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Voorwoord  

 

 

Welkom 

Fijn dat u interesse heeft in onze Josephschool, een kleinschalige school waar we staan voor:  

 

Samen leren in de vertrouwde omgeving. 

 

Schoolgids 

In deze schoolgids vindt u informatie over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op onze 

school. Via de website van de school houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen 

van onze school. Daar vindt u de laatste nieuwtjes, de nieuwsbrieven en natuurlijk heel veel foto’s. 

Tevens wordt u als ouder op de hoogte gehouden van actuele zaken middels het Ouderportaal. 

 

Schoolplan 

Naast de schoolgids is het schoolplan een tweede belangrijk document binnen de school. Het 

schoolplan is een meerjarenbeleidsplan, dat een beeld geeft van de ontwikkelingen de wij de 

komende jaren zullen doormaken. Het schoolplan 2019-2023 is vastgesteld door de medezeggen-

schapsraad. Jaarlijks maken we een jaarplan waarin we uitwerken hoe we de plannen vormge-

ven. 

 

Jaarkalender 

Jaarlijks maken we een kalender voor de ouders waarin u kunt zien welke activiteiten plaatsvin-

den. De kalender wordt verspreid middels het ouderportaal. U kunt deze kalender op school ont-

vangen indien u dit wilt. 

 

Pijnacker, oktober 2019.  

      

Mariëtte Neijenhuis, 

Directeur Josephschool. 
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1. De School  

1.1 Identiteit  

Op onze school geven wij onderwijs vanuit een katholieke identiteit en met de principes van De 

Vreedzame School..  

De school is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging.  

Van kinderen en ouders verwachten wij dat zij onze katholieke identiteit respecteren. 

1.2 Bestuur  

SKOP 

De Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker verzorgt op vijf scholen (de Joseph-

school, de Mariaschool, de Johannesschool, het Spectrum en de Keizerskroon) 

in de gemeente Pijnacker-Nootdorp onderwijs op Katholieke grondslag.  

De kernwaarden van SKOP zijn: Betrouwbaar – Deskundig – Verantwoordelijk – Betrokken – In be-

weging  

Missie  

De Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker zet zich in voor hoogwaardig onderwijs in een veilige, 

uitnodigende en avontuurlijke leeromgeving met evenwichtige aandacht voor kwalificatie (ken-

nis – vaardigheden – houding), socialisatie (cultuur – tradities – praktijken) en persoonsvorming 

(identiteit en subjectivering). 

Visie  

Ieder kind is toegerust voor de eigen ontwikkeling en nieuwsgierigheid en gemotiveerd om te leren 

en ontwikkelen. Om dat potentieel tot ontwikkeling te laten komen, is erkenning van de individu-

ele ontwikkelvraag, uitdaging, ondersteuning en ruimte nodig. 

 Leren gebeurt in interactie en dat vraagt (in ons onderwijs) om:  

 een relatie met medeleerlingen en een relatie met leerkrachten die de kennis, vaardigheden 

en attitude van het vak verstaan.  

 medewerkersbereidheid tot- en een cultuur van leren. 

 leiderschap met vertrouwen in vakmanschap, dat leerkrachten faciliteert en de randvoorwaar-

den creëert voor inspiratie, moreel kompas, waardering en erkenning.  

 bestuur (en toezicht) vanuit zorg voor continuïteit, kwaliteit en richting. Met oog voor de balans 

tussen de maatschappelijke opdracht van scholen (legitimiteit of bedoeling), de professionele 

gedrevenheid van de medewerkers (bezieling en passie) en de zakelijke realiteit (legaliteit, be-

grenzing). 

1.3 Waar de Josephschool voor staat  

 

 

 

 

in een 

 

  

 

Samen vanuit de betrokkenheid met elkaar; de leerlingen, de leerkrachten, de  

ouders. 

Leren is de weg naar zelfstandigheid, weten wat je kunt en nog niet kunt, leren omgaan met 

elkaar met een goede basis aan kennis en vaardigheden. Leerlingen leren oog en oor te hebben 

voor anderen en zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam 

en betrokken te zijn. 

In een vertrouwde omgeving waarin aandacht is voor rust, regelmaat en structuur, waarin we 

elkaar kennen en waar de deuren openstaan voor leerlingen, ouders, team en de directe omge-

ving.  
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Onze visie 

 

Samen 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en actieve 

mensen. Om dit te bereiken wordt er samen gewerkt, zowel met leeftijdsgenoten als met leer-

lingen van andere klassen. Onze leerlingen leren vanaf de start van hun schoolloopbaan dat er 

verschillen zijn tussen mensen en dat acceptatie en respect een gewone zaak is. Daarbij willen 

we dat alle aspecten van de persoonlijkheid, via de aan-

geboden methode de Vreedzame School voor sociaal 

emotionele ontwikkeling op evenwichtige wijze, worden 

ontwikkeld.  

Dit alles past bij de Katholieke identiteit van onze school.   

Door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen sti-

muleren we samenwerken als vaardigheid die leerlingen 

nodig hebben in hun vervolg schoolloopbaan en later in 

de maatschappij. In het samen leren zorgen we ervoor 

dat leerlingen met behulp van weektaken en planning 

zelfstandig werken aan de doelen die zij willen bereiken.  

 

Goede lessen met goede instructie 

Om ervoor te zorgen dat het onderwijs gelijke kansen 

biedt aan leerlingen, is het belangrijk dat de instructie van 

een les effectief en efficiënt is. Wij kiezen daarbij voor de 

visie die uitgaat van de directe instructie, waarbij de leer-

kracht een centrale rol vervult. Hij overziet het leerproces 

en stelt vast welke kennis en vaardigheden cruciaal zijn 

om aan te bieden. Er zijn duidelijke lesdoelen en de leer-

lingen krijgen gerichte instructie om de leerstof eigen te 

maken. Voor de leerlingen die het moeilijk vinden worden 

de doelen niet direct verlaagd, maar wordt de instructie 

aangepast. Leerlingen die meer aankunnen kunnen zelf-

standig aan het werk in hun eigen tempo nadat zij de klassikale instructie hebben gevolgd. Op 

deze manier halen alle leerlingen telkens de gestelde doelen. Het leren gebeurt in gezamenlijk-

heid en is een sociaal proces. Er wordt rekening gehouden met verschillen door verdiepende of 

juist verlengde instructie te realiseren. Ook kan er pre-teaching worden gegeven, waardoor risico-

leerlingen beter beslagen ten ijs komen in de les. Binnen onze school geven naast de leerkrachten 

ook onderwijsassistenten extra instructie. 

 

Routines rust regelmaat 

We zorgen voor een vertrouwde sfeer in en rond de school en wij kennen al onze leerlingen en 

hun ouders. In onze school word je als leerling gezien en gekend. 

 

“Groot genoeg om klein te zijn, klein genoeg om groot te zijn.” 

 

De leerlingen weten wat zij mogen verwachten van de 

leerkracht en wat de leerkracht van hen mag ver-

wachten. We maken afspraken met de kinderen over 

het gedrag wat we graag willen zien. Routines in de 

school zorgen voor rust en regelmaat, zodat de leerling 

tot leren kan komen. Met positieve gedragsregels en 

het zorgvuldig begeleiden en volgen van de sociaal-

emotionele ontwikkeling van de kinderen zorgen wij er-

voor dat onze leerlingen kunnen leren op een plek 

waar ze zich vertrouwd en fijn voelen. 
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Als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte aan relatie (“anderen waarderen mij en willen 

met mij omgaan”), aan de behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) 

en aan de behoefte aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’) is er wel-

bevinden, motivatie, inzet en zin in leren.” (Stevens, 2012)*  

Bovenstaande geldt zowel voor onze leerlingen als voor ons team.  

 

* Stevens 2012 Prof. dr. Luc Stevens is oprichter van stichting NIVOZ: Het Nederlands Instituut 

voor Onderwijs en Opvoedingszaken,. 

1.5 Schoolleiding 

De schoolleiding van de Josephschool wordt gevormd door:  

Directeur:     Mariëtte Neijenhuis 

Onderbouwcoördinator groep 1 t/m 4: Mariëtte Eijsackers 

Bovenbouwcoördinator groep 5 t/m 8: Nathalie van Rijn 

 

De directeur is op maandag t/m donderdag op school aanwezig. Bij 

haar afwezigheid op vrijdag is de aanwezige bouwcoördinator het 

aanspreekpunt in de school. 

 

Het volledige adres is: 

Josephschool   

Acacialaan 8 

2641 AC    Pijnacker-Nootdorp 

Tel.nr:   015 - 3692694 

E-mail:    info@josephschoolpijnacker.nl 

Website:   www.josephschoolpijnacker.nl 

Twitter:    www.twitter.com/josephschoolBS 

Facebook: https://www.facebook.com/josephschoolskop  

 

1.6 Situering 

De Josephschool is één van de vijf scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker. De 

school is gevestigd op de Acacialaan sinds 1965 en bestaat in 2020 55 jaar. 

Onze school is “de school in de wijk” gesitueerd in Pijnacker Noord.  

c 

De Josephschool telt tien ruime leslokalen, een speel-

zaal en een centrale hal.  

De grote speelplaats en de schooltuin rondom de 

school bieden voldoende uitdaging voor spel en na-

tuurlessen. In de gymzaal naast ons schoolgebouw 

worden twee maal in de week de gymlessen gege-

ven. 

 We zijn trots op ons Groene schoolplein en  ons ei-

gentijdse schoolgebouw. Het is een school waarin we 

met plezier ons onderwijs kunnen geven en waar het 

voor de kinderen, ons onderwijsteam en de ouders 

goed toeven is.  

1.7 Schoolgrootte en schoolteam 

De Josephschool telt acht groepen waar dit schooljaar aan ± 197 leerlingen onderwijs wordt ge-

geven. Dit aantal groeit in de loop van het schooljaar door de instroom van nieuwe vierjarige 

leerlingen.  

http://www.josephschoolpijnacker.nl/
http://www.twitter.com/josephschoolBS
https://www.facebook.com/josephschoolskop
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2 Organisatie van het onderwijs 

2.1 Schoolorganisatie  

Dit schooljaar zijn we gestart met acht groepen: 2 groepen 1/2 en verder de groepen 3 t/m 8. De 

verwachting is dat we gedurende het schooljaar een derde kleutergroep starten om het aantal 

leerlingen in  groep 1 /2 niet boven de 30 leerlingen te laten komen 

In onze werkstructuur hanteren we de begrippen “onderbouw” (groep 1 t/m 4) en “bovenbouw” 

(groep 5 t/m 8).  

2.2 Groepsindeling 

De groepen op onze school zijn op verschillende manieren samengesteld.  

In de groepen 1/2 hebben we bewust gekozen voor een heterogene samenstelling. Dat wil zeg-

gen dat binnen één groep, kinderen van verschillende leeftijd (4 – 6 jaar) bij elkaar zijn geplaatst.  

 

Vanaf groep 3 zitten de kinderen in jaargroepen. Behoudens enkele uitzonderingen is de jaar-

groep de basis voor alle activiteiten. 

De groepssamenstelling kan wijzigen als gevolg van het groeien of krimpen van het leerlingen-

aantal.  

Dat kan de vorming van combinatiegroepen noodzakelijk maken. Wanneer in de samenstelling 

van de groepen grote veranderingen moeten plaatsvinden, wordt de Medezeggenschapsraad 

bij de besluitvorming betrokken en worden de ouders zo spoedig mogelijk geïnformeerd. 

 

De groepsgrootte varieert van ± 25 tot ± 30 leerlingen. Het verschil in groepsgrootte kan ontstaan, 

doordat de instroom van het aantal vierjarigen per schooljaar varieert. Wij streven naar een 

groepsgrootte van niet meer dan 30 leerlingen per groep. 

2.3 De schooltijden en vakantierooster  

Maandag  8.30 – 12.00  13.15 – 15.15 

Dinsdag  8.30 – 12.00  13.15 – 15.15 

Woensdag  8.30 – 12.15  

Donderdag  8.30 – 12.00  13.15 – 15.15 

Vrijdag   8.30 – 12.00  13.15 – 15.15  

 

De leerlingen van groep 1 zijn op vrijdag vrij. De leerlingen van de groepen 2 en 3 zijn iedere 

vrijdagmiddag vrij. 

Op sommige vrijdagen in het schooljaar hanteren wij een continurooster. Op onze jaarkalender 

(website) worden deze dagen aangegeven. 

 

Vanaf een kwartier voor het begin van de schooltijd is er toezicht op het schoolplein.  

 

Vanaf groep 3 kan het voorkomen dat de schooltijd voor een individuele leerling door omstan-

digheden iets verlengd wordt. Indien dit langer dan 10 minuten gaat duren, dan worden de ou-

ders hiervan vooraf op de hoogte gesteld. 

 

Andere schooltijden:  

De directies van de openbare, katholieke en christelijke basisscholen uit Pijnacker-Noot-

dorp hebben zich enige jaren geleden georiënteerd op de mogelijkheden van andere 

schooltijden.  

 

Eén van de mogelijkheden die onderzocht werd, was het zogenaamde ‘vijf gelijke da-

gen’ model, waarbij de starttijd en eindtijd van de schooldagen de hele week hetzelfde 

zijn.  

 

De medezeggenschapsraad (MR) van onze school heeft in schooljaar 2017-2018 onder 

onze ouders gepeild hoe zij denken over een eventuele verandering. Hieruit bleek dat 



Josephschool Pijnacker 

__________________________________________________________________________________________ 

Schoolgids 2019-2020  9 

 

een zeer laag percentage voorstander was. De MR adviseerde daarom om de invoering 

van de nieuwe schooltijden nog niet in te zetten en over een aantal jaren opnieuw de 

behoefte van ouders te peilen.  

 

De directie van de Josephschool heeft besloten het advies van de MR te volgen. Dit 

betekent dat tot op heden geen andere schooltijden worden ingevoerd en dat de 

school ontwikkelingen op dit gebied wel zal blijven volgen. 

Indien er vanuit de ouders of de schoolleiding aangegeven wordt, dat een nieuwe pei-

ling gewenst is, zal dit weer georganiseerd worden.  
 

Vakanties en studiedagen schooljaar 2019-2020 

Studiemiddag Vrijdag 20 september 2019 Vrijdag 12.00 vrij 

Studiedag Donderdag 3 oktober 2019 Hele dag vrij 

Herfstvakantie 

 

Maandag 21 oktober 2019 t/m 

Vrijdag  25 oktober 2019 

Vrijdag 14.00 uur vrij 

Voorjaarsvakantie 

 

Maandag 24 februari 2020 t/m 

Vrijdag  28 februari 2020 

Vrijdag 14.00 uur vrij 

Studiedag Maandag 2 maart 2020 Hele dag vrij 

Goede vrijdag en 

Paasmaandag 

Vrijdag  10 april 2010 t/m  

Maandag  13 april 2020 

 

Studiedag Dinsdag 14 april 2020 Hele dag vrij 

Meivakantie 

 

Maandag  27 april 2020 t/m  

Vrijdag  8 mei 2020 

Vrijdag 14.00 uur vrij 

Hemelvaartvakantie Donderdag 21 mei 2020 en  

Vrijdag 22 mei 2020 

 

Pinksteren Maandag  1 juni 2020  

Studiemiddag Donderdag 9 juli 2020 12.00 vrij 

Zomervakantie 

 

Maandag 20 juli 2020 t/m  

Vrijdag 28 augustus 2020 

Vrijdag 12.00 uur vrij 

 

Continurooster 

Vrijdag   18 oktober  2019 groep 4 t / m 8 14.00 uur vrij 

Vrijdag   20 december  2019 groep 4 t / m 8 14.00 uur vrij 

Vrijdag   21 februari  2020 groep 4 t / m 8 14.00 uur vrij 

Vrijdag   24 april 2020  groep 4 t / m 8 14.00 uur vrij   

 

De groepen 2 en 3 zijn de vrijdagen gewoon om 12.00 uur vrij.  

De kinderen uit deze groepen eten dus niet op school. 
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2.4 De samenstelling van het team   

 

 
 

Groepsindeling 2019-2020 

 

Overige taakverdeling 

Groep Leerkrachten 

1-2 A Marlies Krebbers – Simone Turkstra 

1-2 B Agnes Bekenes – Carla de Graaff 

2 Simone Turkstra (vrijdagochtend) 

3 Mariette Eijsackers - Laura van der Geest   

4 Lindi Oudshoorn 

5 Anne Marie Zijlmans – Elvera Wolff 

6 Chantal de Koning  

7 Ronald van Sorge – Stephanie Verzijl /Nathalie van Rijn 

8 Edith van Rooijen- Stephanie Verzijl/Nathalie van Rijn 

Plusklas Simone Turkstra 

Vakleerkracht Gym Jeroen Kat 

Directeur Mariëtte Neijenhuis 

Interne begeleiding Tamara van den Berg 

Bouw coördinatoren 
Mariëtte Eijsackers (onderbouw) 

Nathalie van Rijn(bovenbouw) 

Opleider in de School Anne Marie Zijlmans 

ICT coördinatie 
Laura van der Geest 

Ronald van Sorge 

Onderwijsassistenten 
Frouwke Boering 

Elly Cornet 

Administratie Joke van den Bogaerdt   

Activiteiten coördinator Carmen van Velzen 

Conciërge vacature 

Interne vertrouwenspersonen 

 

Agnes Bekenes 

Anne Marie Zijlmans 
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3 Ons onderwijs  

3.1Organisatie van ons onderwijs in de praktijk 

 

De Vreedzame School 

 

De Vreedzame School is een programma voor basisscholen dat 

streeft naar een democratische gemeenschap waarin leerlingen een 

stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief sociaal gedra-

gen, en conflicten zonder geweld oplossen. De school fungeert zo als 

een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.  

De oefenplaats school houdt in dat naast het opleiden van onderwij-

zend personeel ook ondersteunend personeel en TSO medewerkers 

worden opgeleid. 

De school voldoet hiermee aan de eisen van de Inspectie op het ter-

rein van sociale competentie, actief burgerschap en sociale integra-

tie. 

 

 

Levensbeschouwelijke vorming 

Vanuit de catechese methode “Trefwoord” werken we ieder jaar in alle groepen aan diverse 

godsdienstige en sociaal-maatschappelijke onderwerpen. We doen dit in combinatie met het 

programma van De Vreedzame School.  

In de groepen 6 t/m 8 laten wij de kinderen kennis maken met een aantal wereldgodsdiensten. 

Hierbij gaan wij op zoek naar de overeenkomsten met ons geloof. 

 

Onderwijs aan het jonge kind 
In de eerste twee schooljaren wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de kin-

deren.  

Door het werken in hoeken (poppenhoek, bouwhoek, 

themahoek, leesschrijfhoek enz.) en het gebruik van 

ontwikkelingsmaterialen wordt de basis gelegd voor 

taal, lezen, schrijven, rekenen en de wereld oriënte-

rende vakken.  

Er wordt expliciet aandacht besteed aan rekenen en 

taal voor kleuters. Op de vrijdagochtend in groep 2 

wordt er extra gewerkt aan voorbereiding voor groep 

3. 

Er wordt een basis gelegd voor de start in groep 3. Zelf-

standig werken, gebruik van wisbordjes, samenwerken 

in spelvorm. 

 

Het onderwijs in de groepen 1/2 wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van het kind.  

De ontwikkelingsgebieden komen in samenhang volgens een jaar / weekplanning aan bod. Aan 

de hand van een bepaald thema b.v.: de herfst, gezondheid, Kerstmis, vakantie e.d. maken de 

kinderen kennis met de natuur, en de wereld om hen heen. Het onderdeel biologie krijgt in deze 

groepen speciale aandacht door het werken in de kleuterschooltuin. 

 

Sociale vorming speelt in de eerste jaren ook een belangrijke rol. Onze jongste leerlingen zijn 

aanvankelijk nogal op zichzelf gericht. Naarmate ze ouder worden, richt de verkenning van hun 

leefwereld zich ook op de mensen om hen heen. Dit gebeurt net als in de andere groepen door 

inzet van De Vreedzame School en coöperatieve structuren tijdens de lessen. 

Bewegingsactiviteiten zoals vrij of gestructureerd buiten- en binnenspelen, kunnen als “voorloper” 

voor de latere gymles beschouwd worden. 

Natuurlijk is er veel aandacht voor de creatieve ontwikkeling van het jonge kind door zang, dans, 

creatief spel,  
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Vanaf groep 1 wordt een basis gelegd voor het computeron-

derwijs. Leren hanteren van de muis en uitvoeren van eenvou-

dige opdrachten komen hier aan de orde.  

Het touchscreen in de groepen 1/2 is een mooi middel voor 

leuke interactieve lessen.  

Daarnaast maken de groepen 1/ 2 gebruik van 3 iPads per 

groep waarbij de leerkracht de juiste spellen en oefeningen 

klaarzet. 

 

 

Basisvaardigheden (rekenen, lezen, taal en schrijven)  

Rekenen  

Als leidraad voor ons rekenonderwijs in de groepen 3 t/m 

groep 8 maken wij gebruik van de rekenmethode “Wereld 

in getallen”. Deze rekenmethode biedt eigentijds rekenon-

derwijs: er is aandacht voor het verwerven van inzicht en 

voor het oefenen van vaardigheden. Er is veel aandacht 

voor oefenen, herhalen en automatiseren. In de weektaak 

oefenen de kinderen op eigen niveau: minimum, basis of 

plus. Door afstemming in instructie, hoeveelheid en moeilijk-

heid van de leerstof willen wij tegemoet komen aan het 

verschil in aanleg en tempo van het kind. Er wordt gebruik gemaakt van Expliciete Directe Instruc-

tie. Vanaf groep 5 wordt er gebruik gemaakt van tablets. 

 

Lezen 

Na in groep 1/2 spelenderwijs kennisgemaakt te hebben met 15 

letters begint in groep 3 “officieel” het leren lezen. Voor het lees-

onderwijs gebruiken we de taal/leesmethode “Veilig Leren Le-

zen”. Kinderen die bij aanvang van groep 3 al kunnen lezen, doen 

gedeeltelijk met het programma mee. Daarnaast volgen deze 

leerlingen m.b.v. het materiaal van de leesmethode, een afge-

stemd leerprogramma. Met behulp van de leesmethode Esta-

fette wordt er in de groepen 4 t/m 8  aandacht gegeven aan de 

instructie van het technisch lezen.  

Vanaf midden groep 4 neemt naast het technisch lezen vooral het begrijpend / studerend lezen 

toe.  

De methode: “Nieuwsbegrip” is er opgericht om de leerlingen met behulp van authentieke tek-

sten goed met teksten om te laten gaan, samen te vatten, te herkennen en relaties te leggen en 

hoofd- en bijzaken te onderscheiden.   

We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, maar brengen hen ook de liefde 

voor het lezen bij. Daarom lezen we in iedere groep iedere dag voor. Daarnaast vinden er activi-

teiten plaats in het kader van boekpromotie.  

 

Taal 

In groep 3 is het vakgebied Taal nauw verweven met het leren 

lezen. Alle talige activiteiten zitten in de leesmethode verweven. 

In groep 3 wordt gewerkt met de methode “ Veilig leren lezen”. 

Vanaf groep 4 t/m groep 8 werken we met de taalmethode: “Taal 

op Maat”. Vanaf groep 5 gebeurt dit ook met behulp van tablets. 

Tijdens de taallessen komen het spreken, luisteren, schrijven (crea-

tief taalgebruik), woordenschat en taalbeschouwing aan de 

orde. Daarnaast is spelling ook een belangrijk onderdeel van deze 

methode. In de groepen 6, 7 en 8 is er bovendien ruime aandacht voor het ontleden; een vaar-

digheid die vooral van belang is voor het aanleren van een vreemde taal in het voortgezet on-

derwijs. 
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Schrijven 

De basis voor het schrijven wordt gelegd in de groepen 1/2. Een goed 

ontwikkelde fijne motoriek is daarbij van groot belang. Het ontwikkelen 

van de fijne motoriek gebeurt met de meest uiteenlopende materialen. 

Sinds enige jaren is daar voor de groepen 1 t/m 3 de methode “Schrijf-

dans” bijgekomen, die met heel afwisselende werkvormen de vaardig-

heid om te schrijven voorbereidt.  

Vanaf het begin wordt er op gelet 

dat de kinderen hun potlood en vanaf groep 4 de vulpen 

goed vasthouden en dat ze een goede zithouding hebben. 

Met behulp van de schrijfmethode: “Handschrift “ streven wij 

ernaar, om de kinderen een regelmatig en vlot handschrift 

aan te leren In deze methode wordt zowel verbonden als on-

verbonden schrift aangeboden. T/m groep 7 is verbonden 

schrift verplicht. In groep 8 mogen de kinderen hier een keus 

in maken, maar ze moeten hier wel consequent in zijn. 

   

De zaakvakken 

Onder zaakvakken verstaan wij: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek en verkeer. Deze 

vakken komen wekelijks m.b.v.  de methoden van Blink Wereld. in de groepen 5 t/m 8 aan bod. 

Groep 3 en 4 werken met de geïntegreerde methode van Blink Wereld, waarin alle zaakvakken 

aan bod komen. Vanaf groep 5 werken de leerlingen ook in het documentatiecentrum. Met be-

hulp van de daar opgezochte informatie en het gebruik van het internet, maken de kinderen naar 

eigen interesse werkstukken. Een stukje zelfwerkzaamheid waar wij veel waarde aan hechten.  

 

Verkeer: “School op Seef” verkeersveiligheidslabel 

Met alle geplande verkeersactiviteiten in voorgaand 

schooljaar en in dit schooljaar hebben wij voor de 

vierde keer het “School op Seef” label  verdiend. Voor 

het behalen van dit label is nauwe samenwerking tus-

sen de verkeersouders, de leerkrachten en ouders vereist.  

Voor de verkeerstheoriegebruiken we  in groep 3: “Klaar over”; 

in groep 4: de methode: “Stap Vooruit”; in de groepen 5 en 6: 

“Op voeten en fietsen” en in de groepen 7 en 8  ”De Jeugd-

verkeerskrant”.  

In groep 7 leggen de kinderen een schriftelijk verkeersexamen af. Daarna mogen de kinderen, 

die de theorie beheersen, meedoen aan het praktijkexamen.  

De praktische verkeerslessen worden jaarlijks opgenomen in ons jaarcyclus en met behulp van 

ouders uitgevoerd. Jaarlijks organiseren onze verkeersouders een verkeersactie en / of project. 

 

Techniek  

De methode natuur en techniek is een leidraad voor onze techniek lessen. De materialen en 

ideeën uit “Het Ontdek Kasteel” zijn hierbij ondersteunend. Met onze technieklessen willen wij 

techniek op een   functionele  manier inbedden in ons onderwijsprogramma.  Daarnaast hebben 

de groepen 1 / 2 jaarlijks een aantal technieklessen met groep 8. Dit past in onze visie samen leren. 

 

Engels vanaf groep 1  

Wij geven Engels vanaf groep 1 tot en met groep 8. Wij gebruiken hiervoor de 

methode: “Groove .Me”. Dit is een complete lesmethode waarbij muziek de ba-

sis is van alle lessen. De muziek die gebruikt wordt is ‘echte’ muziek: bekende 

popsongs en eigentijdse hits in hun oorspronkelijke uitvoering. In de lessen wordt 

het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen 

alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden 

uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema.  
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Waarom Engels met muziek?  

 Muziek helpt kinderen om Engels beter te onthouden. Tijdens het luisteren naar deze muziek, 

ontstaat er bij kinderen emotie. Wetenschappers hebben vastgesteld dat door deze emotie 

er een stof en werking in de hersenen ontstaat waardoor kinderen het geleerde makkelijker 

kunnen onthouden.  

 Bijna alle kinderen houden van muziek en volgen de hits uit de top 40. Ze zijn heel nieuwsgierig 

naar ‘hun’ helden en willen van alles weten over de muziek en het Engels kunnen begrijpen. 

Hun motivatie om Engels te willen leren is en blijft door de keuze voor deze muziek enorm groot.  

 Muziek geeft zelfvertrouwen. Kinderen zijn zo enthousiast over deze muziek, dat ze ongemerkt 

meteen over de moeilijke drempel stappen om zelf Engels te durven zingen en praten.  

 Met muziek leer je Engels via zoveel mogelijk intelligenties: zien, kijken, horen, luisteren, zeggen, 

zingen, lezen, voelen en bewegen. Ook via het digibord en de opdrachten speelt de me-

thode Groove.me steeds in op diverse zintuigen en leerstijlen met opnieuw als gevolg dat kin-

deren sneller Engels leren. 

 

Creativiteit en kunstzinnige vorming  

Voor de expressievakken gebruiken we als leidraad de me-

thode:  

“Moet je doen”.  

De creatieve vakken drama, muziek, dans en kunst en cultuur  

komen in deze methode aan bod  

Eén van deze vakken krijgen de leerlingen gedurende twee of 

drie weken. Daarna wordt er gerouleerd en volgen de kinderen 

één van de andere creatieve vakken. Dit cluster krijgen ze van 

verschillende leerkrachten van de middenbouw of bovenbouw. 

Hiernaast komen de vakken handvaardigheid en tekenen in de groepen 3 t/m 8 één maal per 

week in de eigen groep aanbod.  

Jaarlijks volgen wij het project “Kijk op Kunst”. Dit is samen gesteld door het Kunstgebouw  voor 

basisscholen in Pijnacker-Nootdorp. In de loop van de 8 basisschooljaren komen de kinderen in 

aanraking met de verschillende disciplines binnen deze culturele vorming, zoals theater en verha-

len vertellen. 

De Josephschool neemt deel aan het cultuurproject: "De E-lijn". Dit project wordt vanuit de biblio-

theek Oostland aangestuurd. Door onze deelname hieraan willen we onze cultuureducatie ver-

diepen en verrijken. Dit project omvat, naast scholing van ons leerkrachtenteam, culturele activi-

teiten voor onze leerlingen in samenwerking met cultuurorganisaties uit Pijnacker/Nootdorp en 

bibliotheek Oostland. 

Dankzij een gezamenlijk initiatief van onze Oudercommissie en onze cultuur coördinatoren is er 

jaarlijks voor iedere groep een culturele excursie die aansluit bij het onderwijs in de klas.  

 

Bewegingsonderwijs: Spel en Beweging  

Voor jong en oud is op onze school spel en beweging van groot belang.  

Vanaf groep 2 hebben alle groepen één gymles van een vakleerkracht op dinsdag. 

Vanaf groep 3 hebben  bijna alle groepen les van een vakleerkracht op vrijdag .  

Deze lessen vinden plaats in de gymzaal naast onze school.  

 

Computeronderwijs: Informatie en Communicatie Technologie (ICT)  

De computer speelt in ons onderwijs voor de kinderen en de leerkrach-

ten een ondersteunende en begeleidende rol. Hierbij denken wij o.a. 

aan: kennisoverdracht, zelfstandigheid, samenwerken, uitdagen tot 

onderzoek (bijv. internet) en de ontwikkeling van het individuele kind. 

De computers nemen een vaste plaats in ons onderwijs in. We gebrui-

ken deze om ons onderwijsaanbod te ondersteunen, de kinderen 

computervaardigheden te leren en hen te leren op welke wijze zij in-

formatie op het internet kunnen opzoeken. Daarnaast beschikken de beide kleutergroepen over 

een Touch Screen en 3 IPads en hebben de andere groepen een digitaal schoolbord in de klas.  

In elke groep zijn laptops verbonden met het internet. Het internet is niet beveiligd of afgeschermd. 

Dit is een bewuste keuze binnen onze school. Door het internet af te schermen of te beveiligen 



Josephschool Pijnacker 

__________________________________________________________________________________________ 

Schoolgids 2019-2020  15 

 

zou een groot aantal interessante pagina’s voor de leerlingen niet beschikbaar zijn. Wij beseffen 

dat het daardoor mogelijk is om op ongewenste pagina’s te komen. Wij hebben daarvoor regels 

voor het internet gebruik opgesteld, die duidelijk zichtbaar bij de computers hangen  

Wij brengen de kinderen een houding bij, waarbij zij bewust zijn dat ongewenste pagina’s toe-

gankelijk zijn, maar dat deze pagina’s niet opgezocht mogen worden. Zonder toestemming of 

aanwezigheid van de leerkracht mogen de kinderen niet op het internet. De leerkracht houdt 

toezicht op de computers en leerlingen maken alleen gebruik van de computer tijdens schooltijd 

in het/een groepslokaal. 
 

Tablets 

Wij doen er op de Josephschool alles aan om te zorgen voor kwa-

litatief goed onderwijs. De goede resultaten willen we continue-

ren en dus maken we gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op 

onderwijsgebied. Vanaf groep 5 werken we met Snappet voor 

de vakken taal en rekenen.  

 

Wat is Snappet? 
Het doel van Snappet is om de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren. Door een tablet 

met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind, wordt op eigentijdse wijze on-

derwijs gegeven. Deze tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-

)boeken en sluit aan op onze lesmethoden. De kinderen verwerken hierop de lesstof van de vak-

ken rekenen, taal, spelling en woordenschat.  

 
Hoe werkt het? 

Onze leerkrachten geven de gewone lesinstructie met behulp van het digibord. De opdrachten 

maakt het kind echter via de eigen tablet en niet meer in een schrift. Het voordeel is dat de kin-

deren direct feedback krijgen op de gemaakte opgave. Het kind ziet daardoor meteen of hij/zij 

de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan het kind de opdracht direct verbeteren.  

Maar er is meer. De leerkracht kan via de computer live meekijken op het zogenoemde 'dash-

board' om te zien hoe de opdrachten worden gemaakt door de kinderen. De kinderen zijn met 

naam te zien op de computer van de leerkracht. Achter de naam ziet de leerkracht of een op-

dracht goed of fout gemaakt is. Rood is fout, oranje betekent dat het kind er meer dan 1 keer 

voor nodig had en groen is in 1 keer goed. Ook kan de leerkracht zien hoever het kind is gevorderd 

met de lesstof. Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt, dan 

kan de leerkracht de opdracht nogmaals uitleggen. Tot voor kort gebeurde dit pas de dag erna. 

Op deze wijze kunnen we direct en adequaat reageren en onze lessen nog beter maken. 

 
Preventieve voorlichtingen in samenwerking met het kernteam Pijnacker-Nootdorp 

Vanaf groep 5 is er in samenwerking met de het kernteam van Pijnacker-Nootdorp een door-

gaande lijn lessen ontwikkeld. Tijdens deze lessen komt het jongerenwerk en de school maat-

schappelijker werkster Jennifer Hilgersom preventieve voorlichtingen geven aan onze leerlingen 

over onderwerpen zoals meidenvenijn, pesten en plagen, jongens onder elkaar, social media en 

op weg naar de brugklas. Tijdens deze lessen zijn de leerlingen actief bezig met opdrachten. Aan 

de lessen zijn  ook ouderavonden verbonden.  

 

Coöperatieve Leerstrategieën  

Op de Josephschool vinden we het belangrijk dat kin-

deren ook met elkaar en van elkaar leren. Dit bereiken we 

door in ons onderwijs gebruik te maken van Coöperatieve 

leerstrategieën. 

Leerlingen die op een coöperatieve manier leren, werken 

op een gestructureerde manier samen in kleine groepen.  

De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig. Ze praten 

hier met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer 

betekenis voor hen krijgt.  

Wij zien het als een waardevolle aanvulling op klassikale 

activiteiten en individueel werk. Wij willen door de inzet van 
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Coöperatieve leerstrategieën een klimaat in de klas creëren waarin kinderen elkaar waarderen, 

begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen.  

 

Expliciete Directe Instructie 

Tijdens bepaalde lessen maken we gebruik van .Expliciete Directe Instructie. Centrale vraag die 

wij iedere keer bij onze lessen stellen is: “Hoe geef ik een 

goede les en hoe weet ik dat de kinderen mijn uitleg / instruc-

tie begrepen hebben?” en doorlopen we een aantal fases 

binnen de les(instructie)  

Leidraad daarbij is het boek “Expliciete Directe instructie”, van 

J. Hollingsworth &  

S. Ybarra met de Nederlandse bewerking van Marcel 

Schmeier. 

De leerlingen zijn door deze manier van lesgeven actief betrokken bij de lessen, door het inzetten 

van de wisbordjes en het benoemen van het lesdoel. Op deze manier weten de kinderen zelf of 

zij de stof hebben begrepen. Indien een leerling de leerstof sneller oppikt dan heeft hij/zij de mo-

gelijkheid om zelfstandig verder te werken. Indien een leerling langer nodig heeft om de stof tot 

zich te nemen dan volgt er een verlengde instructie door de leerkracht. 

 

Boekenpret 

In samenwerking met de openbare Bibliotheek Oostland nemen de kinderen, ou-

ders en leerkrachten van de groepen 1/2 van onze school enthousiast deel aan het 

project: “Boekenpret”.  

Dit landelijk project heeft als doel om alle kinderen en hun ouders te prikkelen om te 

gaan lezen. De bibliotheek werkt binnen het project met diverse kisten die naar de 

scholen en kinderdagverblijven gaan.  

  

Tussen de voorjaars- en de meivakantie gaan de kinderen Tutorlezen. Kinderen van de boven-

bouw lezen dan samen met kinderen van de onderbouw op 

het niveau  waar de kinderen van de onderbouw op dat mo-

ment in zitten. 

Ook doen we aan Leesmotivatie. Dat gebeurt in een leescir-

cuit. Hier komen verschillende soorten boeken aan bod, zoals 

strips, toneellezen, poëzie en informatieboeken.  

Tijdens Leespromotie gaan kinderen met elkaar in gesprek 

over boeken en inspireren elkaar om verschillende soorten 

boeken te lezen. Dit doet de leerkracht ook in de klas tijdens 

het voorlezen.  

 

Huiswerk 

In samenspraak met het team en de oudergeleding van onze medezeggenschapsraad is een 

aantal afspraken over huiswerk gemaakt. Deze afspraken worden tijdens de informatieavond in 

het begin van het schooljaar met de ouders besproken. U kunt deze afspraken vinden op onze 

website: www.josephschoolpijnacker.nl  
 

Schoolkamp groep 8 

Jaarlijks in het eerste kwartaal van het schooljaar gaat groep 8 op kamp. Vanuit school wordt, 

eind groep 7, een bijdrage voor het schoolkamp gevraagd. Deze bijdrage is variabel afhankelijk 

van de grootte van de groep. We gaan ervan uit dat alle leerlingen meegaan op schoolkamp. 

 

3.2 Bijzondere activiteiten voor de kinderen 

In aanvulling op het vaste schoolprogramma zijn er tal van aanvullende activiteiten waar onze 

leerlingen aan deelnemen. Deze activiteiten worden in samenwerking met onze actieve Ouder-

commissie georganiseerd. Hierbij moet u denken aan de Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, de 

Kerst- en Paasviering, de sportdagen, sporttoernooien en creatieve activiteiten. 

Ook staan er jaarlijks diverse excursies, het Joseph- of carnavalsfeest, eventueel een jaarmarkt , 

projectweken en culturele uitstapjes op het programma.  

 

http://www.josephschoolpijnacker.nl/
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Alle bijzondere activiteiten vindt u terug op onze jaarkalenderkalender (digitaal verspreid) en op 

de website/ouderportaal van de school. 

 

Team 4 Talent 

Onze school werkt geregeld samen met Team 4 

Talent, een organisatie binnen de gemeente 

Pijnacker, die activiteiten organiseert voor kin-

deren in de gemeente. Deze activiteiten kunnen 

onder schooltijd zijn, zoals de ‘pauze-sport’ en 

het geven van gymlessen, maar kunnen ook na schooltijd plaatsvin-

den.  

 

 

3.3 Regels in de Josephschool 

In onze school worden regels en afspraken gebruikt, die gericht zijn op veiligheid, rust en orde en 

dit met respect voor elkaar. Met deze regels en afspraken willen we een goede sfeer en een 

optimaal leerklimaat creëren.  

Om een vriendelijk en veilig klimaat te realiseren worden deze afspraken en regels jaarlijks met de 

kinderen vastgesteld en doorgenomen. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan 

de waarde van regels en welke rol we vervullen bij het ons houden aan die regels.  

 

Er is in feite één grondregel, die geldt in elke situatie en voor iedereen:  

 
 

 

 
We streven ernaar dat iedereen die met school te maken heeft zich aan die basisregel houden. 

Daar spreken we elkaar op aan en daar mogen wij op aangesproken worden.  

 

Rookverbod 

De Josephschool is een rookvrije school.  

In het schoolgebouw en op het schoolplein mag niet worden gerookt.  

 

Hondenverbod 
Gedurende de schooltijden is de school en het schoolplein verboden voor honden.  

 
Fotograaf 

Op de Josephschool komt een schoolfotograaf.  De totale organisatie hiervan ligt bij de ouder-

commissie. Bij hen kunt u terecht voor verdere informatie hierover: oc@josephschoolpijnacker.nl 
 

Mobiele telefoons 

Mobiele telefoons van de leerlingen mogen niet aan staan onder schooltijd en worden bij binnen-

komst in de klas in een daarvoor bestemde bak bij de leerkracht gelegd. Als een telefoontje toch 

afgaat, wordt deze ingeleverd bij de directeur en kunnen ouders de telefoon bij haar ophalen.  

Op het schoolplein mogen vanaf 8.15 uur tot 15.15 uur door de leerlingen geen mobiele telefoons 

worden gebruikt. 

Het meenemen van een mobiele telefoon is geheel op eigen verantwoordelijkheid. De school is 

niet aansprakelijk voor schade of zoek raken van een telefoon!  

Respecteer elkaar, laat dit zien in je gedrag, je houding en horen in je taalgebruik 
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4. Zorg voor kinderen  

4.1 Peuteropstap 

Elke vrijdagochtend komen de peuters een uurtje spelen en werken op de Josephschool onder 

begeleiding van een pedagogisch medewerkster van de peuterspeelzaal SkippyPePijN en de on-

derwijsassistent van de Josephschool. 

Kinderopvang SkippyPePijN en de Josephschool zijn deze 'peuter' opstap gestart met als doel om 

de overgang naar school voor peuters te vergemakkelijken. Peuters gaan één keer per week met 

juf Lizeline van SkippyPePijN naar de basisschool. Daar staat juf Elly (onderwijsassistent) de kinderen 

en de juf op te wachten. 

Ouders kunnen hun kind ook rechtstreeks naar de Peuteropstap brengen. 

De Josephschool en SkippyPePijN werken samen om de kinderen een goed programma aan te 

bieden. 

Gedurende één uur spelen de peuters samen in een klas en doen er gezamenlijk allerlei leerzame 

activiteiten. De peuters leren bijvoorbeeld kiezen op het kiesbord en het spelen in verschillende 

hoeken. Denk hierbij aan de poppenhoek, bouwhoek, knutseltafel, enz. 

 

Voor wie is onze Peuteropstap bedoeld: 

 kinderen vanaf 3 jaar ingeschreven bij de Josephschool 

 kinderen die ingeschreven staan bij SkippyPePijN en daarna de overstap maken naar de Jo-

sephschool. 

4.2 Nieuwe leerlingen in de school 

Vanaf vier jaar kan een kind naar de basisschool. Aanmelden van leerlingen is het hele jaar mo-

gelijk. De aanmelding geschiedt schriftelijk vanaf de dag dat het kind 3 jaar oud is.  

Bij aanmelding voor het derde jaar is er sprake van een vooraanmelding. Op dat moment heeft 

de school nog geen zorgplicht.(Zie verder 4.7.2 Zorgplicht) 

Als het kind 4 jaar is geworden wordt hij / zij toegelaten op onze school. Ouders doen aanmelding 

van een nieuwe leerling ten minste 10 weken voor de datum van toelating. 

 

Voor aanmelding en/of een eerste kennismaking met de school kunt u een afspraak maken met 

de directeur van de school: Mariëtte Neijenhuis. 

Enkele weken voor het kind vier jaar wordt, krijgt u een brief thuisgestuurd en kunt u de groeps-

leerkracht bellen om een afspraak te maken voor de zogenaamde “wen”ochtenden. Wel gaan 

wij ervan uit dat uw kind zindelijk is, omdat anders plaatsing nog niet mogelijk is.  

Op dit moment hanteren wij geen wachtlijst.  

Kinderen kunnen ook tussentijds worden aangemeld (gr. 1 t/m 8) in geval van verhuizing of veran-

dering van school. In geval van verhuizing verloopt de aanmelding gelijk aan die van toekomstige 

vierjarigen.  

Bij een verandering van school is er voor een goede (warme) overdracht altijd contact met de 

school van herkomst.  

4.3 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 

Omdat wij het belangrijk vinden dat ieder kind optimaal profiteert van ons onderwijs, wordt vanaf 

het moment dat het kind bij ons op school komt, zijn of haar ontwikkeling gevolgd en worden 

vorderingen vastgelegd.  

In de groepen 1/2 maken we gebruik van het registratiemodel: “KIJK! 

groep 1-2” als praktisch hulpmiddel voor het gestructureerd observeren 

en registreren van de ontwikkeling van onze jongste leerlingen. 

Vanaf groep 1/2 worden werkresultaten, toetsen e.d. beoordeeld en ge-

registreerd.  

Het systematisch en gestructureerd registreren van de ontwikkeling van 

de leerlingen geeft ons informatie om te komen tot een weloverwogen 

aanpak op groeps- en individueel niveau.  

De relevante gegevens worden samengevoegd in een leerling dossier 

dat t/m groep 8 met de leerling meegaat. Aan het eind van groep 8 of 
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als uw kind eerder de school verlaat, krijgen ouders en het vervolgonderwijs een onderwijskundig 

rapport (OKR) van het betreffende kind en kunt u desgevraagd het leerling-dossier meekrijgen. 

Vanaf groep 1 gebruiken we voor het toetsen van de basisvaardigheden de landelijk genor-

meerde CITO toetsen.  

In groep 8 wordt bij de leerlingen de CITO Eindtoets afgenomen. Deze toets geeft samen met de 

resultaten van het kind van de voorgaande acht jaren, een goede indicatie welke vorm van 

Voortgezet Onderwijs het meest geschikt is.  

4.4 Rapportage aan ouders en kinderen  

Groep 1 en 2 

Voor de ouders van de kinderen uit groep 1/2 is in de maanden november en in mei/ juni gele-

genheid voor een gesprek. Voorafgaand aan deze twee gesprekken krijgen de kinderen van 

groep 2 een rapport mee naar huis. 

Rapporten groep 3 tot en met  groep 7 

Vanaf dit schooljaar krijgen de kinderen twee rapporten. In februari en in juli. 

De reden om één rapport minder te gaan maken is dat er bij het eerste deel van het schooljaar 

nog weinig tot geen toets gegevens bekend zijn die kunnen worden opgenomen in een rapport.  

 

Startgesprek 

In de maand september word ouders uitgenodigd voor een startgesprek met de leerkracht. De 

leerkracht bespreekt met de ouders de voortgang . Het gesprek is vooral  gericht op leergedrag, 

gedrag in de klas en wat de verwachtingen zijn voor het desbetreffende schooljaar. 

Vanaf groep 6 worden de  startgesprekken gevoerd met de leerling en ouders samen. 

 

We gaan ervan uit dat ouders altijd aanwezig zijn bij het startgesprek in september en de eerste 

rapport bespreking in februari. 

 

Groep 7 Verwachtingsadvies gesprek  uitstroom Voortgezet Onderwijs 

In februari vindt naar aanleiding van het eerste rapport in groep 7 het verwachtingsadvies gesprek 

plaats in aanwezigheid van leerling en ouders. 

Groep 8 Voorlopig advies uitstroom Voortgezet Onderwijs 

In november vindt met leerling en ouders het gesprek plaats over het voorlopig uitstroom profiel 

voor het Voortgezet Onderwijs n.a.v. Cito-toetsen Begin groep 8. 

. 

De gegevens van de Cito toetsen Eind groep 7 nemen we mee bij de start in groep 8 en gebruiken 

we om de kinderen voor te bereiden op de Centrale Eindtoets Basisonderwijs. De Centrale Eind-

toets een verplichte toets voor alle basisscholen is en dat deze in de maand april wordt afgeno-

men. 

 

Rapporten  

Het rapport wordt digitaal samengesteld vanuit het leerling volgsysteem. Er is gekozen voor be-

oordeling met cijfers. Tevens ziet u in dit rapport de ontwikkeling van uw kind in grafieken vanuit 

het leerlingvolgsysteem. 

4.5 Zittenblijven  

Het kan voorkomen dat een leerling een leerjaar “over” moet doen. Ons streven is om op een zo 

vroeg mogelijk tijdstip hier over met de ouders in gesprek te gaan. Samen zoeken we naar een 

oplossing die het belang van het kind het beste dient. In principe zien wij het zittenblijven alleen 

als zinvol, wanneer wij denken dat er in een extra jaar langdurig resultaat geboekt kan worden op 

één of meerdere ontwikkelingsgebieden. Bij onze overweging nemen we het gehele kind in ogen-

schouw, dus ook de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Uiteindelijk neemt de school het besluit over wel of niet zittenblijven. 
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4.6 Protocol overgang leerlingen naar groep 2 en groep 3 op de Josephschool  

De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren 

het basisonderwijs moeten kunnen voltooien. Omdat een kind als hij / zij 4 jaar is naar de basis-

school gaat, kan er tussen de leerlingen een verschil zijn van het aantal maanden kleuteronder-

wijs.  

Leerlingen die vóór januari als vierjarige starten op de basisschool, zouden in principe aan het 

einde van het schooljaar door moeten stromen naar groep 2 en een jaar later naar groep 3. 

Voor alle leerlingen geldt dat wij goed kijken of het voor hun ontwikkeling beter is om voor leertijd-

verlenging of leertijdverkorting in aanmerking te komen. De cognitieve, motorische en sociaal 

emotionele ontwikkeling is hiervoor bepalend en niet de geboortedatum en leeftijd. 

We zijn van mening dat de school primair de ontwikkeling van de leerlingen als uitgangspunt moet 

nemen bij de beslissingen over doorstroming, verlenging of verkorting. 

We hebben een kwaliteitskaart opgesteld die gericht is op het beoordelen van de ontwikkeling 

van het kind. Op basis van de criteria van deze kaart kan de school besluiten een leerling wel of 

niet te laten doorstromen naar de volgende groep. 

Het volledige protocol kunt u vinden op onze website: www.josephschoolpijnacker.nl  

4.7 Ondersteuning voor kinderen met specifieke behoeften  

Ondersteuning is bestemd voor kinderen die het (even) moeilijk hebben, omdat ze iets niet kunnen 

of juist meer uitdaging nodig hebben. 

 

Leerling- en groepsbesprekingen 

Binnen de bouwvergadering bestaat de mogelijkheid om desgewenst een leerling te bespreken. 

In zo’n leerlingbespreking kan een groepsleerkracht advies aan haar / zijn collega’s vragen bij het 

oplossen van een leer- of gedragsprobleem dat zich voordoet in haar / zijn groep.  

Ook kan een groepsleerkracht gebruik maken van het leerling-spreekuur. In dit overleg tussen 

leerkracht en de IB-er worden vragen rond één of meerdere leerlingen besproken.  

Afhankelijk van dit gesprek en mogelijk acties, kan de leerling verder besproken worden tijdens 

het uitgebreid ondersteuningsoverleg. 

Na iedere CITO toetsperiode vindt er een groeps / leerlingbespreking plaats tussen de groepsleer-

krachten en de Intern begeleider. De IB-er bespreekt dan de observatie- en toets resultaten en 

adviseert de groepsleerkracht  zo nodig over de aanpak van leer- en gedragsproblemen of an-

dere zaken. 

 

Het ondersteuningsteam en het uitgebreid ondersteuningsoverleg  

De school beschikt over een Ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit de intern begeleider, de 

directeur, een orthopedagoog en wordt zo nodig aangevuld met de schoolmaatschappelijke 

werkster.  Dit team komt bijeen voor het uitgebreid ondersteuningsoverleg als dat nodig is.In dit 

overleg zoekt het Ondersteuningsteam samen met de groepsleerkracht naar mogelijkheden om 

een stagnatie in de schoolontwikkeling van de betreffende leerling(en) aan te pakken. 

Leerling ondersteuning in de praktijk 

Voor een leerling met leer- en gedragsproblemen zijn er verschillende mogelijkheden voor extra 

hulp:  

 extra instructie in de groep door de eigen leerkracht of onderwijsassistent,  

 extra oefenstof mee naar huis, (in overleg met ouders)  

 aangepast leerprogramma, (toestemming ouders) 

 

Leerlingen met een grote ontwikkelingsachterstand 

Toch kan het zo zijn dat we niet in staat zijn om het leer- of gedragsprobleem op te lossen. De 

problemen zijn bijvoorbeeld te groot of te hardnekkig. Wanneer dat het geval is, zullen we externe 

hulp moeten inschakelen. In overleg met ons en met de ouders kan een orthopedagoog na 

toestemming van de ouders de betreffende leerling observeren en / of onderzoeken om een 

begeleidingsadvies op maat te kunnen geven .  

 

 

 

http://www.josephschoolpijnacker.nl/
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Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong / meer- en hoogbegaafde leerlingen 

Op de Josephschool vinden wij dat alle leerlingen, inclusief de hoog- en meer begaafden een 

plek hebben waar ze zich thuis voelen, lekker in hun vel zitten, goed presteren en een aanbod 

krijgen waarmee ze uitgedaagd worden. 

Om dit te bewerkstelligen is het noodzakelijk dat onze leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong 

vroegtijdig gesignaleerd worden. Samen met de ouders willen wij de aandacht richten op het 

herkennen, signaleren en ontwikkelen van kinderen met een cognitief talent zonder de sociaal-

emotionele kant van het kind uit het oog te verliezen.  

Begaafdere leerlingen hebben vaak de kwaliteit om nieuwe leerstof sneller eigen te maken. De 

tijd die zij overhouden na het behalen van de kerndoelen op eigen niveau, wordt besteed aan 

de plusdoelen.  

Hoe gaat dat in zijn werk? 

De begaafdere leerlingen krijgen de lessen rekenen, taal, technisch en/ of begrijpend lezen com-

pact aangeboden met behulp van de methode, via de routeboekjes van SLO en met behulp van 

SNAPPET. Daarnaast krijgen deze leerlingen binnen hun weektaak verrijkings- en/ of verdiepings-

opdrachten. De instructie die leerlingen nodig hebben om deze opdrachten te maken wordt door 

de groepsleerkracht gegeven.  

 

Plusklas (5/6 en 7/8)  

 In de Plusklas wordt, voor het meer – en hoogbegaafde kind ruimte geboden, om op hun eigen 

niveau met verrijkingswerk aan de slag te gaan. Centraal hierin staan ook het aanleren van vaar-

digheden als bijvoorbeeld het “leren leren”, omgaan met frustraties, samenwerken en het aan-

sturen van je eigen leerproces. Niet in de laatste plaats biedt de Plusklas de leerlingen ook een 

plek om met gelijkgestemden op eigen niveau te werken, praten en denken. 

Ons onderwijs voor het meer- en hoogbegaafde kind wordt gecoördineerd door onze specialiste 

op dit gebied: Simone Turkstra.   

4.8 Passend Onderwijs 

Passend Onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de nieuwe wetgeving met betrekking tot passend 

onderwijs van kracht geworden. Onze school maakt, samen met 80 an-

dere scholen,  deel uit van het nieuwe samenwerkingsverband PPO Delf-

landen.  

Deze scholen zijn gehuisvest over vier gemeenten: Delft, Lansingerland, 

Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. 

In totaal bestaat het nieuwe samenwerkingsverband uit meer dan 20.000 leerlingen. 

Naast de reguliere basisscholen bestaat het samenwerkingsverband uit drie scholen voor speciaal 

basisonderwijs en vier scholen voor speciaal onderwijs. 

 
De missie van het samenwerkingsverband is om voor ieder kind een passende onderwijsplek aan 

te kunnen bieden. In de praktijk zal dit voor de meeste kinderen het reguliere onderwijs zijn, maar 

waar nodig kan dit ook een speciale lesplaats zijn. 

De wijze waarop wij gezamenlijk aan de slag gaan is in de volgende uitgangspunten beschreven: 

 Het denken in mogelijkheden voor een kind. Niet alleen de vraag wat is er aan de hand met 

een kind (beperkingen), maar meer wat heeft het kind nodig om te komen tot een optimale 

ontwikkeling. 

 Goede, constructieve samenwerking met ouders, scholen en samenwerkingsverband. Om 

voor een kind tot de juiste invulling te kunnen komen, hebben we elkaar nodig. 

 Handelingsgericht werken. 

 
In passend onderwijs komen een aantal onderwijswerkniveaus: 

 Basisondersteuning. De scholen hebben met elkaar afspraken gemaakt over wat iedere ba-

sisschool  moet kunnen bieden. In het schoolondersteuningsprofiel van de school zijn deze 

afspraken terug te vinden. Dit is een nieuwe manier van samenwerken en betekent dat we de 

komende jaren gezamenlijk deze basisondersteuning verder gaan uitwerken.  
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 Soms zal een kind meer nodig hebben dan de basisondersteuning, die de school biedt. Het 

samenwerkingsverband zal bij die kinderen worden betrokken om na te gaan wat deze kin-

deren nodig hebben. We spreken hier dan van een arrangement.  

 Bij een aantal kinderen zal blijken dat basisondersteuning niet toereikend is.  Van het arrange-

ment  is vastgesteld dat dit niet op de basisschool aangeboden kan worden en dat een spe-

ciale lesplaats dan van toepassing is. In die situaties gaan we samen met ouders en scholen 

aan de slag om te komen tot de juiste onderwijsplek.  

Voor een arrangement of een speciale lesplaats  zijn routes beschreven, die gevolgd kunnen wor-

den.  

Centrale plaats wordt het schoolondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam van onze school 

bestaat uit de directeur, de intern begeleider, een orthopedagoog en het schoolmaatschappelijk 

werk . 

In onderstaand schema ziet u de verschillende niveaus van ondersteuning, die voorkomen binnen 

of buiten de school. 

Niveaus van zorg. 

Niveau Waar? Wie? Wat? 

0 

basisonder-

steuning 

In de groep Leerkracht. 

Ouders 

Goed onderwijs. 

-Indicatoren onderwijsinspectie. 

-Handelingsgericht werken. 

Gebruik maken van ondersteuning in de 

school. 

Gebruik van leerlingvolgsysteem. 

0 

basisonder-

steuning 

In de school Leerkracht 

Ouders. 

Schoolonder-

steuningsteam. 

Goed onderwijs. 

-Indicatoren onderwijsinspectie. 

-Handelingsgericht werken. 

-Gebruik maken van ondersteuning in de 

school. 

-Gebruik van leerlingvolgsysteem. 

1 

Preventieve 

ondersteu-

ning. 

Helpdesk 

samenwer-

kingsver-

band 

Helpdeskmede-

werker. 

Ouders. 

School. 

 

Korte praktische vragen. 

1 

Preventieve 

ondersteu-

ning. 

In de school Leerkracht. 

Ouders. 

Preventieve on-

dersteuner. 

Schoolonder-

steuningsteam. 

Hulpvragen via formulier. 

-Wat heeft kind nodig? 

-Wat heeft leerkracht nodig? 

-Wat heeft school nodig? 

-Wat hebben ouders nodig? 

 

2 

Arrangemen-

ten 

In de school Directie school 

Interne begelei-

der. 

Lokale onder-

steuningsadvi-

seur. 

Leerkracht  

ouders 

“critical friend” wel of geen basisondersteu-

ning? 

Bespreking groeidocument. 

2 

Arrangemen-

ten 

In de school School 

Ouders 

Loa 

Event. expert 

Gezamenlijke input voor arrangement  in het 

OPP. Komt uit groeidocument. 

Ondertekening OPP. 

loa/ swv stelt vast. 

3 

Speciale les-

plaats 

School/ 

sbo/ so 

Ib 

Directie school 

Loa 

Critical friend/ advies. 

3 

Speciale les-

plaats 

Sbo/so Ouders 

School 

Gezamenlijke input voor OPP. Komt uit groei-

document. 

Invulling OPP. 
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Vertegenwoor-

diger sbo of so. 

Loa 

Event. expert 

Ondertekening OPP 

Specifieke aanvulling voor TLV. 

3 

Speciale les-

plaats 

SWV Toelaatbaar-

heidscommissie 

Beoordeling proces niveau 1 – 2- 3. 

Kwaliteitsbeoordeling OPP 

Besluit over toekenning. 

4 

Speciale les-

plaats 

Sbo of so Directie sbo of so 

Ouders. 

Aanmelding en plaatsing 

 

 

*Waar nodig met Jeugdhulp. 

** Stappen hoeven niet altijd in deze volgorde doorlopen te zijn. Ook kunnen stappen, indien hel-

derheid bestaat over de onderwijsbehoeften, worden overgeslagen. 

 

Aanmelding en plaatsing. 

Om kinderen een passende onderwijsplek te kunnen bieden, dient bij aanmelding voor de school 

alle relevante informatie beschikbaar te komen. De school zal bij een schriftelijke aanmelding via 

een intakegesprek bepalen of de school de juiste onderwijsplek is. 

Ouders zijn de belangrijkste bron voor de school om deze informatie te krijgen. Daarnaast zal aan 

ouders gevraagd worden of er informatie bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal beschikbaar 

is. 

De school neemt binnen zes weken een besluit over plaatsing. Mocht dit besluit binnen zes weken 

niet genomen kunnen worden, dan kan de school de termijn om een besluit te nemen met vier 

weken verlengen. 

Bij de meeste aanmeldingen zal het kind geplaatst kunnen worden. 

Indien de school vindt dat de basisondersteuning niet op deze school geboden kan worden of 

vindt dat het kind extra ondersteuning nodig heeft, zorgt de school dat het kind op een andere 

school geplaatst kan worden. In dat traject werken ouders en school intensief samen om te komen 

tot een goede plaatsing. Het samenwerkingsverband wordt betrokken bij dit traject als blijkt dat 

extra ondersteuning (arrangement of speciale lesplaats) nodig is. Het bestuur van de school heeft 

dan zorgplicht. 

 

Schoolondersteuningsprofiel 

Alle scholen van het PPO hebben een schoolondersteuningsprofiel gemaakt op basis van het-

zelfde instrument.  

Het schoolondersteuningsprofiel van de Josephschool vindt u op onze website: www.joseph-

schoolpijnacker.nl 

 
Zorgplicht  

Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dat betekent dat de scholen ervoor 

moeten zorgen dat iedere leerling die bij hen ingeschreven staat of zich aanmeldt een passende 

onderwijsplek krijgt. De school moet zorgvuldig onderzoeken wat uw kind nodig heeft en dit eerst 

proberen zelf te realiseren. Het schoolbestuur moet daarvoor nagaan wat de ondersteuningsmo-

gelijkheden van de school zijn. Als de school aangeeft dat uw kind het beste naar een andere 

school kan gaan, moet de school zorgen dat daar ook een passende plek is. Met de inwerking-

treding van passend onderwijs heeft de verwijzende school die verantwoordelijkheid. Daarbij 

overlegt de school goed met de ouders, welke school passend is voor het kind. Meer informatie 

over passend onderwijs vindt u op http://www.passendonderwijs.nl  

  

http://www.josephschoolpijnacker.nl/
http://www.josephschoolpijnacker.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
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4.9 Kernteam Pijnacker-Nootdorp 

Kernteam op school 

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor 

bijna alle jeugdhulp. Om de toegang tot deze hulp zo 

eenvoudig mogelijk te maken heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp het kernteam geformeerd. 

Voor de samenstelling van dit team zijn ervaren professionals bij elkaar gebracht met uiteenlo-

pende ervaring en expertise. 

Wat doen wij? 

Vanuit het kernteams helpen wij mee om leerlingen zo gezond en veilig mogelijk op te laten 

groeien. En hun ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Misschien maakt de leerkracht 

of u als ouder, zich zorgen over uw kind. Bijvoorbeeld omdat hij of zij soms stil, druk, verdrietig of 

agressief gedrag vertoont. Wij proberen hier zo vroeg mogelijk op in te spelen, met u én met 

school. 

Hulp start altijd bij het helder krijgen van de vraag. Samen bekijken we wat er aan de hand is, wat 

u wilt veranderen of bereiken en wat daarvoor nodig is. Eigen kracht is steeds het uitgangspunt. 

Maar als meer ondersteuning nodig is, kunnen we dat inzetten: door zelf hulp te bieden of door te 

verwijzen naar andere vormen van (vrijwillige of professionele) hulp. 

Hoe komt u met mij in contact? 

U kunt op verschillende manieren met mij in contact komen: 

- Als school zorgen heeft over uw kind, worden deze natuurlijk eerst met u besproken. Vervolgens 

kunnen de Intern Begeleider, Kwaliteitsondersteuner of zorgcoördinator in overleg met u contact 

met mij opnemen. Ik neem daarna contact met u op voor een kennismakingsgesprek. 

- Als u als ouders zelf zorgen heeft, kunt u deze bespreken met de Intern Begeleider, Kwaliteitson-

dersteuner of zorgcoördinator. U kunt ook rechtstreeks contact met mij op nemen. Als we na een 

vrijblijvend gesprek besluiten aan uw hulpvraag te gaan werken, stellen we de school hiervan op 

de hoogte. 

Verder zal ik de even weken op donderdag van 9.00-12.00 uur op school aanwezig zijn  

 

Jennifer Hilgersom | kernteam Pijnacker-Nootdorp 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp 

Oranjeplein 1 | Postbus 1 2640 AA | Pijnacker 

Telefoon 14 015 |M: 06 21 000 969 

Email: j.hilgersom@pijnacker-nootdorp.nl 

4.10 Verwijsindex   

De Verwijsindex is een digitaal hulpmiddel waarin begeleiders, leerkrachten en hulpverleners een 

signaal kunnen afgeven voor een kind waar zij zich zorgen over maken. Het gaat om vroegtijdige 

signalering indien een zorg is geconstateerd. Bijvoorbeeld als een kind spijbelt, er gezinsproblemen 

zijn of als de ouders/verzorgers van de kinderen kampen met een (licht) psychiatrische stoornis, 

verslaving of verstandelijke beperking.  

Als een signaal in de Verwijsindex wordt afgegeven, worden alleen algemene gegevens zoals 

naam, geboortedatum en BSN in de Verwijsindex bekend gemaakt. Bij een tweede signaal over 

hetzelfde kind door een begeleider van een andere organisatie, krijgen beide begeleiders een 

email met daarin de mededeling dat er nog een begeleider is die zich zorgen maakt. Vanaf dat 

moment moeten ze contact met elkaar opnemen om te overleggen hoe ze  

het kind het beste kunnen helpen. Op deze manier werken de begeleiders van verschillende or-

ganisaties samen met het doel het kind beter te kunnen helpen. 

Ouders moeten toestemming geven voor het uitwisselen van informatie.  

Voor meer informatie: www.verwijsindexhaaglanden.nl  
  

http://www.verwijsindexhaaglanden.nl/
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4.11 Langdurig zieke kinderen  

Een basisschool is zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan langdurig zieke kinderen. Een uit-

zondering hierop zijn kinderen die in een academisch ziekenhuis worden behandeld. 

Het gaat hierbij om die kinderen die gedurende langere tijd in een ziekenhuis zijn opgenomen of 

langdurig ziek thuis zijn. Voor kortdurende ziekmeldingen kunnen de bestaande schoolafspraken 

worden gehandhaafd. Het is van groot belang, dat de school tijdens het ziek zijn, contacten or-

ganiseert met het zieke kind. Het is natuurlijk belangrijk ervoor te zorgen dat het leerproces zo 

goed mogelijk doorloopt. Nog belangrijker is het gevoel van het zieke kind “erbij te blijven horen”. 

Per situatie wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn.  

4.12 Begeleiding overgang naar voortgezet onderwijs (=VO) 

In groep 8 komt voor de leerlingen het voortgezet onderwijs in beeld. Eind maart moeten de leer-

lingen aangemeld zijn bij een school voor VO.  

In januari van dit schooljaar volgt een informatieavond voor de ouders van de leerlingen van 

groep 8 over de overgang naar het VO. Ook ontvangen deze ouders een VO gids, waarin uitge-

breide informatie staat over alle mogelijke schooltypen.  

Om de vraag te beantwoorden op welk schooltype een kind de beste kans op goede studiere-

sultaten heeft, speelt ons advies een belangrijke rol.   

Dit advies is gebaseerd op de leerresultaten, het gedrag, de werkhouding en de algemene indruk 

van het kind,  

 

Met de scholen van het VO onderhouden wij regelmatig contact. Dit contact bestaat uit een 

plaatsingsadvies en een vooroverleg als de leerlingen op de school zijn aangemeld. Er wordt per 

leerling een onderwijskundig rapport (OKR) gemaakt dat naar de betreffende school wordt ge-

stuurd. Omdat wij een warme overdracht belangrijk vinden neemt de leerkracht van groep 8 ook 

contact op met de school voor het VO. 

Halverwege het brugjaar volgt met sommige scholen een evaluatiegesprek, waarbij de vorderin-

gen van de leerlingen op de nieuwe school worden bekeken. Hierdoor en door de rapportage 

die wij over de schoolverlaters ontvangen, kunnen wij de leerlingen volgen en kunnen wij contro-

leren of ons plaatsingsadvies juist is gebleken. 

 

De leerlingen van groep 8 zwermen uit naar allerlei scholen voor VO in onze regio. Naar welke 

scholen kan per jaar flink verschillen.  
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5. Veiligheid op school  

 

Binnen de SKOP scholen vinden we het belangrijk dat kinderen, leraren en 

ouders zich thuis voelen op school.  

Om dat mogelijk te maken wordt groot belang gehecht aan veiligheid. Dat 

begrip omvat zowel de lichamelijke veiligheid als wel de geestelijke veilig-

heid. Onze school moet in alle opzichten een veilige omgeving bieden.  

Daar mag u ons op aanspreken.  

Nb. Op onze website www.josephschoolpijnacker.nl vindt u onder de 

kop:  

ons Anti pestprotocol.  

5.1 Preventie 

Om problemen zoveel mogelijk te voorkomen wordt veel aandacht besteed aan preventie. Het 

programma De Vreedzame School De school is gericht op preventie .De school voldoet met dit 

programma aan de eisen van de Inspectie op het terrein van sociale competentie, actief burger-

schap en sociale integratie. 

 

Op school zijn duidelijke gedragsregels vastgesteld. Regels voor de omgang met anderen, maar 

ook voor het gebruik van materialen en voor situaties met een wat groter veiligheidsrisico als bijv. 

gymlessen en buiten spelen. 

Regels zijn er ook voor de communicatie met ouders. 

Het ontwikkelen van sociale vaardigheden behoort tot het lesprogramma van alle groepen. Dit 

vormt een onderdeel van een actief beleid om pestgedrag tegen te gaan.  

Er is een doorgaande lijn vanaf groep 5 in samenwerking met het kernteam Pijnacker. Er worden 

lessen gegeven  over de onderwerken  pesten en plagen, meidenvenijn, jongens onder elkaar 

,gebruik van social media en op weg naar de brugklas. 

 

Wat, als het toch misgaat?  
Het vijf sporenbeleid  

Onze school wil voor alle kinderen die de school bezoeken een veilige school zijn. Dit betekent 

dat de school expliciet stelling neemt tegen pestgedrag en concrete maatregelen voorstelt bij 

voorkomend pestgedrag. Op het moment dat dit pesten wordt, hardnekkig tegen dezelfde per-

soon gericht is en deze hier geen of nauwelijks weerstand tegen kan bieden, is er sprake van 

gedrag dat we niet kunnen tolereren. Het is enorm belangrijk dat we hiervan zo snel mogelijk op 

de hoogte worden gebracht , zodat we tijdig maatregelen kunnen treffen. Op onze school han-

teren we in deze gevallen een vijf sporen beleid.  

De vijf sporen betreffen:  

1. We geven aandacht en bieden steun aan het kind dat gepest wordt;  

2. We geven aandacht en bieden steun aan de kinderen die pesten;  

3. We betrekken de andere leerlingen (omstanders en meelopers) uit de klas bij het vinden 

van oplossingen;  

4. We pakken het pesten in de school als team samen aan;  

5. We betrekken de ouders van het gepeste kind en de pester, daar actief bij.  

Van alle gesprekken met de pester en/of ouders worden verslagen gemaakt. Indien deze activi-

teit geen oplossing biedt voert de leerkracht een aantal probleemoplossende gesprekken met de 

leerling waarbij getracht zal worden de oorzaak van het pesten te achterhalen. Daarnaast pro-

beren we de pester gevoelig te maken voor hetgeen hij/zij aanricht bij het gepeste kind. 

 

Ons volledige anti-pestprotocol is te vinden via www.josephschoolpijnacker.nl.  

 
Tot slot….. We willen alle kinderen graag één gouden regel mee geven:  

Word je gepest, praat er dan thuis en op school over. Houd het niet geheim! 

http://www.josephschoolpijnacker.nl/
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5.2 Registratie en aanpak  

De veiligheidsrisico’s in de scholen worden middels een Risico Inventarisatie en Evaluatie jaarlijks 

gecontroleerd, waarna tekortkomingen worden aangepakt. 

Ongelukjes, bijvoorbeeld op het schoolplein, worden geregistreerd en besproken. Indien nodig 

wordt er actie ondernomen.  

Om de zekerheid te kunnen bieden dat leerlingen, ouders en leraren gesignaleerde problemen 

ter sprake kunnen brengen, beschikken alle scholen van de SKOP over twee  interne vertrouwens-

personen en twee bovenschoolse vertrouwenspersonen. Hun taken en verantwoordelijkheden zijn 

vastgelegd in de algemene klachtenregeling. (zie paragraaf 10) Daartoe behoren het behande-

len van vragen en klachten, maar ook preventie activiteiten. Om die taken goed uit te kunnen 

voeren, besteden de interne vertrouwenspersonen veel aandacht aan hun bekendheid en be-

reikbaarheid in de school. Dat gebeurt b.v in de vorm van een presentatie in de groepen en de 

brievenbus in onze hal, waarin opmerkingen e.d. gedeponeerd kunnen worden. 

5.3 Veiligheid in en om het schoolgebouw  

Het schoolterrein grenst niet direct aan de openbare weg. Dit ver-

hoogt de veiligheid voor de kinderen. Om de kinderen veilig naar de 

school te begeleiden zijn er in de ochtend verkeersbrigadiers ( 1 vol-

wassene met 2 leerlingen uit groep 8) op de oversteekplaatsen bij de 

kruising Acacialaan / Goudenregensingel.  

De veiligheid op school is een belangrijk aandachtspunt. Negen per-

soneelsleden (incl. vakleerkracht gymnastiek zijn geschoold tot be-

drijfshulpverlener.  

Jaarlijks volgen zij één of twee herhalingscursussen om hun kennis op peil te houden. (EHBO ieder 

jaar – BRAND om het jaar) 

Ieder schooljaar wordt er aan de hand van een ontruimingsplan, een ontruimingsoefening ge-

houden. 

Verder worden de toestellen in de gymzaal en het speellokaal en de speelobjecten op het school-

plein jaarlijks geïnspecteerd. Bij lessen waar de veiligheid van groot belang is zijn de afspraken 

over veiligheid vastgelegd in een protocol of procedure. 

5.4 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

Dit is de nieuwe privacywet die erop toeziet of de privacy van betrokkenen is gewaarborgd. Op 

de website van de school vindt u ons document Privacy Statement waarin staat omschreven hoe 

wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Ook vragen wij ieder 

jaar aan de ouders toestemming voor diverse zaken (bv. plaatsen van foto’s in de nieuwsbrief), 

middels het jaarlijkse ‘noodformulier’ waarmee we de gegevens van leerlingen up-to-date hou-

den. 
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6. Schoolontwikkeling 

6.1 Onderwijsontwikkeling 

Als school hebben wij zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs.  

Een belangrijk document voor kwaliteitsverbetering is het schoolplan. In het schoolplan staat be-

schreven hoe de school georganiseerd is, welk beleid wij hanteren en welke ontwikkeling wij willen 

doormaken tussen augustus 2019 en augustus 2023.  

Het schoolplan kunt u vinden op onze website:  

www.josephschoolpijnacker.nl 
 

Jaarlijks stellen we een jaarplan op waarin we de doelen en acties beschrijven die we dat school-

jaar willen behalen / uitvoeren 

Dit schooljaar zijn we gestart met het programma van De Vreedzame School 

In het schooljaar 2019-2020 continueren we verder waar we in het vorige schooljaar mee zijn ge-

start.  

6.2 Kwaliteitszorg  

Op onze school werken we op meerdere manieren aan kwaliteitsverbetering: We werken met 

goede, liefst actuele methoden, bekwaam personeel, het consequent volgen van de resultaten 

van de leerlingen en het verder ontwikkelen van het beleid. 

Kwaliteitszorg is doen wat je belooft aan leerlingen, ouders en aan elkaar. 

Kwaliteitszorg is afspreken en dus ook aanspreken. 

Kwaliteitszorg is onderdeel van een professionele cultuur in de school. 

Kwaliteit van ons onderwijs mag geen toeval zijn. Ons streven is erop gericht om datgene wat we 

doen zo goed mogelijk te doen.  

 

Iedere vier jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de ouders, leerlingen (gr. 

6 t/m 8) en het personeel.  

In schooljaar 2017-2018 is de laatste tevredenheidspeiling gehouden.  

De resultaten van deze peiling zijn binnen het schoolteam en de Medezeggenschapsraad be-

sproken en  verwerkt in het nieuwe jaarplan 2018-2019. 

De resultaten van deze tevredenheidspeiling vindt u op onze website: www.josephschoolpijn-

acker.nl  

http://www.josephschoolpijnacker.nl/
file:///E:/www.josephschoolpijnacker.nl
file:///E:/www.josephschoolpijnacker.nl
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7. De leerkrachten 

7.1 Maatregelen tegen lesuitval 

In principe vallen in het schooljaar geen lessen uit. Met instemming van de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad is een protocol opgesteld waarin aangegeven staat welke maatrege-

len genomen worden om in vervanging van afwezige leerkrachten te voorzien. Als uiterste maat-

regel moet daarbij helaas ook het thuis laten van een groep in overweging genomen worden. 

Belangrijke voorwaarde is dan dat dit niet op de eerste dag gebeurt en dat ouders daarvan 

vooraf op de hoogte gesteld worden.  

7.2 Wijze van vervanging 

Wanneer een leerkracht vervangen moet worden i.v.m. ziekte, studieverlof, scholing of ander bij-

zonder verlof, wordt hij/zij vervangen door een invalleerkracht. Zo veel mogelijk wordt geprobeerd 

om voor de diverse groepen vaste invallers te organiseren, waardoor de invalleerkracht bij afwe-

zigheid van de eigen leerkracht bij de kinderen bekend is. SKOP heeft een eigen vervangings-

poule met bekende leerkrachten. Waar mogelijk worden deze collega’s ingezet. 

7.3 De begeleiding en inzet van stagiair(e)s in onze school  

Alle SKOP scholen nemen we deel aan het project “Opleiden in de School”.  

De gedachte achter dit project is dat het verwerven van de competenties die nodig zijn om een 

goede leraar te worden, het best in de praktijksituatie van de basisschool te leren zijn. 

In de praktijk betekent dat, dat een aantal studenten het hele jaar door stage loopt op de school.  

Naast de mentoren, die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding in de groep, worden de studen-

ten ook begeleid door de ‘Opleider In De School’, Annemarie Zijlmans, en de stagedocent van 

de Pabo. 

Taak van de Opleider is o.a. het ondersteunen van de mentoren, begeleiden van de studenten, 

contact onderhouden met de Pabo en in overleg met de directie nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van “Opleiden In De School” aan teamleden aanreiken. 

7.4 De verantwoordelijkheid van de leerkrachten 

In de groep is de leraar verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van uw kind. Behalve 

de emotionele veiligheid bedoelen we hier ook vooral de fysieke veiligheid van de leerlingen. 

Ook buiten het schoolgebouw onder schooltijd heeft de leerkracht die verantwoordelijkheid. Dat 

wil zeggen dat de leerkracht er alles aan doet (ook preventief) om de veiligheid van de leerlingen 

te waarborgen.  

7.5 Scholing van het leerkrachtenteam  

Onze teamleden volgen ook dit jaar nascholingscursussen om hun eigen leerkrachtenvaardighe-

den te vergroten. In ons jaarplan zijn de teamtrainingen / cursussen voor het hele team opgeno-

men.  

Naast deze gezamenlijke scholing hangt het van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan van iedere 

leerkracht af of hij of zij individueel een cursus of training zal volgen. 

Met enige regelmaat voert de directeur observaties in de groepen 1 t/m 8 uit. Naar aanleiding 

van deze bezoeken in de klas volgt er een gesprek met de leerkracht waarin het onderwijs cen-

traal staat. Doel van deze gesprekken is vooral het samen nadenken over ons onderwijs en samen 

zoeken naar mogelijkheden om ons onderwijs nog beter te maken. 

Dit gebeurt naast de directie ook door de internbegeleider, leden van werkgroepen, maar ook 

door leerkrachten onderling. Doel van deze bezoeken is ook hier het verhogen van de kwaliteit 

van ons onderwijs.  
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8. De rol van de ouders  

Vanaf het moment dat het kind naar school gaat, delen school 

en ouders samen de verantwoordelijkheid voor de schoolont-

wikkeling van het kind. Wij rekenen op uw belangstelling in de 

ontwikkeling van uw kind, het scheppen van voorwaarden voor 

het huiswerk en het kind thuis te begeleiden daar waar het no-

dig is. 

8.1 Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad (MR) op onze school is samengesteld uit afgevaardigden van de 

ouders en van het personeel van de school. In het totaal bestaat de MR uit zes stemgerechtigde 

leden te weten: drie ouders en drie leerkrachten. Zij worden voor drie jaar gekozen met een even-

tuele verlenging van nog eens drie jaar. 

De MR denkt met de schoolleiding en het schoolbestuur mee over het te voeren schoolbeleid en 

heeft een wettelijke basis. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het MR - reglement.  

Afhankelijk van de betreffende aangelegenheid zal instemming of advies worden gegeven over 

door de schoolleiding en het bestuur voorgelegde zaken. De MR kan ook een ongevraagd advies 

uitbrengen. De MR komt maandelijks bijeen voor overleg. Het mailadres van de MR is: mr@jo-

sephschoolpijnacker.nl 

8.2 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

De medezeggenschapsraden van de vier SKOP scholen hebben ieder uit hun midden een ouder- 

en een personeelslid gekozen, die namens hen zitting hebben genomen in de GMR. Zij houden 

zich bezig met onderwerpen, die bovenschools geregeld moeten worden. Hierbij kunt u o.a. den-

ken aan: financieel, personeel- en arbobeleid. De GMR leden komen circa acht keer per jaar 

bijeen. 

8.3 Oudercommissie  

Aan onze school is eveneens een actieve Oudercommissie (OC) ver-

bonden. De OC wordt gekozen door en uit de ouders van de leer-

lingen van de Josephschool. 

De OC bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die school onder-

steunt bij extra activiteiten.  

 

 

Het doel van de OC van de Josephschool is: 

 Het onderhouden van contacten tussen ouders en school, waarbij het belang van het kind 

voorop staat. Dit gebeurt via de reguliere Oudercommissievergaderingen, via informeel con-

tact tussen de voorzitter van de OC en de schooldirectie en tijdens het mede organiseren van 

activiteiten samen met de leerkrachten. Daarnaast spant de OC zich in om, naast de vaste 

leden, ook de overige ouders bij de activiteiten van de school te betrekken.  

 Het ondersteunen en mede organiseren van activiteiten.   

De OC verleent hulp bij het organiseren van extra activiteiten voor de kinderen, die niet strikt 

met het lesgeven te maken hebben. De OC ondersteunt de onderwijsgevenden met ‘hand- 

en spandiensten’. Deze hulp bestaat uit het uitvoeren van de activiteiten en het mede be-

denken/organiseren hiervan.  

De OC vergadert gemiddeld eenmaal per zes weken. Op de jaarlijkse algemene vergadering 

van de OC wordt er verantwoording aan de ouders afgelegd. De organisatie en verplichtingen 

van de OC zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement. 

  

mailto:mr@josephschoolpijnacker.nl
mailto:mr@josephschoolpijnacker.nl
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8.4 De klassenouder 

Iedere groep van onze school heeft één of twee klassenouders. 

Een klassenouder is één van de ouders / verzorgers van een leerling uit die groep. 

Hij / zij coördineert de hulp en is inzetbaar bij de organisatie van klassen gebonden activiteiten 

zoals: 

 Begeleiding (en vervoer) bij excursies / zwembad / schoolreisje 

 Uitvoering van klusjes 

 Flitslezen 

 Spelletjesmiddag 

8.5 Ouderbijdrage 

De bijdragen die aan ouders gevraagd worden, zijn beperkt.  

Door de OC wordt er jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt ieder jaar tijdens 

de jaarvergadering van de OC vastgesteld.  

 

De ouderbijdrage van dit schooljaar vindt u ook op onze website  

www.josephschoolpijnacker.nl  
 

De ouderbijdrage bestaat uit twee componenten: 

 Een bedrag: € 33, als bijdrage aan de kosten voor deelname van uw kind aan de jaarlijkse 

schoolreis en culturele uitstapjes. 

 Een bedrag: € 12,50 als bijdrage aan de kosten voor de organisatie en ‘aankleding‘ van festi-

viteiten, zoals Sinterklaas, kerstviering, carnaval, e.d.  

 

Hoewel de school deze ouderbijdrage zeer op prijs stelt, is de inning van deze bijdrage een zaak 

tussen de Oudercommissie en de ouders.  

Na het vaststellen van de jaarlijkse ouderbijdrage wordt de ouders per brief verzocht het bedrag 

van de ouderbijdrage over te maken. De ouderbijdrage wordt geïnd het schooljaar voordat het 

schoolreisje plaatsvindt. Het schoolreisje wordt gepland in het eerste kwartaal van het schooljaar. 

8.6 Ouderhulp  

In een van de eerste weken van het schooljaar krijgen de ouders de 

mogelijkheid via het Ouderportaal aan te geven bij welke activitei-

ten binnen of buiten de school zij eventueel kunnen en willen assis-

teren.  

Zo zijn ouders o.a. actief bij: het lezen in groep 3 en 4, , het regelen 

van het verkeer als verkeersbrigadier etc., etc. 

Voor meehelpende ouders zijn geen specifieke regels van kracht. 

Het spreekt vanzelf dat men werkt volgens de aanwijzingen van de 

betrokken leerkrachten en dat men zorgvuldig omgaat met de ver-

trouwelijkheid informatie die men tijdens de werkzaamheden ver-

neemt.  

8.7 Informatievoorziening 

Het team en directie van de school willen u als ouder van onze leerlingen zoveel mogelijk infor-

meren over het wel en wee van uw kind en de gang van zaken op school. Als u tussendoor eens 

wilt weten hoe uw kind er voor staat, loop dan gerust na schooltijd binnen of maak een afspraak. 

Heeft u vragen, wacht dan niet te lang om contact met de leerkracht op te nemen. Op die ma-

nier kunnen misverstanden of problemen in een vroeg stadium uit de weg worden geruimd.  

Van de leerkrachten, mag u ook verwachten, dat in de gevallen dat dit nodig is er op korte termijn 

contact met u wordt opgenomen. Andersom verwachten wij ook dat u in de gevallen dat dit 

nodig is contact met ons opneemt. 

 

 

 

http://www.josephschoolpijnacker.nl/
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Ouderportaal 

We maken gebruik van Ouderportaal.  

In de afgeschermde en beveiligde omgeving kunnen ouders en school elkaar op de hoogte hou-

den en informatie inzien. Alle gegevens en communicatie binnen het Ouderportaal wordt versleu-

teld. Daarnaast voldoet het aan alle privacynormen van de Autoriteit Persoonsgegevens en is het 

natuurlijk helemaal in overeenstemming met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbe-

scherming (AVG). 

 
Informatievoorziening aan gescheiden ouders  

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de 

manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt.  

De school heeft daarom in een protocol vastgelegd hoe de wettelijke regels worden toegepast.  

De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ou-

ders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkre-

gen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ou-

ders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij ouderavonden en oudergesprekken. In overleg met de 

directeur kan daarvan worden afgeweken. Verdere informatie vindt u in het protocol op onze 

website: www.josephschoolpijnacker.nl  
 

School organisatorische informatie, zoals schoolgids, kalender, Ouderkrant enz. gaat digitaal via 

het ouderportaal naar beide ouders, mits beide ouders zich hebben aangemeld in Ouderportaal. 

Overige informatie wordt aan de verzorgende ouder verstrekt. 

http://www.josephschoolpijnacker.nl/
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9. Kinderopvang 

 9.1 Tussenschoolse opvang (het overblijven) 

Op onze school bestaat de mogelijkheid om uw kind tussen de middag 

over te laten blijven. Overblijven tijdens de middagpauze is voor alle kin-

deren (gr. 1 t/m 8) mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en op vrij-

dag (gr. 4 t/m 8) tegen betaling. In voorbereiding op het voortgezet on-

derwijs stimuleren we dat leerlingen van groep 8 thuis gaan eten. 

 

Voor de dagelijkse leiding van de overblijforganisatie is onze overblijfcoör-

dinator, Carmen van Velzen , verantwoordelijk. Zij verdeelt de taken, zorgt 

voor vervanging bij ziekte, is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de 

administratie. Tevens is zij verantwoordelijk voor de inning van de overblijfgelden. 

De directeur is degene, die de overblijforganisatie aanstuurt en de gemaakte afspraken bewaakt. 

De overblijvende kinderen worden begeleid door overblijfkrachten, die ieder of gezamenlijk de 

zorg dragen voor een groep kinderen. 

Van de overblijfkrachten wordt verwacht dat ze in hun benadering van kinderen aansluiten bij 

het pedagogisch beleid van de school. Het overblijfteam ontvangt voor hun werkzaamheden 

een vrijwilligersvergoeding. 

Het mailadres van de TSO is tso@josephschoolpijnacker.nl  

 

TSO tarieven schooljaar 2019/2020  

 
Jaarabonnement  

 

€100,- Geldig voor alle schooldagen van het lopende schooljaar. 

De betaling hiervoor dient uiterlijk 31 augustus 2018 te zijn ontvan-

gen. 

 

Halfjaar abonne-

ment  

 

€52,50 Geldig voor 6 maanden. 

De betaling van het éérste halfjaar dient uiterlijk 31 augustus 2019 

te zijn ontvangen en voor het tweede halfjaar uiterlijk 31 januari 

2020 

Er vindt geen terugbetaling plaats wanneer uw kind tijdens de 

duur van het abonnement geen gebruik meer maakt van deze 

tussenschoolse opvang. 

 

25-rittenkaart 

. 

€30,- D Hiermee kan uw kind 25 keer overblijven  

De kaart is onbeperkt geldig. 

De betaling dient voor aanvang van het overblijven te zijn ont-

vangen. 

 

 

I.v.m. de administratiekosten verzoeken wij u om de betaling van meerdere kinderen in één over-

schrijving over te maken op: 

Rekeningnummer: NL 29 INGB 0003422434 

t.n.v. Overblijf St. Josephschool 

Onder vermelding van de naam en groep van het desbetreffende kind. 

  

mailto:tso@josephschoolpijnacker.nl
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9.2 Buitenschoolse opvang (BSO)  

 

De Josephschool werkt al geruime tijd samen 

met  

kinderopvangorganisatie SkippyPePijN. 

Deze organisatie levert met haar BSO-loca-

ties een belangrijke bijdrage aan de realisa-

tie van de buitenschoolse opvang in Pijnacker. 

De Josephschool en SkippyPePijN willen de zorg voor een goede buitenschoolse opvang met el-

kaar delen. 

Wij kiezen in onze samenwerking voor het model “de school als makelaar”. 

In dit model hebben de ouders te maken met twee duidelijk van elkaar te onderscheiden partijen: 

Als eerste de Josephschool, die zorgt voor onderwijs en als tweede SkippyPePijN, die zorgt voor de 

opvang en leuke invulling van de vrije tijd van de kinderen. 

Voorwaarde is wel dat school en opvangorganisatie constructief samenwerken. 

Er is een duidelijke onderlinge taakverdeling. De samenwerking tussen school en kinderopvang 

wordt vastgelegd in een contract met uitwerkingsafspraken. 

Het toezicht vindt plaats op basis van Wet Kinderopvang. De opvangorganisatie blijft juridisch en 

financieel verantwoordelijk voor de uitvoering. De ouders sluiten een overeenkomst met de op-

vangorganisatie.  

De begin- en eindtijden van onderwijs en opvang worden op elkaar afgestemd. Daarnaast ma-

ken kinderopvang en school afspraken over bijvoorbeeld het vervoer, roostervrije dagen, regels, 

gezamenlijk gebruik van ruimte etc. 

Ouders hebben keuzevrijheid of en met welke organisatie zij afspraken maken over de voor- en 

naschoolse opvang. Indien van toepassing zal de school ook andere kinderopvangorganisaties 

van de nodige informatie voorzien om kwalitatief goede opvang te bieden (schooltijden, rooster-

vrije dagen etc.). 

 

Hoe werkt de BSO in de praktijk ? 

Voor school 

De voorschoolse opvang is gericht op opvang van 7.30 tot 8.30 uur. 

Kinderen worden door ouders gebracht en kunnen in een huiskamerachtige sfeer een spelletje 

doen, lezen etc. Kinderen hebben thuis ontbeten als ze naar de opvang komen. Alle leeftijden 

zitten in één groep. De voorschoolse opvang vindt plaats bij Kindercentrum Wombat. De kinderen 

worden door SkippyPePijN op tijd naar school gebracht. 

 

Na school, in alle vakanties en met studiedagen 

De naschoolse opvang is gericht op de eindtijd van de school tot 18.30 uur. Met een studiemiddag 

is er altijd opvang voor uw kind vanaf de tijd dat de school dicht gaat. U als ouder dient echter 

wel minimaal een week van tevoren deze extra opvang aan te vragen.  

De naschoolse opvang wordt zoveel mogelijk per leeftijdsgroep aangeboden. Er zijn 4 verschil-

lende leeftijdsgroepen: 4-6 jaar, 6-8 jaar, 8-10 jaar en 10-13 jaar. 

SkippyPePijN is helder in haar visie op het begeleiden van kinderen. De jongste kinderen krijgen 

opvang dicht bij school of in de school. De oudere kinderen krijgen juist een uitdagende omge-

ving buiten de school. Ook dat draagt bij aan hun ontwikkeling.  

SkippyPePijN biedt verschillende extra activiteiten in workshop vorm. Voor deze extra workshops 

kunt u kijken op www.skippypepijn.nl. SkippyPePijN is alle schoolvakanties open en draait dan 

een leuk, uitdagend programma voor alle kinderen. Het vakantieprogramma voor de groep van 

uw kind kunt u ook vinden op bovenstaande link. 

 

De 4-8 jaar groep 

Voor de 4-8 jarige kinderen geldt dat deze bij school opgehaald worden door de BSO-leiding. Zij 

gaan lopend naar de BSO-ruimtes van kindercentrum Wombat in Park Berkenoord, tegen over de 

school. 

Zij worden opgevangen in stamgroepen, 4-6 jaar en 6-8 jaar. Hier ontmoeten zij hun vriendjes en 

vriendinnetjes uit hun eigen buurt, eten en drinken wat, kletsen met elkaar en maken plannen voor 

de middag. De stamgroepen hebben veel speelmogelijkheden (knutselen, vrij spel, computer, 

lezen). Kinderen kunnen in diverse ruimtes spelen en meedoen aan leuke workshops. Tevens biedt 

http://www.skippypepijn.nl/
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SkippyPePijN op deze locatie zwemles aan op dinsdagen voor kinderen vanaf 4 jaar bij zwembad 

de Viergang. Ouders betalen de kosten van de zwemles rechtstreeks aan de Viergang. 

 

De 8-12 jaar groep 

In overleg met ouders en na verkeers- en fietstraining gaan de 8-10 jarige in fietsgroepjes onder 

begeleiding naar kindercentrum de Numbat. Deze locatie is gelegen bij de sportvelden van 

OLIVEO voetbal.  Kinderen die nog niet mee kunnen of willen doen in een fietsgroepje worden 

met de bus gebracht.  

Kinderen die graag sporten kunnen gebruik maken van de voetbalvelden van OLIVEO en de bin-

nen sporthal. Hier worden dagelijks leuke activiteiten op sportgebied aangeboden door de pe-

dagogisch medewerkers of vakkrachten van buitenaf. 

Voor de alle kinderen is er voldoende gelegenheid om in de huiskamers te relaxen, knutselen, 

huiswerk te maken, computeren en vrij  te spelen. Kinderen die na de opvang nog naar een sport-

vereniging moeten, gelegen op sportpark de Groene Wijdte, kunnen hier onder begeleiding of 

zelfstandig naar toe. 

De kinderen kunnen regelmatig ook bij de Notelaer spelen. Dit is een oude boerderij waar het 

zomerhuis geheel ingericht zijn voor en door de kinderen. Het buitenterrein biedt veel uitdagende 

mogelijkheden die de kinderen over het algemeen niet vinden in hun woonwijk. Ze kunnen hutten 

bouwen, vlotten bouwen, bootje varen, natuuronderzoekjes doen en in de winter veel ijspret heb-

ben. 

 

Noot: Informatie en inschrijfformulieren voor de BSO zijn op school beschikbaar of op www.skip-

pypepijn.nl  
De directie van de Josephschool zal regelmatig met SkippyPePijN overleg voeren. De mogelijk-

heid van bijstelling en verbetering van de samenwerking is zodoende in voldoende mate gega-

randeerd. 

http://www.skippypepijn.nl/
http://www.skippypepijn.nl/
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10  Klachtenprocedure  

Elke onderwijsinstelling is wettelijk verplicht een klachtenregeling op school ter inzage te hebben 

liggen en aangesloten te zijn bij een (landelijke) klachtencommissie. Deze klachtenregeling is voor 

de scholen onder het bestuur van de SKOP opgesteld. Wij proberen eventuele klachten met be-

trokkenen zo dicht mogelijk bij de oorsprong op te kunnen lossen, waardoor wij hopen van deze 

regeling zo min mogelijk gebruik te hoeven maken. Toch is het goed dat, als zo‘n oplossing niet 

werkt, er een regeling is waarop teruggegrepen kan worden. De klachtenregeling geeft precies 

aan hoe in dergelijke gevallen gehandeld kan worden. Wij volstaan hier met een samenvatting. 

Allereerst zijn er op school twee leerkrachten (Agnes Bekenes en Anne Marie Zijlmans), die de rol 

van contactvertrouwenspersoon vervullen. Zij kunnen benaderd worden voor alle vertrouwelijke 

zaken, die met de school of de schoolbevolking binnen of in samenhang met de onderwijssituatie 

te maken hebben en waarvoor u of de kinderen om een of andere reden liever niet de groeps-

leerkracht of de directie benadert.  

In geval van een serieuze klacht kunnen zij de weg wijzen naar twee bovenschoolse externe ver-

trouwenspersonen. Daar kunt u overigens ook direct terecht, zonder tussenkomst van de contact-

vertrouwenspersoon van de school. 

De eerste vertrouwenspersoon in geval van klachten over ongewenste intimiteiten is Emmy 

Gransjean 

De tweede externe vertrouwenspersoon mevr. M. Hilkemeijer kan telefonisch benaderd worden 

bij alle overige klachten.  

De taak van beide vertrouwenspersonen is de ernst van de klacht in te schatten en daarnaar te 

handelen. Soms kan dat betekenen, dat zij activiteiten ontplooien om de klacht op te lossen, 

maar in ernstige gevallen zullen zij de klager met zijn of haar klacht begeleiden naar de klachten-

commissie. De klachtencommissie dient vervolgens de klacht volgens een vastgestelde proce-

dure te behandelen en daarover een uitspraak te doen. Deze regionale algemene klachtencom-

missie voor het katholiek onderwijs is gevestigd in Den Haag.  

Het secretariaat van de commissie is telefonisch te bereiken onder nummer 070-3568688. 

Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek ge-

weld kunt u tevens terecht bij het meldpunt: vertrouwensinspecteurs 0900 – 1113111 

 

Telefoonnummers externe vertrouwenspersoon:   

1. mevr. E. Gransjean   015-3692575 

2. mevr. M. Hilkemeijer 015 3696667 (na kantooruren) 

Interne vertrouwenspersonen: Agnes Bekenes en Anne Marie Zijlmans zijn na schooltijd op school 

bereikbaar  
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11 Diversen  

11.1 Privacy 

Voor alle scholen binnen de SKOP is een privacy reglement opgesteld voor de leerlingenadmi-

nistratie. Daarin staat aangegeven op welke wijze de school omgaat met persoonlijke gegevens 

en op welke wijze de privacy van leerlingen en ouders en personeel wordt beschermd. 

Een exemplaar van dit reglement ligt ter inzage bij de directie van de school.  

Relevante gegevens betreffende de “schoolloopbaan” van de kinderen worden bewaard in een 

leerling dossier, dat van de kleutergroepen meegaat tot in groep 8.  

11.2 Schorsing en verwijdering 

Hoewel dit in de praktijk zelden voorkomt, zijn er ook regels indien de school een leerling de toe-

gang wil ontzeggen. Op de website kunt u het “protocol in gevallen van wangedrag en ernstige 

incidenten” terugvinden. 

Als er sprake is van ernstig wangedrag kan een schoolbestuur zich genoodzaakt zien om een leer-

ling te schorsen of te verwijderen. Schorsing is aan de orde wanneer bestuur of directie direct 

moet optreden en er tijd nodig is om een oplossing te zoeken. 

Een besluit tot verwijdering kan alleen door het schoolbestuur genomen worden. Een dergelijke 

beslissing moet met grote zorgvuldigheid worden genomen. Daarom dienen in ieder geval de 

volgende regels in acht genomen te worden: 

 Het bestuur hoort de betrokkenen. 

 Het bestuur heeft de plicht om een andere school te zoeken. 

 Deze verplichting komt te vervallen, wanneer het bestuur er na een periode van acht weken 

niet in geslaagd is een andere school te vinden. 

 De ouders ontvangen een gemotiveerd schriftelijk besluit.  

 Ouders kunnen beroep aantekenen tegen een besluit tot schorsing of verwijdering, waarna 

het bestuur verplicht is hen over dit bezwaarschrift te horen en binnen vier weken opnieuw 

een besluit te nemen.  

11.3 Schoolverzuim 

Voor het aanvragen van extra verlof zijn op school formulieren beschikbaar bij de schoolleiding. 

Afspraken met dokters en tandartsen verzoeken wij u zo te maken, dat er zo min mogelijk lestijd 

verloren gaat. 

Bij ongeoorloofd verzuim wordt door de school contact opgenomen met de leerplicht ambtenaar 

mevrouw Nikita Ligtvoet-Ekeris.  

 

Verlofaanvraag / schoolverzuim 

Er bestaat een landelijke leerplichtwet, waarin is vastgelegd dat kinderen onderwijs moeten vol-

gen. Alleen voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan de directeur van de school extra 

verlof verlenen. Bij de directeur zijn aanvraagformulieren voor extra verlof verkrijgbaar.  

Betreft de verlofaanvraag maximaal 10 dagen, dan beslist de directeur hierover. In andere geval-

len wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente erbij betrokken. Als ouders/verzorgers het 

niet met de beslissing eens zijn, kunnen zij hiertegen in beroep gaan.  

 

Er kan geen verlof gegeven worden in geval van:  

 Familiebezoek buitenland.  

 Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.  

 Het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden.  

 Een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te 

gaan.  

 Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.  

 Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.  

 Als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.  

Verder kan alleen voor bepaalde gewichtige omstandigheden vrij worden gevraagd.  

Denk hierbij aan:  
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 Een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren.  

 Verhuizing: maximaal 1 dag.  

 Bijwonen van huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m 3e graad: 1 of maximaal 2 dagen, 

afhankelijk van de plaats waar het huwelijk wordt gesloten.  

 Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten: in de 1e graad: maximaal 4 dagen, in de 

2e graad maximaal 2 dagen, in de 3e of 4e graad maximaal 1 dag.  

 Overlijden van ouders, bloed- of aanverwanten  

 Het 12½ -, 25-, 40-, 50-, en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 1 dag.  

Een aanvraag van verlof moet u minimaal vier weken van tevoren bij de schoolleiding indienen. 

In geval van overlijden meldt u dit uiterlijk twee dagen na het ontstaan van de verhindering van 

de leerling.  

Bij afwezigheid van de jongste kleuters, die nog 4 jaar (en dus niet leerplichtig) zijn, vinden de 

leerkrachten het prettig hiervan van tevoren op de hoogte te zijn. Uw kind wordt leerplichtig op 

de eerste van de maand, volgend op de vijfde verjaardag van uw kind.  

 

Wanneer uw kind ziek is of naar een tandarts of dokter moet, stellen wij het op prijs wanneer u voor 

schooltijd even belt of een briefje laat bezorgen.  

Indien een leerling met verlof gaat zonder dat daarvoor toestemming is verleend, is er sprake van 

ongeoorloofd schoolverzuim. Dit verzuim wordt doorgegeven aan de gemeentelijke leerplicht-

ambtenaar.  

11.4 Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ) 

Een gezonde basis voor elk kind 

JGZ verzorgt de preventieve jeugdgezondheidszorg voor kin-

deren van 0 tot 18 jaar. Ons werk is erop gericht om tijdig 

eventuele gezondheidsproblemen op te sporen. Tot de leef-

tijd van vier jaar komen kinderen op het consultatiebureau. 

Daarna vinden de onderzoeken plaats in samenwerking met 

school. We checken de gezondheid en groei en bieden ou-

ders steun bij de alledaagse zorg voor hun kinderen. U krijgt 

altijd vooraf informatie over een onderzoek. 

 

Gezondheidsonderzoek groep 2 

In groep 2 worden kinderen uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Er wordt een ogentest 

en een gehooronderzoek gedaan. De jeugdarts voert een lichamelijk onderzoek uit en er is gele-

genheid voor het bespreken van vragen of zorgen over de gezondheid en opvoeding. 

 

Spraak-taalonderzoek 

Bij peuters is er aandacht voor een goede spraak- en taalontwikkeling. De logopedist van JGZ 

voert een onderzoek uit bij vijfjarigen, om te achterhalen of een kind problemen heeft met spre-

ken, luisteren, taal, stem of mondgedrag. Dit onderzoek wordt niet bij elk kind gedaan. Alleen als 

ouders of de leerkracht aangeven dat er vragen of zorgen zijn over de taal- en spraakontwikke-

ling.  

 

Gezondheidsonderzoek groep 7 

In groep 7 geeft de jeugdverpleegkundige een gezondheidsles in de klas. De les gaat onder meer 

over puberteit, pesten en leefstijl. Daarna voert de jeugdverpleegkundige met ieder kind een ge-

sprek: hoe gaat het op school, thuis, met vrienden en de gezondheid? Zijn er bijzonderheden, dan 

wordt contact met u opgenomen. 

 

Vaccinatie 

Kinderen van 4 en 9 jaar krijgen een oproep voor een vaccinatie. Deze herhalingsvaccinaties 

zorgen voor een goede, langdurende bescherming tegen een flink aantal infectieziekten. Meisjes 

van 12 jaar krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. 
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Wetten en regels 

In Nederland hebben alle kinderen tot 18 jaar recht op jeugdgezondheidszorg. Wij voeren een 

wettelijke taak uit, waarbij het belang van ieder kind voorop staat. Meer informatie over onze zorg 

en werkwijze kunt u lezen op onze website: www.jgzzhw.nl/onze werkwijze. 

 

Ondersteuning ouders 

Opgroeien en opvoeden gaat gelukkig meestal goed en zonder problemen. Toch gaat het niet 

altijd vanzelf. Alle ouders hebben wel eens vragen over de ontwikkeling en opvoeding van hun 

kinderen. JGZ ondersteunt ouders bij hun alledaagse zorg. De diensten van JGZ zijn gratis, met 

uitzondering van sommige cursussen en themabijeenkomsten. Heeft u vragen of zorgen over de 

gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact met ons op. 

 

Contact 

Contactbureau: 088 - 054 99 99  

E-mail:   info@jgzzhw.nl 

Website:  www.jgzzhw.nl 

11.5 Protocol Kindermishandeling  

Wij hanteren de wettelijk verplichte meldcode wanneer er sprake is van (een vermoeden) van 

kindermishandeling. De veiligheid van de kinderen staat hierbij centraal. Dit betekent dat we bij 

bepaalde signalen al snel in gesprek met u gaan om onze zorgen m.b.t. uw kind te bespreken en 

daar waar nodig samen met u naar een oplossing te zoeken. Mocht dit onverhoopt niet tot de 

wenselijke verbetering leiden dan zijn we verplicht om onze zorg bij het AMK te melden. 

11.6 Schoolongevallenverzekering  

Schoolongevallenverzekering Door het schoolbestuur is een schoolongevallenverzekering afge-

sloten. Deze collectieve schoolongevallenverzekering is van kracht tijdens verblijf op school en 

tijdens het gaan van en naar school. Ook bestaat er dekking tijdens door de school georgani-

seerde schoolreizen, kampen, excursies, kerkbezoek, sportbeoefening en andere door de school 

georganiseerde activiteiten. De ongevallenverzekering dekt geen schade aan kleding, brillen, 

fietsen e.d.  

De verzekerde bedragen zijn als volgt: 

  Uitkering bij overlijden € 2500,00 

  Maximale uitkering bij algehele blijvende invaliditeit € 25000,00  

 Geneeskundige hulp per element € 1000,00  

 Tandheelkundige hulp per element € 1000,00 

Deze verzekering kent geen eigen risico. Verder is een schadeverzekering voor inzittenden afge-

sloten. Deze verzekert het personeel en ouders die tijdens schoolactiviteiten met de eigen auto 

anderen vervoeren. Verzekerd zijn alle inzittenden, die zich op het moment van een ongeval in 

de auto bevinden. Om een beroep op deze verzekeringen te doen, kan bij de schoolleiding een 

meldingsformulier gevraagd worden. Dit formulier dient opgestuurd te worden naar Aon bv. 

11.7 Sponsoring en vrijwillige onderwijsbijdrage  

Binnen het onderwijs wordt al een aantal jaren gesproken over de wenselijkheid en de mogelijk-

heid van sponsoring. Ook binnen SKOP is hier uitgebreid over gesproken met schoolteams en de 

(G)MR. Dit heeft geleid tot het formuleren van een beleid, waar binnen scholen zelf actief op zoek 

mogen gaan naar aanvullende financiering.  

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van dit beleid is dat de onafhankelijkheid van de school 

bij de invulling van het onderwijsprogramma te allen tijde behouden blijft en dat leerlingen niet 

geconfronteerd worden met ongewenste reclame-uitingen. 

Ieder schooljaar benaderen we de ouders met het verzoek een vrijwillige onderwijsbijdrage te 

doneren. Deze onderwijsbijdrage staat los van de ouderbijdrage van de oudercommissie en is 

natuurlijk vrijwillig. 

http://www.jgzzhw.nl/onze
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12 (Externe ) contacten  

 

Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker ( SKOP ) 

Algemeen directeur/bestuurder:  Hr. H. Hooijmans  

Correspondentie adres van de SKOP: 

Meidoornlaan 2, 2641 CB  Pijnacker, tel. 015-3694066 

E-mail: info@skoppijnacker.nl 

Website : www.skoppijnacker.nl 

 

Medezeggenschapsraad: 
Voorzitter:  Carla de Graaff 
Post adres:  Josephschool 
mr@josephschoolpijnacker.n 

 

Externe vertrouwenspersoon: 

mevr. E. Gransjean 015-3692575 

mevr. M. Hilkemeijer 015 3696667 (na kantoor-

uren) 

 

Schoolmaatschappelijk werk 

Mevr.:  Jennifer Hilgersom 

Telefoon: 0610720255 

E-mail  : j.hilgersom@pijnacker-nootdorp.nl 

 

 

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West 

Telefoon: 088 - 054 99 99  (ma t/m vrij van 08.30 tot 

17.00 uur, lokaal tarief)  

E-mail: info@jgzzhw.nl  

Website: www.jgzzhw.nl  

Inloopspreekuur: maandag van 11.00-12.00 uur 

 

Inspectie van het basisonderwijs 

E-mail  info@owinsp.nl /www.onderwijsinspec-

tie.nl,  

Vragen over onderwijs: 0800 – 5010 (gratis 
 

 

Leerplichtambtenaar gemeente Pijnacker-Noot-

dorp 

Mevr. N. Ligtvoet 

Tel. 015-3626262 

 

 

Onderwijs Advies 

van Beeckstraat 62  

2722 BV Zoetermeer. Tel. 079-3295600. 

e-mail: info@onderwijsadvies.nl 

 

 

Stichting Kinderopvang Pijnacker (Skippy) 

Postbus 39 

2640 AA Pijnacker, tel. 015-3695021 

www.skippypepijn.nl 

 

 

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: 

Leden vanuit de Josephschool:  

AnneMarie Zijlmans (personeelsgeleding) 

Jessica IJzenga (oudergeleding) 

 

 

 

Oudercommissie: 

Voorzitter:      Esmeralda Saris 

Postadres:     Josephschool 

E-mail :        oc@josephschoolpijnacker.nl 

 

Vertrouwensinspecteur:    

0900-1113111 

 

 

 

Kernteam Pijnacker 

Telefoon: 14015 

Gantellaan 13-21 

inloopspreekuur kernteam:  

maandag en woensdag 9.00-10.00 uur 

 

GGD Zuid-Holland West 

Postbus 6080 

2702 AB Zoetermeer tel. 079-3430888 

www.ggdzhw.nl 

 

 

 

Rijksinspectiekantoor Zoetermeer 

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl   0800-8051 (gratis) 

Vestiging Delft: 015-2564438 

 

 

Onderwijsbureau 

Centraal Informatiepunt: (015) 2517900 (ma. t/m vrij. 

van 9.00-17.00 uur 

 

 

 

Samenwerkingsverband PPO Delflanden 

Coördinator: J. de Grauw 

Postbus 698, 2600 AR Delft 

e-mail: jdegrauw@ppodelflanden.nl 

 

 

  

http://www.skoppijnacker.nl/
mailto:info@jgzzhw.nl
http://www.jgzzhw.nl/
mailto:info@onderwijsadvies.nl
http://www.skippypepijn.nl/
mailto:oc@josephschoolpijnacker.nl
http://www.ggdzhw.nl/
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13 Verklarende woordenlijst en afkortingen 

ACTB:   Advies Commissie Toelating en Begeleiding 

Basisformatie:  Formatie voor het maken van groepen op school 

Bovenbouw:  De groepen 5 t/m 8 

Bouwcoördinator: Leerkracht die verantwoordelijk is voor een bouwgroep 

CITO:   Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling 

CL:   Coöperatief Leren 

CvI:   Commissie voor Indicatiestelling 

EDI   Expliciete Directe Instructie 

Formatie:  Het aantal leerkrachten dat op een school werkt 

GGD:   Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst 

Handelingsplan Plan van aanpak dat de de groepsleerkracht maakt voor (groepen)  

/ groepsplan  kinderen die zorg nodig hebben 

Heterogene groep In deze groep zijn kinderen van verschillende leeftijd bij elkaar geplaatst 

IB / IB-er:  Interne Begeleiding/Intern Begeleider 

ICT:   Informatie en Communicatie Technologie 

Intern begeleider: Zorgcoördinator die het proces rond de zorg stuurt  

LIO-stage:  Stage gedurende ca. 13 weken als afstudeerproject voor PABO-studenten  

(Leraar in Opleiding) 

MR:   Medezeggenschapsraad 

MT:   Management Team 

NT2:   Nederlands als 2e taal 

Nascholingsplan: Plan voor deskundigheidsbevordering van leerkrachten 

OA:   Onderwijs Advies: een onderwijsbegeleidingsdienst uit Zoetermeer 

OC:   Oudercommissie 

OIDS   Opleider in de school (stagebegeleiding in de school)  

Onderbouw:  De groepen 1 t/m 4 

Orthotheek:  Bibliotheek met naslagwerken en materialen die gebruikt worden in de zorg. 

Ouderkrant:  Drie wekelijkse informatiebrief van de school. 

Ouderportaal  Digitaal communicatiemiddel tussen de school en de ouders 

PABO Thomas More: Lerarenopleiding in Rotterdam onderdeel van de Hogeschool Leiden 

PPO   Passend Primair Onderwijs Delflanden 

RT/RT-er:  Remedial teaching/Remedial teacher. 

RVC:   Regionale Verwijzings Commissie. 

Schoolgids:  Jaarlijkse informatiegids voor ouders. 

Activiteitenkalender: Jaarlijks overzicht met de data van alle schoolse activiteiten 

Schoolplan:  Plan, waarin onze werkwijze en toekomstig beleid staat beschreven.  

SKOP:   Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker 

VVE:   Voor- en Vroegschoolse Educatie 

WPO:   Wet Primair Onderwijs. 

Zorgplan:  Beschrijving van hoe de zorg op school geregeld zal worden. 
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