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Ellen Titre Orthopedagogie en Psychologie 

 

Plezier in het leren  

Ontplooiingskansen creëren 
 

Ellen Titre Orthopedagogie en Psychologie (ETO) onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren met 

psychologische problemen en leerproblemen en adviseert en begeleidt ouders en opvoeders.  

De praktijk werkt met een enthousiast team van medewerkers, dat ouders en opvoeders  

helpt om kinderen en jongeren betere ontplooiingskansen te bieden.  

 

Psychologische zorg en dyslexiezorg worden geboden door Orthopedagoog-generalisten,  

Kinder- en jeugdpsycholoog, GZ-psycholoog, Orthopedagogen en Psychologen 

(NVO, NIP, BIG, NVGZP, VEN, keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie).  

ETO streeft ernaar om de vergoeding voor psychologische zorg én dyslexiezorg optimaal  

voor u te regelen, als uw kind voor vergoeding in aanmerking komt.  

Daarnaast bieden wij particuliere hulp bij o.a. dyslexie, rekenproblemen en dyscalculie  

(registratie diagnosticus/behandelaar gevorderd KiD), hoogbegaafdheid, ‘leren leren’ en plannen. 

 

Wij helpen uw kind graag vooruit ! 
 

Ellen Titre Orthopedagogie en Psychologie  

Bezoekadres: Europalaan 25, 2641RX Pijnacker 

Telefoonnummer : 015-7370282 E-mail: info@ellentitre.nl Website: www.ellentitre.nl 
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Voorwoord 

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders van kinderen op onze school en voor ouders van toekomstige 

leerlingen. In deze gids vindt u veel informatie over onze school. 

We beschrijven de sfeer in de school en wat uw kind leert, waarom en op welke manier. Jaarlijks wordt 

een actuele schoolgids uitgegeven. 

De Mariaschool is een open katholieke school waar kinderen en ouders actief bij betrokken zijn. In een 

vriendelijke en goede sfeer dragen we er zorg voor dat alle kinderen zich thuis voelen op onze school. 

Dit doen we door samen te werken, te spelen, te leven en te vieren.  

Een mix van jonge en ervaren enthousiaste leerkrachten begeleidt de kinderen bij hun ontwikkeling. 

Wij vinden het belangrijk dat dit een evenwichtige ontwikkeling is op sociaal, emotioneel, cognitief, 

lichamelijk en creatief gebied. We stimuleren de kinderen om zich maximaal te ontplooien. 

Heeft u na het lezen van de schoolgids nog vragen of opmerkingen of wilt u komen kijken op de 

Mariaschool, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

U bent van harte welkom. 

 

Karen de Groot 

(Directeur Mariaschool) 
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1 Onze school

1.1 Katholiek Onderwijs 

Voor ons Katholiek Onderwijs geldt dat we uitgaan 

van de katholieke waarden en normen. Bij het 

werken met kinderen op school gaat het niet 

alleen om theoretische kennis en praktische 

vaardigheden, maar juist ook om het handelen. 

Dit handelen wordt geleid door waarden die we 

aan ons geloof ontleend hebben. Deze beleving 

van waarden en normen komt terug in de wijze 

waarop we iedere dag met elkaar omgaan. 

In alle groepen wordt wekelijks aandacht besteed 

aan catechese. 

Met behulp van de catechesemethode 

“Trefwoord” werken we in iedere groep ± 30 

minuten per week aan catechese-onderwerpen. 

We hebben goede contacten met onze parochie, 

Joannes de Dooper en in samenwerking met 

medewerkers van de parochie, school en de 

ouders, kunnen de kinderen van groep 4 

deelnemen aan de voorbereidingen voor hun 

Eerste Heilige Communie en de kinderen van 

groep 8 aan het Vormsel. 

 Uitgangspunt bij ons op school is de 

katholieke identiteit. 

 We eerbiedigen andere godsdiensten en 

levensovertuigingen. 

 We willen en zien er op toe dat iedereen een 

ander respecteert. 

 We discrimineren niet. 

 We hebben aandacht en respect voor onze 

multiculturele samenleving. 

 

1.2 Missie en visie van de school 

We zien als belangrijkste taak een klimaat te 

scheppen waardoor kinderen met plezier naar 

school komen en ze een goede basis mee te geven 

voor hun toekomst in een maatschappij die volop 

in ontwikkeling is. 

We willen de kinderen begeleiden vanuit onze 

levensovertuiging en eigen katholieke geloof en ze 

leren en laten ervaren dat waarden, normen, 

respect en zorg voor elkaar en de ander, juist in 

deze complexe en zich snel ontwikkelende 

maatschappij, belangrijk en waardevol is. 

Kinderen verschillen en zijn stuk voor stuk uniek 

en daar willen we in ons onderwijs waar mogelijk 

rekening mee houden. Vanuit de gedachte dat 

kinderen niet alleen verschillend zijn maar ook 

verschillend leren maken we gebruik van de 

verschillende intelligenties die kinderen hebben 

(Meervoudige Intelligentie). Verder willen we 

door het werken in het circuit (Zelfstandig 

Werken) en situaties waarbij kinderen mogen 

samenwerken (Coöperatief Leren), de 

betrokkenheid bij en de motivatie voor hun eigen 

leren vergroten. We willen kinderen geleidelijk 

mede verantwoordelijk maken voor hun eigen 

leerproces. Dit betekent dat we kinderen 

stimuleren maar ook leren om zelfstandig te 

werken en verantwoording te nemen voor hun 

eigen leren en te reflecteren op hun eigen werk. 

School is voor ons méér dan rekenen en taal. We 

willen kinderen uitdagen maar ook gelegenheid 

bieden om zich veelzijdig te ontwikkelen. 

Lichamelijke, sociale en creatieve ontwikkeling 

krijgen naast de cognitieve ontwikkeling ruime 

aandacht. 

Basiskennis is belangrijk maar heeft weinig waarde 

wanneer het kind niet beschikt over de 

verschillende vaardigheden om zich de 

noodzakelijke basiskennis eigen te maken. We 

zien dat door actuele ontwikkelingen basiskennis 

snel veroudert maar gelukkig geldt dit in mindere 

mate voor de vaardigheden. Vandaar dat we 

ruime aandacht besteden aan de vaardigheden 

om kennis toegankelijk te maken. 
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1.3 Kwaliteitsbeleid 

1.3.1  Algemeen 

Kwaliteitsbepaling vindt vooraf plaats door de 

beschrijving van de visie van de school en de 

daaruit voortvloeiende doelstellingen en concrete 

uitwerking. Dit is verwoord in het schoolplan dat 

in een cyclus van vier jaar verschijnt en in deze 

jaarlijks verschijnende schoolgids. 

Achteraf zorgt de school jaarlijks voor een 

evaluatie van het gevoerde beleid en verwerkt dit 

samen met de concrete aandachtspunten voor het 

komend jaar in een jaarverslag. 

De kwaliteit wordt daarnaast bepaald door de 

afspraken die met betrekking tot de vele aspecten 

van onderwijs gemaakt, vastgelegd en 

gecontroleerd worden. 

1.3.2 De inrichting van onze kwaliteitszorg 

Bij de inrichting van onze kwaliteitszorg maken we 

onderscheid tussen het bewaken en het 

verbeteren van de kwaliteit. 

Bewaken van de kwaliteit 

Wij hanteren verscheidene middelen om ervoor te 

zorgen dat de kwaliteit bewaakt wordt in de 

dagelijkse praktijk: 

 Jaarlijkse evaluatie met het team. 

 Jaarlijkse zorgverbredingkalender, waarin 

opgenomen de planning van de methode 

onafhankelijke toetsen. 

 De methode-onafhankelijke toetsen (Cito). 

 De methode toetsen. 

 Het leerlingvolgsysteem. 

 Leerling en groepsbesprekingen, waarin 

“zorgleerlingen” telkens terugkomen. 

 Functioneringsgesprekken met de 

leerkrachten en de daaraan gekoppelde 

klassenbezoeken door de directeur. 

 Leerlingenzorg. 

 Directeur en intern begeleider functioneren 

als coach van de leerkrachten, tevens hebben 

zij een controlerende en begeleidende taak 

t.a.v. klassenorganisatie, klassenmap, 

toetsmap e.d. 

 Flits- en lesbezoeken door de directeur. 

 Lesbezoeken bij elkaar. 

 Schoolplan, schoolgids, jaarverslag. 

 Nieuwe leerkrachten worden begeleid door 

een collega die als mentor fungeert en door 

de opleider in de school. 

 Coaching leerkrachten door coach van 

Earlybird voor de Engelse lessen. 

 Oudergesprekken. 

 Contacten OR en MR. 

 Ouder-, leerling- en personeelstevredenheids-

onderzoek. 

 360 Graden feedback. 

Het verbeteren van de kwaliteit 

Iedere vier jaar maakt de school een planning. 

Deze plannen staan beschreven in het schoolplan. 

Het eerste jaar van het schoolplan is concreet 

beschreven. De daarop volgende jaren zijn globaal 

beschreven. In 2019 hebben wij het schoolplan 

2019-2023 gerealiseerd. 

Daarnaast gebruiken we het jaarlijks op te stellen 

jaarplan om de plannen voor dat schooljaar 

concreter te omschrijven en evt. bij te stellen. Tot 

slot maken we gebruik van een jaarverslag waarin 

het betreffende schooljaar wordt geëvalueerd. 

Beide documenten hangen nauw met elkaar 

samen en zijn een belangrijk hulpmiddel bij het 

systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus. 

Plannen voor het schooljaar 2019 - 2020 

 Brede oriëntatie naar mogelijkheden om 

kinderen meer eigenaarschap te geven en 

meer te betrekken bij hun leren. 

 Evaluatie gebruikte aanpak/methoden Engels 

en mogelijke keuze andere methode. 

 Invoering nieuwe schrijfmethode (blokschrift) 

in groep 5. 

 Verdere implementatie nieuwe 

muziekmethode 123Zing. 

 Verder ontwikkeling IKC zowel gebouw als 

inhoudelijk. 



8 

 

 Evaluatie taalmethode en kiezen nieuwe 

methode. 

1.4 Plaatsingsbeleid 

1.4.1 Aanmelden 

Voor het aan- en afmelden van leerlingen kunt u 

terecht bij de directie van de school. Het 

aanmelden kan d.m.v. een inschrijfformulier. Voor 

ouders die nog geen kinderen bij ons op school 

hebben, is er gelegenheid om tijdens een gesprek 

met de directie/bouwcoördinator en een 

rondleiding door het gebouw, kennis te maken 

met onze school. U kunt daarvoor een afspraak 

maken met onze directie. 

 Bij het aanmelden van uw kind draagt u er 

zorg voor dat de school over alle relevante 

informatie m.b.t. uw kind beschikt. 

 We zijn een katholieke school en verwachten 

van ouders en kinderen die onze school 

bezoeken dat zij dit respecteren. Kinderen en 

ouders die deze bereidheid niet hebben 

kunnen we helaas niet toelaten. 

 Wanneer kinderen van een andere school 

komen, zullen we altijd informatie inwinnen 

bij de oude school alvorens we tot eventuele 

plaatsing over zullen gaan. Eventuele plaatsing 

is ook afhankelijk van de huidige 

samenstelling van de groepen. 

Enkele weken vóór het kind 4 jaar wordt, belt de 

groepsleerkracht om afspraken te maken om te 

komen wennen voor ongeveer vijf dagdelen. Zo 

kan uw kind alvast kennismaken met de 

toekomstige klasgenootjes en de 

groepsleerkracht. 

We gaan ervan uit dat uw kind zindelijk is. 

Wanneer dit niet het geval is, willen wij graag 

vooraf met u overleggen over evt. toelating en 

met welke afspraken. 

Wij zouden i.v.m. de planning van het nieuwe 

schooljaar graag tijdig (1 jaar voordat ze op school 

komen) willen weten, welke kinderen wij het 

volgende jaar mogen verwachten. We begrijpen 

dat dit in sommige gevallen natuurlijk niet 

mogelijk is. 

1.4.2 Kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben 

Om kinderen een passende onderwijsplek te 

kunnen bieden, dient bij aanmelding voor de 

school alle relevante informatie beschikbaar te 

komen. De school zal na een schriftelijke 

aanmelding middels een intakegesprek en een 

daaropvolgende procedure bepalen of onze 

school de juiste onderwijsplek is voor de 

zorgvraag van dit specifieke kind. 

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. 

Wanneer wij vinden dat het kind extra 

ondersteuning nodig heeft en we deze niet zelf 

kunnen bieden dan zorgen wij 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 in deze situaties een 

zorgplicht. 

1.4.3 Afmelden 

Kinderen die van school gaan (bijvoorbeeld bij 

verhuizing) dienen ook officieel te worden 

afgemeld bij de directie van de school. Wij maken 

dan een onderwijskundig rapport (wettelijk 

verplicht) voor de nieuwe school. Indien u dit 

wenst kunt u dit onderwijskundig rapport inzien of 



9 

 

een kopie krijgen. Tevens sturen wij naar de 

nieuwe school een bewijs van uitschrijving. 

1.5 Leerplicht en verlof 

1.5.1  Leerplicht en verlof 

Er bestaat een landelijke leerplichtwet, waarin is 

vastgelegd dat kinderen vanaf 5 jaar onderwijs 

moeten volgen. In 1994 is de wet bijgesteld en zijn 

onder meer de regels die te maken hebben met 

verlof buiten de schoolvakanties aangescherpt. 

Alleen voor bepaalde gewichtige omstandigheden 

kan de directeur van de school extra verlof 

verlenen. Bij de directeur of de groepsleerkracht 

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. 

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 vier 

weken van tevoren bij de schoolleiding indienen. 

In geval van overlijden meldt u dit uiterlijk twee 

dagen na het ontstaan van de verhindering van de 

leerling. 

Uw kind wordt leerplichtig op de eerste van de 

maand, volgend op de vijfde verjaardag van uw 

kind. Bij afwezigheid van de jongste kleuters 

vinden de leerkrachten het prettig hiervan van 

tevoren op de hoogte te zijn. 

Wanneer uw kind ziek is of naar een tandarts of 

dokter moet, stellen wij het op prijs wanneer u 

voor schooltijd even belt, mailt 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. 

1.5.2 Vakantieverlof vanwege beroep 
ouder(s) 

Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om 

tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, 

vanwege de specifieke aard van het beroep van 

een van de ouders. De schoolleiding kan dan één 

keer per schooljaar verlof geven voor vakantie. U 

moet dan bij uw aanvraag een 
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werkgeversverklaring toevoegen, waaruit dit 

blijkt. 

Verder geldt dat: 

 U de aanvraag minimaal vier weken van 

tevoren bij de schoolleiding moet indienen. 

 Het niet om meer dan tien schooldagen mag 

gaan. 

 De verlofperiode niet in de eerste twee weken 

van het schooljaar mag vallen. 

1.5.3 Schorsing en verwijdering 

In de schoolgids moet ook opgenomen worden 

welke regels gelden bij schorsing en verwijdering 

van een leerling. In het 90 jarig bestaan van de 

school is dit weliswaar weinig voorgekomen, maar 

toch is het belangrijk dat ook daar duidelijke 

regels voor bestaan. Als een leerling zich zo 

ernstig misdraagt dat schorsing noodzakelijk is, 

geldt de volgende procedure: 

 Er wordt vanzelfsprekend eerst contact met 

de ouders of verzorgers opgenomen. 

 Als de schorsing langer dan een dag duurt, 

wordt deze gemeld bij de inspectie van het 

onderwijs en bij het schoolbestuur. 

 Tijdens de schorsing krijgt het kind thuis een 

passend onderwijsprogramma aangeboden 

zodat de voortgang van het 

onderwijsleerproces niet in gevaar komt. Dit 

geldt voor maximaal één week. 

Een leerling kan verwijderd worden wanneer: 

 Onze school de leerling niet de nodige 

speciale zorg kan bieden. 

 De leerling zich voortdurend agressief 

gedraagt. 

 Er ernstige conflicten zijn (ook als ouders daar 

betrokken bij zijn). 

Voordat we over gaan tot verwijdering zal het 

schoolbestuur naar het verhaal van ouders, 

leerkracht en school luisteren. Vervolgens kan de 

school beslissen tot al of niet verwijderen. U 

wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. U 

kunt hier tegen bezwaar maken (schriftelijk) 

waarna de school binnen 4 weken schriftelijk 

moet reageren. Blijft de school bij het besluit dan 

kunt u de zaak voorleggen aan de rechter. Bij een 

definitieve verwijdering zoekt de school samen 

met de ouders naar een oplossing voor plaatsing 

op een nieuwe school. De leerling wordt pas 

verwijderd wanneer we samen met de ouders een 

andere school hebben gevonden die bereid is de 

leerling te plaatsen. 

1.5.4  Gronden voor vrijstelling van het 
onderwijs 

Als kinderen om principiële redenen niet aan 

bepaalde onderwijsactiviteiten mogen meedoen, 

zal de school beoordelen of dit binnen het 

wettelijk kader valt en evt. voor vervangende 

activiteiten zorgdragen.  
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2 Onderwijsaanbod 

2.1 Onderwijsleerstof 

De leerstof ligt voor een belangrijk deel vast in de 

moderne methoden die we gebruiken. We houden 

bij ons onderwijs rekening met de actualiteit. 

2.2 Engels in alle groepen! 

We zijn nu bijna tien jaar bezig met het aanbieden 

van “Engels” in alle groepen. We pakken dit 

spelenderwijs op middels het zingen van liedjes, 

het doen van spelletjes, het naspelen van situaties 

etc. 

Inmiddels is bekend dat jonge kinderen een 

vreemde taal veel makkelijker leren dan de al wat 

oudere kinderen. 

Daarnaast is vast komen 

te staan dat de extra 

aandacht voor een 

vreemde taal een 

gunstig effect heeft op 

de beheersing van de 

Nederlandse taal. 

We worden begeleid 

door Earlybird. Zij hebben veel ervaring en 

expertise met scholen die Engels geven vanaf 

groep 1. Onze leerkrachten zijn speciaal op cursus 

geweest om in het Engels les te kunnen geven. 

Ieder schooljaar wordt de coaching van onze 

leerkrachten in het geven van de Engelse les 

verder vormgegeven. 

In de groepen 1 t/m 4 maken we gebruik maken 

van de methode “iPockets” en voor de groepen 5 

t/m 8 is dat de methode “Backpack Gold”. 

De leerlingen pikken het Engels spelenderwijs op 

doordat de leerkracht alleen Engels spreekt en 

veel gebruik maakt van gebaren ter 

ondersteuning. Activiteiten waarbij je al je 

zintuigen gebruikt (Total Physical Response) zijn 

heel effectief. In de Engelse les wordt dus veel 

gepraat, meestal aan de hand van verhalen en 

prentenboeken, maar ook door het doen van 

spelletjes en het zingen van liedjes. Niet alleen de 

kleuters kunnen het 

Engels spelenderwijs 

oppikken. Ook voor de 

oudere leerlingen zijn de 

Engelse lessen vooral 

spel. Het belangrijkste doel is dat leerlingen het 

Engels leren spreken en verstaan en dat leer je 

vooral door veel met Engels bezig te zijn en leuke 

(praat)oefeningen en leerzame spelletjes te doen. 

Bijkomend voordeel hierbij is dat de lessen Engels 

hierdoor nieuwe energie geven aan de klas. Na 

een lange les rekenen zijn de meeste kinderen 

moe en duf en even een Engels spel tussendoor 

zorgt ervoor dat iedereen weer fris en wakker 

verder kan. En dat geldt ook voor de leerkracht! 

Ook bij het leren van talen is het concept van 

meervoudige intelligentie en coöperatief leren 

uitstekend toe te passen. Elk kind pikt een taal op 

zijn eigen manier op. 

2.3 Vaardigheden groepen 1 en 2  

De leerlingen van groep 1 en 2 zijn geplaatst in 

heterogene groepen, dat wil zeggen dat de 

kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar zitten in een 

groep. 

We werken binnen de kleutergroepen met de 

methode Onderbouwd. Onderbouwd bevat alle 

onderdelen die kleuters aangeboden moeten 

krijgen, zoals taal- en rekenactiviteiten, 

sociaal/emotionele activiteiten, beweging- en 

expressieactiviteiten en daarnaast is er ook 

aandacht voor de beginnende geletterdheid en 

gecijferdheid. Ook maken we gebruik van 

dagritmekaarten en een weekkalender. Thema’s 

hangen vaak samen met een seizoen of 

gebeurtenis. We maken ook gebruik van de 

bijbehorende computerprogramma’s voor 

ondersteuning van het lesaanbod. Voor de 

motorische ontwikkeling van de kinderen 

gebruiken we als bronnenboek: “Bewegen in de 

speelzaal”. 
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Er is binnen onze groepen 1/2 nog veel ruimte om 

te spelen en te ontdekken. Daarnaast vinden wij 

het ook belangrijk dat kinderen leren 

samenspelen. Door spel en samen spelen leert 

een kind de wereld kennen. Ons doel is om de 

kinderen zich spelenderwijs te laten ontwikkelen. 

2.3.1  Oudste kleuterdag 

Op woensdag gaan alleen onze oudste kleuters 

naar school. Die dag benutten we om te werken 

aan een soepele overgang naar groep 3. We doen 

verschillende activiteiten in de kring die meer 

gericht zijn op voorbereidend lezen en rekenen. 

Daarnaast leren de kinderen werken in het circuit. 

Dit betekent dat de kinderen via een 

roulatiesysteem zelfstandig aan verschillende 

onderdelen werken op hetzelfde moment. 

Ter voorbereiding van het schrijfonderwijs worden 

veel motorische oefeningen gedaan. 

2.4 Vaardigheden groepen 3 t/m 8 

2.4.1 Taal 

Taal en lezen in groep 3 

"Veilig leren lezen" (Kimversie) is de methode die 

wij bij het aanvankelijk lezen hanteren. Bij de 

methode hoort een uitgebreid, aantrekkelijk 

computerprogramma. 

Taal in de groepen 4 t/m 8 

De taalmethode die we gebruiken is: "Taal Actief 

3”. Deze methode wordt per leerjaar aangeboden 

in tien thema's, die elk drie weken beslaan. "Taal 

Actief" heeft naast het taalaanbod ook het 

spelling- en woordenschataanbod. 

Hiernaast maken de kinderen vanaf groep 5 

werkstukjes over al dan niet vrij te kiezen 

onderwerpen. 

Dit in eerste instantie met behulp van boekjes uit 

de reeks "Mini Informatie" en "Informatie Junior", 

later door andere boeken die in het 

documentatiecentrum te vinden zijn. Ook de 

plaatselijke bibliotheek en Kennisnet kunnen 

informatie leveren. In de hogere groepen wordt 

de frequentie van het maken van een werkstukje 

opgevoerd. 

De computer wordt ook gebruikt bij de 

verschillende taalonderdelen. 

2.4.2 Technisch en begrijpend lezen 

Technisch lezen 

Na het aanvankelijke lezen in groep 3 komt in de 

groepen 4 t/m 8 het voorgezet technisch lezen 

aan de orde. We maken hiervoor gebruik van de 

methode Station Zuid. Dit is een methode voor 

voortgezet technisch lezen, waarmee kinderen 

van groep 4 t/m 8 op een effectieve én 

stimulerende manier (verder) leren lezen. Niet 

alleen in groep 4 en 5 maar ook in de groepen 6, 7 

en 8 wordt iedere week technisch gelezen. Dit 

doen we om het technisch lezen te onderhouden 

en er voor te zorgen dat alle kinderen op het 

hoogste technisch leesniveau blijven oefenen. 

Naast een complete leerlijn technisch en vloeiend 

lezen bevat de methode een unieke leerlijn 

leesbevordering en literatuureducatie die 

kinderen helpt om keuzes te maken voor het 

kiezen van vrij leesboeken en hen motiveert om 

zelf te gaan lezen. 

Begrijpend lezen 

Leeslink is een complete digibordmethode 

waarmee we de kerndoelen voor begrijpend 

studerend lezen oefenen en leren. Elke week 
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staan nieuwe teksten, opdrachten en filmpjes 

online. Dat motiveert en past perfect in het 

huidige mediatijdperk. Leeslink leert kinderen écht 

begrijpend lezen. Ze leren precies hoe en wanneer 

ze een strategie kunnen inzetten om een tekst te 

kunnen begrijpen. Leeslink gaat uit van de 7 

evidence-based leesstrategieën die bewezen beter 

tekstbegrip opleveren en kinderen goed 

voorbereiden op het voortgezet onderwijs. 

Leesproblemen en dyslexie 

In Nederland heeft ongeveer tien procent van de 

leerlingen op de basisschool moeite met leren 

lezen. Niet goed kunnen lezen heeft 

vérstrekkende gevolgen voor de gehele 

schoolloopbaan en voor het functioneren in een 

geletterde maatschappij als de onze. Om te 

komen tot verbetering van het onderwijs aan 

leerlingen met leesproblemen, gebruiken wij op 

onze school het Protocol Lees- en 

spellingmoeilijkheden en/of Dyslexie als leidraad 

om stagnaties in de ontwikkeling van beginnende 

geletterdheid bij kinderen vroegtijdig te signaleren 

en zoveel mogelijk te verhelpen. Aan de hand van 

een gedetailleerd uitgewerkt stappenplan kan de 

leerkracht samen met de interne begeleider 

kinderen op een systematische wijze volgen en 

begeleiden. Bij de meeste kinderen met 

leesproblemen zal dit leiden tot verbetering van 

de leesvaardigheid. Echter, bij ongeveer 4 procent 

van de leerlingen zal het leesproces altijd 

moeizaam blijven verlopen omdat bij hen sprake 

is van bijvoorbeeld dyslexie. Voor deze kinderen is 

gespecialiseerde hulp nodig die gericht is op het 

behalen van een zo hoog mogelijk niveau van 

geletterdheid. Deze (extra) hulp wordt inmiddels 

door de zorgverzekeraars vergoed. 

Dyslexie kan officieel pas na twee jaar 

leesonderwijs worden vastgesteld. (Over het 

algemeen aan het eind van groep 4!) In de periode 

daarvoor is er wel een vermoeden van… en wordt 

door de school, leerling en ouders ontzettend veel 

extra geoefend, maar mogen we officieel nog niet 

over dyslexie spreken. We hebben op school voor 

ouders voorlichtingsmaterialen m.b.t. dit 

onderwerp. Voor de kinderen waarbij dyslexie 

wordt vastgesteld zetten we ook hulpmiddelen 

(Kurzweil) in om hen te helpen bij het lezen zodat 

de voortgang bij andere vakgebieden niet wordt 

geremd door een minder snelle leesontwikkeling. 

Wereldoriëntatie 

Voor de groep 1 t/m 3 wordt wereldoriëntatie in 

thema's aangeboden, zonder een specifieke 

onderverdeling te maken voor geschiedenis, 

aardrijkskunde, e.d. 

Voor de groepen 3 maken we gebruik maken van 

de methode “Veilig de Wereld in” van uitgever 

Zwijssen. In groep 4 maken we gebruik van de 

voorlopers voor de methode(s) die we in de 

groepen 5 t/m 8 gebruiken. 

In de groepen 5 t/m 8 maken we gebruik van de 

volgende methode(s): 

 De Blauwe Planeet; voor aardrijkskunde en 
topografie. 
De Blauwe Planeet maakt leerlingen 

nieuwsgierig. De methode legt leerlingen 

vragen voor die hun blik op de wereld 

verruimen. Vragen die uitnodigen tot nader 

onderzoek in de eigen omgeving: Waar komen 

Nederlanders vandaan? Kan de regen 

opraken? Hierdoor ervaren leerlingen de 

lesstof zelf en begrijpen ze alles beter. Vanaf 

groep 6 oefenen de leerlingen aan het eind 

van iedere les de behandelde leerstof en 

topografie met een kwismeester. Eén leerling 

stelt vragen, de ander geeft antwoord. 

Kaartvaardigheid en topografie: Al in groep 4 

en 5 beginnen de leerlingen met 

voorbereidende kaartvaardigheid. Vanaf 

groep 6 oefenen leerlingen zelfstandig met 

thematische en topografische kaarten, oefen- 

en herhalingsbladen en met de opdrachten in 

de oefensoftware. In groep 8 volgt dan een 

herhaling van 300 topografische items.  
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 Naut: voor natuurkunde, biologie en techniek. 

Naut is een lesmethode natuur en techniek 

voor groep 3 t/m 8 in het basisonderwijs van 

25 weken per jaargroep met een consequente 

en stapsgewijze opbouw. Naut verwondert en 

maakt van gewone dingen iets speciaals. Het 

laat kinderen de wereld om hen heen zien, 

ervaren en onderzoeken. Naut motiveert 

kinderen op een compleet eigentijdse manier 

en heeft een stappenstructuur met volop 

houvast voor leerkracht en kind. 

Naast deze methode maken we gebruik van 

het aanbod van leskisten en excursies van het 

natuur- en milieucentrum “de Papaver” in 

Delft. 

 Voor geschiedenis maken we gebruik van de 

methode “Geschiedenis Anders” waarin de 

verschillende geschiedenistijden middels 

projecten van drie weken worden 

aangeboden. In deze projecten is naast de 

gewone instructielessen veel ruimte voor de 

kinderen om individueel of in groepjes met 

behulp van instructiekaarten zelf aan de slag 

te gaan. Kinderen hebben hierbij een eigen 

keuze en kunnen voor een kaart kiezen die bij 

hen past. (Meervoudige Intelligentie) 

2.4.3 Tekenen en handvaardigheid 

We maken hierbij gebruik van de methoden “Uit 

de Kunst” en "Moet je Doen".  

Dit betekent dat de basistechnieken van tekenen 

en handvaardigheid verspreid worden 

aangeboden over de verschillende leerjaren. 

2.4.4 Muziek 

Hiervoor maken we voor groep 1 tot en met 8 

gebruik van de digitale, flexibele en 

laagdrempelige methode 123ZING. We leren over 

muziek door te doen. De methode geeft een 

doorlopende leerlijn, maar heeft ook thema- en 

vakgerichte liedjes en muzikale activiteiten. Er zijn 

videolessen met bijpassende bodypercussie en 

dans. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van 

instrumenten zoals boomwhackers en speciale 

kleur-arrangementen. Zo leren de kinderen op 

speelse wijze ritme, melodie, harmonie en 

akkoorden. 

Deze methode is sinds vorig schooljaar in gebruik 

en de leerkrachten worden hierbij nog regelmatig 

begeleid. 

 

2.4.5 Bewegingsonderwijs 

Hiervoor gebruiken we bronnen- of ideeënboek 

"Bewegingsonderwijs in het basisonderwijs". 

We hebben een vakleerkracht gymnastiek die les 

geeft in de groepen 1 t/m 8, de andere lessen 

worden verzorgd door de groepsleerkrachten. 

2.4.6 Creatief spel 

Dit onderdeel wordt niet aan de hand van een 

methode gedaan. Andere methodieken bieden 

volop mogelijkheden tot creatief spel. Daarnaast 

bieden de “Spotlights” de kinderen gelegenheid 

om dansjes, liedjes, versjes, toneelstukjes enz. aan 

elkaar te laten zien en horen. Als afsluiting van 

onze school voeren de kinderen van groep 8 voor 

hun ouders en school een musical op.  

2.4.7 Verkeersopvoeding 

De methode "Klaar over!" zorgt voor een gedegen 

kennis op het theoretisch vlak. Daarnaast biedt de 

methode veel praktische oefenmogelijkheden. Om 

het jaar krijgen de kinderen les in praktische 

fietsvaardigheid. In groep 7 wordt gewerkt met 
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proefverkeersexamens, om de kinderen voor te 

bereiden op het theoretisch en praktisch 

verkeersexamen. De kinderen van groep 7 krijgen 

ook een “dode hoekles” om hen bewust te maken 

dat een vrachtwagenchauffeur soms de fietser 

niet kan zien! 

2.4.8 Catechese onderwijs 

Dagelijks werken we met de methode 

“Trefwoord”. Door het werken met thema’s wordt 

de leefwereld van het kind en de wereld van de 

bijbel bij elkaar gebracht. Het zijn momenten waar 

kinderen ook van elkaar leren. In de groepen 1/2 

werken we met de projectlijn en vanaf groep 3 

met de kalenderlijn. 

2.4.9 Sociaal Emotionele Vaardigheden 

In ons onderwijs werken wij de hele dag aan de 

sociaal emotionele vaardigheden van kinderen. 

Verder staat er iedere periode een bepaalde 

gedragsregel centraal in de school. In die bewuste 

periode wordt deze nog eens extra onder de 

aandacht van de kinderen gebracht en wordt er 

ook extra op toegezien dat deze regel(s) nageleefd 

worden. 

We maken ook gebruik van de Soemokaarten. Aan 

de hand van deze kaarten wordt aan een bepaald 

onderwerp aandacht besteed. Alle behandelde 

onderwerpen hebben te maken met de sociaal 

emotionele ontwikkeling van de kinderen. Zo 

kennen we verschillende soorten kaarten: sociaal 

emotionele woorden, sociaal emotionele 

vaardigheden en sociaal emotionele vergissingen. 

2.5 Werkvormen 

2.5.1 Het circuitmodel  

Wij zijn een basisschool met als bijzonder 

organisatie-kenmerk dat we werken met een 

circuitmodel. 

Hoe het model werkt: 

In de kleutergroepen werken de kinderen op een 

zelfde moment aan verschillende onderdelen in 

de speelhoeken en aan hun tafels. 

In de groepen 3 wordt zo snel mogelijk een 

voorzichtige start gemaakt met het circuit. 

Daarnaast werken de kinderen twee middagen in 

hoeken, om de overgang van kleuter naar groep 3 

te versoepelen. 

De groepen 3 t/m 8 krijgen een dag- of 

weekprogramma. Naast de klassikale lessen en 

groepsinstructie werken de kinderen, gedurende 

20 à 30 minuten per onderdeel aan 

verwerkingsopdrachten in het circuit. 

De kinderen plannen zelf hun taken: 

verantwoordelijkheid. De kinderen kunnen door 

middel van een individuele dobbelsteen aangeven 

of ze hulp nodig hebben, ze de taak willen maken 

zonder gestoord te worden of dat ze naast hun 

taak ook andere kinderen willen helpen: sociale 

vaardigheid. 

Wanneer je andere kinderen iets kunt uitleggen, 

begrijp je het zelf ook steeds beter. Daarnaast 

geeft het vragen stellen in een klein groepje voor 

een faalangstig kind een stuk zelfvertrouwen. 

Het leren samenwerken neemt een belangrijke 

plaats in. De kinderen leren al naar gelang de 

leeftijd, steeds meer werk zelf na te kijken: 

zelfreflectie. 

Ze weten dan direct of ze de leerstof goed hebben 

verwerkt. Zo niet, dan kunnen/moeten ze zoeken 

waarom het niet lukte of om extra hulp vragen. 

Het dagelijks werken in het circuit heeft als 

uiteindelijk doel de kinderen: 

 Te stimuleren meer eigen initiatief te tonen, 

waardoor hun zelfstandigheid en 

zelfvertrouwen toeneemt. 

 Met elkaar leren problemen in de oefenstof 

op te lossen. 

 Elkaar meer gerichte hulp te verlenen. 

 Kinderen die het nodig hebben extra hulp te 

kunnen bieden. 

 Te laten groeien binnen de eigen 

mogelijkheden en met respect voor elkaar. 

Binnen dit hele proces van leren zelfstandig te 

werken en verantwoording te dragen voor je 



16 

 

eigen handelen, heeft ook de leerkracht extra 

mogelijkheden om, daar waar nodig, gerichte hulp 

te bieden. 

De kinderen werken een gedeelte van de dag in 

het circuit. Daarnaast wordt er ook klassikaal 

lesgegeven: bijvoorbeeld bij zaakvakken, lezen, 

tekenen, muziek, instructie etc. 

2.5.2 Computers in de klas 

De computers nemen een vaste plaats in, in ons 

onderwijs. 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 alle kleutergroepen over 

Touch Screens en alle andere groepen over 

digitale schoolborden. Deze bieden ongekende 

mogelijkheden om ons onderwijs te verrijken. 

Verder hebben we op school de beschikking over 

een aantal laptops en tablets die ingezet kunnen 

worden. 

In de groepen 5 t/m 8 werken de 

kinderen ook dit schooljaar met 

tablets van Snappet voor de 

verwerking van de oefenstof van 

sommige vakgebieden. 

2.5.3 Huiswerk 

Vanaf groep 6 krijgen de kinderen regelmatig 

huiswerk. Dikwijls gaat het om het leren van 

woordjes, topografie en het voorbereiden van een 

proefwerk, presentatie of spreekbeurt of het 

maken van een werkstuk. 

In groep 8 hebben de kinderen regelmatiger 

huiswerk, mede als voorbereiding op het 

voortgezet onderwijs. 

Ook in de groepen 4 en 5 wordt wel eens huiswerk 

gegeven zoals het inoefenen van tafels en spelling. 

Verder komt het ook voor wanneer een kind ziek 

is geweest en wat achterstand heeft opgelopen of 

wanneer extra oefening thuis er voor zorgt dat het 

kind minder moeite heeft om bij te blijven. 

2.6 Zorg op school 

2.6.1 Zorg voor de kinderen 

De groepsleerkracht houdt dagelijks goed in de 

gaten hoe het met uw kind gaat. Er wordt gelet op 

het spel- en werkgedrag, op de sociale- en 

emotionele ontwikkeling, op het leren en op de 

vorderingen die uw kind maakt. Wij geven 

klassikaal onderwijs, maar daarnaast bieden wij 

ook extra leerstof aan kinderen die snel door de 

basisstof heen gaan en extra herhaling, 

ondersteuning en uitleg voor kinderen die meer 

moeite met de leerstof hebben. We proberen 

hierbij ook handig gebruik te maken van 

computers en van zelfstandig werktijd. 

2.6.2 Coördinatie leerlingenzorg 

De intern begeleiders bij ons op school hebben 

een speciale studie gevolgd om alles wat met de 

zorgverbreding te maken heeft, goed te kunnen 

coördineren. Daarvoor hebben de intern 

begeleiders goed inzicht nodig in de ontwikkeling 

van kinderen. Zij zorgen ervoor dat het 

leerlingvolgsysteem en de daarbij behorende 

leerlingendossiers goed worden bijgehouden. Dit 

uiteraard samen met de andere leerkrachten. 

2.6.3 Het leerlingvolgsysteem 

We maken gebruik van een leerlingvolgsysteem, 

d.w.z. dat we de ontwikkeling van de kinderen in 

de school op de voet volgen. De vakken taal, lezen 

en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. 

Het zijn basisvaardigheden. Ze vormen de basis 

voor elke andere ontwikkeling. 
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De vorderingen op het gebied van taal, lezen en 

rekenen worden enkele malen per jaar getoetst 

met landelijk genormeerde toetsen, ontwikkeld 

door het Cito (Centraal Instituut voor Toets 

Ontwikkeling). We maken ook gebruik van 

landelijke genormeerde toetsen in de 

kleutergroepen. De resultaten van de Cito-

toetsen, de handelingsplannen en eventueel 

speciale onderzoeken worden bij de 

leerlingbespreking van de leerkracht met de IB-er 

besproken en opgenomen in dossiers. 

2.6.4 Het jonge kind 

In de groepen 1 en 2 houdt de groepsleerkracht 

niet alleen dagelijks goed in de gaten hoe het met 

uw kind gaat, maar wordt er ook twee keer per 

jaar met het “Pravoo leerlingvolgsysteem” 

bekeken hoe uw kind zich heeft ontwikkeld op de 

belangrijkste ontwikkelingslijnen. Daarnaast 

krijgen de kinderen zowel in groep 1 als in groep 2 

een Cito-toets speciaal ontwikkeld voor kleuters 

voor de onderdelen rekenen en taal. Zo komt de 

groepsleerkracht snel te weten of uw kind best 

iets meer aan kan of dat er iets niet naar wens 

gaat. De groepsleerkracht zorgt dan meteen voor 

passende begeleiding. Soms geeft de leerkracht 

het kind iets meer aandacht of begeleiding, maar 

voor andere kinderen wordt een handelingsplan 

gemaakt. Daarin staat precies beschreven wat er 

extra met het kind gaat gebeuren. Dit wordt ook 

besproken met de ouders. 

Bij de uitvoering van een handelingsplan wordt af 

en toe de hulp ingeroepen van de remedial 

teacher of onderwijsassistent. Een remedial 

teacher is een gespecialiseerde leerkracht, die 

kinderen binnen of buiten de groep extra hulp 

geeft. 

2.6.5 Zorg in de groepen 3 tot en met 8 

Ook in de groepen 3 tot en met 8 wordt uw kind 

goed gevolgd. Naast het werk van elke dag en de 

toetsen van de methodes neemt de 

groepsleerkracht 2 à 3 keer per jaar landelijk 

genormeerde toetsen af. Het gaat daarbij om het 

technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en 

rekenen. De groepsleerkracht bekijkt met die 

toetsen of uw kind ook over een langere periode 

de geleerde stof nog beheerst, of wellicht meer 

stof aan kan. We hebben binnen de school 

afgesproken welk resultaat de kinderen tenminste 

moeten halen met deze toetsen. 

De resultaten leggen we vast in een 

leerlingvolgsysteem. Regelmatig worden de 

vorderingen van groepen en kinderen besproken 

met de intern begeleider en met het team. Er kan 

dan besloten worden dat er aan het 

onderwijsprogramma voor de groep iets moet 

veranderen. 

Ook kan het nodig zijn om voor bepaalde kinderen 

het onderwijsprogramma aan te passen. Als dat 

nodig is, wordt dit met de ouders besproken. 

2.6.6 Hoe om te gaan met pesten 

Kinderen zijn voortdurend op zoek naar hun 

grenzen. Zij doen dit zowel naar volwassenen als 

naar kinderen toe. Ze dagen andere kinderen uit, 

plagen, zeggen iets vervelends, geven een grote 

mond, een duw, enzovoorts. Binnen bepaalde 

marges hoort dit bij het natuurlijk gedrag van 

kinderen in hun ontwikkeling. We zullen hier 

natuurlijk tegen optreden want kinderen moeten 

leren wat wel en niet kan. 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 wat we niet kunnen en willen 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 wordt gepest. 

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. 
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4. We pakken het pesten in de school als team 

samen aan. 

5. We betrekken ook de ouders hier actief bij. 

2.6.7 Hoog- en meerbegaafd 

We willen dat alle kinderen zich zo goed mogelijk 

ontwikkelen. Ook deze groep kinderen heeft extra 

zorg nodig. Ze moeten voldoende uitdaging 

krijgen en soms moeten we extra aandacht 

besteden aan het leren leren. Het circuit, het 

werken met Meervoudige Intelligenties, het 

aanbod van Engels in groep 1 t/m 8, de Kieskast, 

Levelwerk, extra werk, compacting en voor 

sommigen de Plusklas (gr. 5 t/m 8), zijn 

mogelijkheden die we kinderen kunnen bieden 

om hen voldoende uit te dagen. Alle kinderen 

verschillen en om gebruik te kunnen maken van al 

deze mogelijkheden is een goede motivatie en 

werkhouding van belang. Voor uitgebreidere 

informatie: zie onze website. 

2.6.8 Speciale zorg 

Samen met de leerkracht bekijkt de intern 

begeleider, waaruit de extra zorg moet bestaan. Er 

wordt dan een handelingsplan gemaakt, waarin 

beschreven staat op welke manier en wanneer het 

kind extra hulp krijgt. Aan de hand van dit plan 

kan de groepsleerkracht het kind zelf verder 

helpen. Dat kan extra instructie inhouden en/of 

gaan om het gebruik van aangepaste 

leermiddelen. In sommige situaties vragen we de 

ouders om met het kind thuis extra te oefenen. 

Soms wordt de hulp ingeroepen van de remedial 

teacher, die het kind buiten de klas extra helpt. Dit 

is een leerkracht, die zich heeft gespecialiseerd in 

het geven van extra hulp en het maken van 

aangepaste programma’s. Na afloop van de 

periode wordt het resultaat van de extra geboden 

hulp geëvalueerd door de betrokken begeleiders. 

Onze twee intern begeleiders hebben hun 

aandachtsgebieden verdeeld over de onderbouw 

en bovenbouw en werken in deze bouwen ook als 

remedial teacher. 

De intern begeleiders hebben regelmatig contact 

met de intern begeleiders van de vier andere 

katholieke scholen in Pijnacker en de 

orthopedagoog van het bestuur. Er worden dan 

ervaringen uitgewisseld met betrekking tot 

materialen en methoden voor extra zorg. Door 

hierbij gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, 

worden de mogelijkheden van de eigen school ook 

weer uitgebreid. 

 

2.7 Specialistische hulp van buitenaf 

2.7.1 Schoolbegeleidingsdienst 

Ondanks alle goede zorgen lukt het ons soms niet 

om een kind voldoende te helpen. We schakelen 

dan de schoolbegeleidingsdienst (Onderwijs 

Advies) in. Dit gebeurt altijd in overleg met de 

ouders. Vaak wordt het kind dan uitgebreid 

getest. Waarna ouders en school zowel schriftelijk 

als mondeling de uitslagen en adviezen krijgen 

voorgelegd. Afhankelijk van de aanbevelingen, 

worden afspraken gemaakt over de verder 

begeleiding van het kind. 

Incidenteel wordt in samenspraak met de ouders 

besloten om het kind vervroegd door te laten 

gaan naar een volgende groep, een groep over te 
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doen of om het een overstap te laten maken naar 

het speciaal onderwijs. 

2.7.2 Passend Onderwijs 

Op 1 augustus 2014 is de nieuwe wetgeving met 

betrekking tot passend onderwijs van kracht 

geworden. De afgelopen jaren is er gewerkt aan 

de op- en inrichting van het nieuwe 

samenwerkingsverband PPO Delflanden. Onze 

school maakt met 80 andere scholen deel uit van 

dit nieuwe samenwerkingsverband. 

Deze scholen zijn gehuisvest over vier gemeenten: 

Delft, Lansingerland, Midden-Delfland en 

Pijnacker-Nootdorp. 

In totaal bestaat het nieuwe 

samenwerkingsverband uit meer dan 20.000 

leerlingen. 

Naast de reguliere basisscholen bestaat het 

samenwerkingsverband uit drie scholen voor 

speciaal basisonderwijs en vier scholen voor 

speciaal onderwijs. 

De missie van het samenwerkingsverband is om 

voor ieder kind een passende onderwijsplek aan 

te kunnen bieden. In de praktijk zal dit voor de 

meeste kinderen het reguliere onderwijs zijn, 

maar waar nodig kan dit ook een speciale 

lesplaats zijn. 

De wijze waarop wij gezamenlijk aan de slag gaan 

is in de volgende uitgangspunten beschreven: 

- Het denken in mogelijkheden voor een kind. 

Niet alleen de vraag “wat is er aan de hand 

met een kind?” (beperkingen), maar meer 

“wat heeft het kind nodig om te komen tot 

een optimale ontwikkeling”? 

- Goede, constructieve samenwerking met 

ouders, scholen en samenwerkingsverband. 

Om voor een kind tot de juiste invulling te 

kunnen komen, hebben we elkaar nodig. 

- Handelingsgericht werken. 

 

In passend onderwijs komen een aantal 

onderwijswerkniveaus naar voren: 

- 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. 

Voor een arrangement of een speciale lesplaats 

zijn routes beschreven die op de site van het 

samenwerkingsverband zijn terug te vinden. 

Verdere informatie kunt u vinden op onze website 

www.mariaschoolpijnacker.nl of de website van 

ons samenwerkingsverband: 

www.ppodelflanden.nl 

2.7.3 JGZ Zuid-Holland West 

 

Voor kleine en grote kinderen 

JGZ gaat voor blije en gezonde kinderen. Hun werk 

is erop gericht om tijdig eventuele 

gezondheidsproblemen op te sporen. Tot de 

leeftijd van vier jaar bent u regelmatig met uw 

kind bij ons op het consultatiebureau geweest. Nu 

uw kind op de basisschool zit neemt het aantal 

bezoeken af, maar we blijven de groei en 

ontwikkeling van uw kind volgen.  

 

Gezondheidsonderzoek groep 2-leeftijd 

http://www.mariaschoolpijnacker.nl/
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In groep 2 wordt uw kind uitgenodigd voor een 

gezondheidsonderzoek. Net als bij de vorige 

bezoeken wordt uw kind eerst gemeten en 

gewogen. Er wordt een ogentest en een 

gehooronderzoek gedaan. Daarna voert de 

jeugdarts een lichamelijk onderzoek uit, waarbij 

onder meer gekeken wordt naar de houding en de 

motoriek. De jeugdarts gaat met u in gesprek over 

de gezondheid en de opvoeding. Heeft u vragen of 

zorgen, aarzel dan niet om die te bespreken. 

 

Spraak-taalonderzoek 5-jarigen 

Een kleuter maakt al goede, eenvoudige zinnen. 

Rond vijf jaar maakt hij langere zinnen met ‘want’ 

of ‘maar’. Een goed moment om te kijken hoe het 

met de taalontwikkeling gaat. Onze logopedisten 

doen onderzoek om te achterhalen of een kind 

problemen heeft met spreken, luisteren, taal, 

stem of mondgedrag. Dit onderzoek wordt niet bij 

elk kind gedaan. Het gebeurt alleen als u of de 

leerkracht aangeeft dat er vragen of zorgen zijn 

over de taal- en spraakontwikkeling. U krijgt hier 

vooraf informatie over. 

 

Gezondheidsonderzoek groep 7 

In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ 

een gezondheidles in de klas. De les gaat onder 

meer over voeding, puberteit en pesten. De 

jeugdverpleegkundige voert daarna met uw kind 

een gesprek over dingen die uw kind bezighouden. 

Zit uw kind in groep 7, dan ontvangt u in de loop 

van het schooljaar een brief over dit onderzoek. 

De jeugdarts die aan onze school is verbonden is 

Gisela Parisi. De jeugdverpleegkundige die aan 

onze school is verbonden, is Elisa Verleg. 

 

Contactbureau: 088 - 054 99 99 

E-mail: info@jgzzhw.nl 

Website: www.jgzzhw.nl 

2.7.4 Schoolmaatschappelijk werk 

In bijzondere situaties kunnen wij een beroep 

doen op schoolmaatschappelijk werk. De inzet van 

schoolmaatschappelijk werk is erop gericht de 

schoolloopbaan en de ontwikkeling van leerlingen 

in de schoolperiode zo goed mogelijk te laten 

verlopen. Grofweg kan gezegd worden dat 

schoolmaatschappelijk werk de verbindende 

factor is tussen leerling, de school, thuis en 

hulpverlenende instanties. Mandy de Keijzer is de 

aan onze school verbonden maatschappelijk 

werker. Aanmeldingen voor 

schoolmaatschappelijk werk kunnen via school 

lopen maar u kunt ook zelf contact opnemen. 

2.7.5 Protocol Kindermishandeling 

Wij hanteren de wettelijk verplichte meldcode 

wanneer er sprake is van (een vermoeden) van 

kindermishandeling. De veiligheid van de kinderen 

staat hierbij centraal. Dit betekent dat we bij 

bepaalde signalen al snel in gesprek met u gaan 

om onze zorgen m.b.t. uw kind te bespreken en 

daar waar nodig samen met u naar een oplossing 

te zoeken. Mocht dit onverhoopt niet tot de 

wenselijke verbetering leiden dan zijn we verplicht 

om onze zorg bij het AMK te melden. 

2.8 Bijzondere activiteiten 

Elk schooljaar vindt er een groot aantal 

activiteiten in en rondom de school plaats, zoals: 

2.8.1 Excursies 

Uitstapjes naar het natuur en milieucentrum de 

Papaver in Delft 

We maken dankbaar gebruik van het aanbod van 

dit centrum om onze lessen te verlevendigen. 

Soms gebeurt dit middels een leskist die we een 

bepaalde periode in bruikleen krijgen maar soms 

ook gaan we met de groep op excursie naar de 

Papaver of de Botanische Tuin in Delft voor een 

buitenles van een gastdocent(e). 

Uitstapjes n.a.v. een project/de leerstof 

Naar aanleiding van het thema en/of de lesstof 

wordt door de leerkracht bekeken of het mogelijk 

is om een eenvoudig uitstapje te maken om de 

lesstof wat te verlevendigen. De school heeft voor 

iedere leerling per schooljaar een excursiebudget 

van € 1,50. De evt. extra kosten van een excursie 

mailto:info@jgzzhw.nl
http://www.jgzzhw.nl/
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worden hoofdelijk omgeslagen over de ouders van 

de deelnemende kinderen. 

Bezoek aan de bibliotheek 

De mogelijkheid bestaat voor de groepen 1/2 om 

in een schooljaar de bibliotheek in Pijnacker te 

bezoeken. Samen met de kinderen van de klas 

kunnen de kinderen dan in de bibliotheek een 

aantal boeken uitzoeken die meegenomen naar 

de klas om daar samen te lezen. Daarnaast heeft 

de school twee bibliotheekkaarten waarop 50 

boeken kunnen worden geleend die vervolgens 6 

weken op school mogen blijven. 

Bezoek voetbalwedstrijd door de groepen 8 

Iedere schooljaar bieden we de kinderen van de 

groepen 8 de mogelijkheid om met elkaar een 

voetbalwedstrijd van ADO Den Haag te bezoeken. 

2.8.2 Kunstmenu 

Wij nemen als school deel aan het Kunstmenu het 

aanbod van het Kunstgebouw. Kinderen laten 

ruiken en voelen aan en proeven van kunst. 

Ruimte geven aan verbazing en verwondering. 

Kunstmenu laat kinderen van groep 1 t/m 8 

kennismaken met alle kunstvormen. In nauw 

overleg met de adviescommissie selecteert 

Kunstgebouw uit het landelijke aanbod de meest 

geschikte voorstellingen, concerten en 

tentoonstellingen voor het primair onderwijs. Alle 

groepen krijgen ieder jaar een activiteit van het 

Kunstmenu. Na 8 jaar hebben zij dan kennis 

gemaakt met diverse vormen van kunst. 

2.8.3 Kinderboekenweek/project 

In de desbetreffende week wordt in alle groepen 

veel aandacht geschonken aan de 

Kinderboekenweek. Alle bekroonde boeken en 

andere boeken die met het kinderboekenweek 

thema te maken hebben, worden ieder jaar onder 

de aandacht van de kinderen gebracht. Ook 

bezoeken we ieder jaar een boekhandel waar 

kinderen boeken mogen uitkiezen voor de 

schoolbibliotheek. 

2.8.4 Dierendag 

In de onderbouwgroepen wordt altijd ruime 

aandacht gegeven aan “dierendag”. Jammer 

genoeg is het meenemen van echte dieren naar 

school niet mogelijk (allergische kinderen!). Maar 

als alternatief mag iedereen een knuffelbeest 

meenemen! 

2.8.5 Sinterklaas 

Wij besteden ieder jaar ruim aandacht aan 

Sinterklaas. Liedjes, versjes, plak- en knipwerkjes, 

stoomboten, noem maar op. In alle groepen 

wordt druk gewerkt aan het thema Sinterklaas. In 

de week voordat het 5 december is, mogen de 

kinderen op school hun schoen zetten. Door groep 

5 t/m 8 worden er surprises gemaakt en een week 

voor Sinterklaas staan al deze mooie werkstukjes 

tentoongesteld door het gebouw heen. De Sint 

komt op bezoek in de groepen 1 t/m 4 en deelt 

cadeautjes uit.  

2.8.6 Kerstmis 

In de laatste twee weken voor de kerstvakantie 

vieren wij Kerstmis op school. Wij organiseren dan 

verschillende activiteiten, zoals kerstviering, 

kerstmaaltijd, kerstmusical, kerststukjes maken en 

dergelijke. 

2.8.7 Musical 

De kinderen van groep 8 voeren aan het eind van 

het schooljaar een musical op ter gelegenheid van 

het feit dat zij van school gaan. 
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2.8.8 Sportdag 

Ieder jaar organiseren wij voor alle kinderen een 

sportdag. Voor de groepen 3 t/m 8 is dat een 

sportdag op een sportveld en voor de groepen 1 en 

2 is dat een spelcircuit op het schoolterrein. 

2.8.9 Kampweek 

Jaarlijks gaat groep 8 vijf dagen op kamp. Deze 

kampweek wordt gehouden in Kampeerboerderij 

"de Kievit” in Esbeek. De ouders van de kinderen 

die meegaan krijgen van tevoren meer informatie. 

2.8.10 Schoolreisje 

De school organiseert ieder jaar voor alle groepen 

een schoolreisje naar een speeltuin/pretpark. De 

groepen 1 en 2 gaan samen, groep 3 en 4 samen 

en groep 5 t/m 8 samen. Voor de begeleiding 

worden altijd hulpouders gevraagd; in eerste 

instantie ouders die vaste hulpouder zijn, zo nodig 

aangevuld met anderen. Bij de kleutergroepen, 

afhankelijk van de bestemming, is de begeleiding 

1 op 5 kinderen, bij de hogere groepen zijn minder 

ouders nodig. 

2.8.11 Sportactiviteiten 

Er bestaat voor de kinderen uit diverse groepen 

de mogelijkheid om mee te doen aan 

verschillende toernooien welke worden 

georganiseerd door de sportclubs binnen de 

gemeente Pijnacker, zoals: voetbal, tafeltennis, 

handbal, korfbal, jeu de boules enz. 

In onze ouderraad zit een sportcoördinator, die er 

zorg voor draagt dat de namen van de kinderen, 

die zich hebben aangemeld, door worden gegeven 

aan de betreffende vereniging. Tevens zorgt hij/zij 

dat de kinderen bij het toernooi worden begeleid 

door een volwassene. Wanneer er onvoldoende 

begeleiding is neemt het team niet deel aan het 

toernooi! 

De kinderen dragen bij sporttoernooien een 

school T-shirt, welke na afloop door de 

begeleider/begeleidster wordt meegenomen en 

gewassen. 

2.8.12 Activiteiten voor het goede doel 

Kinderpostzegels 

De kinderen uit de groepen 7 doen ieder jaar mee 

aan de Kinderpostzegelactie. De Stichting 

Kinderpostzegels Nederland heeft de actie zo 

georganiseerd, dat de kinderen niet met geld op 

zak lopen. 

Fancy Fair/sponsorfeest 

Jaarlijks organiseren wij een Fancy Fair of 

sponsorfeest waarvan de opbrengst ten goede 

komt aan een van de vele goede doelen. Het 

afgelopen schooljaar was dit voor een groen 

speelplein dadelijk bij onze nieuwe school. Op de 

Fancy Fair organiseren de kinderen een activiteit 

om geld voor het goede doel op te halen en bij het 

sponsorfeest doen we dat middels o.a. een 

sponsorloop. 

Schoenmaatje 

Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk 

cadeau: Schoenmaatjes is dé kans voor kinderen 

om iets concreets te doen voor kansarme 

leeftijdsgenootjes wereldwijd. Als Schoenmaatje 

vullen de kinderen een schoenendoos met 

schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. 

Jaarlijks doen we met deze actie mee tussen Sint 

en Kerst. Het is hartverwarmend om te zien hoe 

blij de kinderen met hun schoenendoos zijn. Zo'n 

persoonlijk gebaar van een kind uit Nederland 

maakt diepe indruk! De schoenendozen gaan naar 

kinderen op scholen, in weeshuizen, 

vluchtelingenkampen, opvangcentra voor 

straatkinderen, etc. 

Wandelen voor water 

Eén keer in de twee jaar lopen de kinderen van 

groep 7 en 8 voor water. Ze lopen dan een route 

van 6 kilometer met in hun rugzak zes liter water, 

zoals de kinderen in ontwikkelingslanden dit 

regelmatig moeten doen. De kinderen laten zich 

sponsoren en de opbrengst komt ten goede aan 

een waterproject.
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3 Opbrengsten van het onderwijs 

3.1 Resultaten basisonderwijs 

In de acht jaren dat een kind op de Mariaschool 

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: 

 het systeem van zorgverbreding. 

 differentiatie in instructie en verwerking. 

 een goed pedagogisch klimaat. 

 een goed lopende schoolorganisatie.  

 externe hulporganisaties. 

 een goed contact met de ouders. 

3.2 Overgang naar voortgezet 
onderwijs 

3.2.1 Schooladvies 

Als de kinderen in groep 7 zitten, wordt de Cito 

Entreetoets afgenomen. De uitslag van deze 

objectieve toets vertelt ons veel over de 

kinderen in het bijzonder en het niveau van ons 

onderwijs in het algemeen. De ouders krijgen 

van tevoren informatie en na de toets volgt een 

ouder- kindgesprek waarin de resultaten van de 

toets worden besproken en een voorlopig 

schooladvies wordt gegeven. De toets vindt in 

april of mei plaats. 

In groep 8 starten we ook met het 

begeleidingsonderzoek. De kinderen krijgen een 

School Vragen Lijst voorgelegd met allerlei 

vragen over het welbevinden en zijn of haar 

houding met betrekking tot schoolwerk. 

Vervolgens volgt een groepsgewijs afgenomen 

Intelligentieonderzoek (NIO) in november. Naast 

de informatie over de schoolvorderingen, 

waarover we als school inmiddels voldoende 

beschikken, krijgen ouders en leerkrachten nu 

ook inzicht over een aantal sociaal emotionele 

aspecten alsmede de IQ score. 

In groep 8 wordt in november/december n.a.v. 

het eerste rapport de zgn. 10 minuten 

gesprekken georganiseerd. In januari volgen dan 

de adviesgesprekken met ouders en kind. Het 

advies wordt bepaald door de schoolresultaten, 

de uitslag van methodegebonden toetsen, de 

uitslag van de Entreetoets, de mogelijkheden die 

de leerkrachten voor uw kind zien, de uitslag van 

het begeleidingsonderzoek, de wensen van u als 

ouders en uw kind. De Centrale Eindtoets, welke 

in april wordt afgenomen, is de onafhankelijke 

toetsing die door de wet wordt vereist. Scholen 

van Voortgezet Onderwijs beschikken dan over 

een schooladvies en een uitslag van de NIO en 

de Centrale Eindtoets. Tevens ontvangen zij, 

nadat de leerling zich heeft ingeschreven, een 

onderwijskundig rapport van de betreffende 

leerling. Ook dit is wettelijk vastgelegd. 
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Jaartal 2017 2018 2019 

NIO 107 109 108 

Cito Score 538,4 540,9  539,4 

Landelijk 

gemiddelde 

535,1 534,9  535,7 

De Drempeltoets wordt afgenomen bij de 

leerlingen waarvan de school verwacht dat zij in 

het vmbo extra begeleiding 

(leerwegondersteuning) nodig hebben. De 

Drempeltoets bestaat uit twee delen, te weten 

een didactisch deel om evt. leerachterstanden 

vast te stellen en een capaciteitenonderzoek. 

Voor dit laatste maken we gebruik van het NIO 

onderzoek dat begin groep 8 wordt afgenomen. 

De Drempeltoets wordt door alle scholen van 

voortgezet onderwijs geaccepteerd. 

3.2.2 Procedure bij de aanmelding naar het 
voortgezet onderwijs 

Zodra er in overleg met de ouders een keuze is 

gemaakt, melden de ouders, via het 

aanmeldingsformulier, hun kind aan bij de 

vervolgschool van hun keuze. Het aanmeldings-

formulier ontvangt u van de groepsleerkracht. 

Vervolgens hebben basisschoolleerkracht en de 

brugklasmentor een overdrachtsgesprek. 

Daarnaast ontvangt het voortgezet onderwijs 

een onderwijskundig rapport van uw kind. Hierin 

staan relevante gegevens om de overgang zo 

soepel mogelijk te laten verlopen. U krijgt een 

kopie van dit onderwijskundig rapport. 

Het schooladvies is gebaseerd op de verwachting 

die de school heeft over de geschiktheid van uw 

kind voor een bepaalde vorm van voortgezet 

onderwijs. U kunt van dit advies afwijken. De 

scholen voor voortgezet onderwijs beslissen zelf 

over toelating en plaatsing, maar onze ervaring 

is dat zij het schooladvies zeer serieus nemen. 

Primair beslissen de ouders naar welk soort 

vervolgonderwijs hun kind gaat, echter uitslagen 

van toetsen en het advies van onze school 

kunnen niet worden aangepast aan de wensen 

van de ouders. Meestal zijn de gesprekken die 

vooraf gaan aan een definitieve keuze, zodanig 

dat ouders en school op een lijn zitten. 

In de loop van het eerste jaar dat de kinderen 

voortgezet onderwijs volgen, is er tussen de 

klassenleerkracht van de vervolgschool en de 

leerkracht van de basisschool contact over de 

vorderingen van het kind. Na het eerste jaar 

beperken de contacten zich tot het toezenden 

van de rapportlijsten. 

Doorstroming naar het V.O. 2018-
2019 

Ook in ons advies naar het voortgezet onderwijs, 

vinden wij het belangrijker om in overleg met de 

ouders voor elk kind de juiste plek te vinden, dan 

een zo hoog mogelijk resultaat te bereiken. 

3.3 Rapportage 

In het rapport geeft de leerkracht niet alleen zijn 

of haar persoonlijke indruk, maar verwerkt ook 

de laatste toetsgegevens. Voor die gegevens 

zorgen de leerlingen in de periode voorafgaand 

aan het verschijnen van het rapport. We vinden 

dat een rapport zonder nabespreking veel van 

zijn waarde verliest. Vandaar dat alle ouders 

persoonlijk worden uitgenodigd om het rapport 

te komen bespreken met de leerkracht. 

Met het rapport mogen de kinderen ook hun 

schriften mee naar huis nemen om hun werk aan 

de ouders te laten zien. 

Alle gegevens over extra zorg met betrekking tot 

uw kind en de gesprekken, die met u als ouders 

Uitstroom leerlingen 2018-2019 

Vmbo  4 8% 

Vmbo/ vmbo tl 4 8% 

Vmbo tl 6 12% 

Vmbotl/havo 7 13% 

Havo 3 6% 

Havo/vwo 13 25% 

Vwo 15 29% 

Totaal aantal 
leerlingen 

52 101% 
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hierover worden gevoerd, leggen wij schriftelijk 

vast. Deze gegevens worden bewaard in een 

leerlingdossier. Ook onderzoeksverslagen of 

verslagen van gesprekken met functionarissen 

van hulpinstanties worden hierin bewaard. 

 

 

 

 

 

 

  

Naar welke scholen gaan onze 
leerlingen? Schooljaar 18/19 

 

Erasmuscollege Zoetermeer 4 

Melanchton Bergschenhoek 9 

Melanchton Business 1 

Melanchton Berkroden 12 

Melanchton Blesewic 1 

Picasso Zoetermeer 1 

Stanislascollege Pijnacker 11 

Wolfert Lyceum 12 

Wolfert Langsingerland 1 

Totaal 52 

Stanislas College Pijnacker  

Erasmus College Zoetermeer  

Picasso Lyceum Zoetermeer  

Wolfert Lyceum Bergschenhoek  
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4 Ouderbetrokkenheid 

4.1 Algemeen 

Het opvoeden van kinderen is een gedeelde 

verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten. 

Daarom is het van belang dat duidelijk is wat school 

en ouders van elkaar mogen verwachten. Wij 

proberen u daarom zo duidelijk mogelijk via diverse 

kanalen te informeren. Binnen de school zijn er 

diverse overlegsituaties (ouderraad, 

medezeggenschapsraad, informatieavonden, 

tafeltjesavonden) waarbij wij met ouders over het 

onderwijs binnen de Mariaschool praten. Natuurlijk 

bestaat er altijd de mogelijkheid om met vragen en 

opmerkingen het team te raadplegen. Wij verzoeken 

u vriendelijk doch dringend om de leerkrachten niet in 

de gang, op de speelplaats of bij de deur te benaderen 

voor inhoudelijke, meer tijd vergende gesprekken. 

Een korte mededeling of opmerking kan natuurlijk 

altijd. Voor alles wat meer tijd vraagt verzoeken wij u 

om een afspraak met de betrokken leerkracht te 

maken. U kunt de leerkracht ook altijd mailen of met 

uw kind een briefje meegeven. 

4.2 Ouderraad 

De OR bestaat uit 16 leden. Er wordt ongeveer een 

keer per 6 weken vergaderd met twee 

vertegenwoordigers uit het schoolteam. De OR heeft 

als taak om in samenspraak met het schoolteam 

activiteiten en festiviteiten te helpen organiseren. 

Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van het 

sinterklaas-, kerst- en Paasfeest, het schoolreisje, de 

fancy fair, de sportdag en de jaarvergadering. De OR 

zorgt voor eten en drinken en koopt cadeaus voor een 

festiviteit. Tijdens de jaarvergadering wordt het 

financieel jaaroverzicht besproken en de 

ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. 

Daarnaast zorgt de OR ervoor dat de school tijdens de 

verschillende jaargetijden en festiviteiten versierd 

wordt. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u hen bereiken op 

het volgende e-mailadres: 

or@mariaschoolpijnacker.nl 

 

Ouderbijdrage 

Ieder jaar wordt aan de ouders per kind een bijdrage 

gevraagd. Met deze bijdrage wordt voor het grootste 

deel het schoolreisje, maar natuurlijk ook de diverse 

activiteiten en festiviteiten zoals hierboven vermeld, 

bekostigd. De hoogte van de bijdrage wordt in de 

ledenvergadering van de ouderraad vastgesteld. De 

hoogte van de ouderbijdrage was het afgelopen 

schooljaar € 45,00. De ouderbijdrage is een vrijwillige 

bijdrage, dit geldt niet voor het deel dat direct 

gekoppeld is aan het schoolreisje. Deze werkwijze 

heeft de goedkeuring van de MR. 

4.3 Klassenouders 

Iedere groep heeft een klassenouder. De bedoeling is 

dat de klassenouder de desbetreffende leerkracht kan 

helpen om allerlei zaken te regelen. 

 Het regelen van hulpouders, op verzoek van de 

leerkracht, bij activiteiten op school. 

 Assisteren van de leerkracht bij het organiseren 

van activiteiten. 

 Enzovoort. 

In het begin van het schooljaar neemt de leerkracht 

het initiatief om een klassenouder te vragen. Zodra dit 

geregeld is, zal z.s.m. de klassenouder(s) bekend 

gemaakt worden. 

4.4 Uw hulp is van harte welkom 

Het schoolteam vindt het fijn als ouders bereid zijn 

om in de school te helpen! Wat kunnen 

ouders/verzorgers allemaal doen voor de kinderen 

van de Mariaschool? 

 U kunt zitting nemen in de ouderraad of 

medezeggenschapsraad. 

 U kunt helpen in de groepen, bijvoorbeeld bij het 

lezen, bij spelletjesmiddagen, bij de computer, bij 

creatieve middagen/techniek en in de bieb. 

 U kunt helpen met de begeleiding bij 

sportevenementen, excursies, schoolreisjes, 

kamp, e.d. 

 U kunt ons helpen op onze klusavond. 

 U kunt ons helpen bij het beheer van de 

mailadressen/mailgroep. 

mailto:or@mariaschoolpijnacker.nl
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 Uw hulp stellen we ook zeer op prijs bij 

evenementen zoals Sinterklaas, het Kerstfeest, 

loterij fancy fair, actie schoenmaatje, e.d. 

4.4.1 Regels voor hulpouders op school 

Wij stellen de hulp van ouders op school 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 school helpen, zien wij graag dat zij 

de sfeer in de school respecteren en de 

uitgangspunten van de school onderschrijven. 

 Wanneer u onverhoopt niet kunt helpen, graag 

zelf voor vervanging zorgen en bijtijds doorgeven 

aan de klassenleerkracht. 

 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 naar uw 

correctie stellen wij het zeer op prijs wanneer u 

de verantwoordelijke leerkracht hierover 

informeert. 

 Wij vertrouwen erop dat u niet met andere 

ouders spreekt over de vorderingen van de 

kinderen die u begeleidt. 

 Met uw vragen of opmerkingen kunt u altijd bij de 

leerkracht terecht. 

4.5 Oudercontacten 

4.5.1 Informatieavond 

Aan het begin van het schooljaar wordt informatie 

gegeven over ons onderwijs. De leerkrachten laten u 

weten wat dat schooljaar in hun groep gaat gebeuren. 

4.5.2 Informatievoorziening 

Memobordje bij de klas 

Bij alle klaslokalen hangt een memobordje. Op deze 

bordjes komen vragen/mededelingen m.b.t. de 

desbetreffende groep te staan. 

Ouderportal 

M.i.v. het schooljaar 2019/2020 gaan we voor de 

communicatie gebruik maken van een ouderportal. 

Hierdoor kunt u o.a. via de app op uw mobiel of 

eventueel de mail de mededelingen/berichten van de 

groep of de school ontvangen.  

De schoolgids 

In de schoolgids wordt een beeld geschetst van veel 

aspecten van school. De schoolgids wordt aan het 

begin van elk schooljaar aan het oudste kind 

meegeven. Hierin kunt u ook allerlei praktische 

informatie vinden. 

De INFOrmatief 

In de loop van het schooljaar wordt u op de hoogte 

gehouden van actuele zaken door middel van de 

INFOrmatief, onze nieuwsbrief. Dit nieuws wordt ook 

geplaatst op onze site. De INFOrmatief verschijnt om 

de twee weken op donderdag en wordt naar alle 

ouders/verzorgers gemaild. 

De website 

Via onze website proberen wij een zo compleet 

mogelijk beeld van de school te geven. Regelmatig 

worden er van allerlei activiteiten foto’s gemaakt, die 

op onze site worden geplaatst. Zo kunnen ouders 

thuis zien waar we zoal mee bezig zijn. 

Actuele zaken brengen we op die wijze ook direct 

onder de aandacht. www.mariaschoolpijnacker.nl 

Twitter 

U kunt ons ook volgen op Twitter. Wij 

proberen hier het laatste nieuws zo 

snel mogelijk te verspreiden. 

@MariaschoolSKOP 

Facebook 

Ook via Facebook 

kunt u ons volgen. 

Word “vriend” 

van of “like us” op 

Facebook en u blijft op de hoogte van het laatste 

http://www.mariaschoolpijnacker.nl/
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nieuws! www.facebook.com/pages/Mariaschool-

Pijnacker/549773258368472 

De Onderwijsgids 

Informatie over onderwijszaken van algemene aard 

treft u aan in de onderwijsgids, een uitgave van het 

Ministerie van Onderwijs. In deze onderwijsgids wordt 

aandacht besteed aan verschillende rechten en 

plichten van ouders en leerlingen, die niet specifiek te 

maken hebben met onze school of andere 

basisscholen in Pijnacker. Het zijn rechten en plichten, 

die voor iedereen in ons land gelden. 

4.5.3 Het rapport 

In het rapport geeft de leerkracht niet alleen zijn of 

haar persoonlijke indruk, maar verwerkt ook de 

laatste toetsgegevens. Voor die gegevens zorgen de 

leerlingen in de periode voorafgaand aan het 

verschijnen van het rapport. We vinden dat een 

rapport zonder nabespreking veel van zijn waarde 

verliest. Vandaar dat alle ouders persoonlijk worden 

uitgenodigd om het eerste rapport te komen 

bespreken met de leerkracht. Bij het tweede rapport 

is dit facultatief en veelal op verzoek van leerkracht of 

ouders. 

In november en met het rapport mogen de kinderen 

hun schriften mee naar huis nemen om hun werk aan 

de ouders te laten zien. 

4.5.4 Oudergesprekken 

Groepen 1 en 2 

Ouders van nieuwe kleuters worden na een maand 

uitgenodigd voor een gesprek, om met elkaar te 

bespreken hoe het gaat met uw kind in de klas. 

In november worden de ouders van alle kleuters 

uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling 

van het kind en het functioneren in de groep. Aan het 

einde van het schooljaar in juni hebben we een 

tweede gesprek waarin ook de Cito-uitslagen van uw 

kind besproken worden. Ieder schooljaar zijn er dan in 

ieder geval twee geplande gespreksmomenten. 

Uiteraard kunt u altijd een afspraak maken met de 

leerkracht als u iets te bespreken heeft. 

Groepen 3 t/m 8 

Twee keer per jaar in februari/maart en einde 

schooljaar, wordt een rapport uitgegeven. In 

september en februari/maart worden de ouders van 

de groepen 3 t/m 7 uitgenodigd voor een gesprek. 

Het eerste gesprek dat in september plaatsvindt 

noemen we een startgesprek. Ouders en leerkracht 

gaan met elkaar in gesprek over het kind, zijn of haar 

ontwikkeling en welbevinden.  

Groep 8 heeft de gesprekken in oktober/november en 

in januari een adviesgesprek. 

Uiteraard kunt u altijd een afspraak maken met de 

leerkracht als u iets te bespreken heeft. 

4.5.5 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. 

4.6 Medezeggenschap 

4.6.1 Medezeggenschapsraad Mariaschool 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk 

orgaan. In de Wet op Medezeggenschap Onderwijs is 

vastgelegd dat elke onderwijsinstelling (van 

basisschool tot universiteit) een MR dient te hebben. 

In de MR hebben zowel ouders als leerkrachten 

zitting. De MR op onze school bestaat uit 3 ouders en 

3 leerkrachten. De MR komt zes keer per jaar bijeen. 

http://www.facebook.com/pages/Mariaschool-Pijnacker/549773258368472
http://www.facebook.com/pages/Mariaschool-Pijnacker/549773258368472
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De MR denkt mee met de school op beleidsmatig 

gebied. De MR heeft regelmatig overleg met de 

directie van de school. De MR behandelt 

onderwerpen die de school aangaan, zoals beleid met 

betrekking tot de organisatie van de school, de 

kwaliteit van het onderwijs, de aanstelling of ontslag 

van schoolpersoneel en aspecten ten aanzien van 

veiligheid in en rondom de school. Op al deze 

onderwerpen kan de MR invloed uitoefenen. 

Verder dient de MR als aanspreekpunt voor ouders en 

heeft de MR een controlefunctie. In de Wet op 

Medezeggenschap Onderwijs is vastgelegd dat de MR 

inzage heeft in alle financiële stukken van de school. 

De taken en bevoegdheden van de MR zijn geregeld in 

een reglement dat ter inzage ligt op school en/of te 

vinden op de website van de MR. 

De MR staat open voor vragen, opmerkingen en/of 

suggesties van alle ouders en hoopt op die manier de 

belangenbehartiging van ouders en hun kinderen zo 

goed mogelijk te vervullen. U kunt een MR-lid te allen 

tijde persoonlijk aanspreken en/of een e-mail zenden 

naar mr@mariaschoolpijnacker.nl. De 

vergaderverslagen vindt u op de website van de MR. 

4.6.2 Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) 

De Medezeggenschapsraden van de vijf SKOP-scholen 

hebben ieder uit hun midden een ouder- en een 

personeelslid gekozen, die namens hen zitting hebben 

genomen in de gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR). Zij houden zich bezig 

met onderwerpen die bovenschools geregeld moeten 

worden. Te denken valt aan o.a. financiën, 

personeelsbeleid, arbobeleid, e.d. De GMR komt zes 

keer per jaar bijeen. 

 

  

mailto:mr@mariaschoolpijnacker.nl


30 

 

5 Organisatie 

5.1 Structuur van de organisatie 

5.1.1 Het Bestuur 

De Rooms Katholieke Scholen in de gemeente 

Pijnacker worden bestuurd door de Stichting Katholiek 

Onderwijs Pijnacker “SKOP” (www.skoppijnacker.nl). 

In het bestuur van de stichting zitten ouders en 

andere gemotiveerde vrijwilligers van de scholen 

behorende tot deze stichting. 

De Mariaschool is één van de vijf scholen van de 

stichting. 

Het bestuur heeft als doel: “Het basisonderwijs in 

Pijnacker en Delfgauw in de geest van de Rooms 

Katholieke kerk te bevorderen”. Het bestuur wordt 

gevormd door de directeur-bestuurder. Het 

toezichthoudend bestuur houdt hier toezicht op. 

Op school is het de directeur die leiding geeft aan de 

school en het schoolteam en eindverantwoordelijk is 

voor de gang van zaken op de school. 

5.1.2 Directie 

Karen de Groot is directeur van de Mariaschool. 

5.1.3  Het team 

Aan onze school zijn ongeveer 30 leerkrachten 

verbonden: parttimers en fulltimers. De school heeft 

verder een vakleerkracht gymnastiek, twee 

bouwcoördinatoren en twee intern 

begeleiders/remedial teachers. De twee 

onderwijsassistenten, een conciërge en een 

administratieve kracht zijn belast met onderwijs 

ondersteunende taken. 

5.1.4 Stagiaires 

De school neemt deel aan het project “Opleiden in 

school”. Binnen dit project wordt i.s.m. Thomas More 

Hogeschool in Rotterdam en een aantal andere 

schoolbesturen uit de regio ingezet op inhoudelijke 

verbetering van stages van PABO studenten, met als 

doel een hogere startbekwaamheid van nieuwe 

leraren. Ook het komend schooljaar zullen wij in de 

diverse groepen stagiaires en/of LIO’ers (leerkrachten 

in opleiding) begeleiden. 

5.1.5 Taakverdeling binnen het team 

Buiten de leiding- en lesgevende taken zijn er op 

school nog een groot aantal andere taken te 

vervullen. Deze taken worden naar functie, naar 

deskundigheid en naar persoonlijke voorkeur en 

belangstelling onder het personeel verdeeld. Hierbij 

onderscheiden we de volgende functie-/taakverdeling 

binnen onze school: 

 De directeur: leidinggevende, directie- en 

administratieve taken, aanspreekpunt voor 

ouders en leerlingen, verantwoordelijk voor de 

gang van zaken op de school. 

 Bouwcoördinatoren: per bouw (onderbouw: 

groepen 1 t/m 4, bovenbouw: groepen 5 t/m 8) is 

er een coördinator die samen met de directeur 

het directieteam vormt. 

 De groepsleerkrachten: dagelijks werken in de 

groep, aanspreekpunt voor de ouders van de 

leerlingen van hun groep, groeps- en schooltaken. 

 Vakleerkracht gymnastiek: verzorgt voor alle 

groepen één of beide gymlessen. 

 De intern begeleider: het coördineren van de 

extra zorg voor leerlingen. 

 Remedial teacher: het geven van extra zorg. 

 ICT-coördinator: coördineert het 

computeronderwijs bij ons op school. 

 OIS- coördinator: coördineert het traject van 

stagiaires. Hij is het aanspreekpunt voor stagiaires 

en leerkrachten die een stagiaire begeleiden en 

tevens tussenpersoon tussen school en PABO. 

 De conciërge: opnemen telefoon, huishoudelijke 

taken, kleine reparaties en onderhoud, 

kopieerwerk, e.d. 

 Administratieve kracht: administratieve 

ondersteuning voor directie en leerkrachten. 

5.2 Veiligheidsbeleid 

5.2.1 Veiligheid op school 

Binnen onze school vinden we het belangrijk dat 

kinderen, leraren en ouders zich thuis voelen op 

school. Om dat mogelijk te maken wordt groot belang 
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gehecht aan veiligheid. Dat begrip omvat zowel de 

lichamelijke veiligheid als wel de geestelijke veiligheid. 

Het is niet wenselijk en mogelijk om alle deuren 

gedurende de schooltijd op slot te houden. Kinderen 

en leerkrachten uit de verschillende gebouwen lopen 

in en uit. We hebben daarom de afspraak gemaakt om 

alert te zijn op mensen die het gebouw onder 

schooltijd binnen komen. Zij worden aangesproken 

met de vraag wie ze zoeken en wat ze komen doen. 

5.2.2 Preventie 

Om problemen zoveel als mogelijk te voorkomen 

wordt veel aandacht besteed aan preventie. 

Op school zijn duidelijke gedragsregels vastgesteld, 

waaraan regelmatig aandacht besteed wordt. Regels 

voor de omgang met anderen, maar ook voor het 

gebruik van materialen en voor situaties met een wat 

groter veiligheidsrisico als bijv. gymlessen en buiten 

spelen. 

Het ontwikkelen van sociale vaardigheden behoort tot 

het lesprogramma van alle groepen. Dit vormt een 

onderdeel van een actief beleid om pestgedrag tegen 

te gaan. 

5.2.3 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 bij ons op school 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 geregistreerd worden. Op basis van deze 

gegevens zullen indien daartoe aanleiding bestaat 

maatregelen genomen worden. 

5.3 Gedragsregels 

Wij hebben op school onderstaande gedragsregels. 

Deze regels zijn er zodat we allemaal weten waar wij 

ons aan houden, zodat iedereen met plezier en veilig 

naar school gaat. Daarnaast wordt telkens één van 

deze regels in het schooljaar gedurende een aantal 

weken extra onder de aandacht van de kinderen 

gebracht. 

 Let op taalgebruik 

 Pesten pikken we niet 

 Iedereen hoort erbij 

 Samen sociaal sterk 

 Van elkaars spullen afblijven 

 Je eigen afval opruimen 

 Niemand uitschelden 

 Van elkaar afblijven 

 Niet zoveel letten op elkaar 

 Zelfstandig werken 

 Stop….Denk…Doe… 

 (Niet fietsen maar) Lopen op het plein 

5.4 Klachtenregeling 

Het gebeurt natuurlijk wel eens, dat u het ergens niet 

mee eens bent. Vanzelfsprekend bent u dan van harte 

welkom op school om dat probleem te bespreken. We 

willen dat ook graag, omdat na een goed overleg bijna 

alle problemen opgelost kunnen worden. 

Als u een probleem heeft, gaat u daar natuurlijk eerst 

mee naar de klassenleerkracht om samen het 

probleem op te lossen. Pas als dat niet lukt, kunt u 

met uw klacht bij de directie terecht. 

Maar toch zou het kunnen voorkomen, dat u vindt dat 

uw klacht niet serieus genomen wordt. Of dat u vindt 

dat de school niets met uw klacht doet. Daarom is er 

per 1 augustus 1998 door de overheid een 

klachtenregeling in het leven geroepen. Deze is voor 

iedereen ter inzage op de website. In deze schoolgids 

willen we in het kort de belangrijkste punten 

bespreken. 
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5.4.1 Voor wie is de klachtenregeling 

De klachtenregeling geldt voor iedereen die deel uit 

maakt van de schoolgemeenschap: leerlingen, ouders, 

leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en 

stagiaires. 

5.4.2 Met welke klachten kunt u bij de 
klachtenregeling terecht 

Een klacht kan bijvoorbeeld te maken hebben met 

pesterijen of met (seksuele) intimidatie in de school, 

maar er zijn ook klachten die betrekking hebben op 

het gedrag van mensen. De klacht kan ook betrekking 

hebben op beslissingen waar u het niet mee eens 

bent, of juist het nalaten van beslissingen. In zo’n 

geval gaat u met uw klacht naar de 

contact/vertrouwenspersonen (op onze school 

worden deze twee taken gecombineerd!) van de 

school: Kim van der Boon of Bianca Tas. 

5.4.3 Vertrouwenspersonen 

 Op schoolniveau is dat juffrouw Kim v.d. Boon 

(groep 7) en juffrouw Bianca Tas (groep 1/2). 

 Op bestuursniveau zijn dat mevr. M. Hilkemeijer, 

algemene klachten (015-3696667) en Mevr. E. 

Gransjean, ongewenste intimiteiten (015-

3692575). 

De vertrouwenspersoon onderzoekt de klacht en 

verwijst zo nodig naar de klachtencommissie. De 

taken van de vertrouwenspersoon kunt u uitgebreid 

lezen in de klachtenregeling. 

5.4.4 Klachtencommissie  

De regionale algemene klachtencommissie voor het 

katholiek onderwijs is gevestigd in Den Haag. Het 

secretariaat van de commissie is telefonisch te 

bereiken onder nummer 070-3568688. 

Maar graag willen we nogmaals benadrukken, dat u 

altijd eerst moet proberen uw klacht, in overleg met 

de betrokken personen van de school, op te lossen. 

Pas als dat echt niet kan, gaat u naar de 

contactpersoon. 

5.5 Schooltijden, vakanties en vrije 
dagen 

5.5.1 Schooltijden 

Groepen 1 t/m 4: 

ma., di. en do. 

 
08.30 - 12.00 uur 
13.15 - 15.15 uur 

woensdag  
(m.u.v. groep 1) 

08.30 - 12.15 uur 

vrijdag 08.30 - 12.00 uur 
 
Groepen 5 t/m 8 : 
ma., di., do. en vr. 

 
 
08.30 - 12.00 uur 
13.15 - 15.15 uur 

woensdag 08.30 - 12.15 uur 

De kinderen van groep 1 hebben woensdag vrij. 

De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag 

vrij. 

De groepen 3 t/m 8 hebben iedere ochtend een kleine 

pauze waarin zij buiten spelen. Deze pauze duurt 15 

minuten. 

Als een kind om één of andere reden niet op school 

kan komen, laat dat dan tijdig weten door middel van 

een briefje, mail of telefoontje. 

5.5.2 Vakanties en vrije dagen 2019-2020 

Op vrijdag 20 september 2019 en optioneel 

donderdag 19 december 2019 en vrijdag 20 december 

2019 (i.v.m. verhuizing) zijn alle kinderen vrij. 

Hiermee voldoen wij aan de wettelijke eisen om de 

kinderen van de groepen 1 t/m 4 minimaal 880 

klokuren les te geven en de kinderen van de groepen 

5 t/m 8 1000 klokuren. Een ieder wordt verzocht zich 

strikt te houden aan de vakanties en overige 

genoemde data. Voor 4-jarigen en in beperkte mate 

ook voor 5-jarigen gelden uitzonderingen op de regel. 

Na overleg met de school, kunnen voor genoemde 

kinderen extra vrije dagen toegewezen worden. Dit 

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019 
Kerstvakantie 23 dec. 2019 t/m 3 jan. 2020 
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 feb. 2020 
Paasvakantie 
Meivakantie 

10 april t/m 13 april 2020 
27 april t/m 8 mei 2020 

Pinkstervakantie 1 juni 2020 
Zomervakantie 20 juli 2020 t/m 28 augustus 

2020 



33 

 

geldt natuurlijk ook voor bijzondere omstandigheden, 

zoals een huwelijksjubileum, uitvaart, enz. (zie 1.5) 

5.5.3 Maatregelen tegen lesuitval 

Wanneer een leerkracht ziek is, wordt hij of zij 

vervangen. Mochten wij er niet in slagen een 

vervanger te vinden, dan zullen wij proberen de 

kinderen door een interne oplossing toch op te 

vangen. 

Mogelijke interne oplossingen: 

 Een leerkracht of onderwijsassistent die op dat 
moment geen andere groep heeft of dringende 
andere verplichtingen, gaat deze groep 
begeleiden. 

 De kinderen van deze groep worden verdeeld 
over de andere groepen. 

 Indien we wel een vervanger kunnen vinden voor 
een andere groep, bekijken we de mogelijkheid 
om intern leerkrachten te laten wisselen van 
groep. 

 We bekijken de mogelijkheid om meerdere 
groepen samen te voegen, zodat er een leerkracht 
beschikbaar komt voor de desbetreffende groep. 

Wanneer we intern niet tot een oplossing kunnen 

komen, maken we een gepaste keuze uit de volgende 

mogelijkheden: 

 We verzoeken de ouders van de niet-leerplichtige 
kinderen (4 jarigen) om deze thuis te houden. De 
kleutergroepen voegen we dan samen. De 
vrijgeroosterde leerkracht vervangt de zieke 
leerkracht. 

 We houden in het rooster een marge van lesuren, 
zodat het mogelijk is de kinderen een dag naar 
huis te sturen zonder dat we onder de minimum 
wettelijk verplichte aantal onderwijsuren komen. 

5.6 Overblijfregeling 

Op de Mariaschool is er voor alle leerlingen de 

mogelijkheid om op de maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag tijdens de middagpauze over te blijven. 

Het overblijven valt onder verantwoordelijkheid van 

de school en wordt uitgevoerd door een vast team 

van overblijfleidsters. Bij het overblijven worden twee 

vormen onderscheiden: vaste overblijfkinderen (voor 

een of meerdere dagen van de week) en kinderen die 

incidenteel overblijven. 

Aansluitend aan de ochtendlessen begint het 

overblijven om 12.00 uur in de toegewezen ruimtes 

en lokalen. De kinderen blijven over in vaste groepen. 

Als alle overblijvers een plekje hebben gevonden 

wordt, na een moment van stil zijn, door de leidster 

een signaal gegeven dat er gegeten kan worden. 

Zodra de kinderen het eten, drinken en fruit op 

hebben, gaan de kinderen, afhankelijk van het weer, 

binnen spelen of naar buiten. Het buitenspelen onder 

toezicht van de overblijfleidsters is tot 13.00 uur, 

daarna neemt het schoolteam de 

verantwoordelijkheid over tot aanvang van de 

middaglessen. 

Op vrijdag is er ook voor de kinderen uit de groepen 1 

t/m 4 de mogelijkheid om over te blijven. De overblijf 

eindigt dan om 13.00 uur.  

Let op: Op de dagen dat de hele school ’s middags vrij 

is bestaat er géén gelegenheid tot overblijven. 

Voor de vaste overblijfkinderen kan via 

(www.iedereenfitopschool.nl) (extra) schoolmelk 

worden besteld. 

Een kind een gedeelte van de overblijftijd onder 

toezicht plaatsen van het overblijfteam is niet 

mogelijk. De overblijf kan dus niet worden gebruikt 

voor een halfuurtje oppas. 

Bij elk leslokaal staat een doosje met (af)meldings-

kaarten overblijf, waarop ouders of verzorgers het al 

dan niet overblijven van hun kind(eren) kunnen 

aangeven. (Deze kaarten kunt u ook vinden op de 

website!) De kaart dient ook weer in dit doosje te 

worden gedeponeerd. Deze kaarten worden tegen 

12.00 uur door iemand van het overblijfteam 

verzameld en aan de betreffende leidsters 

doorgegeven. 

Geld hoort niet in deze doosjes thuis. Het 

meegegeven geld behoort bij de overblijfspullen te 

zitten, dan wel aan de eigen leerkracht in bewaring 

gegeven te worden, in een envelop of een zakje met 

vermelding van de naam van het kind. 

http://www.iedereenfitopschool.nl/
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5.6.1 Coördinator overblijf 

Marja Pronk, Hadewijchlaan 29 2642 BA Pijnacker. 

Telefoon: 3696498 

5.6.2 De bijdragen voor het overblijven zijn: 

 2 keer in de week per maand € 9,00  

 3 of 4 keer in de week per maand € 13,50 

 incidenteel overblijven € 2,00  

 10-strippenkaart € 15,00 

Een 10-strippenkaart is onbeperkt geldig. De kaart kan 

bij de overblijfleidster worden gekocht. Het 

maandbedrag is een vast tarief, ongeacht de korte 

vakanties in bepaalde maanden. Aan het begin van de 

maand ontvangen de ouders van de vaste overblijvers 

een envelop waarin u het bedrag kunt meegeven. Van 

deze bijdrage worden o.a. overblijfspulletjes, zoals 

teken- en spelmateriaal, aangeschaft, maar dient 

tevens als vergoeding voor de overblijfleidsters. 

Alléén voor de ouders die per jaar of halfjaar betalen 

bestaat de mogelijkheid om dit op de bankrekening 

van de school te storten: SKOP inz. overblijfgelden 

Mariaschool, Pijnacker NL04RABO0104075163 U 

dient dan te vermelden: overblijf, voor- en 

achternaam leerling en groepsaanduiding leerling. 

Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat u 

de afwezigheid van uw overblijvend kind om een 

andere reden dan ziekte even meldt bij de 

overblijfleidster. Dat kan door 's ochtends even een 

daarvoor bestemd briefje in te vullen. Deze kunt u 

vinden in een doosje bij het klaslokaal. Ook voor 

kinderen die slechts sporadisch overblijven, wordt u 

vriendelijk verzocht even zo'n briefje in te vullen. 

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de leidsters. 

5.6.3 Overblijf 2019 - 2020 

Voor het schooljaar 2019-2020 zal de indeling van de 

overblijfgroepen als volgt zijn: zie tabel hiernaast 

Op de vrijdagen  worden de kinderen als volgt 

opgevangen: 

- groepen 6T en 7KR door Marja in lokaal 7KR 

- groepen 5CC en 8F door Wilma in het lege 
lokaal t.o. de handarbeidruimte, 

- groepen 6MG en 7L door Linda in lokaal 7L, 

- groepen 1 t/m 4 (voor zover noodzakelijk), 
5AH en 8S  door Louise en Anja in de 
handarbeidruimte. 

Verder komen met enige regelmaat nog de leidsters 

Angela Ammerlaan, Patricia Beijl en Mala Thakoer hier 

en daar assisteren. 

 

GROEP(EN) LEIDSTER(S) LOKAAL 

1/2YE + deel 
1/2AM 
 
1/2 MS + deel 
1/2AM 
 
1/2P en deel 
1/2AM 

Jolanda Kardolus, 
Ingrid Lander 
 
Anja Hazeu, Marian 
Hazeu (di en do)  
 
Ellen van Ingen (ma), 
Wilma Rensen, Ans 
van Baarle  

1/2 YE 
 
 
1/2 MS 
 
 
RT 

3D 
 
3BW 

Nathalie Franke  
 
Elena van Schie / 
Celine Krijgsman                                            

Plusklas/
NSO 
NSO 
naast 8S                           

5CC en  
Meisjes 4MN 

Janet van Herk (ma en 
di) Inge Langelaan (do) 

5CC 
 

5AH en 
Meisjes 4MN 

Louise Vissenberg 4B 

6T en 
Meisjes 4B 

Marja Pronk 
 

6T 

6MG en 
Meisjes 4B  

Antoinette van Schie 
(ma) 
Jannie Verhoef (di) 
Stella Vollering (do)  

6MG 

7L en 
Jongens 4MN 
 
7KR en 
Jongens 4B 

Linda Mojet de Koe 
 
 
Tjitske Dam 
 

7L 
 
 
7KR 

8F 
 
 
8S 

Onder toezicht Tjitske 
en Linda 
 
Onder toezicht Louise 
en Janet  

Hal 
groepen 7 
 
5AH 

 
Het is niet mogelijk om vaste dagen te ruilen met 
andere dagen. Deze dagen worden dan apart in 
rekening gebracht. 
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5.7 Voor- en Naschoolse opvang 

In samenwerking met SkippyPepijn kunnen we u 

opvangmogelijkheden bieden zowel voor als na 

school. (07.30 uur – 18.30 uur) 

Vanaf 07.30 uur kunt u uw kind brengen naar de 

Voorschoolse Opvang (VSO). De medewerkers van 

SkippyPepijn begeleiden uw kind dan gedurende deze 

tijd en dragen er zorg voor dat het kind op tijd naar de 

juiste groep gaat of gebracht wordt. 

Aan het einde van de schooldag vangen de 

medewerkers van SkippyPepijn de kinderen voor de 

Naschoolse Opvang (NSO) op. Nadat zij eerst in het 

schoolgebouw verzamelen, lopen zij gezamenlijk naar 

de opvanglocatie in ons eigen gebouw. 

Deze opvang sluit aan op de schooltijden van onze 

school. Er bestaan ook mogelijkheden voor opvang 

gedurende de schoolvakanties en op studiedagen. 

Indien u interesse heeft in één van de 

bovengenoemde diensten voor onze school 

georganiseerd door SkippyPepijn, dan kunt u een 

inschrijfformulier met een daarbij horende uitlegbrief 

en infoboekje over SkippyPepijn verkrijgen op school. 

Ook kunt u deze downloaden van de website van 

SkippyPepijn: 

www.skippykinderopvang.nl 

Hoe werkt het in de praktijk? 

Voor school 

De voorschoolse opvang is gericht op opvang van 7.30 

tot 8.30 uur. 

Kinderen worden door ouders gebracht en kunnen in 

een huiskamerachtige sfeer een spelletje doen, lezen 

etc. Kinderen hebben thuis ontbeten als ze naar de 

opvang komen. Alle leeftijden zitten in één groep. De 

voorschoolse opvang vindt plaats in de bso ruimte van 

de Honingbijtjes, dependance Mariaschool. De 

kinderen worden door SkippyPePijN naar hun klas 

gebracht. 

Na school, in alle vakanties en met studiedagen 

De naschoolse opvang is gericht op de eindtijd van de 

school tot 18.30 uur. Dus ook met een studiemiddag is 

er altijd opvang voor uw kind vanaf de tijd dat de 

school dicht gaat. 

De naschoolse opvang wordt zoveel mogelijk per 

leeftijdsgroep aangeboden. Er zijn 4 verschillende 

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

jaar. 

SkippyPePijN is helder in haar visie op het begeleiden 

van kinderen. De jongste kinderen krijgen opvang in 

de school. De oudere kinderen krijgen juist een 

uitdagende omgeving buiten de school. Ook dat 

draagt bij aan hun ontwikkeling. 

SkippyPePijN biedt verschillende extra activiteiten in 

workshop vorm. Voor deze extra workshops kunt u 

kijken op www.skippykinderopvangbso.nl Hieraan zijn 

geen extra kosten verbonden. 

SkippyPePijN is alle schoolvakanties open en draait 

dan een leuk, uitdagend programma voor alle 

kinderen. Het vakantieprogramma voor de groep van 

uw kind kunt u ook vinden op bovenstaande link. 

Noot: Informatie en inschrijfformulieren voor de BSO 

zijn op school beschikbaar of op www.skippypepijn.nl 

Wilt u… 

Meer informatie? Of bent u benieuwd naar het 

pedagogisch beleids- en werkplan? Bel of mail naar: 

Centraal Bureau Skippy: 015 - 369 50 21 

Emmapark 40-42, Postbus 39, 2640 AA Pijnacker 

E-mail: planning@skippykinderopvang.nl 

www.skippypepijn.nl 

 

Naast deze opvang bestaat 

er voor de ouders van de 

Mariaschool ook de 

mogelijkheid om gebruikt 

te maken van de opvang van kindercentrum ZieZoo 

Meer informatie vindt u op de website: 

http://www.ziezoo.nl/locaties/pijnacker.html 

http://www.skippykinderopvang.nl/
http://www.skippykinderopvangbso.nl/
http://www.skippypepijn.nl/
http://www.skippypepijn.nl/
http://www.ziezoo.nl/locaties/pijnacker.html
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5.8 Jeugdbladen 

De mogelijkheid bestaat om uw kind via de school te 

abonneren op een jeugdblad. 

U kunt zich aan het begin van het schooljaar opgeven 

middels de folder, die u krijgt via de school. De bladen 

worden thuis bezorgd. De betaling geschiedt 

rechtstreeks door de ouders aan de uitgever. 

5.9 Leesboeken 

De mogelijkheid bestaat om uw kind via de school te 

abonneren op goedkope series leesboeken. De 

aangeboden boeken sluiten aan bij het gemiddelde 

leesniveau van de betreffende groep.  

U kunt uw kind opgeven middels de folder, die u krijgt 

via de school. De boeken worden thuisgestuurd. 

5.10 Schooltelevisie 

Ieder jaar kiezen de leerkrachten 

schooltelevisieprogramma’s uit, die aansluiten bij het 

onderwijs voor de kinderen in hun groep. Doordat wij 

in alle groepen de beschikking hebben over 

smartboarden of touchscreens kunnen wij via het 

internet deze programma’s op elk gewenst moment in 

de klas bekijken. 

U kunt deze programma’s zelf ook bekijken op NPO 3. 

5.11 Verjaardagstraktatie 

Een verjaardag is een feest voor ieder kind. Daarbij is 

de klassentraktatie op onze school een traditie. Wel is 

het zo dat er tegenwoordig meer kinderen zijn die 

vanwege dieet of bepaalde stoffen in de voeding de 

traktatie niet mogen. U kunt de groepsleerkracht 

hierover benaderen, zodat ook deze kinderen 

mogelijk een aangepaste traktatie kunnen krijgen. In 

de groepen 1/2 nemen de kinderen de traktatie mee 

naar huis. 

Voor de leerkrachten behoeft geen traktatie te 

worden meegenomen i.v.m. het grote aantal jarigen 

per dag. Voor de eigen meester of juf is een traktatie 

natuurlijk wel welkom. Wilt u s.v.p. voor de kinderen 

zoveel mogelijk gezonde traktaties meegeven. 

Wij verzoeken u vriendelijk om de uitnodigingen voor 

feestjes niet in de klaslokalen uit te delen. De 

teleurstelling voor de kinderen die niet worden 

uitgenodigd is dan wel heel erg groot. 

5.12 Schoolfotograaf 

Elk schooljaar komt de schoolfotograaf op onze 

school. Ieder jaar worden er van alle kinderen 

individuele foto’s gemaakt. Daarnaast worden er ook 

groepsfoto’s onder schooltijd gemaakt. Op verzoek 

van ouders kunnen broertjes en/of zusjes (ook met 

degenen die niet meer of nog niet op school zitten) 

samen op de foto. We doen dit na schooltijd. 

5.13 Gevonden voorwerpen 

Alle verloren en gevonden voorwerpen verzamelen 

we bij juf Jeannette. Bent u iets kwijt, dan kun je dus 

altijd bij haar navragen of het al gevonden is. 

Op de donderdag en vrijdag in de voorlaatste week 

voor de vakantie stalt zij alles uit in de hal. Dan kan 

iedereen nog een keer kijken of de verloren spullen al 

terecht zijn. 

Als er voorwerpen zijn die heel lang blijven liggen, 

brengen we die naar een goed doel. 

5.14 Oud Papier Actie en lege batterijen 

Onze school doet mee aan het inzamelen van oud 

papier. Hiervoor wordt elke maand een container bij 

de school geplaatst. Het is voor ieder gemakkelijk als u 

het papier in zo goed mogelijk gebonden bundels 

aanbiedt. Liever geen karton. Dit brengt gezien het 

geringe gewicht en de grote ruimte die het inneemt 

weinig op. De dagen waarop de container bij school 

staat, worden in de INFOrmatief meegedeeld. U kunt 

alléén op deze dagen uw oud papier kwijt. Het 

inzamelen van oud papier heeft drie aspecten: 

 Het milieuaspect. 

 Het educatieve aspect. 

 Aanvulling op de kosten voor niet-lesgebonden 
activiteiten: bv. kamp groep 8, kerst e.d. 

Wij hopen dat u de actie volop wilt blijven steunen. 
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Lege batterijen kunnen iedere dag in de daarvoor 

bestemde doos of ton, in De Bieb of bij de entree 

Robbedoesj t.o. speelzaal, worden gedeponeerd. 

Om de kinderen te stimuleren papier en batterijen in 

te leveren is er iedere periode een loterij met een 

aantal kleine prijsjes. De kinderen moeten dan wel bij 

de groepsleerkracht laten zien/melden dat zij iets 

inleveren. 

Veel supermarkten houden regelmatig acties waar 

klanten plaatjes/een poppetje of iets dergelijks 

krijgen. Sommige ouders en kinderen doen hier op 

een gegeven moment afstand van en wij verzamelen 

deze voor het Sofia Kinderziekenhuis waar ze gebruikt 

worden om het leed van kinderen wat te verzachten. 

U kunt deze deponeren in de witte bak in ons 

documentatiecentrum. 

5.15 Luizenzakken 

Om te voorkomen dat luizen die door kinderen de 

school in worden gebracht zich gemakkelijk kunnen 

verspreiden aan de kapstokken, hebben we 

luizenzakken in gebruik. Het is een waszak waar de 

jas, de gymtas en eventueel de overblijftas van het 

kind in passen. Deze luizenzak gaat ook in 

opgevouwen vorm mee naar de gymles, zodat er ook 

daar zo min mogelijk risico is van overdragen. Mocht u 

toch de pech hebben met deze hardnekkige beestjes 

te maken te krijgen, vergeet u dan vooral deze 

luizenzak niet als u aan het behandelen gaat. Wilt u in 

dit geval ook de groepsleerkracht van uw kind 

inlichten? U kunt de luizenzak bestellen via de 

groepsleerkracht van uw kind of juffrouw Jeannette 

voor € 3,00. 

5.16 Fietsen 

Wij vragen uw medewerking voor het 

fietsenstallingprobleem. Veel kinderen komen 

“zomaar” op de fiets naar school. De school is echter 

zo groot dat we de fietsen niet meer kwijt kunnen. 

(Zeker niet op dagen dat kinderen op de fiets moeten 

komen in verband met gym. Voor deze kinderen 

vragen wij ook uw aandacht voor een veilige fiets: 

deugdelijke remmen, stuur etc.) 

Bij het buitenspelen lopen kinderen tegen fietsen aan, 

omdat deze in de weg staan. 

Dus… laat zoveel mogelijk uw kind te voet naar school 

komen. De meesten van ons wonen in Klapwijk zelf en 

veelal is de afstand huis-school erg klein. Wij rekenen 

op uw medewerking. 

5.17 Schoolmelk 

De kinderen kunnen schoolmelk drinken. Er kan 

gekozen worden uit: 

 Halfvolle melk 

 Optimel 

Voor een aanmeldings- of uitschrijfformulier en 

eventuele vragen kunt u op school terecht. 

Aan- en afmelden is het hele jaar mogelijk. 

Wijzigingen kunnen echter alleen aan het begin van 

een nieuw schooljaar worden doorgegeven. De eerste 

dag na een vakantie is er géén schoolmelk. 

Aan- of afmelden en wijzigingen kunnen ook via de 

website: www.iedereenfitopschool.nl 

5.18 Drinken en tussendoortje in de 
ochtenduren 

De kinderen mogen ook zelf drinken meenemen. Dit 

moet echter wel een sapje of melk zijn. Cola, Sinas en 

energiedranken zijn niet toegestaan. Daarnaast 

mogen de kinderen een crackertje, Liga, Evergreen, 

Sultana of iets dergelijks meenemen. Dit wordt rond 

de ochtendpauze genuttigd. Op donderdag en vrijdag 

mogen de kinderen alleen maar drinken en 

(schoongemaakt) fruit/groente meenemen. We 

noemen dit Gruitdag. (Dit hebben wij ingevoerd n.a.v. 

een verzoek van de ouders om de fruitconsumptie bij 

kinderen te stimuleren en te promoten!) Op deze 

dagen is het niet toegestaan om een koek of iets 

dergelijks te gebruiken. Bij traktaties maken we 

natuurlijk een uitzondering! 

5.19 Verzekeringen 

Voor alle leerlingen is een 

schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze 

verzekering is van kracht voor het personeel en de 

leerlingen tijdens schooluren en gedurende het 

http://www.iedereenfitopschool.nl/


38 

 

rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. 

Ook is deze verzekering van toepassing tijdens 

schoolreizen, kampen, excursies, kerkbezoek, 

sportbeoefening en andere door de school 

georganiseerde activiteiten. 

De ongevallenverzekering dekt geen schade aan 

kleding, brillen, fietsen, e.d. 

De verzekerde bedragen zijn als volgt: 

 Uitkering bij ongevallen € 2500,00. 

 Maximale uitkering bij algehele blijvende 
invaliditeit € 25.000,00. 

 Geneeskundige kosten tot een maximum van 
€ 1000,00. 

 Tandheelkundige hulp per element € 1000,00. 

 Deze verzekering kent géén eigen risico. 

Bij schade dient u schriftelijk de school aansprakelijk 

te stellen! Wij melden dit dan bij de 

verzekeringsmaatschappij, die verder voor 

afhandeling zorg zal dragen. 

Aan het vervoer, veelal per auto, worden de volgende 

voorwaarden verbonden: 

 Het aantal zitplaatsen is in overeenstemming met 
de wettelijke regels; het aantal plaatsen is dus 
gelijk aan het aantal gordels. 

Schade is voor rekening van de bestuurder; te denken 
valt aan terugval in no claim of eigen risico. 

5.20 Sponsoring 

Sponsoring kan voor onze school heel aantrekkelijk 

zijn. Extra geld, materialen en/of voorzieningen geven 

ons de kans om voor de kinderen wat extra’s te doen. 

Wanneer een sponsor geen wederdienst eist, staan 

wij al snel positief tegenover bovengenoemde vormen 

van sponsoring. 

In sommige gevallen wordt er door de sponsor een 

wederdienst geëist. In dergelijke situaties wordt van 

geval tot geval bekeken of deze wijze van sponsoren 

overeen komt met de uitgangspunten van het 

convenant hieronder beschreven. Wanneer dit zo is, 

kunnen wij in overleg met het bestuur en de 

medezeggenschapsraad besluiten om wel of niet met 

deze sponsor een overeenkomst af te sluiten. Indien u 

een mogelijke sponsor weet, meld dit dan bij de 

directie! Alvast bedankt! 

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen en een vijftiental organisaties hebben 

gezamenlijk een convenant opgesteld waarin de 

uitgangspunten van sponsoring in het onderwijs staan 

beschreven. Onze school houdt zich aan de 

uitgangspunten in het convenant beschreven. Deze 

uitgangspunten luiden als volgt: 

 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de 

pedagogische en onderwijskundige taak en 

doelstelling van de school. Er mag geen schade 

worden berokkend aan de geestelijke en/of 

lichamelijke gesteldheid van leerlingen. 

Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de 

goede smaak en het fatsoen. 

 Sponsoring mag niet de objectiviteit, de 

geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 

onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen 

en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 

 Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de 

continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan 

wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de 

kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs 

stelt. Het primaire onderwijs mag niet afhankelijk 

zijn van sponsormiddelen. 

5.21 Gymnastiek 

Groep 1 en 2 

In de groepen 1 en 2 wordt er veel aandacht besteed 

aan bewegen. Wekelijks is er een gymles in het 

speellokaal. Als de weersomstandigheden het 

toelaten, gaan de kinderen ‘s ochtends en ‘s middags 

naar buiten toe om te bewegen. Als het weer niet 

meewerkt, krijgen de kinderen spelles in het 

speellokaal. 

Kleding voor de gymles: Makkelijke kleding zoals 

bijvoorbeeld een korte broek, een T-shirt en 

gymschoenen die kinderen zelf aan en uit kunnen 

doen. 
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Groepen:3 t/m 8: 

Kleding: Gympakje of sportbroekje met T-shirt, 

gymschoenen en vanuit hygiënisch oogpunt een 

handdoek. In de sporthal is het gebruik van 

gymschoenen verplicht gesteld en is schoeisel dat 

buiten wordt gedragen uit den boze. De gymspullen 

van de kinderen mogen niet op school blijven hangen. 

De meeste kinderen zweten flink tijdens de gymles en 

uit het oogpunt van hygiëne is het belangrijk dat deze 

kleding thuis gewassen of uitgehangen wordt, 

alvorens deze in de volgende gymles weer wordt 

gedragen. 

Na de gymles wassen we voeten voor gr. 3 t/m 5 en 

douchen we in gr. 6 t/m 8. 

Vervoer: De groepen 3 en 4 gaan wandelend naar de 

gymzaal. 

De groepen 5 t/m 8 gaan op de fiets. Afhankelijk van 

het tijdstip op eigen gelegenheid of onder supervisie 

van de leerkracht. We vragen u de fiets van uw kind 

regelmatig te checken op rem, slijtage van banden, 

verlichting, standaard, slot, etc. Dit voor een veilige en 

vlotte heen- en terugtocht. Wilt u de fietssleutel 

merken met de naam van het kind en/of pasfoto. 

Alvast bedankt! 

De gemeente maakt voor alle scholen, die gebruik 

maken van deze voorzieningen, een rooster van 

lesuren en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met 

de wensen van de verschillende scholen. 

Gymnastiekrooster: 

Maandag ’t Baken: hal A  

08.30-09.15 Groep 6 T  
09.15-10.00 Groep 5 CC  
10.00-10.45 Groep 6 MG  
10.45-11.30 Groep 5 AH  
11.30-12.15 Groep 8 S  
   
13.00-13.45 Groep 8 F  
13.45-14.30 Groep 7 L  
14.30-15.15 Groep 7 KR  
   
Dinsdag Speelzaal Mariaschool 
08.45-09.25 Groep 1/2 AM  
09.25-10.05 Groep 1/2 MS  
10.20-11.00 Groep 1/2 YE  
11.00-11.40 Groep 1/2 P  
   
 Gantellaan  
14.30-15.15 Groep 4 MN  
   
Woensdag ’t Baken hal B 
08.30-09.15 Groep 6 MG 
09.15-10.00 Groep 6 T 
10.00-10.45 Groep 5 AH 
10.45-11.30 Groep 5 CC 
   
Donderdag Gantellaan  
14.30-15.15 Groep 4 B  
   
Vrijdag Gantellaan  

08.30-09.15 Groep 4 B 

09.15-10.00 Groep 3 BW 

10.00-10.45 Groep 3 D 

10.45-11.30 Groep 4 MN 

   
 ’t Baken hal B  
13.00-13.45 Groep 8 S  
13.45-14.30 Groep 7 KR  
14.30-15.15 Groep 7 L  
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6 Adressen 

6.1 Bestuur 

Onze school staat onder bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP) 

6.2 Samenstelling Team 
Naam Groep of taak 

Bert van Beek 4 B 

Kim van der Boon 7 KR en vertrouwenspersoon  

Ton van der Broek 6 T 

Petra Bruinen IB/RT 

Marieke van den Bulk 1/2 MS 

Wendy van Dam 3 BW 

Fanny van Dormolen  8 F 

Martha Fokke  ½ AM 

Ellen van Geest  Leraarondersteuner 

Astrid Gouweleeuw 1/2 AM en IB/RT gr. 1/2 

Karen de Groot Directeur 

Marloes van Hal  6 MG 

Jeannette van der Helm Conciërge 

Mary van der Helm  Administratief medewerkster 

Doesjka Hoogenberg  3 D  

Bianca Hotsma  3 BW 

Coby Kunz  5 CC 

Annemieke Lips  7 L, 8 F en Plusklas 

Aline Mariman  5 AH 

Yvonne Meerburg  1/2 YE en coördinator gr. 1 t/m 4  

Carola Opstal  5 CC 

Elly Pietramale  1/2 YE 

Ilonka Poelstra 4 B, 6 T en 3 D 

Licette Quak  7 L 

Albert Roepman  Vakleerkracht gymnastiek 

Rob Schepers  7 KR, 8 S en ICT coördinator 

Sandra Schillemans  8 S 

Nelly Smink  4 MN 

Pathaëlla Steijger  1/2 P en ICT coördinator 

Bianca Tas 1/2 P, plusklas en -groep 

vertrouwenspersoon 

Cynthia Vaes onderwijsassistentA 

Gerda van der Vliet 6 MG en ondersteuning 

Hanneke van Wijk  5 AK en coördinator gr. 5 t/m 8 

Monique van Wissen  4 MN  

6.3 Verdere medewerk(st)ers 
Schoonmaak gebouwen Bedrijf FSO Boezemweg 6A 2641KH Pijnacker 015-3612612 

Schoolarts Gisela Parisi    088-0549999 

Verpleegkundige Elise Verleg    088-0549999 

Logopediste Mevr. T. de Jong       088-0549999 

Schoolmaatschappelijk werk Mevr. M. de Keijzer Hooikade 30 2627 AB Delft 015-2131151 

06-51509863 

OnderwijsAdvies  v. Beeckstraat 62 2701 GK Zoetermeer 079-3295600 

Administratie kantoor Dyade Postbus 648 4600 AP Bergen op Zoom 0164-237557 

6.4 Overblijf 
Coördinator Marja Pronk Hadewijchlaan 29 2642 BA Pijnacker 015-3696498 

E-mailadres overblijf@mariaschoolpijnacker.nl 

  

Functie Naam Adres Postcode Plaats Tel 

Directeur-

bestuurder 

Henk Hooymans  Meidoornlaan 2 2641 CB Pijnacker 015-3694066 

E-mailadres directeur@skoppijnacker.nl    

mailto:skop-bureau@wanadoo.nl
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6.5 Samenstelling ouderraad 
Functie Naam  

Voorzitter Mirjam Walbeek 

Penningmeester Mirjam de Jaeger 

Secretaris José Maaskant 

Sport Diane Andriessen 

 Robert Gijzenburg 

Leden: Miranda de Bruijn 

  Linda Flier 

  Ilona Bruil 

  Nicole Pera-den Elzen 

  Agnes Bruijns 

 Barbara van der Sluis 

 Germaine Vermeulen 

 Christa van Zomeren 

Schoolteam Astrid Gouweleeuw 

  Elly Pietramale 

Allergiemoeder Natalie van Winden 

Wasmoeder Lisbeth Kemp 

Mailadres: or@mariaschoolpijnacker.nl 

6.6 Samenstelling medezeggenschapsraad 
Oudergeleding  

Dennis Woltman  

Nita Graafland  

Hans de Weerd  

E-mailadres mr@mariaschoolpijnacker.nl 

Teamleden  

Wendy van Dam (Voorzitter) 

Doesjka Hoogenberg  

Ton van der Broek (Tevens GMR lid) 

6.7 Functies/bijzondere taken 
Directeur Karen de Groot directie@mariaschoolpijnacker.nl 

Bouwcoördinator gr 1 t/m 4  Yvonne Meerburg onderbouw@mariaschoolpijnacker.nl 

Bouwcoördinator gr 5 t/m 8 Hanneke van Wijk bovenbouw@mariaschoolpijnacker.nl 

Conciërge Jeannette van der Helm  

Administratie Mary van der Helm administratie@mariaschoolpijnacker.nl 

Overblijf Marja Pronk  overblijf@mariaschoolpijnacker.nl 

Opleider in school Sandra Schillemans ois@mariaschoolpijnacker.nl 

Intern Begeleider(s)  

Petra Bruinen 

Astrid Gouweleeuw 

ib@mariaschoolpijnacker.nl 

petra@mariaschoolpijnacker.nl 

astrid@mariaschoolpijnacker.nl 

ICT coördinatoren Pathaëlla Steijger (webmaster) 

Rob Schepers 

ict@mariaschoolpijnacker.nl 

Vertrouwens/contactpersoon Kim van der Boon 

Bianca Tas 

vertrouwen@mariaschoolpijnacker.nl 

Webmaster Pathaëlla Steijger ict@mariaschoolpijnacker.nl 

Redactie Informatief Hanneke Poort 

Aline Mariman 

Licette Quak 

informatief@mariaschoolpijnacker.nl 

6.8 School/gymzalen, zwembad en kinderopvang 
Mariaschool Ru Parésingel 1 2642 CR Pijnacker 015-3692389 

Sportzaal het Baken Het Baken 2 2641 JN Pijnacker 015-3692081 

Gymnastieklokaal Tolhek Gantellaan 1 2642 JK Pijnacker 015-3692081 

BSO Kindercentrum Numbat (9,5 + jaar) Nieuwkoopseweg 11 2641 PA Pijnacker 015-3612102 

BSO Honingbijtjes Ru Parésingel 3 2642 CR Pijnacker 06-10496945 

BSO Robinsons Ru Parésingel 1 2642 CR Pijnacker  

BSO Numbat  Sportlaan 2a 2640 AA Pijnacker 06-13042795 

BSO ZieZoo Gantellaan 5 2642 JK Pijnacker 015-202 3033 

 

mailto:mr@mariaschoolpijnacker.nl
mailto:bovenbouw@mariaschoolpijnacker.nl
mailto:ois@mariaschoolpijnacker.nl
mailto:ib@mariaschoolpijnacker.nl
mailto:petra@mariaschoolpijnacker.nl
mailto:astrid@mariaschoolpijnacker.nl
mailto:ict@mariaschoolpijnacker.nl
mailto:vertrouwen@mariaschoolpijnacker.nl
mailto:webmaster@mariaschoolpijnacker.nl
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