemaakt heeft. Indien nodig zullen wij tijdens de lessen hierop inspelen, zodat uw 
kind op (zijn of haar) niveau zal worden uitgedaagd. 
 

33.34. Schoolfotograaf 

In de maand september brengt de schoolfotograaf een bezoek aan onze school. Er worden dan 
portretfoto's en groepsfoto's van uw kind gemaakt. Ook gaan de broertjes en/of zusjes met elkaar 
op de foto. Het maken van deze foto's verplicht u tot niets. U kunt besluiten tot aankoop van de 
foto's zodra u ze heeft gezien. 
 

33.35. Schoolkamp 

Ieder jaar gaan wij met groep 8 op schoolkamp. Het schoolkamp hoort bij ons onderwijs en dus 
gaat ieder kind mee. Het afgelopen jaar zijn wij in Amerongen geweest. 
 

33.36.  

Schoolmelk 

Vanaf groep 3 zorgt de school voor een beker melk bij de lunch. De bijdrage hiervoor is verwerkt in 
de overblijfbijdrage. Wanneer uw kind geen melk drinkt, verzoeken wij u dit schriftelijk aan de 
leerkracht te melden. 
 

33.37. Schoolreis 

In september gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. De kleutergroepen gaan in mei op schoolreis. 
De schoolreis heeft geen nadrukkelijk educatief karakter. Wij zijn vooral een gezellig dagje uit met 
elkaar. 
Bij kleuters die pas op school zitten, bepalen wij in goed overleg met de ouders of het kind wel of 
niet mee gaat. 
 

33.38. Schoolspullen 

De meeste materialen worden door de school verzorgd. Wij vragen de ouders van leerlingen uit 
een aantal groepen zelf enkele schoolspullen aan te schaffen. Dit gebeurt aan het begin van het 
schooljaar. 
 

Welke groep Wat aan te schaffen ? 

  

Groep 3 Etui, Pritt-stift, puntenslijper met reservoir, schaar, kleurpotloden, 
liniaal en een dun Stabilo vulpotlood 

Groep 4 Etui, Pritt-stift, puntenslijper met reservoir, 2-rings multomap met 
tabbladen, kleurpotloden en een schaar 

Groep 5 Etui, Pritt-stift, kleurpotloden, kladblok, puntenslijper met reservoir, 
eventueel stiften, gelpennen, een ‘rollerpen’ bij voorkeur van het 
merk Stabilo (0,5 mm dik), agenda, documentenmap op A4-formaat, 
2-rings multomap met tabbladen, huiswerkmap en een schaar 

Groep 6 Etui, Pritt-stift, puntenslijper met reservoir, kladblok, een ‘rollerpen’ 
bij voorkeur van het merk Stabilo (0,5 mm dik) of vulpen, 2-rings 
multomap met tabbladen en insteekhoezen, agenda, kleurpotloden, 
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stiften, documentenmap op A4-formaat en een schaar 

Groep 7 Etui, Pritt-stift, kladblok, 23-rings multomap met tabbladen en 
insteekhoezen, agenda, rekenmachine, een ‘rollerpen’ bij voorkeur 
van het merk Stabilo (0,5 mm dik) of vulpen, kleurpotloden, stiften, 
puntenslijper met reservoir, documentenmap op A4-formaat en een 
schaar 

Groep 8 Etui, Pritt-stift, kladblok, 23-rings multomap met tabbladen en 
insteekhoezen, agenda, rekenmachine, vulpen, kleurpotloden, 
liniaal, stiften, puntenslijper met reservoir, documentenmap op 
A4-formaat en een schaar 

 

33.39. Schooltijden 

Scholen hebben meer vrijheid gekregen om de schooltijden vast te stellen. Uitgangspunt is dat een 
kind gedurende acht jaar tijd minimaal 7.520 uur onderwijs gevolgd heeft. 
 
Elke morgen begint de school voor alle groepen om 08.30 uur. Om 08.20 uur gaan de deuren open 
om kleuters naar binnen te brengen. De andere kinderen blijven op het schoolplein tot de bel gaat 
en de leerkracht zijn / haar groep komt halen. De bel gaat om 08.25 uur. De lessen starten om 
08.30 uur. 
De voordeur sluit om 08.40 uur. Het is van groot belang dat alle kinderen op tijd komen. 
 
Vooral het begin van de les wordt erg verstoord wanneer kinderen te laat komen en (soms) ouders 
nog iets tegen de leerkracht moeten zeggen. 
Omdat de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 minder lesuren krijgen, sluit voor hen de 
school om 14.15 uur. Voor de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 gaat de school om 
15.00 uur uit. Op woensdag hebben alle groepen les tot 12.30 uur. 
 

33.40. Schoolverzuim 

Als uw kind ziek is of om andere redenen absent zal zijn, dan verwachten wij daarover vóór 
08.15 uur bericht. De school is vanaf 08.00 uur telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 
070-5114223. Als kinderen, die zelfstandig naar school komen, niet aanwezig zijn en wij niet op de 
hoogte zijn gesteld van hun afwezigheid, dan zullen wij u daarover bellen. 
Dit om ons ervan te verzekeren, dat uw kind(eren) op weg naar school niets is overkomen. 
 
Indien een leerling niet deelneemt aan de les bewegingsonderwijs of zwemmen, verwachten wij 
dit direct van de ouder of schriftelijk via de leerling te vernemen. In voorkomende gevallen waarin 
een kind structureel niet kan meedoen aan een activiteit, zal de school voor de leerling een 
vervangende activiteit organiseren. De leerkracht bespreekt een mogelijk alternatief met de 
bouwcoördinator. 
 

33.41. Schorsing en verwijdering 

In uitzonderlijke gevallen kan een kind worden geschorst of zelfs verwijderd worden van school. 
Uiteraard zijn daar regels voor opgesteld, zie hoofdstuk 9. 
 

33.42. Sponsoring 

De Stichting Sponsoring Herenwegschool heeft een sponsorbeleid en onderschrijft het convenant 
‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ dat is overeengekomen tussen de 
Staat der Nederlanden, de besturenorganisaties, ouderorganisaties en anderen.  
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Het convenant en het sponsorbeleid zijn op te vragen bij het bestuur van de Stichting, 
sponsoringherenwegschool@gmail.com. 
De stichting bekijkt jaarlijks, in overleg met de directeur, op welke wijze de school gesponsord 
wordt. Wij stellen een vrijwillige bijdrage zeer op prijs. Uw bijdrage kunt u overmaken ten gunste 
van De Stichting Sponsoring Herenwegschool te Wassenaar, rekening NL97ABNA 059.38.67.734. 
Giften zijn aftrekbaar van de belasting. 
Hebt u goede ideeën voor een spetterende fondswervingsactie of kunt u adressen van 
welwillende donateurs of sponsors aanreiken, neem dan contact op via bovengenoemd mailadres. 
 

33.43. Trakteren 

Wanneer kinderen jarig zijn, mogen ze trakteren in de klas. De kinderen van groep 1 en 2 mogen 
beneden de klassen langs. De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen op de verdieping, waar hun klas 
ligt, de andere klassen langs. Wij verzoeken u vriendelijk de kinderen geen lolly's en kauwgom te 
laten trakteren, maar verzoeken u gezonde traktaties mee te geven. 
Sommige kinderen mogen om medische redenen alleen ‘speciale traktaties’. Informeert u bij 
twijfel bij de leerkracht. 
 

33.44. Veiligheidsbeleid 

Veiligheid is een veelomvattend begrip. Wij onderscheiden ‘materiële’ veiligheid, zoals eisen aan 
de lokalen, verlichting en het meubilair en ‘immateriële’ veiligheid. 
Maar ook de bescherming tegen pesten, bedreiging, ongewenste intimiteiten, geweld en 
discriminatie. De school heeft een pestprotocol. 
In het veiligheidsplan van onze school, het zogenaamde arboplan (volgens de 
Arbeidsomstandighedenwet) zijn veel afspraken hieromtrent vastgelegd. Dit arboplan is aanwezig 
op de school. Naar aanleiding van dit plan worden er jaarlijks enkele ontruimingsoefeningen 
gehouden. 
 

33.45. Vervanging van een leerkracht bij ziekte of scholing 

Leerkrachten kunnen om diverse redenen afwezig zijn: ze hebben verlof (compensatieverlof, BAPO 
of anderszins) of zijn ziek. In het geval dat een leerkracht onverwacht afwezig is, hanteren wij de 
volgende procedure om zorg te dragen voor vervanging: 
 We benaderen leerkrachten in de vervangingspool van de PCOW. 
 We benaderen gepensioneerde collega’s, parttimers of ouders met een 

onderwijsbevoegdheid. 
 We proberen de vervanging intern op te lossen door de inzet van vrij geroosterde 

leerkrachten. 
 
Als deze mogelijkheden geen oplossing bieden en er geen vervanging geregeld kan worden dan 
verdelen we de leerlingen over andere groepen.  
De laatste stap is dat er per dag een groep thuisblijft. Dat zal dan gebeuren onder de volgende 
voorwaarden: 
 Alleen in uiterste nood wordt tot thuisblijven besloten. 
 Thuisblijven gebeurt in principe niet op de eerste dag van de afwezigheid van de 

betreffende leerkracht. 
 De ouders worden altijd één dag van tevoren per mail op de hoogte gesteld wanneer er 

geen les is. 
 Voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt op de eerste dag binnen de school opvang 

(geen onderwijs) geregeld. 
 Indien de afwezigheid langer duurt, zal elke dag een andere groep thuisblijven om de pijn 

mailto:sponsoringherenwegschool@gmail.com
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zoveel mogelijk te delen. 
 
Alle beslissingen in dergelijke situaties worden genomen door en onder verantwoordelijkheid van 
de directeur. 
 
 

33.46. Vervoer 

Leerlingen gaan regelmatig op excursie. Vanzelfsprekend vragen wij ouders de leerlingen te 
vervoeren van en naar de excursie. 
 
Er zijn regels over de wijze waarop de kinderen vervoerd moeten worden: 
 Alle inzittenden moeten de aanwezige veiligheidsgordels dragen (niet meer kinderen dan 

gordels / niet meer personen dan zitplaatsen). 
 Kinderen kleiner dan 1.35 m moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje zitten. 

(uitzondering geldt voor vervoer tijdens excursies, het eigen kind moet dan wel op een 
verhoger zitten). 

 

33.47. Verzuim 

De wetgever stelt de school aansprakelijk, wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim. Om die 
reden passen wij de wet toe en zien erop toe dat alleen verlof gegeven wordt als dit binnen de 
kaders van de wet past. 
 
Buiten de schoolvakanties om is verlof voor vakantie niet toegestaan. Hierop is één uitzondering 
en dat is als men door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders gedurende het 
gehele schooljaar geen vakantieverlof kan opnemen in één van de schoolvakanties. 
Vakantieverlof mag maximaal één keer per jaar voor maximaal tien dagen worden gegeven. Het 
verlof mag niet in de eerste twee weken na de zomervakantie vallen. 
Voor bepaalde bijzondere omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet worden 
gedacht aan een huwelijk van familieleden, jubileum van ouders / grootouders e.d. Dit verlof is 
beperkt tot één dag. 
 
Een aanvraag voor verlof, ook als het verlof een gedeelte van de dag betreft, dient acht weken 
voor het ingaan van het verlof schriftelijk aangevraagd te worden bij de directeur via het 
vrijstellingsformulier. 
Voor een aanvraag vakantieverlof dient u een werkgeversverklaring te overleggen. Bij een 
aanvraag wegens bijzondere omstandigheden verzoeken wij u een kopie van de uitnodiging, 
trouwkaart, etc. toe te voegen. 
Een formulier ‘Aanvraag vrijstelling’ kunt u downloaden van de website, zie ouders - formulieren, 
en is ook verkrijgbaar bij de administratie. 
 
Wij verzoeken u afspraken bij de tandarts, dokter en orthodontist zo veel mogelijk buiten 
schooltijd te maken. Wanneer uw kind toch onder schooltijd een afspraak heeft, verzoeken wij u 
dit schriftelijk te melden bij de leerkracht. 
 

33.48. Video coaching 

Leraren werken steeds aan de verbetering en vernieuwing van hun onderwijs. Daarbij worden 
soms video-opnames gemaakt, zodat in samenwerking met een onderwijsadviseur van de SAD op 
systematische wijze gekeken kan worden naar de interactie, didactiek en het klassenmanagement 
in de groep. De beelden zullen alleen door de leraar en de adviseur van de SAD worden bekeken 
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en worden na beëindiging van de begeleiding gewist. Wij gaan ervan uit dat u geen bezwaar heeft 
dat er eventueel in de klas van uw kind wordt gefilmd. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u 
dit kenbaar maken bij de directeur. Soms kan het gaan om de interactie tussen de leraar en een 
individuele leerling. In die situatie wordt in een gesprek met de desbetreffende ouders om 
toestemming gevraagd en wordt de werkwijze besproken. 
 

33.49. Vrijstelling voor vervangende onderwijsactiviteiten 

In bepaalde situaties kan vrijstelling worden gegeven in het kader van logopedie, dyslexie of 
hoogbegaafdheid. Een handelingsplan met afspraken voor alle betrokkenen vormt daarbij de 
basis. 
 

33.50. Vrijwillige bijdrage 

Een school mag een ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten en andere zaken, die niet tot het 
gewone onderwijs behoren. Deze bijdrage is op vrijwillige basis. 
Op onze school stelt de OR, in overleg met het bestuur en de MR, jaarlijks het bedrag vast. De OR 
maakt een begroting en draagt zorg voor de inning van de gelden. 
 
Het geld wordt onder andere besteed aan: excursies, sportevenementen, Engelse les, 
zwemonderwijs (wordt deels gesubsidieerd), sinterklaas en het kerst- en paasfeest. 
 
Daarnaast krijgt de school ieder jaar iets extra's. Een voorbeeld hiervan is het opknappen van het 
schoolplein. De opbrengst van het oud papier komt ook ten goede hiervan. Voor ieder schooljaar 
wordt de bijdrage vastgesteld. Het bedrag vindt u in het onderdeel Informatie schooljaar 2019-
2020. 
 

33.51. Zindelijkheid 

De school stelt zindelijkheid van een kind als voorwaarde om de school te bezoeken. Dit komt de 
aandacht die de leerkracht aan de gehele groep kan besteden ten goede. Als het zindelijk maken 
van een kind moeizaam verloopt, kunt u al voordat het kind vier jaar is voor advies en begeleiding 
aankloppen bij het consultatiebureau of de sociaal verpleegkundige van de GGD. Vanzelfsprekend 
zijn we voorbereid op een ongelukje. 
 

33.52. Zwemonderwijs 

De groepen 3 en 4 zwemmen om de week in het zwembad. Dit wordt bekostigd door de 
gemeente. 
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Bijlage 1 Uitgangspunten handelingsgericht werken 
 
Voor handelingsgericht werken (HGW) gelden de volgende uitgangspunten: 
 
Het onderwijs afstemmen op de behoefte van de leerling 
Leerlingen verschillen in onderwijsbehoeften. De leerkracht denkt en werkt vanuit de 
onderwijsbehoefte van het kind, zoals een specifieke instructie en feedback, extra leertijd of 
uitdaging in plaats van het benoemen van tekorten of defecten. 
 
Preventief en proactief denken en handelen 
De zorg richtte zich in het verleden vaak op uitvallers. Nu probeert de leerkracht vroegtijdig 
leerlingen te signaleren die extra aandacht, in de ruimste zin van het woord, nodig hebben. 
 
Positieve aspecten van leerling, leerkracht en ouders accentueren 
Wij gaan uit van de positieve kwaliteiten van het kind. Wat kan dit kind? Wat vindt dit kind leuk, 
wat zijn stimulerende factoren? Welke aanpak werkt wel en onder welke omstandigheden? 
 
Voor elk kind een interactioneel referentiekader opbouwen 
Wij richten ons op de interacties en de effecten daarvan, tussen kind, medeleerlingen, leerkracht 
en ouders. 
 
Werken met groepsplannen 
Gaan wij om met verschillende onderwijsbehoeften in een groep, dan zullen wij moeten werken 
met groepsplannen. In een groep leren kinderen van en met elkaar. Je voorkomt hiermee dat een 
leerling in een uitzonderingspositie zit. 
 
Erkennen dat de leerkracht de beslissende factor is 
De leerkracht moet over voldoende competenties beschikken om in te spelen op de 
onderwijsbehoeften van het kind. Als professional zal men bereid moeten zijn te reflecteren over 
het gegeven aanbod en het handelen van de leerkracht. 
 
De zorg zoveel mogelijk binnen de klas brengen 
De leerkracht is verantwoordelijk voor de zorg van de leerlingen uit zijn / haar groep. Daarom 
moet men ernaar streven de zorg zoveel mogelijk in de groep te behouden. Alleen in specifieke 
gevallen moeten leerlingen aparte remedial teaching krijgen. 
 
De intern begeleider is de spin in het web 
De intern begeleider is volledig op de hoogte van de leerlingenzorg. Heeft veel contact met de 
leerkrachten en de directeur. De intern begeleider neemt waar nodig initiatieven die het 
didactisch en pedagogisch handelen van leerkrachten en de leerlingenzorg in de school ten goede 
komen. 
 
Impulsen voor kwaliteitsverbetering 
Het team evalueert / meet de kwaliteit van het onderwijs, de leerlingenzorg en de 
leeropbrengsten. Hieruit kunnen voorstellen komen om dit te verbeteren. 
 
Actieve participatie van de leerling 
De leerling wordt actief betrokken bij de stappen die in de zorg worden gezet. 
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Ouders herkennen als belangrijke partners 
Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is 
noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren. 
De ouders kennen het kind als geen ander en kunnen de leerkrachten waardevolle informatie 
verschaffen. Constructieve communicatie tussen betrokkenen is nodig, samen analyseren zij de 
situatie, formuleren ze doelen en zoeken ze naar oplossingen 
 
De werkwijze van de leerlingenzorg is systematisch en transparant 
Transparantie en eenduidige stappen en beslismomenten zijn vereist om de kwaliteit van de 
leerlingenzorg te verhogen. Het moet een cyclisch karakter hebben met duidelijke 
beslismomenten. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wie er beslist. Dit moet worden vastgelegd 
in een document. 
 
Samenwerken in de regio 
Een goede en efficiënte samenwerking binnen het samenwerkingsverband is van essentieel 
belang. In Wassenaar speelt het Scholencollectief een belangrijke rol. Het Scholencollectief huurt 
de SAD in voor advisering, nascholing en begeleiding. Jaarlijks worden gezamenlijke afspraken 
gemaakt. Dit gebeurt aan het eind van het schoolseizoen. 
 
Aandacht voor instroom en uitstroom van (zorg)leerlingen 
Goede contacten met peuterspeelzalen en middelbaar onderwijs zijn belangrijk om informatie 
over het kind in te winnen of het kind te volgen op een volgende school. 
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Bijlage 2 De omgangsregels 
 
 
 

Zegt iemand stop,  
dan houd ik op. 
 

 
Kun je het even niet alleen, 
dan zijn er anderen om je heen. 
 

 
Lachen is fijn, 
uitlachen doet pijn. 

 
Bij het spelen binnen en buiten, 
Zal ik niemand buitensluiten. 
 

 
Ik mag er zijn,  
En dat is fijn. 
 

 
Spullen van jou, spullen van mij, 
Zorg ervoor, dan blijven we blij. 
 

 
Als ik in de gang mijzelf hoor, 
Dan weet ik dat ik iemand stoor. 

 
 
 

  



 
 Schoolgids 2020 2021 def1 Protestants Christelijk Onderwijs Wassenaar 

 74 

Bijlage 3 Externe zorg voor uw kind 
 
Een overzicht: 
 
Aanmelding bij de SAD 
Zoals elke basisschool in Wassenaar kan onze school het gehele jaar door kinderen - na overleg 
met en toestemming van de ouders - aanmelden bij de SAD; kinderen met leer- en / of 
gedragsproblemen voor wie wij advies of hulp willen. Op basis van de verstrekte informatie wordt 
meestal nader onderzoek of speciale leerhulp aangeboden door de SAD. Advisering en 
hulpverlening zijn doorgaans gebaseerd op onderzoek maar kunnen ook plaatsvinden op basis van 
één of meerdere oudergesprek(ken). Aan het onderzoek door de SAD zijn geen kosten verbonden. 
Ouders worden rechtstreeks door zowel de SAD geïnformeerd als de school. 
Op school zijn ouderfolders aanwezig over de zorg, het onderzoek en de speciale hulpmiddelen die 
de SAD kan bieden voor uw kind. 
 
Opvoedondersteuning 
Iedere week is er een spreekuur bij de SAD. Op afspraak kunnen ouders terecht met vragen over 
gedrag, ontwikkeling en opvoeding van hun kind(eren) in de basisschoolleeftijd .Meestal zijn een 
paar gesprekken voldoende. Soms blijkt dat behoefte bestaat aan andere hulp. Ook bij het zoeken 
daarvan kan de opvoedingsdeskundige behulpzaam zijn. Om een afspraak te maken kunnen 
ouders telefonisch contact opnemen met de SAD. Voor deze opvoedondersteuning wordt per 
gesprek een kleine financiële bijdrage van de ouders gevraagd. Op school zijn informatiefolders 
aanwezig. 
 
Jeugdgezondheidszorg 

 
Voor kleine en grote kinderen 
De Jeugdgezondheidszorg (hierna ‘JGZ’) gaat voor blije en gezonde kinderen. Ons werk is erop 
gericht om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op te sporen. Tot de leeftijd van vier jaar bent 
u regelmatig met uw kind bij ons op het consultatiebureau geweest. Nu uw kind op de basisschool 
zit, neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling van uw kind volgen. 
 
Gezondheidsonderzoek groep 2 
In groep 2 wordt uw kind uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Net als bij de vorige 
bezoeken wordt uw kind eerst gemeten en gewogen. Er wordt een ogentest en een 
gehooronderzoek gedaan. Daarna voert de jeugdarts een lichamelijk onderzoek uit, waarbij onder 
meer gekeken wordt naar de houding en de motoriek. De jeugdarts gaat met u in gesprek over de 
gezondheid en de opvoeding. Heeft u vragen of zorgen, aarzel dan niet om die te bespreken. 
 
Spraak-taalonderzoek 
Een kleuter maakt al goede, eenvoudige zinnen. Rond vijf jaar maakt hij langere zinnen met ‘want’ 
of ‘maar’. Een goed moment om te kijken hoe het met de taalontwikkeling gaat. Onze 
logopedisten doen onderzoek om te achterhalen of een kind problemen heeft met spreken, 
luisteren, taal, stem of mondgedrag. Dit onderzoek wordt niet bij elk kind gedaan. Het gebeurt 
alleen als u of de leerkracht aangeeft dat er vragen of zorgen zijn over de taal- en 
spraakontwikkeling. U krijgt hier vooraf informatie over. 
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Gezondheidsonderzoek groep 7 
In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een gezondheidles in de klas. De les gaat onder 
meer over voeding, puberteit en pesten. De jeugdverpleegkundige voert daarna met uw kind een 
gesprek over dingen die uw kind bezighouden. Zit uw kind in groep 7, dan ontvangt u in de loop 
van het schooljaar een brief over dit onderzoek. 
 
Preventie via vaccinatie 
Uw kind krijgt vaccinaties bij vier en negen jaar. Het is een herhaling van eerdere vaccinaties en 
belangrijk omdat uw kind pas helemaal is beschermd tegen bepaalde infectieziekten als het alle 
prikken heeft gehad. U krijgt hiervoor een uitnodiging thuisgestuurd. 
 
Meisjes van twaalf jaar krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. 
 
Opvoedinformatie 
Kinderen worden niet met een gebruiksaanwijzing geboren. Het is dus logisch dat u af en toe op 
zoek bent naar bruikbare informatie of advies bij problemen. Kijk dan eens op de website 
www.jgzzhw.nl. 
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact 
met de JGZ: 
 
Contactbureau : 088-054 99 99 
E-mail : info@jgzzhw.nl  
Website : www.jgzzhw.nl 
 
JGZZHW is ook via Facebook te volgen. Hier deelt Jet, de virtuele medewerkster, haar ervaringen, 
tips en leuke nieuwtjes over gezondheid, verzorging en opvoeding.  
U vindt haar via www.facebook.com/JetvandeJGZ. 
 
Aanmelding bij het Zorgteam van de JGZ School Maatschappelijk Werk 
In het kader van de leerlingenzorg kan onze school ook een beroep doen op de JGZ. De ouders 
worden om toestemming gevraagd en de school vult een aanmeldingsformulier in. Dit kan leiden 
tot één of meer van de volgende activiteiten: 
 De jeugdarts doet dossieronderzoek en bespreekt dit met de school, want de JGZ beschikt 

over (voorschoolse) gegevens die mogelijk relevant zijn voor de schoolsituatie. 
 Er kan tussentijds individueel onderzoek door de jeugdarts plaatsvinden. 
 De jeugdarts kan bemiddelen bij verwijzing naar fysiotherapie, medisch specialisten zoals 

kinderarts, KNO-arts, het RIAGG en andere instanties voor jeugdhulpverlening. De 
jeugdarts kan informatie opvragen bij en overleg voeren met deze hulpverleners. 

 
Aanmelding voor een speciale school voor basisonderwijs (SBO) 
Soms komt het voor dat de gewone basisschool onvoldoende mogelijkheden heeft om een leerling 
individueel te begeleiden. De speciale school voor basisonderwijs is dan mogelijk een beter 
alternatief. Onze school werkt samen met basisschool voor speciaal onderwijs ‘De Vliethorst’ te 
Leidschendam. Daar ontvangen leerlingen in kleine groepen geïndividualiseerd onderwijs. Een 
indicatie voor het speciale basisonderwijs komt uitsluitend tot stand na raadpleging van 
deskundigen en steeds in nauw overleg met de ouders. De Permanente Commissie Leerlingenzorg 
(hierna ‘PCL’) besluit uiteindelijk over de toelating. 
 
Ingeval er sprake is van een mogelijke verwijzing naar een school voor Speciaal Basisonderwijs 
(hierna SBO’), ontvangen ouders alle informatie over de procedure van aanmelding voor de 
speciale school voor basisonderwijs, waaronder de folder ‘Naar de speciale school voor 
basisonderwijs’, die bij ons op school aanwezig is.  

http://www.jgzzhw.nl/
mailto:info@jgzzhw.nl
http://www.jgzzhw.nl/
http://www.facebook.com/JetvandeJGZ
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Bijlage 4 Overzicht van de verdeling van tijd over leer- en vormingsgebieden in minuten 
 

 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 

Zintuigelijke en lichamelijke 
oefening 

300 300 - - - - - - 

Lichamelijke oefening 90 90 90 90 90 90 90 90 

Zwemmen - - 45 45 - - - - 

Rekenen en wiskunde 30 30 285 270 270 300 300 300 

Schrijven - 30 60 60 60 30 30 30 

Taalactiviteiten 120 120 180 - - - - - 

Nederlandse Taal / Alles-Apart - - - 235 240 240 240 240 

Lezen - - 210 200 180 180 180 180 

         

Alles-in-1 Engels - - - 30 30 30 45 45 

Alles-in-1 Kennisgebieden 30 30 - - - - - - 

Alles-in-1 Aardrijkskunde - - - - 45 45 60 45 

Alles-in-1 Geschiedenis - - - - 45 45 60 45 

Burgerschap - - - - 15 15 15 30 

Biologie en natuurkunde - - - - 45 45 60 60 

Wereldoriëntatie - - 60 60 45 45 30 30 

Bevordering sociale redzaamheid 30 30 15 15 30 30 15 30 

Gedrag in het verkeer 15 15 30 15 30 30 45 30 

Bevordering gezond gedrag 30 30 15 15 15 15 15 15 

Expressie activiteiten 450 420 - - 30 30 - - 

Bevordering van het taalgebruik - - - - 30 30 15 15 

Tekenen - - 45 45 45 45 45 45 

Muziek 75 75 75 45 45 45 45 45 

Handvaardigheid - - 60 60 60 60 60 60 

Drama 30 30 30 15 30 30 30 30 

Godsdienst / levensbeschouwing 90 90 90 90 90 90 90 90 
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Bijlage 5 Voor- en naschoolse opvang 
 
Alle basisscholen zijn verantwoordelijk voor de aansluiting van de school op de buitenschoolse 
opvang. In Wassenaar hebben alle basisscholen gekozen voor het zogenaamde makelaarsmodel. 
Dit wil zeggen dat met een externe organisatie een contract is afgesloten over realisatie van 
buitenschoolse opvang. De scholen werken in dit kader samen met Norlandia kinderopvang 
(voorheen genaamd Stichting Kinderdagverblijven Wassenaar). 
 
Norlandia kinderopvang biedt zowel buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar als 
dagopvang voor 0 tot 4 jaar en wel op drie ruime en prachtige locaties in Wassenaar. 
Ouders krijgen bij Norlandia kinderopvang een ruime keuze uit verschillende 
opvangmogelijkheden. Naast voorschoolse opvang (VSO) van 7.30 tot 8.45 uur en naschoolse 
opvang (NSO) van 14.15 tot 18.30 uur bestaat er de mogelijkheid om alleen in vakanties en op 
studiedagen (vakantie)opvang af te nemen of juist alleen tijdens schoolweken 
(schoolwekenopvang). Ook is het mogelijk om een combinatie van deze pakketten te maken. 
 
Bij de buitenschoolse opvang staat vrije tijd centraal. Lekker spelen met vriendjes en 
vriendinnetjes. Op iedere locatie worden allerlei spelmaterialen en speelhoeken aangeboden. Je 
kunt er dus lekker ravotten, hutten bouwen, koken, timmeren, knutselen, chillen, sporten en 
eindeloos buitenspelen op de ruime en groene buitenspeelplaatsen. Daarnaast organiseren de 
pedagogisch medewerkers leuke activiteiten. Ook tijdens iedere vakantie worden er leuke 
activiteiten en uitstapjes georganiseerd, altijd passend binnen een thema. 
 
Meer informatie over de buitenschoolse opvang vindt u op de website van Norlandia 
kinderopvang, www.norlandia.nl. Tevens is er op school een informatiepakket verkrijgbaar over 
onze buitenschoolse opvang. Als u uw kind(eren) gebruik wilt laten maken van de opvang kunt u 
contact opnemen met hetService Center van Norlandia kinderopvang via planning@norlandia.nl of 
op 071-5610084. 
 

  

http://www.norlandia.nl/
mailto:planning@norlandia.nl
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Bijlage 6 Verlengen of versnellen 
 
In de wet op het primair onderwijs staat dat leerlingen de basisschool in principe in acht 
aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer de school 
vindt dat er sprake moet zijn van een verlengde leertijd in groep 1 en 2 of een doublure in de 
groepen 3 t/m 8, onderbouwt de school de beslissing met argumenten en toetsresultaten. 
Het gebeurt niet zomaar dat een kind blijft zitten. Dit gebeurt alleen als de resultaten en de 
ontwikkeling van een kind zo opvallend zijn, dat het schoolteam denkt dat het beter voor het kind 
is om het leerjaar nog eens over te doen. 
Ook versnellen gebeurt alleen als de school van mening is dat dit voor de ontwikkeling van de 
leerling de beste oplossing is. 
 
Voordat de school beslist of een leerlingen een extra leerjaar krijgt of een leerjaar kan overslaan 
wordt overlegd met de ouders van de betreffende leerling. 
 
De beslissing is uiteindelijk aan de school. 
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Bijlage 7 Schoolverzekering 
 
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering. 
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en 
vrijwilligers) verzekerd.  
 
De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook 
zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen 
verzekering van de betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade 
(kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking. 
 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf, als zij die voor de school actief zijn 
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. 
Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. 
 
Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de 
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in 
schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, 
maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake 
is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten 
in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige 
onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Deze schade valt niet onder 
de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. 
 
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. 
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan veertien jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun 
doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde 
activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de 
ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 
 
Over het vervoer per personenauto geeft de wet geen regels over het aantal leerlingen dat vervoerd mag 
worden. 
 
Wel zijn er regels over de wijze waarop de kinderen vervoerd moeten worden: 
Alle inzittenden moeten de aanwezige veiligheidsgordels dragen (niet meer kinderen dan gordels / niet 
meer personen dan zitplaatsen). 
Kinderen kleiner dan 1.35 m moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje zitten. (uitzondering geldt 
voor vervoer tijdens excursies, het eigen kind moet dan wel op een verhoger zitten). 
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Bijlage 8 Adressen 
 
De school 
U vindt de aan de school gerelateerde adressen en telefoonnummers in het adressenboekje 
wat aan het begin van het seizoen wordt uitgegeven. 
 
Schoolbestuur 
Adres : Protestants Christelijke Schoolvereniging Wassenaar 
  Postbus 421    
  2240 AK  Wassenaar 
E-mail : secretaris-pcow@xs4all.nl 
 
Toezichthoudend bestuur : de heer M. Leegstra 
  de heer M. Wright 
 
Voorzitter : de heer M. Vos 
Secretaris : mevr. B van der Zwan 
Penningmeester : de heer A. Wilms 
Personeelsconsulente : mevrouw J. van Nielen 
Gebouwenbeheer : de heer R. Heilig 
 
Externe instanties en personen 
 
Raadhuis ‘De Paauw’ 
Raadhuislaan 22 
2240 CP Wassenaar 
 
Gemeentebestuur 
Telefoon : 070-5122222 
Afdeling Onderwijs 
Contactpersoon : de heer R. Wijk, 
Telefoon : 070-5122303 
Afdeling Leerplicht   
Contactpersoon : mevrouw M. Broere 
Teleloon : 070-5122326 
Fax : 070-5114551 
 
Inspectie van het onderwijs 
E-mail : Info@owinsp.nl 
Website : 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) 
 
Klachtenregeling ongewenste intimidatie Wassenaar 
Secretariaat 
Adres : Postbus 26 
 : 2240 AA  Wassenaar 
Telefoon : 070-5118500 
 
 

mailto:secretaris-pcow@xs4all.nl
mailto:Info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Klachtencommissie 
Landelijke klachtencommissie PCO  
Contactpersoon : mevrouw mr. A.C. Melis-Gröllers 
Adres : Postbus 694 
  2270 AR  Voorburg 
Telefoon : 070-3861697 
Fax  : 070-3481230 
E-mail  : info@klachtencommissie.org 
 
De klachtencommissie is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 15.00 uur. 
 
Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) 
Postadres : Postbus 26 
  2240 AA Wassenaar 
Bezoekadres : De Paauw, eerste etage 
  Raadhuislaan 22 
  2242 CP  Wassenaar 
Telefoon: : 070-5118500 
Telefax : 070-5141540 
E-mail : algemeen@sadwassenaar.nl 
Website : www.sadwassenaar.nl  
 
Jeugdarts 
Jeugd Gezondheidszorg 
Jeugdarts : De heer F. Nijkamp 
Contactbureau  
Telefoon : 088-054 99 99 
E-mail : info@jgzzhw.nl 
Website : www.jgzzhw.nl 
 
Logopediste 
Mevrouw Joke van den Heuvel, via JGZ  
 
Peuterspeelzalen / naschoolse opvang 
 
Peuterspeelzaal Johan de Witt 
Adres : Van Heeckerenstraat 2  
  2242 GX  Wassenaar 
Contactpersoon : mevrouw Simone Hofstra-de Graaf 
Telefoon : 070-5140602 (vanaf 13.00 uur) 
 
Peuterschool Het Boogje 
Adres : Herenweg 4,  
  2242 ES  Wassenaar 
Telefoon : 070-5114223 
 
Norlandia Kinderopvang 
Telefoon : 071-561 00 84 
E-mail : planning@norlandia.nl  
Website : www.norlandia.nl  
 
  

mailto:info@klachtencommissie.org
mailto:algemeen@sadwassenaar.nl
http://www.sadwassenaar.nl/
mailto:info@jgzzhw.nl
http://www.jgzzhw.nl/
mailto:planning@norlandia.nl
http://www.norlandia.nl/
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Bijlage 9 Afkortingen- en begrippenlijst 
 

AVI Analyse Van Individualiseringsvormen; dit systeem wordt op school gebruikt om het technisch 
leesniveau van kinderen te bepalen. 

Cito Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling; ontwikkelt en levert toets- en 
leerlingvolgsystemen. 

CJG Centrum voor jeugd en gezin. 

GGD  Gemeentelijke Gezondheidsdienst. 

HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. 

ICT Informatie- en Communicatie Technologie; verzamelnaam voor alles wat op school met 
computers gebeurt. 

JGT Jeugd en gezinsteams (onderdeel van CJG). 

JGZ Jeugdgezondsheidszorg; team van ondersteuners vanuit de GGD, bestaande uit een jeugdarts, 
een sociaal-verpleegkundige en een assistente. 

LVS Leerlingvolgsysteem; systeem van toetsen, testen en observaties, door de school gebruikt om 
de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. 

MR Medezeggenschapsraad; raad bestaande uit gekozen ouders en personeelsleden die wettelijke 
bevoegdheden heeft met betrekking tot het beleid van de school. 

OC&W Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 

OR Ouderraad; groep ouders die schoolactiviteiten ondersteunt met hand- en spandiensten. 

PCL Permanente Commissie Leerlingenzorg; instantie verantwoordelijk voor het verwijzen van 
leerlingen naar het SBO. 

PLD Protocol Leesproblemen en Dyslexie; door de school gehanteerd protocol gericht op het 
vroegtijdig signaleren en aanpakken van leesproblemen en dyslexie. 

SAD Schooladviesdienst Wassenaar; instantie die de school onderwijsinhoudelijk ondersteunt via 
advies en scholing. 

SBO Speciaal Basis Onderwijs; speciale scholen die onderwijs bieden aan leerlingen met leer- of 
gedragsproblemen. 

SVIB School Video Interactie Begeleiding; manier om de interactie tussen leerkrachten en leerlingen 
of tussen kinderen onderling te verbeteren. 

SWV Samenwerkingsverband 

TLV Toelaatbaarheidsverklaring 

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. 

VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. 

WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens; wet die richtlijnen bevat m.b.t. de omgang met 
persoonsgegevens. 

WPO Wet Primair Onderwijs; wettelijke grondslag voor het basisonderwijs. 

WSNS Weer Samen Naar School; project van de Nederlandse overheid, gericht op het verkleinen van 
de uitstroom van leerlingen naar het speciaal (basis)onderwijs. 
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Instemmingsformulier medezeggenschapsraad 

 

 
 

 
 
 
 
 
VERKLARING 
 
Hierbij verklaart de Medezeggenschapsraad van Protestants Christelijk Onderwijs Wassenaar, 
locatie Herenweg in te stemmen met: 
 
00 - Herenwegschool Schoolgids 2019- 2020 - januari 2020 
 
 
 
 
Namens de Medezeggenschapsraad: 
 
Plaats : Wassenaar 
 

Datum :   

 

Naam :   

 

Functie :   

 

Handtekening :   

 
 


