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Voorwoord 

 

Beste ouders, 
 
Voor u ligt de schoolgids van onze basisschool De Keizerskroon. Hierin vindt u informatie over de inhoud en de organisatie van het 
onderwijs op onze school. In deze gids willen wij u graag laten zien wat u van de school kunt verwachten en op welke wijze wij het 
onderwijs gestalte geven.  
 
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 en de 
nieuwsbrieven. Mocht u via deze schoolgids of via de website voor het eerst kennismaken met onze school en heeft u behoefte aan nadere informatie, dan 
nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u nog meer informatie én kunt u de school in bedrijf zien! 
 

 

 

 

 

 

 

Pijnacker, september 2019 

Esther Pleij 
Directeur 
 
 
 

 

“De hele opvoeding is een kwestie van  
liefde, geduld en wijsheid. 

De laatste twee groeien waar de eerste heerst.” 
 

Jan Ligthart, 
Hoofd der school in Den Haag, rond 1900 
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De naam 

 

Hoe komen wij aan deze naam voor onze basisschool? 

 

De wijk Keijzershof heeft straatnamen die uit de planten- en dierenwereld komen. De Keizerskroon is een statige plant die vaak 
het middelpunt is van een border. Dit kunnen we mooi vergelijken met een school; dat is immers een middelpunt van de wijk. 
 
De Keizerskroon is ook een pronkstuk dat parels en diamanten bevat. Dit zijn de kinderen die in hun schelp (de parels) 
en ongeslepen diamanten de school in stappen. Aan het eind van hun basisschoolcarrière zijn het glimmende parels en geslepen 
diamanten geworden, die mogen schitteren op een kroon. Wij willen met De Keizerskroon dan ook de kroon op het onderwijs in 
Keijzershof neerzetten! 
 
De naam van de school is voortgekomen uit een prijsvraag die is uitgeschreven binnen de SKOP. 
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1.   Algemene gegevens 
 

 
Mailadres: info@dekeizerskroonpijnacker.nl    
Website: www.dekeizerskroonpijnacker.nl 

 
 
Directie: Esther Pleij, directeur 

Louise Treffers, adjunct-directeur 

Groep 1-2 A: Tamara vd. Plaat - Marja de Veld Groep 4 A: Esmée vd. Bulk 

Groep 1-2 B: Wendy van Loenen - Laura Lopes Groep 4 B: Marc Lawa 

Groep 1-2 C: Yasmijn Bal Groep 4 C: Wim van Cruchten 

Groep 1-2 D: Marieke Richters – Thea vd. Arend Groep 5 A: Tamara Stuivenberg 

Groep 1-2 E: Nancy van Geer – Stephanie Eland Groep 5 B: Thomas Heitzer 

Groep 1-2 F: Claudia Slee Groep 6 A: Catalijne Dijkgraaf – Jonneke Drega 

Groep 1-2 G: jeannette de Wilde – Laura lopez Groep 6 B: Margriet Kop – Maaijke Joosten 

Groep 3 A: Tamara van Etten – Dorien Zwaanswijk Groep 7 A: Lorene Lander – Andrea vd. Meer 

Groep 3 B: Fleur van Hagen – Michelle Huurman Groep 7 B: Anouck Nootenboom 

Groep 3 C: Marlies Mann – Fleur van Hagen Groep 8: Miranda meesters – Karin vd. Sande 

 
    
Interne begeleiding:  Louise Treffers – Melissa Bijl – Evita Verschoor 
Bouw coördinatoren:  Anneloes Kuipers -  Evita Verschoor   
IPC coördinator:  Christine de Jongh  
Vakleerkracht gymnastiek: Sharon Olsthoorn – Gerben Pels 
Onderwijsassistente:  Judith Jas – Judith Roos 
Groepsondersteuning:  Wilma Abbink – Christine de Jongh – Nicole Wortelboer 
Onderwijsondersteunend    
personeel:   Robert v. Oostende – Gertie Neleman (conciërge) 
    Mary van der Helm (administratie) 
    Tineke Wijnmaalen (vrijwilligster)                      
 
 
 
                                                       

Management Team 
 
Op de Keizerskroon hebben we een   

Management Team (MT), dat bestaat uit  
Esther Pleij, directeur 
Louise Treffers, adjunct directeu 
Melissa Bijl, zorg coördinator 
Evita verschoor, coördinator onderbouw 
Anneloes Kuipers, coördinator midden- en bovenbouw 
 
 
 

Zilverreigerdreef 101 
2643 MC Pijnacker 

Tel. 015-3613005 
 

mailto:info@dekeizerskroonpijnacker.nl
http://www.dekeizerskroonpijnacker.nl/
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Schooltijden: 
 

Op de Keizerskroon werken wij met het het zogenaamde  vijf-gelijke-dagen-model.  

De schooltijden zijn iedere dag hetzelfde: van 8.30 uur tot 14.00 uur. 

Alle kinderen eten op school met de leerkracht. Zij nemen zelf een lunchpakket mee. 

Vakanties en vrije dagen: 

 Vakanties: 

Herfstvakantie:       21 t/m 25 oktober 2019         

Kerstvakantie:           23 december 2019  t/m 3 januari 2020         

Voorjaarsvakantie:     24 februari t/m 28 februari 2020    

Pasen:   10 april t/m 13 april 2020 

Meivakantie:  27 april t/m  8 mei 2020 

Hemelvaart:  21 en 22 mei 2020 

Pinksteren:                1 juni 2020     

Zomervakantie          20 juli t/m 28 augustus 2020   

              

        

 

Studiedagen, alle kinderen vrij: 

 
vrijdag 20 september 2019 

donderdag 17 oktober 2019 
vrijdag 18 oktober 2019 
maandag 6 januari 2020 
maandag 2 maart 2020 
maandag 29 juni 2020 
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2.     SKOP 

 
 
 
 

 
 
 

 
De Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker verzorgt op vijf scholen (de Josephschool, 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 beweging 
 
Missie  
De Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker zet zich in voor hoogwaardig onderwijs in een veilige, uitnodigende en avontuurlijke leeromgeving met 
evenwichtige aandacht voor kwalificatie (kennis – 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 individuele 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 randvoorwaarden 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, begrenzing). 
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 3.    Waar de school voor staat 

Wij zien het kind als een persoonlijkheid met een eigen karakter en wij vinden het belangrijk dat een kind zich in alle facetten goed ontwikkelt. Een 
ontwikkeling op meerdere gebieden, in de breedste zin van het woord.  
 
 

Wat vinden wij belangrijk in de ontwikkeling van kinderen? 
 
 
De cognitieve ontwikkeling 

 Rekenen, taal, lezen. Basisvaardigheden voor iedereen. 
 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Hoe gaan we met elkaar om? Hoe kijk je tegen jezelf aan? Hoe is de relatie met anderen? 
 

Creatieve en culturele ontwikkeling 
Culturele activiteiten en expressie vinden wij net zo belangrijk als de cognitieve ontwikkeling. Hierbij past ook het aspect van de zingeving: 
kennismaken met andere culturen is ook kennismaken met diverse godsdiensten en de plek die dit heeft in de maatschappij. 
 

Motorische ontwikkeling 
Bewegen is belangrijk, voor de motorische ontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling: spelvormen dragen hier aan bij. 
 

Maatschappelijke ontwikkeling/ burgerschapsvorming  
Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen aan de samenleving en een positieve bijdrage leveren aan de 
samenleving. Het gaat hierbij vooral om de houding en de vaardigheden van de kinderen. 

 
Ontwikkeling tot zelfstandigheid 

Een kind helpen bij het komen tot zelfstandigheid, weerbaarheid en zelfredzaamheid. 
 
 
 
 

 

 
“Als één kind niet gelukkig is, 

is niemand gelukkig” 
 

Toshirō Kanamori 
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Hoe willen wij dit verder in de praktijk vorm geven? 
 

BREDE ONTWIKKELING 
Wij vinden het belangrijk dat alle aspecten van de persoonlijkheid via de aangeboden vorming op evenwichtige 
wijze worden ontwikkeld. Aandacht voor de totale persoonlijkheidsvorming houdt in dat wij met het team 
nadenken over een evenwichtig vormingsaanbod en een planning in het totale onderwijsleerpakket. Vanuit dat 
oogpunt willen wij, naast de basisvakken rekenen, taal, lezen, ook de andere vakgebieden op een doordachte en 
eigentijdse wijze aanbieden.  
De school houdt in haar aanbod niet alleen rekening met de verschillende ontwikkelingsterreinen, maar ook met 
de verschillen in persoonlijkheidsontwikkeling.  
 
 
 

SAMENHANG: 
Kinderen beleven en ervaren de realiteit niet in vakjes. Vaak zien we in het onderwijs vaak een splitsing in diverse vakgebieden. Wij willen graag 
leergebieddoorbrekend werken door de horizontale samenhang tussen de leergebieden op een functionele wijze te realiseren. Hierdoor kun je beter 
aansluiten op de belevingswereld van het kind. De school creëert leersituaties die voor kinderen herkenbaar zijn en het kind staat hierin centraal.  
De doelstellingen van het basisonderwijs hebben niet alleen betrekking op kennis opdoen. Ook het verwerven van inzichten, vaardigheden en attitudes met 
betrekking tot levensechte situaties zijn belangrijke doelstellingen. Daarnaast vinden we dat  er in de verschillende leergebieden aandacht moet zijn voor 
“leren leren”, ”probleemoplossend denken” en “sociale vaardigheden”. 
 
GOEDE INSTRUCTIE 
Een belangrijk element in het leraarsvak is het geven van instructie. Bij het woord instructie denken de meeste mensen aan “uitleggen”. Goed kunnen 
uitleggen is natuurlijk een belangrijke vaardigheid. Als wij het hebben over instructie, dan bedoelen we daarmee niet alleen het uitleggen, maar alle 
activiteiten van de leraar, waarbij hij erop uit is om de leerlingen actief te laten leren. Hij regisseert als het ware het leerproces. Dat behelst dus veel meer 
dan alleen uitleggen. 
Een goede interactie tussen kind en leraar is noodzakelijk om tot succesvolle oplossingen te komen. Leerkrachten dienen hun onderwijs af te stemmen op 
de mogelijkheden van de individuele kinderen die ze op school begeleiden. Omgaan met verschillen is voor ons hierbij van groot belang. Bij het geven van 
instructie kun je globaal twee aspecten onderscheiden. Op de eerste plaats de wijze waarop de organisatie verloopt; bij een klassikaal-frontale aanpak is er 
minder kans op actief leren dan bij een aanpak waarbij samenwerkend leren plaats vindt. 
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Op de tweede plaats de wijze waarop de interactie tussen de leraar en de leerlingen verloopt. Dit heeft veel invloed op het leerklimaat, de uitdaging, het 
gevoel van veiligheid en motivatie. Als school zullen wij aan een aantal organisatorische voorwaarden moeten voldoen om dit in de praktijk te brengen: 
gedifferentieerde instructie, een flexibele klassenorganisatie 
 
 
ACTIEF LEREN 
Leren werkt het beste als het actief is. Dan is het ook nog eens leuker. We willen kinderen zoveel mogelijk actief maken in het leerproces door met de 
leerkracht en/of andere kinderen samen over oplossingen/problemen na te denken, dagelijks situaties na te bootsen, met de computer te werken of door 
iets te maken. Het verwerken of eigen maken van leerstof leent zich uitstekend om actieve werkvormen te zoeken. Bovendien leren kinderen hierdoor meer 
dan alleen de leerstof. Leren klokkijken bijvoorbeeld kan uit een boekje, maar wij zoeken naar meer uitdagingen voor onze leerlingen. 
 
CONTINUE ONTWIKKELINGSLIJN  
Het aangeboden onderwijs wordt zowel naar moeilijkheidsgraad als naar inhoud afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van de 
leerlingen. Aandacht voor “continuïteit” binnen onderwijs betekent ook dat we de drempels tussen de verschillende fasen van de schoolloopbaan, tussen 
leergebieden, tussen thuis- en schoolervaringen van de leerlingen, zo laag mogelijk maken. Het is daarom ook belangrijk dat we met elkaar afspraken maken 
over doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IPC in groep 6 
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Waar staan we voor? 
 
Met elkaar hebben we de waarden voor onze school vastgesteld, dit vormt de basis van waaruit wij goed onderwijs willen geven: 

 
 

Kwaliteit - Eigenheid - Plezier – Betrokkenheid – Deskundigheid – Passie – Groei - Vertrouwen 
 

Uitgaande van deze bouwstenen werken wij met elkaar aan goed onderwijs op een school waar kinderen leren, het onderwijs beleven en daarmee tot 

groei komen. En dat willen we graag laten zien aan de kinderen en ouders! 
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Waaraan is de Keizerskroon te herkennen vanuit onze visie…? 
 
De uitgewerkte visie is vertaald naar een aantal uitgangspunten, die als leidraad dienen voor het onderwijs op de Keizerskroon. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
een school waar wij: 

 het kind centraal stellen 

 willen dat het kind zich veilig voelt en waar het met plezier naar toe gaat 

 de kinderen bewust maken van hun leerproces en leren dat je ergens trots op mag zijn 

 rekenen, taal en lezen als belangrijke basis zien 

 de overige vakken in samenhang en op een toekomstgerichte manier aanbieden  

 zelfstandig werken iedere dag terug laten komen 

 werken in een uitdagende leeromgeving met leer- en werkplekken  

 rust, structuur en routines in de school belangrijk vinden 

 ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen 

 een enthousiast en deskundig team hebben om aan dit alles vorm te geven…..  
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Hoe vertaalt dit zich in de praktijk? 
een school waar wij: 

 het kind centraal stellen    

 willen dat het kind zich veilig voelt en waar het met plezier naar toe gaat  

 rust, structuur  en routines in de school belangrijk vinden 
 

Hoe? 
Op de Keizerskroon werken we volgens een vaste opbouw (structuur) van een schooldag en gedurende de week, waarbij we de 
kinderen zo goed mogelijk tot hun recht laten komen. 
 
In alle klassen werken we met een vaste structuur gedurende de dag.  
 
Om inzicht te krijgen in de sociaal-emotionele ontwikkeling bij de kinderen wordt gewerkt met een observatiemodel bij de kleuters  en een 
leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling voor de kinderen vanaf groep 3. 
 
Er zijn duidelijke schoolregels geformuleerd, die bij de start van het schooljaar een hele week centraal staan en worden besproken in de groep. 
 
Bij binnenkomst geven we alle kinderen een hand en kijken hen aan.  

 
 
 
een school waar wij: 

 rekenen, taal en lezen als belangrijke basis zien 
 

Hoe? 
Deze vakken zien wij als basisvaardigheden en worden op vaste momenten gedurende de dag  (’s ochtends)  in de eigen groep 
gegeven. 
 
Door middel van expliciete directe instructie geven de leerkrachten les vanuit de methodes. In alle groepen is een instructietafel 
aanwezig, waar de leerkracht met leerlingen die extra instructie nodig hebben, aan het werk gaat. Dit kan a.h.v. de verlengde 
instructie of een eigen leerlijn voor het kind. 

 
 

Instructietafel in groep 4 
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een school waar wij: 

 zelfstandig werken iedere dag terug laten komen 

 

Hoe? 

Het Keizers ‘uur’…. 
Iedere dag hebben we een Keizers‘uur’, een moment waarbij alle kinderen zelfstandig aan het werk gaan. De kinderen krijgen een weektaak met een aantal 
opdrachten voor rekenen, taal, lezen, wereldoriëntatie enz. Kinderen voeren de taken uit, aanvankelijk per dag, gaandeweg in een zelfgekozen volgorde. De 
leerkracht is er om te helpen, maar kinderen mogen ook soms samenwerken met medeleerlingen.  
 

Het Planbord 
Alle kinderen (gr. 1 t/m 8) kijken bij binnenkomst op het planbord waar zij de dag mee gaan starten. De kleuters maken zelf een 
keuze en bij de groepen 3 t/m 8 heeft de leerkracht zelf de kaartjes opgehangen bij de activiteiten.  
Het planbord komt in groep 1-2 ook weer terug in het Keizersuur. Dan mogen de kinderen zelf kiezen voor een activiteit en 
hangen zij zelf hun kaartje op het bord. De oudste kleuters krijgen tijdens het Keizersuur gerichte opdrachten.  
 

 

 

een school waar wij: 

 werken in een uitdagende leeromgeving met leer- en werkplekken  

 

Hoe? 
Werkplekken in de school 
Leerwanden van IPC 
Ons gebouw heeft ruime lokalen, met goede leer- en werkplekken. Door de 
aanwezige schuifdeuren worden de werkplekken buiten de lokalen gemakkelijk 
betrokken bij het leerproces van de kinderen.  
 
De ‘leerwanden’ van IPC maken het leerproces van de kinderen visueel en inzichtelijk.  
Deze wand is van grote betekenis voor het onderwijsleerproces binnen de units.  
 

 

 

Leerwanden in groep 5 en groep 3 

Planbord in groep 1-2 
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een school waar wij: 
 

 de wereldoriënterende vakken in samenhang en op een eigentijdse manier aanbieden 
 

Hoe ? 
 
Voor de overige vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, tekenen, handvaardigheid etc. 
maken wij gebruik van het ‘International Primary Curriculum’. Dit is een programma dat zijn 
oorsprong vindt in het internationaal onderwijs en een aantal jaren geleden is vertaald en 
herschreven in het Nederlands, voor de Nederlandse scholen.  
Bij IPC worden de vakgebieden thematisch aangeboden (zogenaamde ‘units’), waardoor de losse 
vakgebieden een geheel gaan vormen en vooral betekenisvol onderwijs bieden. Meer informatie over 
IPC vindt u verderop in deze schoolgids.   
 

 
 

Gymlessen  worden voor iedere groep afzonderlijk ingepland. 

 

Coöperatief leren 
Binnen onze school vinden we het belangrijk dat kinderen niet alleen leren van de communicatie over en weer met de leerkracht, maar ook met elkaar en 
van elkaar. Coöperatief leren in het basisonderwijs betekent dat leerlingen met elkaar en van elkaar leren. Leerlingen die coöperatief leren, werken op een 
gestructureerde manier samen in kleine groepen. Dit ia afwisselend in een viertal of tweetal. De leerlingen zijn actief bezig met de leerstof, ze praten hier 
met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt. 
We zien het als een waardevolle aanvulling op klassikale activiteiten en individueel werk. Wij willen met coöperatief leren een klimaat creëren waarin 
kinderen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen.  
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KINDERBOEKENWEEK  

De kinderboekenweek vindt altijd plaats in oktober en is bij ons op school een 
Kroonweek. Met de hele school besteden we aandacht aan het thema van 
deze week en staan boeken en leesplezier centraal. Het thema van de 
Kinderboekenweek dit jaar is: ‘Kom erbij!’ 
  
 
 
 
een school waar wij: 

 de kinderen bewust maken van hun leerproces en leren dat je ergens trots op mag zijn 

 ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen 
 

Hoe? 

De ontwikkeling van een Growth Mindset 
Op de Keizerskroon vinden we het belangrijk dat we de kinderen bewust maken van 
hun eigen leerproces. We helpen de kinderen te leren om een volgende stap te zetten 
in hun leerproces en daarbij de focus te hebben op hun ontwikkeling. Een ‘Growth 
Mindset’ is hierbij van groot belang, ofwel een mindset waarbij je gelooft in jezelf. 
Moedig zijn en fouten moeten maken om te kunnen leren helpt je daarbij! De 
komende jaren gaan we op de Keizerskroon werken aan ‘de zichtbaar lerende leerling’ 
met behulp van de kennis van het onderzoek van John Hattie (‘Visible learning’). 
Middels een Portfolio laten de kinderen aan de ouders zien wat ze geleerd hebben en 
welke stappen ze hiervoor genomen hebben. 
 Op de Keizerskroon voeren de kinderen een portfoliogesprek 

met de ouders, waarbij zij laten zien wat ze geleerd hebben. 

Het Portfolio  

Opening Kinderboekenweek 
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Hoe ziet de week op De Keizerskroon eruit? 
Groep 3 t/m 8: 

Maandag 
 

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 Planbord  
 
 

Planbord  
 

Catechese 
 

Planbord  
 

Planbord  
 

Basisvakken 
 
 

Basisvakken 
 

Basisvakken 
 

Basisvakken 
 

Basisvakken 
 

Keizersuur 
 
 

Keizersuur 
 

IPC / Keizersuur Keizersuur 
 

Keizersuur 
 

lunch lunch lunch lunch lunch 

IPC IPC IPC IPC 
 

IPC 

 
 
 
 
Groep 1-2: In grote lijnen ziet dit hetzelfde eruit. Daar waar “Basisvakken” staat, gaan de 
kinderen buitenspelen en gedurende de dag is er altijd een grote kring activiteit, waarbij 
aandacht besteed wordt aan de cijfers en letters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Er bestaan geen ouders die niet heimelijk in 

hun kinderen iets bijzonders zien.  
En ze hebben gelijk,  

de mogelijkheden zijn onbeperkt.” 

 
Godfried Bomans 

Nederlands schrijver 
1913 - 1971 

 

De letter van de week in groep 1-2 
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4.    De organisatie van ons onderwijs 
 
Aanmelding van nieuwe leerlingen  
Aanmelden van leerlingen is het hele jaar mogelijk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie van de school, Esther Pleij of Louise Treffers. 
Tijdens dit oriëntatiegesprek krijgt u informatie over de school. Indien u hierna besluit uw kind bij ons op school te plaatsen, vult u een inschrijfformulier 
in en levert dit in bij de school. Daarna ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de inschrijving. Drie maanden voor uw kind 4 jaar wordt, belt de 
groepsleerkracht u op om een afspraak te maken, voor een eerste kennismaking, na schooltijd. De leerkracht laat uw kind de klas zien en spreekt met u 
drie wenochtenden af, zodat uw kind alvast een kijkje kan nemen bij ons op school. De eerste schooldag is in principe de eerste dag na de vierde 
verjaardag. 

 
Samenstelling van de groepen 
Bij de start van het schooljaar 2018-2019 hebben wij 18 groepen.  Aangezien wij een school zijn die in de nieuwbouwwijk Keijzershof staat, is onze groei 
afhankelijk van het bouwtempo en zullen wij met de wijk “meegroeien” .  
 

Peuteropstap 
Samen met Skippy-Pepijn organiseren wij voor peuters van 3+ onze peuteropstap. Deze peuteropstap is bedoeld voor kinderen die de peuterspeelzaal of het 
kinderdagveblijf van Skippy-Ppepijn bezoeken, in de wijk Keijzershof.  De kinderen komen iedere week een uurtje naar school om in een klein groepje alvast 
een beetje te wennen aan het schoolse leven. Onder leiding van een onderwijsassistente van school en een pedagogisch medewerker van Skippy-Pepijn 
worden allerlei activeiteiten gedaan die de kinderen helpen bij de voorbereiding op de basisschool. De organisatie is in handen van Skippy-Pepijn en zij 
geven aan wanneer het kind eraan toe is om deel te nemen aan deze peuteropstap.  
 

 

De inhoud van ons onderwijs 

Basisvakken (Rekenen, Taal , Lezen) 
In de groepen 1-2 leggen we de nadruk op een veelzijdige ontwikkeling. Naast het spel nemen ook voorbereidende lees- taal- en 
rekenactiviteiten een belangrijk deel van het programma in. Vooral de ontluikende geletterdheid (ontstaan van belangstelling 
voor letters en lezen) heeft structurele aandacht. Zo staat er gedurende het schooljaar iedere week een letter centraal (letter 
van de week) en gaan we met de kinderen deze letter op alle mogelijke manieren “beleven”, bijvoorbeeld door de letter na te maken met klei, door de 
letter in zand te tekenen, door de letter op te zoeken in de omgeving. Daarnaast maken we in de kleutergroep gebruik van de methode “Kleuterplein”, 
waarbij alle leergebieden voor de kleuters aan bod komen.  
Vanaf groep 3 gaat de ontluikende geletterdheid over in het aanvankelijk lezen. Hiervoor gebruiken wij de methode “Veilig Leren 
Lezen”. Binnen deze methode wordt gedifferentieerd, dat wil zeggen dat kinderen die al kunnen lezen als zij naar groep 3 gaan, 
een ander programma hebben dan de kinderen die nog niet zo ver zijn. Deze kinderen starten met het basisprogramma.                                                                                                                                                                      
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Na het aanvankelijk lezen, komt het accent te liggen op het voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen.                   
Wij gebruiken wij hier de methode “Estafette” en “Nieuwsbegrip” voor. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan 
kinderboeken en het plezier in lezen. De kinderboekenweek is dan ook altijd een Kroonweek.  Voor rekenen gebruiken we 
de methode “Wereld in Getallen”. Voor taal en spelling werken we met “Taal in beeld” en “Spelling in beeld”.  

 
Wereldoriëntatie                                                                                                       

 

Zoals in onze visie op onderwijs is aangegeven vinden wij het belangrijk dat wij de overige vakken op een eigentijds manier 
aanbieden, waarbij de kinderen actief en ontdekkend lerend bezig zijn. Wij maken hierbij gebruik van het “International Primary 
Curriculum (IPC) onderwijs”. Dit programma is van oorsprong ontwikkeld om kinderen van de Shellmedewerkers in het buitenland 
de kans te bieden Nederlands en Engelstalig onderwijs in het buitenland te volgen. Inmiddels is dit onderwijsconcept door de 
stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en IPC Nederland vertaald en herschreven voor de Nederlandse scholen. 
Het programma is goedgekeurd door de Nederlandse Onderwijsinspectie.  
 
 

Hoe ziet IPC er in de praktijk uit?  
De vakken taal, lezen en rekenen zijn de zgn. basisvaardigheden die een groot deel van het lesrooster vullen en die buiten 
het IPC staan. Alle andere vakken en vakgebieden maken deel uit van het International Primary Curriculum (IPC). 
Het lesmateriaal bestaat uit zogenaamde Units. Voor elke bouw (milepost) zijn speciale units ontwikkeld die aansluiten op 
de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind in die periode. Een Unit bestaat uit een centraal thema en heeft een 
aantal leerdoelen. Hieruit komen de leeractiviteiten voort.  
  

In elk thema komen verschillende vakgebieden aan de orde, zodat de kinderen ook leren op verschillende manieren naar 
een onderwerp te kijken. De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat aan verschillende talenten en vaardigheden van kinderen 
aandacht besteed kan worden. Door middel van een registratiesysteem en het portfolio wordt per kind per unit en per 
vakgebied bijgehouden hoe de verschillende talenten en vaardigheden zich ontwikkelen. Deze registratie en het portfolio 
vormen de basis voor de rapportage.  
Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en 
vormgeving van het leren. We sluiten aan bij vragen die de kinderen zelf inbrengen en stimuleren hen om zelf de 
antwoorden te zoeken en te formuleren. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. De keuze 
van de units wordt voor een deel bepaald door de eisen die aan ons onderwijsaanbod worden gesteld.  
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De Mileposts  
De leerdoelen van het IPC zijn geformuleerd voor verschillende leeftijdniveaus. Deze worden mileposts genoemd. Wij werken met de mileposts groep 3-4 
(MP 1), groep 5-6 (MP 2) en groep 7-8 (MP 3). De groepen 1-2 zullen leerstijlen van IPC inpassen in hun al aanwezige thematisch werken met behulp van de 
methode Kleuterplein. 
Bij elke milepost worden leerdoelen beschreven, die kinderen bereikt moeten hebben tegen het einde van het schooljaar. We bepalen steeds de keuze van 
de units voor een milepost voor een periode van twee jaar, waarbij we erop letten dat alle vakgebieden in die periode min of meer gelijkmatig verdeeld aan 
de orde komen.  
In de mileposts wordt onderscheid gemaakt tussen:  
Vakinhoudelijke doelen: leerdoelen voor alle verschillende vakken. 
Persoonlijke doelen: leerdoelen voor het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten als aanpassingsvermogen, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid en sociale 
vaardigheden  
Internationale doelen: leerdoelen voor het ontwikkelen van een internationaal perspectief . 
 
IPC en vakgebieden 
In het IPC worden de volgende vakken geïntegreerd aangeboden:  
Natuurkunde en biologie, Techniek, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappelijke verhoudingen, Tekenen, Handvaardigheid en Muziek  
 
IPC en ICT 
Binnen het IPC wordt ICT vak-overstijgend ingezet.  
De leerlingen zoeken informatie met behulp van zoekmachines en aangeboden websites, creëren PowerPoint-presentaties, maken Word-documenten, 
slaan hun werk op in hun eigen digitale leeromgeving, bekijken film/televisiebeelden vanaf de computer. ICT wordt dus niet gezien als een apart vakgebied, 
maar is verworden tot een wezenlijk en onmisbaar onderdeel van ons onderwijs. 
 
Ouderbetrokkenheid 
Voordat aan een nieuwe ‘unit’ begonnen wordt, ontvangt u als ouder een informatiebrief met een uitleg over de inhoud en de doelen van de unit. Zo krijgt 
u een goed idee van waar uw kind mee bezig is en kunt u helpen en stimuleren, bijvoorbeeld met het verzamelen en meenemen van materialen. Ook 
worden regelmatig ouders gevraagd om op school iets te komen vertellen of mee te helpen met een activiteit.   
  
Hersenvriendelijk leren 
Binnen IPC zijn nieuwe inzichten verwerkt over hoe kinderen leren. 90% van wat we weten over hoe onze hersenen werken komt uit onderzoek van de 
laatste 15 jaar. Deze nieuwe kennis heeft ook invloed op het onderwijs. Het IPC is gebaseerd op deze nieuwe kennis. Er worden binnen dit curriculum 
activiteiten ontwikkeld, die rekening houden met meervoudige intelligenties, emotionele betrokkenheid, geheugen, mindmapping en leerstijlen van 
kinderen. 
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Wat is er nog meer te vermelden over het IPC?  
· Het IPC is getoetst aan de kerndoelen van ons onderwijs.  
· De  onderwijs-inspectie heeft het IPC goedgekeurd.  
· De IPC Units zullen vooral in de middaguren gegeven worden. ’s Ochtends concentreren we ons vooral op de basisvakken.  
  

Via Klasbord houden wij u op de hoogte van de activiteiten tijdens IPC. 
 
 

  

IPC 
 in groep 3 

Thema: 
Licht en donker, 
zon en schaduw 
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Engels vanaf groep 1 
Op de Keizerskroon geven wij Engels vanaf groep 1 tot en met groep 8. Wij gebruiken hiervoor de methode Groove.me.  

 

Groove.me is een digibordmethode Engels voor het basisonderwijs. Het is een complete lesmethode 
waarbij muziek de basis 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. 
 
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 methode Groove.me steeds in op diverse zintuigen en leerstijlen met opnieuw als gevolg dat kinderen sneller 
Engels leren. 

 
 
 
 
 
 



Schoolgids De Keizerskroon 2019-2020 Pagina - 24 - 

 

 
Catechese  
Aan de hand van verhalen (Bijbelverhalen en prentenboeken) praten we met kinderen over bepaalde thema’s. Belangrijk hierbij vinden we dat normen en 
waarden volop aan bod komen. 
Dit prentenboek kan een Bijbelverhaal zijn, maar ook een boek met een “diepere” betekenis. Bijvoorbeeld “De Ark van Noach”, “Klein mannetje vindt het 
geluk”, “Kikker vindt een vriendje”. 
Na het lezen van het boek vindt de verwerking plaats. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden: door in gesprek te gaan met de kinderen, door een 
verwerkingsblad, door een creatieve invulling enz.  

 

Gymnastiek  
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 hebben twee keer per week gymnastiek, in de sporthal bij de MFA of op de Gantellaan 
(groep 3 t/m 8) of in de speelzaal van de school (groep 1-2) Deze gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht 
gymnastiek (juf Sharon en meester Gerben).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Computers in de klas 

De computers nemen een vaste plaats in ons onderwijs in. We gebruiken deze om ons onderwijsaanbod te ondersteunen, de 
kinderen computervaardigheden te leren en hen te leren op welke wijze zij informatie op het internet kunnen opzoeken. 
Daarnaast beschikken de beide kleutergroepen over een Touch Screen en hebben de andere groepen een digitaal schoolbord in 
de klas. Deze bieden ongekende mogelijkheden om ons onderwijs te verrijken.   

 
 

touchscreen in groep 1-2 

 

De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen 
twee keer per week in de sporthal van de 

MFA Het Nest 
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Tablets 

Wij doen er op De keizerskroon alles aan om te zorgen voor kwalitatief 
goed onderwijs. De goede resultaten willen we continueren en dus maken 
we gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied. De groepen 
5 t/m 8 werken met tablets van de stichting Snappet.  
 
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 onderwijs 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 vakken 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 kinderen 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 
'dashboard' 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 opdracht 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. 

 
Maatregelen tegen lesuitval  
In principe vallen in het schooljaar geen lessen uit. Ons beleid is erop gericht om lesuitval, indien enigszins mogelijk, te voorkomen. Met instemming van 
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een protocol opgesteld waarin aangegeven staat welke maatregelen genomen worden om in 
vervanging van afwezige leerkrachten te voorzien. Als uiterste maatregel moet daarbij helaas ook het thuis laten van een groep in overweging genomen 
worden. Belangrijke voorwaarde is dan wel dat dit niet op de eerste dag van de noodzakelijke vervanging gebeurt en dat ouders daarvan vooraf op de 
hoogte gesteld worden.  

Tablets in groep 7 

Juf karin kijkt mee op haar dashboard en 
kan direct feedback geven. 
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5.    De zorg voor de kinderen 
 
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. 

 
 
Het volgen van de kinderen  

Bij alle kinderen op school volgen we de ontwikkeling nauwgezet. De groepsleerkrachten 
volgen de prestaties en gedragingen van de kinderen en leggen deze vast in een 
leerlingvolgsysteem. 
Ouders van vierjarigen worden na ongeveer vier weken op de Keizerskroon uitgenodigd 
voor een gesprek met de groepsleerkracht. Zo leren we elkaar kennen en weten we hoe het 

kind het tot nu toe heeft ervaren bij ons op school. Tijdens dit gesprek wordt ook gevraagd naar de ontwikkeling van het kind 
gedurende de jaren voordat het naar de basisschool ging. De ontwikkeling van de kinderen in groep 1-2 wordt door ons 
bijgehouden middels een observatiemodel: KIJK. Dit observatiemodel registreert de voortgang van de ontwikkeling van de 
kinderen op diverse gebieden. Tijdens de 10-minutengesprekken worden deze ontwikkelingslijnen met de ouders besproken. 
Daarnaast worden er in de kleutergroepen ook Cito-toetsen afgenomen. Ook deze worden met de ouders besproken. 
 

Vanaf groep 3 worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden aan de hand van de methodegebonden toetsen en methode-onafhankelijke 
toetsen: de Cito-toetsen voor rekenen, spelling en lezen. De toetsscores worden onderverdeeld in vijf niveaus, van I (goed tot zeer goed) tot V (zwak tot 
zeer zwak). Deze toetsen worden twee keer per jaar afgenomen en geven ons inzicht over de taal- lees- en rekenontwikkeling van de kinderen. Het laat 

ons zien hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft bijgeleerd. De uitslagen van deze toetsen worden vermeld op de rapporten van de kinderen. 
 

 
 

http://www.cito.nl/index.ht


Schoolgids De Keizerskroon 2019-2020 Pagina - 27 - 

 

Interne begeleiding 
De coördinatie van de leerlingenzorg en het leerlingvolgsysteem is in handen van twee intern begeleiders (IB-er): Melissa Bijl en Evita Verschoor. Samen 
met de groepsleerkracht volgen zij de ontwikkeling van de kinderen en bespreken zij de toetsresultaten. Daarnaast adviseren zij de groepsleerkrachten 
over de aanpak van problemen op leer- gedrag- en werkhoudingsgebied. Die aanpak kan bijvoorbeeld bestaan uit het opstellen van een handelingsplan 
voor een bepaalde periode, dat vervolgens binnen en/of buiten de groep uitgevoerd wordt. Ook kan het zijn dat we vragen om hulp van buitenaf: 
bijvoorbeeld van een orthopedagoog, logopediste, of kinderfysiotherapeut. Natuurlijk worden ouders vanaf het begin betrokken bij het inschakelen van 
extra hulp. Voor externe hulp wordt eerst toestemming van de ouders gevraagd.  
 

Ondersteuningsteam 
De school heeft ook een ondersteuningsteam. Deze bestaat uit de intern begeleiders, de adjunct-directeur, een orthopedagoog en de 
schoolmaatschappelijk werkster.  
Tijdens besprekingen van het ondersteuningsteam worden kinderen besproken die extra zorg en aandacht nodig hebben en waarbij is gebleken dat het 
werken met een handelingsplan niet voldoende is.  
 

Externe deskundigen 

Soms kan het nodig zijn om externe deskundigen te raadplegen. Als school maken wij hierbij gebruik van de expertise van een  
orthopedagoog, mevrouw Ellen Titre (MSc), van ETO (Ellen Titre Orthopedagogie). Zij onderzoekt kinderen en geeft 
begeleidingsadvies op maat.  
Om de leerlingenzorg verder te optimaliseren maakt onze school deel uit van een samenwerkingsverband met een aantal andere 
basisscholen in Pijnacker en Delft en een Speciale school voor Basis Onderwijs (SBO). Vanuit dit samenwerkingsverband worden 
cursussen, workshops en studiedagen georganiseerd ter bevordering van de deskundigheid van de schoolteams. Ook kunnen 
deskundigen uit het speciaal basisonderwijs extra ondersteuning geven aan leerkrachten bij kinderen met leer- en/of   
gedragsproblemen.                                           
 

 Passend Onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de nieuwe wetgeving met betrekking tot passend onderwijs van kracht geworden. Onze school 
maakt, samen met 80 andere scholen,  deel uit van het nieuwe samenwerkingsverband PPO Delflanden.  
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: 

Ellen Titre 
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- 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 basisschool  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.  

- 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 kinderen nodig hebben. We spreken hier dan van een arrangement.  

- Bij een aantal kinderen zal blijken dat basisondersteuning niet toereikend is.  Van het arrangement  is vastgesteld dat dit niet op de basisschool 
aangeboden kan worden en dat een speciale 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.  

Centrale plaats wordt het schoolondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam van onze school zitten Esther Pleij (directeur), Louise Treffers (IB), Ellen 
Titre (orthopedagoge) en Mandy de Keijzer (schoolmaatschappelijk werk). 
 

Jeugdgezondheidszorg  Zuid-Holland West (JGZ) 

Een gezonde groei en ontwikkeling is belangrijk voor elk kind. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen 
samen met u de groei en ontwikkeling van uw kind. We begeleiden u bij de opvoeding. Samen zoeken we naar 
antwoord op ál uw vragen.  En we geven noodzakelijke vaccinaties. Soms heb je als ouder een steuntje in de rug 
nodig. Ook dan staan onze deskundige medewerkers voor u klaar. 
 

Voor kleine en grote kinderen 
Tot de leeftijd van vier jaar komen ouders regelmatig met hun kind naar de JGZ (het consultatiebureau). Als een kind op de basisschool zit neemt het aantal 
bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling van uw kind volgen. Dat doen we om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op te sporen, zodat 
kinderen geholpen kunnen worden voordat een probleem verergert. 
 
Gezondheidsonderzoek groep 2 
Net als bij de vorige bezoeken wordt uw kind eerst gemeten en gewogen. Er wordt een ogentest en een gehooronderzoek gedaan. Daarna voert de 
jeugdarts een lichamelijk onderzoek uit, waarbij specifiek gekeken wordt naar de houding en de motoriek. De jeugdarts gaat met u in gesprek over de 
gezondheid en de opvoeding. Heeft u specifieke vragen of zorgen, aarzel dan niet om het te vertellen. Dan bekijken we samen met u wat nodig is om tot een 
oplossing te komen.  
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Spraak-taalonderzoek 5-jarigen 
Een kind van vier jaar maakt al goede, eenvoudige zinnen. Rond vijf jaar maakt hij langere zinnen met ‘want’ of ‘maar’. Een goed moment om te kijken hoe 
het met de taalontwikkeling gaat. Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in spraak- en taalontwikkeling en testen uw kind onder schooltijd op de 
basisschool. Aan de hand van het onderzoek krijgt u advies of extra oefening wenselijk is.  
 
Preventie via vaccinatie 
Als uw kind 4 én 9 jaar is, krijgt hij of zij een vaccinatie. Het is een herhaling van eerdere vaccinaties en belangrijk omdat uw kind pas helemaal is beschermd 
tegen bepaalde infectieziekten als het alle prikken heeft gehad.  U krijgt hiervoor een uitnodiging thuisgestuurd. 
Meisjes van 12 jaar krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. 
 
Gezondheidsonderzoek groep 7 
In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een gezondheidsles in de klas. De les gaat onder andere over voeding, puberteit, alcohol en pesten. De 
jeugdverpleegkundige voert daarna met uw kind een gesprek over dingen die uw kind bezighouden. Zit uw kind in groep 7, dan ontvangt u in de loop van 
het schooljaar een brief over dit onderzoek. 
 
Opvoedinformatie 
Kinderen worden niet met een gebruiksaanwijzing geboren. Het is dus logisch dat ouders op zoek gaan naar bruikbare informatie of advies bij de problemen 
die ze tegenkomen. Kijk eens op onze website www.jgzzhw.nl. Bij ‘opvoeden’ vindt u  informatie over wat je van kinderen op een bepaalde leeftijd kunt 
verwachten en staan praktische tips over opvoeden. 
 
Onderzoek op verzoek  
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact op met: 
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West 
Contactbureau: 088 - 054 99 99   
E-mail:  info@jgzzhw.nl 
Website: www.jgzzhw.nl 
Mevr. E. Verleg (jeugdverpleegkundige) en mevr. E. vd. Linden (jeugdarts) zijn aan onze school verbonden. 

 
Schoolmaatschappelijk werk 
De ouders van de school kunnen gebuik maken van de diensten van onze schoolmaatschappelijk 
werkster, Mandy de Keijzer. Zij is verbonden aan het kernteam van de gemeente Pijnacker-Nootdorp 
en is er om aan de ouders van diverse scholen in Pijnacker hulp te geven. Het kan zijn dat de school 

ouders adviseert om contact met haar te zoeken, ook kan het zijn dat ouders zelf hierin initiatief nemen. Ook heeft zij geregeld een 
inloopspreekuur voor ouders op school. Middels de nieuwsbrief worden de ouders hierover geinformeerd.  
 Mandy de Keijzer 

mailto:info@jgzzhw.nl
http://www.jgzzhw.nl/
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Hoe gaan wij om met pesten? 
 ‘Wat doen jullie tegen pesten….?’ Dit is misschien wel de meeste gestelde vraag van ouders, die op zoek zijn naar een 
basisschool voor hun kind. Logisch, je wilt als ouders niets liever dan een veilige omgeving, waar je kind zich prettig voelt, 
gezien en gehoord wordt en met plezier naar toe gaat. En daar hoort pesten niet bij! 
 
De Keizerskroon wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en 
positieve wijze kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben waar alle betrokkenen op 
kunnen terugvallen in voorkomende gevallen. Natuurlijk is het beter om het pesten te voorkomen door het scheppen van een 

goed pedagogisch klimaat. Daar gaat dan ook in eerste instantie de aandacht naar uit. De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen 
van een veilig klimaat en een prettige werksfeer in de klas en op het schoolplein. In veruit de meeste gevallen lukt dit door ongeschreven regels aan te 
bieden en deze te onderhouden. Daarnaast is het gewenst om duidelijke afspraken met de kinderen te maken. We doen dit onder andere door de inzet van 
de methode ‘Taakspel’. Met Taakspel stimuleren we gewenst gedrag en dát verbetert de sfeer in de klas. Met Taakspel houden leerlingen zich beter aan 
klassenregels en daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een prettiger 
klassenklimaat en kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter en taakgerichter werken. De leerkracht geeft tijdens het spelen van 
Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen 
zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. 
 
Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen goed met elkaar moeten leren omgaan. Naast de gewone lessen, besteden we hier ook aandacht aan 
tijdens de catecheselessen, IPC, groepsgesprekken en bij het buitenspelen. Eigenlijk de hele dag door als we met de kinderen bezig zijn……. 
 
Daarnaast hebben we ook nog onze preventieve maatregelen die we hierin nemen:  
 

1. De leerkracht bespreekt met de leerlingen de algemene afspraken en regels in de klas. Deze komen het gehele jaar aan de orde, maar worden aan 
de start van een schooljaar nadrukkelijk besproken. Het onderling plagen en pesten wordt hier benoemd en besproken in alle groepen van de 
school. Indien de leerkracht aanleiding daar toe ziet, besteedt hij of zij expliciet aandacht aan pestgedrag in een groepsgesprek.  

2. Op de Keizerskroon besteden we ieder jaar aandacht aan het “Verhaal van de school”. Hierin komen tien kernwaarden aan de orde waarvan er 
iedere week één aan bod komt in de klas. Deze waarden zijn voor ons van groot belang. Hiermee maken we de kinderen duidelijk waar we voor 
staan en hoe we met elkaar omgaan.  

3. In elke groep hangen de vijf schoolregels (zie blz. 46), welke op rijm zijn gemaakt. Deze schoolregels worden geregeld besproken in de klas.  

4. Er zijn een contactpersonen op de Keizerskroon. Zij bezoeken jaarlijks alle groepen en gaan geregeld met kinderen in gesprek. 

5. Er is op school schoolmaatschappelijk werk ter beschikking.  

6. Er is een leerlingvolgsysteem KIJK voor de sociaal- emotionele ontwikkeling en twee keer per jaar wordt er een sociogram van de groep gemaakt.  
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Wat, als het toch misgaat? 
 
Het vijf sporenbeleid  
De Keizerskroon 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 persoon 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 hanteren 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 activiteit 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 proberen we de pester 
gevoelig te maken voor hetgeen hij/zij aanricht bij het gepeste kind.  
 
 

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!  

 
Wij vinden het van groot belang dat we de kinderen leren inzien dat zij zichzelf altijd de vraag kunnen stellen:  
Hoe zou ik het vinden, als mij dit zou overkomen?  
 

Of, zoals we vroeger zeiden: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet!’ 
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Sta Sterk Training 
Onze adjunct-directeur, Louise Treffers, heeft een opleiding gevolgd om aan kinderen op school de ‘Sta Sterk Training’ te 
geven. Zij is dus officieel gecertificeerd om deze training te geven aan kinderen, óf in te zetten op schoolniveau. Met 
deze opleiding kan zij de  school nog beter begeleiden in het voorkomen en bestrijden van pesten. 
Vooral de praktische oefeningen vanuit de ‘Sta sterk training’ zijn preventief en curatief in te zetten. 
Het belangrijkste van de methode is werken zonder schuldvraag. De praktische oefeningen richten zich op alle 
betrokkenen: slachtoffers, pesters, meelopers,  aanmoedigers, buitenstaanders, helpers en omstanders.   
De oefeningen van de Sta sterk training kunnen worden ingezet op het moment dat er iets speelt in de klas,  met een 
leerling, maar kan ook preventief ingezet worden door een ‘Sta sterk training’ op school.  

 
Bij de  Sta sterk training staan de volgende pijlers centraal: 
Opkomen voor je zelf  
Opkomen voor jezelf begint met het aanleren van sterke lichaamstaal: ruimte innemen met de houding en de stem. Welke korte en krachtige zinnen 
helpen? In rollenspellen kan worden geoefend met het geven van een eigen mening, nee zeggen en leren de kinderen om te zeggen waar hij of zij last van 
heeft. 
Zelfvertrouwen 
Zelfvertrouwen wordt vergroot door oefeningen in positief denken, complimenten geven en ontvangen. Ook goede ervaringen bij het omgaan met lastige 
situaties werken positief op het zelfvertrouwen. 
Lastige situaties zelf oplossen 
Wanneer is iets plagen en wanneer pesten? En wat doet je en zeg je dan? 
Er kan  geoefend worden met de situaties die de kinderen zelf aandragen.  
 
Tijdens de training staan deze symbolen centraal: 

 
 
 

Geef een compliment Sta sterk! 
Ga rechtop staan, met een 

draadje aan je kruin! 
Virenden maken 
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Als school vinden wij het ook van groot belang dat de kinderen een goede werkhouding en taakgerichtheid hebben. 
We doen dit door het gebruik van het programma Taakspel. Een programma dat zorgt dat de kinderen steeds meer 
betrokken raken bij de lessen en weten wat er van hen verwacht wordt.  
 

Hoe werkt Taakspel?  
Praten tijdens de uitleg, naar buiten kijken tijdens het werken, wiebelen op de stoel; in elke klas komt wel eens 
ongewenst gedrag voor. De oplossing? Taakspel! Taakspel stimuleert gewenst gedrag. En dát verbetert de sfeer in 
de klas. 
 

 
Klassenregels 

Met Taakspel houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht 
werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat.  
 

Hoe wordt Taakspel gespeeld?  
Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht en de leerlingen bespreken welke klassenregels er tijdens 
Taakspel gelden. De teams krijgen kaarten of punten. Wanneer ze voldoende kaarten of  punten overhouden,  komen ze in aanmerking voor de - vooraf 
besproken -beloning. De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden.  
 

Doelen 

Het doel van Taakspel is dat onrustig en storend gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter en taakgerichter werken. De 
leerkracht geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het 
gewenste gedrag en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag 
 

Werkgroep Schoolklimaat 
Een goed pedagogisch klimaat is van groot belang. De werkgroep ‘schoolklimaat’ monitort de effecten van Taakspel en het tegen gaan van pesten. Drie keer 
per jaar komt de werkgroep, onder leiding van Louise Treffers, bijeen om de ervaringen te delen en nieuwe ideeën uit te werken.  

 
Het afgelopen schooljaar zijn wij gestart met het traject van het CJG-Jongerenwerk, die scholen in de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp begeleidt op het  gebied van preventie pestgedrag. In dit traject zit 
standaard een ‘anti-pest-les’ in groep 5 en een ouderavond voor de ouders van deze groep.  
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS94O3mtvKAhXDVhoKHSDCAh4QjRwIBw&url=http://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/programma/taakspel-vo/&psig=AFQjCNEdCIkwghjbq9P7XFURw2XATUnwzQ&ust=1454575569881945
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6.  De ouders 

Contact met de school 
We vinden het belangrijk dat er regelmatig contact is tussen de ouders en de school. Het is goed dat de ouders horen hoe hun kind functioneert op school. 
Andersom vinden wij het ook fijn om op de hoogte te worden gehouden van belangrijke gebeurtenissen thuis, die invloed hebben op het welzijn van uw 
kind. Immers: opvoeden doen we samen!  Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van het kind.  
Daarnaast zijn er verschillende contactmomenten. Ook doen we regelmatig een beroep op ouders om aan activiteiten deel te nemen en mee te helpen met 
de organisatie.  
  

Contact met de leerkracht 
Informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar houden we in elke groep een informatieavond voor de ouders. De ouders worden uitgenodigd in de groep van hun kind en 
krijgen van de groepsleerkracht informatie over wat er gedurende het schooljaar zoal aan bod komt tijdens de lessen. Ook kunt u op deze avond nader 
kennis maken met de leerkracht. Deze informatieavond is niet bedoeld om over uw kind te praten. Hier kunt u desgewenst een aparte afspraak voor maken. 
 
Startgesprekken 
Na ongeveer vier weken worden alle ouders van de school uitgenodigd voor een ‘start-gesprek’ met als doel elkaar beter te leren kennen en verwachtingen 
naar elkaar toe uit te spreken. Vanaf groep 5 zijn de kinderen hier ook bij aanwezig. Voorafgaan hieraan wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen, welke 
als leidraad dient voor het gesprek.  
Ook nieuwe ouders van kleuters die beginnen bij ons op school, worden na ongeveer vier weken uitgenodigd voor een ‘start-gesprek’.  
 
Portfolio-gesprekken 
Eén keer (bij de kleuters) of twee keer (gr. 3 t/m 8) per jaar hebben alle ouders met hun kind een portfoliogesprek. Tijdens dit gesprek vertelt uw kind aan u, 
wat het heeft geleerd en hoe dit is gegaan. Tevens presenteert uw kind zijn/haar eigen portfolio en laat daarin zien wat het heeft gemaakt en hoe dit proces 
is verlopen.  Zo krijgt u als ouder een compleet beeld van het leerproces van uw kind. Daarnaast kan het kind zijn/haar talenten laten zien aan de hand van 
het verzamelde w  erk in het portfolio.  
 
Verslag + 10 minutengesprekken 
Naast het bijhouden van het portfolio, waarbij het gesprek tussen het kind en de ouders centraal staat, krijgen alle kinderen twee keer per jaar ook een 
verslag van de leerkracht, in februari en juni. Hierin worden de vorderingen van de kinderen in diverse vakgebieden aangegeven. Tevens worden de cito-
toetsuitslagen hierin vermeld. Naar aanleiding van dit verslag worden de ouders uitgenodigd om hier tijdens de 10-minutengesprekken op een avond over 
te praten.  
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Informatievoorziening 
 

Nieuwsbrief 
Eens in de twee weken verschijnt de Nieuwsbrief voor alle ouders. Via deze Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de 
activiteiten die op school plaatsvinden. Ook besteden we in de Nieuwsbrief veel aandacht aan de verdere ontwikkeling van de 
school. Wij verzenden de Nieuwsbrief digitaal. De school wil dan ook graag de e-mailadressen van de ouders te hebben. 
 

Website 
Via de website van de school (www.dekeizerskroonpijnacker.nl)  geven wij een beeld van wie wij zijn en wat we doen.  
 
 

 
Alle communicatie met de ouders verlooopt via ons ouderportaal van Social 
Schools. Dit is een intern communicatiemiddel, waarbij ouders een 
‘koppelcode’ krijgen en zich hiermee zelf kunnen aanmelden. Via Social 
Schools wordt u op de hoogte gehouden van het nieuws uit de klas, 
ontvangt u de nieuwsbrief, plant u zelf uw ouderavond in etc. 
 

 

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 houden.  
 
 

Oudervereniging  
De oudervereniging is een groep ouders die samen met het schoolteam de school helpt bij de organisatie van diverse activiteiten 
en festiviteiten. Voor de bekostiging hiervan vraagt zij een vrijwillige financiële bijdrage aan de ouders, welke tijdens de algemene 
ledenvergadering wordt vastgesteld.  
Via de Nieuwsbrief houdt de oudervereniging alle ouders op de hoogte van hetgeen zij besproken hebben met elkaar.  
 

 
 

http://www.dekeizerskroonpijnacker.nl/
https://www.hetkwadrant.nl/Media/view/796/informatie_4.GI
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Medezeggenschapsraad 
Aan iedere school hoort een medezeggenschapsraad (MR) verbonden te zijn. De MR is een controlerend 
orgaan, vergelijkbaar met een ondernemingsraad. Zij denken mee, geven advies en instemming over het 
schoolbeleid. De bevoegdheden van een MR zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement, 
waarin de inspraak van personeel en ouders op de besluitvorming is vastgelegd. In een MR hebben 
leerkrachten en ouders zitting. Het aantal leden is afhankelijk van de grootte van de school.  
De MR van de school wordt gevormd door drie ouders en drie leerkrachten. De voorzitter van de MR is 
Wim van Cruchten, leerkracht groep 4.  Voor meer informatie over de MR verwijzen we u naar de 
website van de school. 

 
Informatievoorziening 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 ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het 
ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom 
bij ouderavonden en tien minuten gesprekken. In overleg met de directeur kan daarvan worden afgeweken. Verdere informatie vindt u in het protocol dat u 
kunt vinden op de website van de school. 

Meldcode en aandachtsfunctionaris 

Elke organisatie die werkt met ouders en/of kinderen is verplicht om een meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling te hanteren. Vanwege deze meldcode zijn er op onze school gecertificeerde 
aandachtsfunctionarissen aanwezig. De aandachtsfunctionaris heeft kennis en inzicht rond het signaleren 
van kindermishandeling, huiselijk geweld, het handelen en werken met de meldcode. Door te werken met 
een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet 
te melden, berusten bij de aandachtsfunctionaris. Het stappenplan van de meldcode biedt hen bij die 
afweging houvast. Binnen onze school zijn Louise Treffers en Mellissa Bijl  de aandachtfunctionarissen.  
 

Contactpersonen en vertrouwenspersonen 
Overal waar gewerkt wordt zijn weleens misverstanden, of worden af en toe fouten gemaakt. Op onze school is dat niet anders. Zit je iets dwars, heb je een 
probleem of klacht? Je kunt ergens terecht!  
Klachten  
We hebben een procedure voor klachten en onvrede. De procedure bestaat uit de volgende stappen:  
• Overleg eerst met de directbetrokkene, de leerkracht(en) De ervaring leert dat op dit niveau de meeste zaken naar tevredenheid worden opgelost.     
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   Lukt dit niet, dan volgt:  
• Overleg met directie. Bij onvoldoende resultaat volgt:  
• Overleg met de interne contactpersoon. Bij onvoldoende resultaat volgt:  
• Inschakeling externe vertrouwenspersoon. Bij onvoldoende resultaat volgt:  
• Indiening van de klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie. 
Als leerling of ouder kun je ook altijd rechtstreeks naar de interne contactpersoon met een zorg of probleem. De interne contactpersoon zal dan samen 
bespreken welke weg je het beste kunt volgen. Je kunt ook op elk moment terecht bij de externe vertrouwenspersoon.  
 
Contactpersoon en vertrouwenspersoon  
Bij klachten, zorgen of problemen komen soms de interne contactpersoon en/of de externe vertrouwenspersoon in beeld. Zij zijn beide belangrijk, maar 
hebben een verschillende taak.  
• De interne contactpersoon is iemand op school. Hij of zij is dichtbij, snel te bereiken en gemakkelijk aanspreekbaar.  
• De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk: iemand van buiten de school én buiten het schoolbestuur. Hij of zij staat meer op afstand en is    
   objectiever.  
De interne contactpersoon kan advies vragen aan de externe vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld over hoe zaken het beste aangepakt kunnen worden en 
wat de juiste procedure is in bepaalde situaties. De contacten met contactpersoon en vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk.  
 
Wat doet de interne contactpersoon?  
Een contactpersoon is binnen de school een aanspreekpunt voor zowel leerlingen als voor ouders en leerkrachten.  
De contactpersoon heeft verschillende taken:  
• Hoort het probleem aan en geeft advies.  
• Verwijst eventueel naar de externe vertrouwenspersoon.  
• Neemt in overleg contact op met ouders, directie of andere directbetrokkenen.  
• Bemiddelt, behalve in het geval van seksuele intimidatie. Bij seksuele intimidatie wordt direct doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon.  
• Neemt initiatieven voor preventie.  
• Bemiddelt en zoekt naar oplossingen.  
• Geeft voorlichting en doet beleidsaanbevelingen.  
• Helpt ook (bijvoorbeeld met doorverwijzing) zonder de inhoud van de klacht te kennen.  
 
De interne contactpersonen van onze school zijn: 
Evita Verschoor: bouwcoördinator en leerkracht van groep 1-2 A, intern contactpersoon voor de groepen 1 t/m 4.  
Louise Treffers:  Adjunct directeur en zorgcoördinator, voor de groepen 1 t/m 4. 
Melissa Bijl: Intern begeleider, voor de groepen 3 t/m 8.  
Karin van Puffelen:  leerkracht van groep 7, voor de groepen 5 t/m 8. 
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Als het nodig is kan de interne contactpersoon je doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.  
 
Wat doet de externe vertrouwenspersoon? 
De externe contact personen  van de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker zijn: 
Mevr. E. Gransjean (huisarts in Pijnacker) tel. 015-3692575 en Mevr. M. Hilkemeijer tel. 015-3696667 
De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en wordt door het bestuur benoemd. Als het probleem op school en binnen het bestuur intern niet kan 
worden opgelost, dan is er een rol voor de vertrouwenspersoon.  
De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:  
• Ondersteunt en begeleidt.  
• Voert gesprekken met betrokkenen.  
• Verwijst zo nodig naar hulpverlenende instanties.  
• Biedt ondersteuning bij het indienen van een klacht naar de onafhankelijke vertrouwenscommissie.  
• Bemiddelt eventueel tussen klager en aangeklaagde.  
• Geeft voorlichting en doet beleidsaanbevelingen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bent u ontevreden? Vertel het ons. 
Bent u tevreden? Vertel het uw vrienden! 
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7. Kwaliteitsbeleid 
 

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 
 
Onze school voert een actief kwaliteitsbeleid. We maken hierbij onderscheid tussen het bewaken van de kwaliteit en het verbeteren van de kwaliteit.   
 

Bewaken van de kwaliteit: 
We hanteren verschillende middelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit bewaakt wordt in de dagelijkse praktijk: 

 Jaarlijkse evaluatie met het team. 

 De methode-onafhankelijke toetsen (cito) en methode afhankelijke toetsen. 

 Het leerlingvolgsysteem. 

 Leerling- en groepsbesprekingen, waarin “zorgleerlingen”  telkens terugkomen. 

 Groepsoverzichten waarin staan aangegeven welke behoeften de kinderen nodig hebben. 

 Functioneringsgesprekken met de leerkrachten en de daaraan gekoppelde klassenbezoeken door de directeur. 

 Directie en intern begeleider functioneren als coach van de leerkrachten. Tevens hebben zij een controlerende 
en begeleidende taak ten aanzien van de klassenorganisatie, klassenmap, toetsmap e.d. 

 Schoolplan, schoolgids, jaarverslag. 

 Nieuwe leerkrachten worden begeleid door een collega die als mentor fungeert. Daarnaast is er extra begeleiding door de Opleider in de school.  

 Oudergesprekken. 

 Contacten oudervereniging en medezeggenschapsraad. 

 Ouder- leerling- en personeelstevredenheidsonderzoek. 
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Verbeteren van de kwaliteit: 
Iedere vier jaar maakt de school een schoolplan, waarin de plannen staan beschreven voor vier jaar. 
Dit schoolplan staat op de website. In 2019 hebben wij het schoolplan 2019-2023 gerealiseerd en 
jaarlijks wordt op basis hiervan een jaarplan opgesteld. Daarnaast maken wij gebruik van een 
jaarverslag waarin het betreffende schooljaar wordt geëvalueerd.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De komende jaar blijven wij ons richten op de drie belanmgrijkste pijlers van de 
school: Taakspel, EDI  (Explicite Directe Instructie) en IPC. Daarnaast gaan we 
vanuit de theorie van John Hattie ons de komende jaren verder verdiepen in de 
‘Zichtbaar Lerende Leerling’. De kinderen worden hierbij stap voor stap 
meegenomen in hun eigen leerproces. Een ‘growth mindset’ vormt hierbij de 
basis. Via trainingen, inspiratiesessies en leergroepen delen we elkaars ervaringen  
en maken we afspraken.  
 
Leren van elkaar en kijken bij elkaar vormt hierbij de basis! 
 
 
 
 
 
 
 
 

U kunt het schoolplan lezen via 
de website van de school 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS94O3mtvKAhXDVhoKHSDCAh4QjRwIBw&url=http://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/programma/taakspel-vo/&psig=AFQjCNEdCIkwghjbq9P7XFURw2XATUnwzQ&ust=1454575569881945
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8. De resultaten van ons onderwijs 
 
In de acht jaar dat een kind op de Keizerskroon zit, zal het een hele ontwikkeling doormaken. We proberen die ontwikkeling zo goed mogelijk te volgen en te 
stimuleren. Het eindniveau van een kind na acht jaar basisschool wordt mede bepaald door drie elementen: 

 De capaciteiten van het kind. 

 De thuissituatie. 

 De kwaliteit van het onderwijs op school. 

Wat betreft de capaciteiten van het kind kunnen we weinig invloed uitoefenen. We gebruiken die capaciteiten als basis om het kind zo ver mogelijk te 
brengen. De thuissituatie is een niet te onderschatten factor in de leerontwikkeling van het kind. De kwaliteit van het onderwijs is de verantwoordelijkheid 
van de school. We proberen een optimale leeromgeving te bieden, die aansluit bij de mogelijkheden van het kind. Hierbij maken we gebruik van 
verschillende “instrumenten”:  

 De groepsplannen, waarin de onderwijsbehoeften van de kinderen beschreven staat. 

 Differentiatie in instructie en verwerking. 

 Een goed pedagogisch klimaat. 

 Een goedlopende schoolorganisatie. 

 Externe hulporganisaties. 

 Een goed contact met ouders. 

Schoolkeuze voortgezet onderwijs 
In overleg met de ouders kijkt de leerkracht in groep 8 welk vervolgonderwijs wenselijk is voor het kind. Het advies wordt 
bepaald door de resultaten op school en het beeld dat de school van het kind heeft. Ook belangrijk zijn de mogelijkheden 
die de leerkracht voor het kind ziet en de wensen die de ouders en  
het kind zelf hebben. De ouders beslissen uiteindelijk naar welke vervolgschool hun kind gaat.  
 
Om de ouders in algemene zin te informeren, organiseren we een ouderavond in de maand november, 
waarop aandacht besteed wordt aan de diverse vormen van Voortgezet Onderwijs.  
De ouders van alle schoolverlaters ontvangen verder een brochure van het Ministerie van Onderwijs  
waarin uitgebreide informatie staat over alle mogelijke schooltypen. Ook met de kinderen wordt de nodige aandacht aan de komende schoolkeuze 
besteed. Bijvoorbeeld door gesprekken in de groep en door een aantal groepsbezoeken aan scholen voor Voortgezet Onderwijs in de omgeving.  
 
  

Eindtoets 
Alle basisscholen in Nederland zijn 

verplicht om in groep 8 een eindtoets af te 
nemen. Er zijn diverse ‘goedgekeurde’ 

eindtoetsen waar je als school een keuze in 
kunt maken. Op de Keizerskroon hebben 
we gekozen voor de IEP-eindtoets, van 

bureau ICE.  De ‘IEP’ is een toets die 
verdeeld is over 2 dagen, van elk twee uur. 

De uitslag wordt weergegeven in een 
puntenaantal, tussen de 50 en 100 en er 

wordt een schooladvies bij gegeven. 
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9.     ALLERLEI 
 

Eten en drinken 
Alle kinderen mogen ’s ochtends iets te eten en te drinken meenemen. Ook nemen de kinderen allemaal een 
lunchpakket mee, in een koeltasje welke zij van de school krijgen. Wij verstrekken als school ook schoolmelk. U kunt 
uw kind hiervoor opgeven bij Campina schoolmelk.  
 

Fietsen 
Kinderen die op de fiets komen kunnen deze neerzetten in de fietsenstalling van de school. Wij zijn als school niet 
aansprakelijk voor eventuele diefstal of schade aan fietsen. 
 

Verjaardagen 
Uiteraard mogen de kinderen hun verjaardag vieren op school. Zij mogen trakteren in hun eigen groep. Een “traktatieronde” (alle klassen langs), doen we 
niet. Wij denken dat een traktatie in de klas voldoende is. Daarbij verzoeken wij u vriendelijk om één traktatie uit te delen.  De leerkrachten doen hier 
gewoon in mee en hoeven dus niets extra’s! Van de school krijgen de kin deren een grote kaart, met daarop de felicitaties van de leerkrachten. 
 

Juffen- en meesterdag 
Ook leerkrachten zijn één keer per jaar jarig! Op de Keizerskroon vieren zij met elkaar op één dag hun verjaardag, de zgn “juffen- en meesterdag”. Op deze 
dag mogen de kinderen verkleed naar school komen (het is ook altijd rond de carnavalsperiode) en  doen we met de hele school gezellige activiteiten.  
 

 

Gymnastiek 
In de groepen 1-2 wordt veel aandacht besteed aan bewegen. Twee keer 
per week hebben de kinderen een gymles in het speellokaal van de school.  
De kinderen van groep 1-2 hoeven geen aparte gymkleding te hebben, zij 
gymmen in hun ondergoed. Gymschoentjes zijn wel gewenst! 
Vanaf groep 3 hebben de kinderen twee keer per week gymles in de 
sporthal van de MFA. Gymkleding: gympakje of sportbroekje met t-shirt, 
gymschoenen en uit hygiënisch oogpunt een handdoek. Na afloop van de 
gymles frissen de kinderen zich op.  
Alle gymlessen op de Keizerskroon worden gegeven door onze 
vakleerkrachten gymnastiek: juf Sharon en meester Gerben. 

 
 

Alle kinderen op de Keizerskroon krijgen 
een koeltasje om de lunch in te doen. 
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Gevonden voorwerpen 
In de hal van de school staat een bak, waarin de gevonden voorwerpen verzameld worden. Een aantal keer per jaar wordt deze bak uitgezocht en de ouders 
verzocht nog eens goed te kijken naar de spullen die hierin zitten.  
 

Sport 
Eén keer per jaar organiseren we op school een sportdag voor groep 3 t/m 8. De organisatie 
hiervan is in handen van Team for Talent, samen met de leerkrachten en ouders.  
In de loop van het jaar kunnen de kinderen meedoen aan diverse sporttoernooien, die 
georganiseerd worden door sportverenigingen in Pijnacker, zoals: voetbal, tafeltennis, 
korfbal, handbal enz. De meeste toernooien zijn voor kinderen vanaf groep 5 of 6. De 
coördinatie hiervan is in handen van diverse leerkrachten. Daarnaast doen wij ook altijd een 
beroep op ouders om diverse teams te begeleiden.  
 

 
 
 
Verlofaanvraag / schoolverzuim 
Er bestaat een landelijke leerplichtwet, waarin is vastgelegd dat kinderen onderwijs moeten volgen. 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 gevallen 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.  

 
 

schoolvoetbaltoernooi 
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Verder kan alleen voor bepaalde gewichtige omstandigheden vrij worden gevraagd.  
Denk hierbij aan:  

 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 acht 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 leerplichtambtenaar.  

 
Schorsing en verwijdering 
Hoewel dit in de praktijk zelden voorkomt, zijn er ook regels indien de school een leerling de toegang wil ontzeggen. De wetgever verplicht ons u ook over 
de dan te hanteren procedure in deze schoolgids te informeren. 
Indien sprake is van ernstig wangedrag kan een schoolbestuur zich genoodzaakt zien om een leerling te schorsen of te verwijderen. Schorsing is aan de orde 
wanneer bestuur of directie direct moeten optreden en er tijd nodig is om een oplossing te zoeken. Een leerling kan maximaal vijf dagen geschorst worden. 
Een besluit tot verwijdering kan alleen door het schoolbestuur genomen worden. Een dergelijke beslissing moet met grote zorgv uldigheid 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. 
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Schoolreisje en kleuterfeest 
Eén keer per jaar gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 op schoolreisje. De organisatie van deze dag is in handen van 
de oudervereniging. Op deze dag organiseren we voor de groepen 1-2 een ‘kleuterfeest’. Deze kinderen blijven dus 
op school en hebben de hele dag een feestelijk programma.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Schoolongevallenverzekering 
Door het schoolbestuur is een schoolongevallenverzekering afgesloten. 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 georganiseerde schoolreizen, kampen, excursies, kerkbe-
zoek, 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 afgesloten. 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. 
 

Kleuterfeest juni 2017 
Thema:  

Ridders en jonkvrouwen 

Juni 2017 
Schoolreisje  Archeon 
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Jeugdbladen 
Op de Keizerskroon gaan we zeer selectief om met het verspreiden van jeugbladen. Wij zullen de ouders er zoveel mogelijk op wijzen dat het ook mogelijk is 
om bladen thuis gestuurd te krijgen, zodat wij als school niet verantwoordelijk zijn voor de verspreiding hiervan. Verder zullen wij bij het aanbod van 
(nieuwe) bladen kritsich kijken naar de inhoud en aan de hand hiervan bepalen of wij als school willen meewerken aan de verspreiding. Via de Nieuwsbrief 
houden wij u hiervan op de hoogte. 

 

 
Voor- en naschoolse opvang 

Veilig ontmoeten, ontdekken, spelen, leren en groeien 
Voor professionele kinderopvang bent u in Pijnacker-Nootdorp bij SkippyPePijN aan het 
juiste adres. Wij bieden uw kind de optimale gelegenheid te ontmoeten, te ontdekken, 
te groeien en zich in een rijke leeromgeving al spelend te ontwikkelen. Zonder zorgen 
over uw kinderen kunt u zich als ouder en opvoeder zo ook zelf maximaal ontplooien. 
Daarom kiest u voor SkippyPePijN. 
Wilt u meer informatie, bezoek dan onze website www.skippypepijn.nl  

 
 
Opleiden in de school 
Alle SKOP-scholen nemen deel aan het project ‘Opleiden in de School’. Naast studenten van 
andere studierichtingen, geven we daarmee studenten van Pabo Thomas More uit Rotterdam, de 
gelegenheid praktijkervaring op te doen. 
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 er regelmatig studenten het hele jaar door stage lopen op de school. 
Naast de mentoren, die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding in de groep, worden de studenten 
ook begeleid door de ‘Opleider in de school’.  
Taak van de Opleider is ondermeer het ondersteunen van de mentoren, begeleiden van de studenten 
en contact onderhouden met de Pabo. Opleider in de school op de Keizerskroon is Melissa Bijl. 

 
 
 
 
 
 

http://www.skippypepijn.nl/
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Veiligheid op school 
In geval van nood is er voor de school een ontruimingsplan aanwezig. Daarnaast 
hebben we zes teamleden die Bedrijfs Hulp Verlener zijn (BHV-er). Zij volgen elk 
jaar de herhalingscursussen. Verder krijgen alle kinderen aan het begin van het 
schooljaar een “noodformulier” waarop ouders kunnen aangeven wie wij moeten 
bellen in geval van nood. Ook kunnen op dat formulier andere dingen aangegeven 
worden, die voor ons van belang zijn om te weten in geval van nood.   
 
 
 
Binnen de SKOP 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 veiligheid. Onze scholen moeten in alle 
opzichten een veilige omgeving bieden. Daar mag u ons op aanspreken. Wij streven ernaar om de buitendeur van de school gesloten te houden, zodat er 
niemand van buitenaf zomaar in kan.  

Registratie en aanpak 

De veiligheidsrisico’s in de scholen worden met behulp van een Risico Inventarisatie en Evaluatie jaarlijks gecontroleerd, waarna tekortkomingen worden 
aangepakt. Ongelukjes, bijvoorbeeld op het schoolplein, worden geregistreerd en besproken in overleg. Indien nodig wordt actie ondernomen.  
Landelijk is er op dit moment veel aandacht voor het herkennen en voorkomen van geweld. Van dergelijke situaties is op onze scholen nu nog geen sprake 
en bijzondere maatregelen zijn dan ook niet noodzakelijk. Om te bepalen of daarin een kentering plaatsvindt en specifiek op dit onderwerp gerichte actie 
wel nodig is, zullen situaties waarin sprake is van verbaal en fysiek geweld tussen kinderen onderling, tussen kinderen en leraren en tussen ouders en 
leraren ook geregistreerd worden. Op basis van deze gegevens zullen indien daartoe aanleiding bestaat maatregelen genomen worden. 

 

Fotograaf 
Op de Keizerskroon komt een schoolfotograaf.  De totale organisatie hiervan ligt bij de oudervereniging. Bij hen kunt u terecht voor verdere informatie 
hierover: ov@dekeizerskroonpijnacker.nl 
 

Mobiele telefoons 
Wij realiseren ons heel goed dat de mobieltjes niet meer weg te denken zijn in deze tijd. Op school hebben wij hier wel een aantal afspraken over 
gemaakt. Mobiele telefoons mogen niet aan staan onder schooltijd en worden bij binnenkomst 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. Het meenemen van een 
mobiele telefoon is geheel op eigen verantwoordelijkheid. De school is niet aansprakelijk voor schade of zoek raken van een telefoon!  

 

 
 

Jaarlijkse BHV training 

mailto:ov@dekeizerskroonpijnacker.nl
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Team for Talent 
Onze school werkt geregeld samen met Team for Talent, een organisatie binnen de 
gemeente Pijnacker, die activiteiten organiseert voor kinderen in de gemeente. Deze 
activiteiten kunnen onder schooltijd zijn, zoals de ‘pauze-sport’ en het geven van gymlessen, 
maar kunnen ook na schooltijd plaatsvinden.  
 

Ouderhulp 
Als school vinden we het fijn als ouders bereid zijn om in de school te helpen. Geregeld wordt er door de leerkrachten een 
beroep gedaan op de hulp van ouders, bijvoorbeeld tijdens knutselochtenden. Ook de oudervereniging doet geregeld een 
beroep op de ouders: middels de nieuwsbrief vragen zij vaak hulp bij de organsiatie van diverse activiteiten.  
Wij stellen de hulp van ouders zeer op prijs. Om er echter voor te zorgen dat we op een goede manier met elkaar kunnen 
samenwerken hebben we een aantal regels: 

 Als ouders in de school helpen, zien wij graag dat zij de sfeer in de school respecteren en de uitgangspunten van de 
school onderschrijven. 

 Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich correct gedragen tegenover andere kinderen, hulpouders en leerkrachten. U mag kinderen die dat 
even vergeten zijn daar best op aanspreken. In het geval dat kinderen zich niet correct gedragen en niet willen luisteren, stellen wij het zeer op prijs 
wanneer u de verantwoordelijke leerkracht hierover informeert.  

 
Sponsoring 
De SKOP heeft, na instemming van de GMR, het beleid ten aanzien van sponsoring en werving van gelden vastgesteld. 
Binnen de kaders van dit beleid kunnen de afzonderlijke scholen met instemming van de eigen MR gebruik maken van de 
mogelijkheden om uit andere bronnen geld te werven. 
Onze school is tot nu toe niet actief bij het verwerven van sponsoring. Uiteraard worden giften geaccepteerd en wordt zo 
nu en dan ingehaakt op initiatieven van het bedrijfsleven. Zo nu en dan worden betaalde advertenties in de Nieuwsbrief 
geplaatst.  

 
 

 
 

 
 

 
 

Pauzesport Team for Talent 
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10 .  Afspraken in de school 
 
Een prettige leeromgeving binnen de school vinden wij heel belangrijk. Daar hoort een goed pedagogisch klimaat bij, waarbij ieder kind zich veilig voelt en 
met plezier naar school gaat. 
Om dit te kunnen bereiken is het goed om met elkaar afspraken te maken over hoe wij ons gedragen in de school, hoe wij met elkaar omgaan, hoe wij ons 
opstellen tegenover elkaar, hoe wij  met de spullen van de school omgaan, etc… 
Afspraken geven niet alleen duidelijkheid, maar dienen ook een doel. We bespreken met de kinderen wat het doel is van die afspraken. Ook in de 
nieuwsbrieven komen we geregeld terug op onze “school-afspraken”. 
De afspraken die wij op dit moment met elkaar gemaakt hebben zijn als volgt: 
 

 
Samen belangrijk zijn…. 

dat is pas fijn! 
 

Zorgen voor elkaar is goed, 
het is fijn als je iets voor een ander doet! 

 
Wij ruimen alles keurig op, 

want een nette school vinden wij TOP! 
 

Het is fijn, als we buiten 
en binnen de school rustig zijn. 

 
Wij praten op een vriendelijke toon 
en zijn beleefd op De Keizerskroon! 

 
 
 

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we met plezier naar school gaan! 
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11. Tot slot…… 

Het team van de Keizerskroon 
 

 
 
 
 

 
Met elkaar dragen wij de zorg voor uw kinderen…. En dat doen wij met heel veel plezier en passie! 

Wij hopen dat u daar ook zo over denkt! 
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Adressen 

 

 
Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker ( SKOP) 
Algemeen directeur/bestuurder:  Hr. H. Hooymans 
Correspondentie adres van de SKOP: 
Meidoornlaan 2, 2641 CB  Pijnacker, tel. 015-3694066 
E-mail: info@skoppijnacker.nl 
Website : www.skoppijnacker.nl 
 
Rijksinspectiekantoor Zoetermeer 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl   0800-8051 (gratis) 
 
 
GGD Zuid Holland West 
Postbus 6080 
2702 AB Zoetermeer tel. 079-3430888 
Vestiging Delft: 015-2564438 
 
Vertrouwenspersonen 
Mevr. E. Gransjean tel. 015-3692575 
mevr. M. Hilkemeijer   tel. 015-3696667  
 
Vertrouwensinspecteur:    
0900-1113111 
 

 
Samenwerkingsverband PPO Delflanden 
Coördinator: J. de Grauw 
Postbus 698, 2600 AR Delft 
e-mail: jdegrauw@ppodelflanden.nl 
 
 
Leerplichtambtenaar gemeente Pijnacker-Nootdorp 
Tel. 015-3626262 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Telefoon: 088 - 054 99 00 
Gantellaan 13-21 
Maatschappelijk werk: elke maandag van 9.00 - 10.00 uur 
Informatiepunt Opvoeden (op afspraak): elke woensdag van 9.30 - 10.30 
uur 
Vrij inloopspreekuur: elke donderdag van 12.30 – 13.30 uur 
 
Stichting Kinderopvang Pijnacker (Skippy) 
Postbus 39 
2640 AA Pijnacker, tel. 015-3695021 
www.skippypepijn.nl 
 
 

 

http://www.skoppijnacker.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:jdegrauw@ppodelflanden.nl
http://www.skippypepijn.nl/

