Voorwoord
Welkom!
Fijn dat u interesse heeft in onze Johannesschool, een kleinschalige school op een groene
locatie, waar ieder kind gezien en gekend wordt.
Schoolgids
Met deze schoolgids willen we u graag kennis laten maken met onze school. In deze gids staat
beschreven welke visie de school op onderwijs heeft, hoe de visie terug te zien is in de school en
hoe de school organisatorisch werkt. Verder geven we u in deze gids informatie over praktische
zaken zoals schooltijden, vakanties en andere jaarlijks terugkerende activiteiten.
Schoolplan
Naast de schoolgids is het schoolplan een tweede belangrijk document binnen de school. Het
schoolplan is het meerjarenbeleidsplan, dat een beeld geeft van de ontwikkelingen die wij de
komende jaren zullen doormaken. Het schoolplan 2019-2023 is vastgesteld door de
medezeggenschapsraad. Jaarlijks stellen wij dit schoolplan bij in een jaarplan. Het schoolplan en
de jaarplannen liggen op school ter inzage, als u belangstelling heeft.
Informatie
De data van activiteiten die aan het begin van het schooljaar bekend zijn, vindt u terug in de
jaarkalender op www.johannesschoolpijnacker.nl. Tijdens het schooljaar ontvangt u iedere twee
weken een digitale nieuwsbrief met schoolnieuws en via de app Klasbord houden de
leerkrachten u op de hoogte van het reilen en zeilen in de klas.
Kennismaking
Heeft u na het lezen van de schoolgids nog vragen? We nodigen u graag uit voor een
kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. U bent van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Johannesschool
Imke Breteler
Directeur

Schoolgids 2019-2020 Johannesschool

pagina -1 -

Inhoudsopgave
Voorwoord

1

Inhoudsopgave

2

1. Algemene gegevens

3

2. Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP)

4

3. Johannesschool: Vandaag leer je voor morgen!

5

4. De organisatie van het onderwijs

7

5. De zorg voor de kinderen

12

6. De ouders

19

7. Kwaliteitsbeleid

23

8. De resultaten van ons onderwijs

24

9. Praktische informatie

25

10. Adressen

33

De foto’s in deze schoolgids zijn veelal gemaakt door Marianne Q – Fotografie.

Schoolgids 2019-2020 Johannesschool

pagina -2 -

1. Algemene gegevens
Groepsindeling 2019-2020
Groep
1-2 A
1-2 B
3
4
5
6
7
8
Vakleerkracht
gymnastiek
Invalleerkracht
Overige taakverdeling
Directeur
Interne begeleiding
Bouwcoördinatoren
ICT-coördinator
Onderwijsassistente
Conciërge
Administratie
Opleider in de school

juf Jacqueline Spitteler (ma/di/do/vrij)
tevens groep 2 op de woensdagochtend om de week
juf Marcella van der Sluis (ma t/m vrij)
juf Lisa Agter (ma/di/woe)
juf Rachel van der Vliet (do/vrij)
Juf Katja Ruesen (ma)
juf Sema Karadavut (di t/m vrij)
juf Thera van der Helm (ma/di/woe)
juf Katja Ruesen (do/vrij)
juf Anne-Marieke Kesseler (ma t/m vrij )
juf Sanne Klijn (ma t/m vrij)
juf Rozanne Veldhoven (ma t/m woe)
juf Mijke Deweer (do/vrij)
meester Ronald Struijk
juf Ella Dingemans

Imke Breteler
Alice van Ruiten (groep 1 t/m 5)
Mijke Deweer (groep 6, 7, 8)
Marcella van der Sluis (onderbouw)
Rozanne Veldhoven (bovenbouw)
Thera van der Helm
Michelle van der Kooij
Suzanne Hoogeveen
Joke van den Bogaerdt
Alice van Ruiten
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2. Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP)
De Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP) verzorgt op
vijf scholen (de Johannesschool, de Josephschool, de Keizerskroon, de Mariaschool en Het Spectrum) in de gemeente Pijnacker-Nootdorp onderwijs op katholieke grondslag.

De kernwaarden van SKOP zijn
betrouwbaar - deskundig - verantwoordelijk - betrokken - in beweging
Missie
De Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker zet zich in voor hoogwaardig onderwijs in een veilige,
uitnodigende en avontuurlijke leeromgeving met evenwichtige aandacht voor kwalificatie (kennis vaardigheden - houding), socialisatie (cultuur - tradities - praktijken) en persoonsvorming (identiteit en subjectivering).
Visie
De SKOP zet in op het versterken van het professioneel zelfbewustzijn van de medewerkers.
Ieder kind is toegerust voor de eigen ontwikkeling, nieuwsgierig en gemotiveerd om te leren en
om te ontwikkelen. Om dat potentieel tot ontwikkeling te laten komen is erkenning van de individuele ontwikkelvraag, uitdaging, ondersteuning en ruimte nodig.
Leren gebeurt in interactie en dat vraagt (in ons onderwijs):
• Een relatie met medeleerlingen en een relatie met leerkrachten die kennis, vaardigheden en attitude van het vak verstaan;
• Medewerkersbereidheid tot- en een cultuur van leren;
• Leiderschap met vertrouwen in vakmanschap, dat leerkrachten faciliteert en de randvoorwaarden creëert voor inspiratie, moreel kompas, waardering en erkenning;
• Bestuur (en toezicht) vanuit zorg voor continuïteit, kwaliteit en richting. Met oog voor de balans
tussen de maatschappelijke opdracht van scholen (legitimiteit of bedoeling), de professionele gedrevenheid van de medewerkers (bezieling, passie) en de zakelijke realiteit (legaliteit, begrenzing).
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3. Johannesschool: Vandaag leer je voor morgen!
Onze kernwaarden: hier staan we voor!

Op de Johannesschool geven we kinderen kennis en vaardigheden mee die ze nodig hebben om
later zelfstandig hun weg te vinden in de maatschappij. Naast het verzorgen van inhoudelijk goede
lessen zetten we kinderen aan het denken, vergroten we hun zelfbewustzijn en maken we hen van
jongs af aan bewust van hun eigen verantwoordelijkheid. We leren de kinderen wat we zijn: betrokken, in ontwikkeling, verantwoordelijk.
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Onze visie: hier gaan we voor!
Een fijne tijd in een fijne omgeving
Een fijne basisschooltijd in een veilige omgeving; dát willen we voor al onze leerlingen! Het verzorgen van een prettig klassenklimaat hebben we dan ook hoog in het vaandel. Wij zorgen ervoor dat
onze leerlingen kunnen leren op een plek waar ze zich veilig en fijn voelen, met positieve gedragsregels en het zorgvuldig begeleiden en volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Aandacht, vertrouwen en onderling respect zorgen voor wederzijds goede relaties tussen
leerkrachten, leerlingen en ouders, waarin ieder zich gekend weet.
Kind in beeld
Op de Johannesschool vinden we het belangrijk om ieder kind in beeld te hebben en zo goed mogelijk aan te sluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Alleen dán kan ieder kind optimaal tot leren komen en zijn of haar leerdoelen behalen. De eigenheid van ieder kind,
met zijn of haar unieke talenten, vormt ons uitgangspunt. Hierop worden de wijze van instructie,
leerstof, leertijd of feedback afgestemd.
Om ervoor te zorgen dat de kinderen de leerdoelen behalen, verzorgen wij voor alle vakgebieden
kwaliteitsvolle (directe) instructie met begeleide inoefening. Voor de leerlingen die het moeilijk
vinden, worden de lesdoelen niet direct verlaagd, maar wordt de instructie aangepast of uitgebreid. We houden rekening met verschillen tussen kinderen door verdiepende of juist verlengde
instructie te realiseren. Het gaat er niet om dat alle leerlingen evenveel groei kunnen of moeten
behalen, maar dat álle leerlingen kenniswinst behalen en succes ervaren. Naast een fijn klassenklimaat hebben kinderen ook handvatten nodig bij het ontwikkelen van een goede werkhouding en
taakgerichtheid. Alleen met die combinatie komen ze tot optimale resultaten waar ze trots op mogen zijn. Wij helpen de kinderen om erachter te komen hóé ze het beste leren: welke vaardigheden heb ik nodig en waarom? En welke vaardigheden moet ik nog verder ontwikkelen om mijn
doelen te bereiken? Leerkracht en leerling werken ernaartoe dat de leerkracht steeds meer verantwoordelijkheid geeft en de leerling steeds meer verantwoordelijkheid neemt.
De ander en ik
Kinderen begeleiden op hun weg naar volwassenheid zien wij als één van de belangrijkste taken
van ons onderwijs. We zien de Johannesschool als een mini-maatschappij waar de kinderen met
elkaar oefenen voor later. Daarbij stellen we ons als team regelmatig de vraag: hoe willen we dat
kinderen functioneren in deze maatschappij in het klein -als oefening voor later- en welke handvatten hebben ze daarbij nodig?
Op de Johannesschool leren we kinderen zelfstandig te functioneren met elkaar. We stimuleren de
kinderen om zichzelf te zijn én te blijven in de omgang met anderen. Samenleven en samenwerken
kan immers alleen goed gaan als je met elkaar communiceert en open staat voor ideeën van anderen. Openheid, eerlijkheid, echt naar elkaar luisteren en proberen elkaar te begrijpen zijn voor ons
van groot belang.
In ontwikkeling zijn en blijven
We leiden kinderen op voor een baan in de 21ste eeuw. We willen onze leerlingen daarom een samenhangend geheel van kennis én vaardigheden meegeven, waardoor ze later optimaal kunnen
functioneren in de maatschappij. Ons onderwijs is daarom niet alleen gericht op kennisoverdracht,
maar ook op vaardigheden als kritisch, creatief en probleemoplossend denken en op het zelf verwerven van kennis.
Schoolgids 2019-2020 Johannesschool
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4. De organisatie van het onderwijs
Het onderwijs in groep 1-2
Voor het kleuteronderwijs in groep 1-2 kiezen we op de Johannesschool bewust voor het
samenstellen van heterogene groepen: jongste en oudste kleuters samen in één groep. Het
‘leren van elkaar’ is voor ons een belangrijke reden om voor deze groepssamenstelling te kiezen.
Het stimuleren van een veelzijdige ontwikkeling vinden we erg belangrijk. Tijdens activiteiten in
de grote en in de kleine kring en bij het spelenderwijs verkennen van de omgeving ontwikkelen
de kinderen allerlei vaardigheden op het gebied van motoriek, taal, rekenen en creativiteit. Ook
leren de kinderen om samen met anderen te spelen en te werken; in de klas, op het schoolplein,
of in ons eigen speellokaal.
De leerkrachten wisselen activiteiten in ´de grote
kring´ af met activiteiten in ´de kleine kring´, zodat de
verwerking van de lesstof op verschillende niveaus
aangeboden kan worden. Veelal gaat de ontwikkeling
van kleuters spelenderwijs. Voor spel en spelen is
dagelijks veel tijd beschikbaar. Tevens probeert de
leerkracht de kinderen te interesseren voor nieuwe
dingen die aansluiten bij het niveau en de ontwikkeling
van het kind: prikkelend en uitdagend bezig zijn om
nieuwe mogelijkheden te ontdekken. In groep 2
besteden we speciale aandacht aan de doorstroom van de oudste kleuters naar groep 3.
De leerlingen in groep 1 zijn alle woensdagen vrij. De leerlingen in groep 2 zijn om de week op
woensdag vrij. U kunt de data terugvinden op de jaarkalender op de website (onder het kopje
kalender). Op de woensdagen dat de kinderen uit groep 2 naar school gaan, krijgen zij leerstof
aangeboden die past bij de ontwikkeling van leerlingen van groep 2 en die hen voorbereidt op
groep 3. Bovendien maken de leerlingen van de groepen 2 alvast kennis met elkaar en wordt de
samenstelling van de nieuwe groep 3 al zichtbaar.
Het onderwijs in groep 3 t/m 8
In de ochtenden staan de vakgebieden taal, rekenen, spelling en lezen centraal. De leerkrachten
geven een korte, kernachtige instructie, waarna de lesstof gezamenlijk wordt ingeoefend met de
kinderen. Bij de instructie en de verwerking houden we rekening met verschillen tussen kinderen. De leerkracht biedt de lesstof aan op drie niveaus: de basisstof, het uitdagende meerwerk en
voor extra ondersteuning is er een verlengde instructie. Voor kinderen die nog wat extra
instructie nodig hebben, is in de klas een instructietafel ingericht. Hier kan de leerkracht heel
gericht met enkele kinderen werken. Na de instructie verwerken de leerlingen de leerstof.
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De groepen 5 t/m 8 verwerken de leerstof regelmatig
met tablets van de stichting Snappet. Door een tablet
met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor
ieder kind, wordt op eigentijdse wijze onderwijs
gegeven. Deze tablet dient als interactieve (slimme)
vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan
op onze lesmethoden. De kinderen verwerken hierop
de lesstof van de vakken rekenen, spelling en technisch
lezen. Naast het werken op Snappet krijgt ook het
schrijfonderwijs voldoende aandacht, zodat de
kinderen hun fijne motoriek onderhouden en een eigen handschrift ontwikkelen.
In de middaguren besteden we aandacht aan de vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde,
natuuronderwijs, verkeer, muzikale vorming en de creatieve vorming.
Onderwijs na groep 8
In groep 8 krijgt uw kind een advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies is gebaseerd op ons
gehele leerlingvolgsysteem en het zicht van de leerkracht op de leerhouding van uw kind. De eindtoets in groep 8 bevestigt in vrijwel alle gevallen dit beeld. Ouders van groep 8 worden in de eerste maanden van het schooljaar uitgenodigd op de informatieavond over het voortgezet onderwijs
en de bijbehorende procedure. Gedurende het schooljaar neemt de groep 8-leerkracht u mee in
de te nemen stappen. De overdracht van de leerlingen richting hun vervolgschool gebeurt middels
het Onderwijskundig Rapport en eventueel een mondelinge toelichting.
Huiswerk
Op school is het document ´huiswerkbeleid´ beschikbaar, waarin voor leerlingen, leerkrachten
en ouders duidelijk beschreven staat hoe er op de Johannesschool omgegaan wordt met huiswerkopdrachten, wat het doel van huiswerk is en hoe ouders hun kinderen hierin kunnen ondersteunen. In de groepen 5 t/m 8 wordt huiswerk vooral gegeven in de vorm van het voorbereiden
van een boekbespreking, spreekbeurt, topografie en opdrachten op het gebied van rekenen, taal
en het leren van woordjes Engels. De hoeveelheid en de planning van het huiswerk wordt vanaf
groep 5 stapsgewijs opgebouwd richting de middelbare school.
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De vakgebieden – in alfabetische volgorde
Creatieve en culturele vorming
Voor creatieve en culturele vorming werken we samen met de Cultuurtrein, om te werken aan de implementatie, verdieping en borging van cultuureducatie op de Johannesschool. Onze school kent ook een kunstmenu.
In samenwerking met diverse partijen bieden we in de groepen 1 t/m 8 extra kunstzinnige activiteiten aan, zoals een tentoonstelling op school, een
voorstelling in het speellokaal of een bezoek aan de schouwburg.

Engels
Engels is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Sterker nog: het biedt onze leerlingen
goede toekomstperspectieven als wij hier op school al vanaf jonge leeftijd aandacht aan schenken.
Het vak Engels vanuit de methode Take it easy wordt dan ook gegeven van groep 1 t/m 8. De
nadruk ligt in groep 1 t/m 4 op de spreekvaardigheid en de luistervaardigheid. Dit gebeurt door
middel van het zingen van liedjes, het luisteren naar gesprekken en het oefenen van de eigen
spreekvaardigheid. Vanaf groep 5 worden de spreek- en luistervaardigheid aangevuld met
grammatica. De leerkrachten geven de lessen zo veel mogelijk in het Engels.
Gymnastiek
De kleutergroepen doen veel aan beweging. Dagelijks spelen ze buiten met
uitdagend speelmateriaal en daarnaast maken ze gebruik van het speellokaal van onze school. Eén keer per week krijgen de kinderen gymles van de
groepsleerkracht en één keer van de vakleerkracht. Het speellokaal wordt
ook gebruikt voor dans-, muziek-, tik- en fantasiespelen.
De groepen 3 t/m 8 maken twee keer per week gebruik van de sporthal
naast de school (sporthal Het Baken). Van deze lessen is één les een spelles
en de andere een toestellenles. Tijdens de spelles wordt aandacht besteed
aan (de voorbereiding van) de verschillende groepsspelen zoals korfbal, trefbal, slagbal, handbal
en basketbal. Oefenstof voor beide lessen is afkomstig uit de methode Bewegingslessen in het Basisonderwijs.
Godsdienst en levensbeschouwelijke vorming
We zijn een open katholieke school. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is
verweven in ons onderwijs. We vinden het belangrijk de kinderen te leren om elkaar en elkaars
levensovertuiging te respecteren.
In alle groepen wordt aandacht besteed aan godsdienst en levensbeschouwelijke vorming. Hiervoor werken we met verhalen vanuit de kinderbijbel. Ook werken we als school mee aan de voorbereiding van de kinderen op de Eerste Communie en het Vormsel. De Eerste Communievoorbereiding vindt plaats buiten schooltijd voor kinderen in groep 4. De voorbereiding op de toediening van het Vormsel vindt plaats buiten schooltijd voor kinderen in groep 8.
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ICT Onderwijs
Wij leiden leerlingen op voor een baan in de 21e eeuw. Digitale vaardigheden zijn hierbij belangrijk. De beide kleutergroepen beschikken over een Touch Screen en de andere groepen hebben een digitaal schoolbord in de klas.
Op onze school werken de leerlingen van groep 5 t/m 8 op
tablets. Deze tablets zetten wij in ter ondersteuning van
ons onderwijs, waarbij we de tablets zien als een middel
en niet als een doel op zich. Kinderen kunnen op de tablet
op eigen niveau de leerstof verwerken. In de bovenbouw
leren kinderen op de computer een werkstuk te maken en hoe zij een presentatie door middel van
PowerPoint kunnen geven. Vanaf groep 5 staan we samen met de kinderen regelmatig stil bij de
kansen en de bedreigingen van de digitale wereld, zodat de kinderen leren om binnen de digitale
wereld verantwoorde keuzes te maken.
Lezen
Het leesonderwijs begint eigenlijk al in groep 1-2. Kinderen leren klanken en klankstukken te onderscheiden en
krijgen in de meeste gevallen belangstelling voor letters
en woorden. Natuurlijk wordt er veel voorgelezen en in
elke groep is een leeshoek aanwezig.
In groep 3 starten we met het aanvankelijk leesonderwijs.
Onze kinderen leren lezen met de methode Veilig Leren
Lezen Kim versie. Volgens deze methode wordt vanaf de
eerste schoolweek de leerstof gedifferentieerd (in niveaus) aangeboden. Veel aandacht wordt besteed aan de techniek van het lezen. Het is heel belangrijk dat alle kinderen de nieuw geleerde woorden in één keer lezen en niet de klanken aan elkaar plakken.
Na groep 3 gaan we door met het technisch leesonderwijs. Van groep 4 t/m 8 werken we met de
methode Estafette voor voortgezet technisch leesonderwijs. Voor begrijpend lezen werken we
met de methode Leeslink. Studievaardigheden wordt onderwezen in de groepen 5 t/m 8 middels
de methode Blits.
Rekenen
In de groepen 1-2 wordt aandacht besteed aan de rekenvoorwaarden. Begrippen als meer/minder, veel/weinig en evenveel komen aan de orde. Voor het voorbereidend rekenen worden er vanuit de methoden Kleuterplein, Gecijferd bewustzijn en Met Sprongen Vooruit rekenactiviteiten aangeboden. Veelal leren de kinderen ook al de symbolen en kunnen ze al telreeksen maken. In de
groepen 3 t/m 8 werken we met de rekenmethode Wereld in getallen.
Schrijven
De methode voor het schrijfonderwijs heet Pennenstreken, een schrijfmethode die nauw aansluit
bij de methode voor het aanvankelijk leesonderwijs. In de groepen 1-2 worden de fijne motoriek
en grof motorische bewegingen geoefend. Op woensdagochtend leren de kinderen van groep 2
aan de hand van liedjes en een kleurrijk werkboekje de beginselen van een net handschrift en de
juiste houding tijdens het schrijven. In groep 3 start vervolgens het eigenlijke schrijfonderwijs. We

Schoolgids 2019-2020 Johannesschool

pagina -10 -

leren alle kinderen de blokletters aan. Het voordeel van het schrijven in blokletters is dat leerlingen die moeite hebben met hun handschrift minder cognitief geheugen verbruiken als zij schrijven in blokletters. Het schrijfonderwijs moet er toe leiden dat alle kinderen een duidelijk leesbaar
en verzorgd handschrift krijgen.
Taal / Spelling
In groep 1-2 besteden we, vanuit de methode Kleuterplein en Fonemisch bewustzijn structureel
aandacht aan het ontwikkelingsgebied taal-denken. De leerdoelen staan in deze methode nauwkeurig beschreven. Ieder jaar plannen de leerkrachten van de groepen 1-2 verschillende thema’s
waarbinnen vele activiteiten worden aangeboden om deze leerdoelen te halen. In de groepen 4
t/m 8 werken we met de methode Taal Actief. Ook het spellingonderwijs wordt vanuit deze methode aangeboden. Daarnaast houden de kinderen spreekbeurten, boekbesprekingen en maken
ze werkstukken.
Verkeer
In de groepen 1-2 en 3 leren de kinderen hoe ze zich veilig kunnen gedragen in het verkeer en
wordt er o.a. aandacht besteed aan veilig oversteken en verkeersborden. We gebruiken hiervoor
verschillende materialen, zowel in de klas als buiten op het schoolplein. Vanaf groep 4 wordt er
gewerkt aan de hand van de methode Veilig Verkeer Nederland. In groep 7 doen de kinderen mee
aan het landelijk theoretisch en praktisch verkeersexamen.
Wereldoriëntatie
Kinderen hebben doorgaans van nature een grote mate
van nieuwsgierigheid, onderzoeksgeest en creativiteit. We
vinden het belangrijk om hier in ons onderwijs op aan te
sluiten en zo de betrokkenheid bij de lessen te vergroten.
We werken op de Johannesschool met de methode Blink
Wereld. Blink Wereld stimuleert het zelf onderzoeken en
ontdekken. Kinderen worden gestimuleerd eigenaar te
worden van hun eigen onderzoekscyclus en komen zo al
zoekend tot vaardigheden, inzichten en kennis.
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5. De zorg voor de kinderen
Aanmelding van nieuwe leerlingen
Aanmelden van leerlingen is het hele jaar mogelijk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de
directeur van de school, Imke Breteler. Tijdens dit oriëntatiegesprek krijgt u informatie over de
school. Indien u hierna besluit uw kind bij ons op school te plaatsen, vult u een inschrijfformulier in
en levert dit in bij de school. Daarna ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de inschrijving.
Tien weken voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt u digitaal een vragenlijst toegestuurd met het
verzoek om deze lijst in te vullen en terug te mailen. Op deze wijze leren wij uw kind al een
beetje kennen. Zes weken voor uw kind vier jaar wordt, krijgt u een informatieboekje en een
uitnodigingskaart thuisgestuurd met het verzoek om de groepsleerkracht te bellen om een
afspraak te maken. Uw kind kan dan, samen met u, in de groep komen kijken. In overleg met de
groepsleerkracht kunt u afspraken maken voor maximaal zes wenochtenden. We gaan ervan uit
dat uw kind zindelijk is, omdat plaatsing anders nog niet mogelijk is. Broertjes en zusjes worden
doorgaans niet bij elkaar in de groep geplaatst.
Samenstelling van de groepen
Bij de start van het schooljaar 2019-2020 hebben wij 8 groepen.
Peuteropstap
In samenwerking met Skippy/PePijN bieden wij de peuteropstap aan. Iedere vrijdagochtend van 8.30 tot 9.30 uur
komen enthousiaste peuters onder begeleiding van één
leidster van Skippy/PePijN en juf Michelle van de Johannesschool spelen in de klas van de Peuteropstap. Op deze
manier raken de kinderen op een speelse manier vertrouwd met de basisschool. Als uw kind bij ons op school
staat ingeschreven en hij of zij is drie jaar oud, dan is uw
kind van harte welkom om mee te komen spelen bij onze
peuteropstap. U kunt zich aanmelden via de directie van de school of via juf Marcella.
Aanmelding en plaatsing
Om kinderen een passende onderwijsplek te kunnen bieden, dient bij aanmelding voor de school
alle relevante informatie beschikbaar te komen. De school zal bij een schriftelijke aanmelding via
een intakegesprek bepalen of de school de juiste onderwijsplek is. Ouders zijn de belangrijkste
bron voor de school om deze informatie te krijgen. Daarnaast zal aan ouders gevraagd worden of
er informatie bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal beschikbaar is. De school neemt binnen
zes weken een besluit over plaatsing. Mocht dit besluit binnen zes weken niet genomen kunnen
worden, dan kan de school de termijn om een besluit te nemen met vier weken verlengen. Bij de
meeste aanmeldingen zal het kind geplaatst kunnen worden. Indien de school vindt dat de basisondersteuning niet op deze school geboden kan worden of vindt dat het kind extra ondersteuning
nodig heeft, zorgt de school dat het kind op een andere school geplaatst kan worden. In dat traject
werken ouders en school intensief samen om te komen tot een goede plaatsing. Het samenwerkingsverband wordt betrokken bij dit traject als blijkt dat extra ondersteuning (arrangement of
speciale lesplaats) nodig is. Het bestuur van de school heeft dan zorgplicht.
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Het volgen van de kinderen
Bij alle kinderen op school volgen we de ontwikkeling nauwgezet. De groepsleerkrachten volgen
de prestaties en gedragingen van de kinderen en leggen deze vast in een leerlingvolgsysteem. Ouders van vierjarigen worden na ongeveer zes weken op de Johannesschool uitgenodigd voor een
gesprek met de groepsleerkracht. Zo leren we elkaar kennen en weten we hoe het kind het tot nu
toe heeft ervaren bij ons op school. Tijdens dit gesprek wordt ook gevraagd naar de ontwikkeling
van het kind gedurende de jaren voordat het naar de basisschool ging.
De ontwikkeling van de kinderen in groep 1-2 wordt door ons bijgehouden middels een observatiemodel: KIJK. Dit observatiemodel registreert de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen
op diverse gebieden. Tijdens de 10-minutengesprekken worden deze ontwikkelingslijnen met de
ouders besproken.
Vanaf groep 3 worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden aan de hand van de methodegebonden toetsen en methode-onafhankelijke toetsen: de Cito-toetsen voor rekenen, spelling
en lezen. De toetsscores worden onderverdeeld in vijf niveaus, van I (goed tot zeer goed) tot V
(zwak tot zeer zwak). Deze toetsen worden twee keer per jaar afgenomen en geven ons inzicht
over de taal- lees- en rekenontwikkeling van de kinderen. Het laat ons zien hoeveel een kind in een
bepaalde periode heeft bijgeleerd. De uitslagen van deze toetsen worden vermeld op de rapporten van de kinderen.
Ondersteuningsaanbod op onze school
De ondersteuning aan de leerling speelt in het basisonderwijs een belangrijke rol. Alle leerlingen
moeten een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. In ons onderwijsaanbod houden we
dan ook rekening met de individuele mogelijkheden van de leerlingen. Het aanbieden en de verwerking van de leerstof vindt op drie niveaus plaats. Tijdens verlengde instructie kan de leerkracht
hulp bieden aan de leerlingen die moeite hebben met de leerstof. Voor leerlingen in de verrijkingsgroep is er een extra aanbod.
Toch zijn er kinderen die extra ondersteuning en aandacht nodig hebben. Deze extra hulp en het
treffen van speciale voorzieningen binnen de school is in handen van de intern begeleiders: Alice
van Ruiten (onderbouw) en Mijke Deweer (bovenbouw). Samen met de groepsleerkracht volgen
zij de ontwikkeling van de kinderen en bespreken zij de toetsresultaten. Daarnaast adviseren zij
de groepsleerkracht over de aanpak van eventuele leer-, werkhoudings- en gedragsproblemen.
Die aanpak kan bijvoorbeeld bestaan uit het opstellen van een handelingsplan voor een bepaalde periode. In overleg met de ouders, de betrokken groepsleerkrachten en de leerkrachten
die binnen of buiten de groep de extra begeleiding aanbieden, wordt die aanpak bepaald.
We beschikken over een brede deskundigheid en hebben ook een ruime hoeveelheid aanvullende leermiddelen, materialen en computerprogramma’s om de kinderen extra zorg en extra
uitdaging te kunnen bieden. Ook kan het zijn dat we hulp vragen van buitenaf, bijvoorbeeld van
begeleiders van een schoolbegeleidingsdienst, een logopediste, of een kinderfysiotherapeut. We
betrekken ouders vanaf het begin bij het inschakelen van extra hulp. Voor externe hulp wordt
vooraf toestemming gevraagd aan de ouders.
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De begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
Het onderwijs voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong kan in overleg met de intern begeleider aangepast worden door de leerkracht, zodat het kind uitdaging blijft zien in de aangeboden leerstof. Er kan een aparte leerlijn uitgezet worden, waarbij een logboekje wordt bijgehouden
van de extra activiteiten. Net als bij een handelingsplan wordt dit met de ouders besproken.
De aanpassingen van de leerstof kunnen bestaan uit het schrappen van leerstof, het geven van extra materiaal of leerstof uit de verrijkingskast en het vermijden van herhalingen. Ook kan er gewerkt worden met verdiepingsopdrachten uit de methode Blink Wereld of met digitaal leerprogramma Acadin.
Indien er zwaarwegende argumenten zijn, kan ook worden gedacht aan versnelling wat zou kunnen betekenen dat een leerling ergens in het leertraject een groep zou kunnen overslaan. Uiteraard worden de ouders nauw bij een dergelijk proces betrokken.
Externe deskundigen
Soms kan het nodig zijn om externe deskundigen te raadplegen. De SKOP kan hiervoor Ellen Titre, (NVO Orthopedagoog-Generalist,NIP/NVO Dyslexiedeskundige en KiD Diagnosticus dyscalculie
gevorderd) benaderen. Zij onderzoekt kinderen en geeft een begeleidingsadvies op maat. Ook
bestaat de mogelijkheid om een schoolbegeleidingsdienst in te schakelen. Dit gebeurt altijd in
overleg met de ouders. Afhankelijk van de aanbevelingen, worden afspraken gemaakt over de
verdere begeleiding van het kind.
Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de nieuwe wetgeving met betrekking tot passend onderwijs van kracht geworden. Onze school maakt, samen met 80 andere scholen, deel uit van het nieuwe samenwerkingsverband PPO Delflanden. Deze scholen zijn gehuisvest over vier gemeenten: Delft, Lansingerland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. In totaal bestaat het nieuwe samenwerkingsverband uit meer dan 20.000 leerlingen. Naast de reguliere basisscholen bestaat het samenwerkingsverband uit drie scholen voor speciaal basisonderwijs en vier scholen voor speciaal onderwijs.
De missie van het samenwerkingsverband is om voor ieder kind een passende onderwijsplek aan
te kunnen bieden. In de praktijk zal dit voor de meeste kinderen het reguliere onderwijs zijn, maar
waar nodig kan dit ook een speciale lesplaats zijn. De wijze waarop wij gezamenlijk aan de slag
gaan is in de volgende uitgangspunten beschreven:
- Het denken in mogelijkheden voor een kind. Niet alleen de vraag wat is er aan de hand met een
kind (beperkingen), maar meer wat heeft het kind nodig om te komen tot een optimale ontwikkeling.
- Goede, constructieve samenwerking met ouders, scholen en samenwerkingsverband. Om voor
een kind tot de juiste invulling te kunnen komen, hebben we elkaar nodig.
- Handelingsgericht werken.
In passend onderwijs komen een aantal onderwijswerkniveaus:
- Basisondersteuning. De scholen hebben met elkaar afspraken gemaakt over wat iedere basisschool moet kunnen bieden. In het schoolondersteuningsprofiel van de school zijn deze afspraken
terug te vinden. Dit is een nieuwe manier van samenwerken en betekent dat we de komende jaren gezamenlijk deze basisondersteuning verder gaan uitwerken.
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- Soms zal een kind meer nodig hebben dan de basisondersteuning, die de school biedt. Het samenwerkingsverband zal bij die kinderen worden betrokken om na te gaan wat deze 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.
GGD Zuid-Holland West, Jeugdgezondheidszorg (basisonderwijs)
Opgroeien van baby naar tiener, daar komt heel wat bij kijken. JGZ geeft advies over de
verzorging, gezondheid en opvoeding van kinderen en jongeren. En geven zij op de juiste
momenten vaccinaties die beschermen tegen ziekten. U kunt altijd met uw kind bij JGZ terecht, of
het nu om alledaagse vragen gaat of om grote zorgen. De diensten van JGZ zijn gratis, met
uitzondering van sommige cursussen en themabijeenkomsten.
Voor kleine en grote kinderen
Tot de leeftijd van vier jaar gaan ouders regelmatig met hun kind naar de JGZ (het consultatiebureau). Als een kind op de basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei
en ontwikkeling van uw kind volgen. Dat doen we om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op
te sporen, zodat kinderen geholpen kunnen worden voordat een probleem verergert.
Gezondheidsonderzoek groep 2
Net als bij de vorige bezoeken wordt uw kind eerst gemeten en gewogen. Er wordt een ogentest en een gehooronderzoek gedaan. Daarna voert de jeugdarts een lichamelijk
onderzoek uit, waarbij specifiek gekeken wordt naar de
houding en de motoriek. De jeugdarts gaat met u in gesprek over de gezondheid en de opvoeding. Heeft u specifieke vragen of zorgen, aarzel dan niet om het te vertellen.
Dan bekijkt de jeugdarts samen met u wat nodig is om tot een oplossing te komen.
Spraak-taalonderzoek 5-jarigen
Een kleuter van vier jaar maakt al goede, eenvoudige zinnen. Rond vijf jaar maakt hij langere zinnen
met ‘want’ of ‘maar’. Een goed moment om te kijken hoe het met de taalontwikkeling gaat. Onze
logopedisten zijn gespecialiseerd in spraak- en taalontwikkeling en testen uw kind onder schooltijd
op de basisschool, mits u als ouder toestemming heeft gegeven. Aan de hand van het onderzoek
krijgt u advies of extra oefening wenselijk is.
Preventie via vaccinatie
Als uw kind 4 én 9 jaar is, krijgt hij of zij een vaccinatie. Het is een herhaling van eerdere vaccinaties en belangrijk omdat uw kind pas helemaal is beschermd tegen bepaalde infectieziekten als het
alle prikken heeft gehad. U krijgt hiervoor een uitnodiging thuisgestuurd.
Meisjes van 12 jaar krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.
Gezondheidsonderzoek groep 7
In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een gezondheidsles in de klas. De les gaat onder
andere over voeding, puberteit, alcohol en pesten. De jeugdverpleegkundige voert daarna met uw
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kind een gesprek over dingen die uw kind bezighouden. Zit uw kind in groep 7, dan ontvangt u in
de loop van het schooljaar een brief over dit onderzoek.
Opvoedinformatie
Kinderen worden niet met een gebruiksaanwijzing geboren. Het is dus logisch dat ouders op zoek
gaan naar bruikbare informatie of advies bij problemen die ze tegenkomen.
Kijk eens op de website www.jgzzhw.nl.
Onderzoek op verzoek
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind?
Neem dan contact op met:
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West
Contactbureau: 088 - 054 99 99
E-mail: info@jgzzhw.nl
Website: www.jgzzhw.nl
De jeugdarts die aan onze school is verbonden is Gisela Parisi.
De jeugdverpleegkundige die aan onze school is verbonden is Elisa Verleg.
Schoolmaatschappelijk werk
De ouders van de school kunnen gebruik maken van de diensten van onze schoolmaatschappelijk
werkster, Mandy de Keijzer. Zij is verbonden aan het kernteam van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en is er om aan de ouders van diverse scholen in Pijnacker hulp te geven. Het kan zijn dat de
school ouders adviseert om contact met haar te zoeken, ook kan het zijn dat ouders zelf hierin initiatief nemen.

Hoe gaan wij om met pesten?
‘Wat doen jullie tegen pesten….?’ Dit is een vaak gestelde vraag van ouders, die op zoek zijn naar
een basisschool voor hun kind. Logisch, je wilt als ouders niets liever dan een veilige omgeving,
waar je kind zich prettig voelt, gezien en gehoord wordt en met plezier naar toe gaat. En daar
hoort pesten niet bij!
De Johannesschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden,
waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen in voorkomende gevallen. Natuurlijk is het beter om het pesten te voorkomen door het scheppen van een goed pedagogisch
klimaat. Daar gaat dan ook in eerste instantie de aandacht naar uit. Op de Johannesschool zijn duidelijke gedragsregels vastgesteld, waaraan kinderen en leerkrachten zich moeten houden.
Aan de hand van de ´schoolregel-poster´ (Ik doe: netjes, aardig, rustig) worden de kinderen
ervan bewust gemaakt dat we respectvol met elkaar om moeten gaan. Deze afspraken gelden
voor de hele school en worden regelmatig bij de kinderen onder de aandacht gebracht.
Daarnaast geven we lessen uit de methode voor sociale vaardigheden: SOEMO-kaarten. Door
regelmatig lessen uit deze methode te geven, werken we preventief en wachten we niet tot het
moment waarop zich daadwerkelijk problemen voordoen.
Schoolgids 2019-2020 Johannesschool
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Naast de schoolregel (Ik doe: netjes, aardig, rustig) en het gebruik van de SOEMO-kaarten hebben
we ook nog onze preventieve maatregelen die we hierin nemen:
1. De leerkracht bespreekt met de leerlingen de algemene afspraken en regels in de klas. Deze komen het gehele jaar aan de orde, maar worden aan de start van een schooljaar nadrukkelijk besproken. Het onderling plagen en pesten wordt hier benoemd en besproken in alle groepen van de
school. Indien de leerkracht aanleiding daar toe ziet, besteedt hij of zij expliciet aandacht aan pestgedrag in een groepsgesprek.
2. Er is een vertrouwenspersoon op de Johannesschool. Zij bezoekt jaarlijks alle groepen en gaat
geregeld met kinderen in gesprek.
3. Er is op school schoolmaatschappelijk werk ter beschikking.
4. Er zijn de leerlingvolgsystemen KIJK en SCOL voor de sociaal- emotionele ontwikkeling en twee
keer per jaar wordt er een sociogram van de groep gemaakt.
Wat, als het toch misgaat?
Het vijf sporenbeleid
De Johannesschool wil voor alle kinderen die de school bezoeken een veilige school zijn. Dit betekent dat de school expliciet stelling neemt tegen pestgedrag en concrete maatregelen voorstelt bij
voorkomend pestgedrag. Op het moment dat dit pesten wordt, hardnekkig tegen dezelfde persoon gericht is en deze hier geen of nauwelijks weerstand tegen kan bieden, is er sprake van gedrag dat we niet kunnen tolereren. Het is enorm belangrijk dat we hiervan zo snel mogelijk op de
hoogte worden gebracht , zodat we tijdig maatregelen kunnen treffen. Op onze school hanteren
we in deze gevallen een vijf sporen beleid.
De vijf sporen betreffen:
1. We geven aandacht en bieden steun aan het kind dat gepest wordt;
2. We geven aandacht en bieden steun aan de kinderen die pesten;
3. We betrekken de andere leerlingen (omstanders en meelopers) uit de klas bij het vinden van
oplossingen;
4. We pakken het pesten in de school als team samen aan;
5. We betrekken de ouders van het gepeste kind en de pester, daar actief bij.
Van alle gesprekken met de pester en/of ouders worden verslagen gemaakt. Indien deze activiteit
geen oplossing biedt voert de leerkracht een aantal probleemoplossende gesprekken met de leerling waarbij getracht zal worden de oorzaak van het pesten te achterhalen. Daarnaast proberen
we de pester gevoelig te maken voor hetgeen hij/zij aanricht bij het gepeste kind.
Ons volledige anti-pestprotocol is te vinden via www.johannesschoolpijnacker.nl.
Tot slot….. We willen alle kinderen graag één gouden regel mee geven:
Word je gepest, praat er dan thuis en op school over. Houd het niet geheim!
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6. De ouders
Contact met de school
We vinden het belangrijk dat er regelmatig contact is tussen de ouders en de school. Het is goed
dat de ouders horen hoe hun kind functioneert op school. Andersom vinden wij het ook fijn om op
de hoogte te worden gehouden van belangrijke gebeurtenissen thuis, die invloed hebben op het
welzijn van uw kind. Immers: opvoeden doen we samen! Een goede samenwerking tussen school
en thuis bevordert het welbevinden van het kind. Daarnaast zijn er verschillende contactmomenten. Ook doen we regelmatig een beroep op ouders om aan activiteiten deel te nemen en mee te
helpen met de organisatie.
Contact met de leerkracht
Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar houden we in elke groep een informatieavond voor de ouders.
De ouders worden uitgenodigd in de groep van hun kind en krijgen van de groepsleerkracht
informatie over wat er gedurende het schooljaar zoal aan bod komt tijdens de lessen. Ook kunt u
op deze avond nader kennis maken met de leerkracht. Deze informatieavond is niet bedoeld om
over uw kind te praten. Hier kunt u desgewenst een aparte afspraak voor maken.
Inloopspreekuur
Na ongeveer vier weken krijgen alle ouders van de school de gelegenheid zich in te schrijven voor
het inloopspreekuur. De gesprekken tijdens het inloopspreekuur zijn bedoeld om u als ouder de
mogelijkheid te geven om extra informatie over uw kind uit te wisselen met de nieuwe leerkracht.
Het gaat om bijvoorbeeld informatie over medicijngebruik, veranderingen in de gezinssituatie,
bijzondere aandachtspunten enz. Tijdens de overdracht van de vorige naar de nieuwe leerkracht is
er al veel informatie uitgewisseld. Bij het inloopspreekuur gaat het om persoonlijke informatie die
belangrijk is voor het welzijn van uw kind bij de nieuwe juf of meester.
Voortgangsgesprekken
Rond de herfstvakantie worden de ouders van de groepen 1 t/m 7 uitgenodigd voor een
voortgangsgesprek. Dit gesprek staat in het teken van de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw
kind. Vanaf groep 5 zijn de kinderen ook bij het gesprek aanwezig.
Rapportgesprekken
In februari/maart en aan het einde van het schooljaar krijgt uw kind een rapport mee naar huis.
Hierin beschrijft de leerkracht de vorderingen van uw kind op diverse vakgebieden. De ouders
worden uitgenodigd om tijdens een gesprek over het rapport te praten, waarbij -naast de sociaalemotionele ontwikkeling van uw kind- ook de uitslagen van de methode-gebonden toetsen en de
Cito-toetsen besproken worden.
Gesprekken groep 7 en 8
In groep 7 vinden eind februari de verwachtingsgesprekken plaats. De leerkracht, leerling en de
ouders spreken in dit gesprek hun verwachtingen uit over het mogelijke schooladvies in groep 8. In
groep 8 krijgen de leerlingen in november hun rapport. Bij de rapportgesprekken krijgen de leerlingen hun voorlopig advies. In januari ontvangt u het onderwijskundig rapport met het definitieve
schooladvies. Aan het einde van het schooljaar hebben de leerkrachten van groep 8 een eindgesprek met iedere leerling en ontvangen de leerlingen van groep 8 een getuigschrift.
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Informatievoorziening
Social Schools 3.0
De Johannesschool maakt gebruik van de ouderportal Social Schools. Deze ouderportal is een afgeschermd platform waarin berichten geplaatst worden die voor u interessant zijn. Via de portal
wordt nieuws uit de groep gedeeld, maar ook kunt u oudergesprekken inplannen, absenties doorgeven, contact opnemen met de leerkracht en worden algemene schoolberichten gedeeld. Zodra
uw kind vier jaar wordt, krijgt u via school een account.
Een handleiding voor het gebruiken van de ouderportal kunt u vinden op:
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/categories/360000066371-3-0-Ouders
Nieuwsbrief
Eens in de twee weken verschijnt via de ouderportal de Nieuwsbrief voor alle ouders. Via deze
Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de activiteiten die op school plaatsvinden. Ook
besteden we in de Nieuwsbrief veel aandacht aan de verdere ontwikkeling van de school.
Website
Ook op de website van de school (www.dejohannesschoolpijnacker.nl) geven wij een beeld van
wie wij zijn en wat we doen.
Twitter en Facebook
De Johannesschool is actief op Twitter en Facebook.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is
de nieuwe privacywet die erop toeziet of de privacy van betrokkenen is gewaarborgd. Op de
website van de school vindt u ons document Privacy Statement waarin staat omschreven hoe wij
zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Ook vragen wij ieder jaar
aan de ouders toestemming voor diverse zaken (bv. plaatsen van foto’s in de nieuwsbrief), middels
het jaarlijkse ‘noodformulier’ waarmee we de gegevens van leerlingen up-to-date houden.
Oudervereniging
De oudervereniging is een groep ouders die samen met het schoolteam de school helpt bij de
organisatie van diverse activiteiten en festiviteiten. Voor de bekostiging hiervan vraagt zij een
vrijwillige financiële bijdrage aan de ouders, welke tijdens de algemene ledenvergadering wordt
vastgesteld. Via de Nieuwsbrief houdt de oudervereniging alle ouders op de hoogte van hetgeen
zij besproken hebben met elkaar.
Medezeggenschapsraad
Aan iedere school hoort een medezeggenschapsraad (MR) verbonden te zijn. De MR is een
controlerend orgaan, vergelijkbaar met een ondernemingsraad. Zij denken mee, geven advies en
instemming over het schoolbeleid. De bevoegdheden van een MR zijn vastgelegd in een
medezeggenschapsreglement, waarin de inspraak van personeel en ouders op de besluitvorming
is vastgelegd. In een MR hebben leerkrachten en ouders zitting. Het aantal leden is afhankelijk van
de grootte van de school. De MR van de school wordt gevormd door twee ouders en twee
leerkrachten. Voor meer informatie over de MR verwijzen we u naar de website van de school.
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Informatievoorziening gescheiden ouders
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de
manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De
school heeft daarom in een protocol vastgelegd hoe de wettelijke regels worden toegepast. De
school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders.
Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen
hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders
zijn dan ook gezamenlijk welkom bij ouderavonden en tien minuten gesprekken. In overleg met de
directeur kan daarvan worden afgeweken. Verdere informatie vindt u in het protocol dat u kunt
vinden op de website van de school.
Meldcode en aandachtsfunctionaris
Elke organisatie die werkt met ouders en/of kinderen is verplicht om een meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling te hanteren. Vanwege deze meldcode zijn er op onze school
gecertificeerde aandachtsfunctionarissen aanwezig. De aandachtsfunctionaris heeft kennis en
inzicht rond het signaleren van kindermishandeling, huiselijk geweld, het handelen en werken met
de meldcode. Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk
geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de aandachtsfunctionaris. Het
stappenplan van de meldcode biedt hen houvast bij die afweging.
Contactpersonen en vertrouwenspersonen
Overal waar gewerkt wordt zijn weleens misverstanden, of worden af en toe fouten gemaakt. Op
onze school is dat niet anders. Zit je iets dwars, heb je een probleem of klacht? Je kunt ergens
terecht!
Klachten
We hebben een procedure voor klachten en onvrede. De procedure bestaat uit de volgende
stappen:
• Overleg eerst met de directbetrokkene, de leerkracht(en). De ervaring leert dat op dit niveau de
meeste zaken naar tevredenheid worden opgelost. Lukt dit niet, dan volgt:
• Overleg met directie. Bij onvoldoende resultaat volgt:
• Overleg met de interne contactpersoon. Bij onvoldoende resultaat volgt:
• Inschakeling externe vertrouwenspersoon. Bij onvoldoende resultaat volgt:
• Indiening van de klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie.
Als leerling of ouder kun je ook altijd rechtstreeks naar de interne contactpersoon met een zorg of
probleem. De interne contactpersoon zal dan samen bespreken welke weg je het beste kunt
volgen. Je kunt ook op elk moment terecht bij de externe vertrouwenspersoon.
Contactpersoon en vertrouwenspersoon
Bij klachten, zorgen of problemen komen soms de interne contactpersoon en/of de externe
vertrouwenspersoon in beeld. Zij zijn beide belangrijk, maar hebben een verschillende taak.
• De interne contactpersoon is iemand op school. Hij of zij is dichtbij, snel te bereiken en
gemakkelijk aanspreekbaar.
• De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk: iemand van buiten de school én buiten het
schoolbestuur. Hij of zij staat meer op afstand en is objectiever. De interne contactpersoon kan
advies vragen aan de externe vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld over hoe zaken het beste
aangepakt kunnen worden en wat de juiste procedure is in bepaalde situaties. De contacten met
contactpersoon en vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk.
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Wat doet de interne contactpersoon?
Een contactpersoon is binnen de school een aanspreekpunt voor zowel leerlingen als voor ouders
en leerkrachten. De contactpersoon heeft verschillende taken: • Hoort het probleem aan en geeft
advies.
• Verwijst eventueel naar de externe vertrouwenspersoon.
• Neemt in overleg contact op met ouders, directie of andere directbetrokkenen.
• Bemiddelt, behalve in het geval van seksuele intimidatie. Bij seksuele intimidatie wordt direct
doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon.
• Neemt initiatieven voor preventie.
• Bemiddelt en zoekt naar oplossingen.
• Geeft voorlichting en doet beleidsaanbevelingen.
• Helpt ook (bijvoorbeeld met doorverwijzing) zonder de inhoud van de klacht te kennen.
De interne contactpersoon van onze school is Rozanne Veldhoven (bouwcoördinator en leerkracht
van groep 8) Als het nodig is, kan de interne contactpersoon je doorverwijzen naar de externe
vertrouwenspersoon.
Wat doet de externe vertrouwenspersoon?
De externe contact personen van de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker zijn:
 Mevr. E. Gransjean (huisarts in Pijnacker) tel. 015-3692575
 Mevr. M. Hilkemeijer tel. 015-3696667.
De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en wordt door het bestuur benoemd. Als het
probleem op school en binnen het bestuur intern niet kan worden opgelost, dan is er een rol voor
de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
• Ondersteunt en begeleidt.
• Voert gesprekken met betrokkenen.
• Verwijst zo nodig naar hulpverlenende instanties.
• Biedt ondersteuning bij het indienen van een klacht naar de onafhankelijke
vertrouwenscommissie.
• Bemiddelt eventueel tussen klager en aangeklaagde.
• Geeft voorlichting en doet beleidsaanbevelingen.
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7. Kwaliteitsbeleid
Onze school voert een actief kwaliteitsbeleid. We maken hierbij onderscheid tussen het bewaken
van de kwaliteit en het verbeteren van de kwaliteit.
Bewaken van de kwaliteit
We hanteren verschillende middelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit bewaakt wordt in de
dagelijkse praktijk:
 Jaarlijkse evaluatie met het team.
 De methode-onafhankelijke toetsen (cito) en methode afhankelijke toetsen.
 Het leerlingvolgsysteem.
 Leerling- en groepsbesprekingen, waarin ´zorgleerlingen´ telkens terugkomen.
 Groepsoverzichten waarin staan aangegeven welke behoeften de kinderen nodig hebben.
 Functioneringsgesprekken met de leerkrachten en de daaraan gekoppelde klassenbezoeken door
de directeur.
 Directie en intern begeleider functioneren als coach van de leerkrachten. Tevens hebben zij een
controlerende en begeleidende taak ten aanzien van de klassenorganisatie, klassenmap, toetsmap
e.d.
 Schoolplan, schoolgids, jaarverslag.
 Nieuwe leerkrachten worden begeleid door een collega die als mentor fungeert. Daarnaast is er
extra begeleiding door de Opleider in de school.
 Oudergesprekken.
 Contacten oudervereniging en medezeggenschapsraad.
 Ouder- leerling- en personeelstevredenheidsonderzoek.
Verbeteren van de kwaliteit:
Iedere vier jaar maakt de school een schoolplan, waarin de plannen staan beschreven voor vier
jaar. Dit schoolplan staat op de website. In 2019 hebben wij het schoolplan 2019-2023 opgesteld
en jaarlijks wordt op basis hiervan een jaarplan geschreven. Daarnaast maken wij gebruik van een
jaarverslag waarin het betreffende schooljaar wordt geëvalueerd.
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8. De resultaten van ons onderwijs
In de acht jaar dat een kind op de Johannesschool zit, zal het een hele ontwikkeling doormaken.
We proberen die ontwikkeling zo goed mogelijk te volgen en te stimuleren. Het eindniveau van
een kind na acht jaar basisschool wordt mede bepaald door drie elementen:
 De capaciteiten van het kind.
 De thuissituatie.
 De kwaliteit van het onderwijs op school.
Wat betreft de capaciteiten van het kind kunnen we weinig invloed uitoefenen. We gebruiken die
capaciteiten als basis om het kind zo ver mogelijk te brengen. De thuissituatie is een niet te
onderschatten factor in de leerontwikkeling van het kind. De kwaliteit van het onderwijs is de
verantwoordelijkheid van de school. We proberen een optimale leeromgeving te bieden, die
aansluit bij de mogelijkheden van het kind. Hierbij maken we gebruik van verschillende
´instrumenten´:
 De groepsplannen, waarin de onderwijsbehoeften van de kinderen beschreven staat.
 Differentiatie in instructie en verwerking.
 Een goed pedagogisch klimaat.
 Een goedlopende schoolorganisatie.
 Externe hulporganisaties.
 Een goed contact met ouders.
Eindtoets
Alle basisscholen in Nederland zijn verplicht om in groep 8 een eindtoets af te nemen. Er zijn
diverse ‘goedgekeurde’ eindtoetsen waar je als school een keuze in kunt maken. Op de
Johannesschool hebben we gekozen voor de IEP-eindtoets, van bureau ICE. De ‘IEP’ is een toets
die verdeeld is over 2 dagen, van elk twee uur. De uitslag wordt weergegeven in een puntenaantal,
tussen de 50 en 100 en er wordt een schooladvies bij gegeven.
Schoolkeuze voortgezet onderwijs
In overleg met de ouders kijken de leerkracht van groep 7 en 8 welk vervolgonderwijs wenselijk is
voor het kind. Het advies wordt bepaald door de resultaten op school en het beeld dat de school
van het kind heeft. Ook belangrijk zijn de mogelijkheden die de leerkrachten voor het kind zien en
de wensen die de ouders en het kind zelf hebben. De ouders beslissen uiteindelijk naar welke
vervolgschool hun kind gaat. Om de ouders in algemene zin te informeren, organiseren we een
ouderavond in de maand november, waarop aandacht besteed wordt aan de diverse vormen van
Voortgezet Onderwijs. De ouders van alle schoolverlaters ontvangen verder een brochure van het
Ministerie van Onderwijs waarin uitgebreide informatie staat over alle mogelijke schooltypen. Ook
met de kinderen wordt de nodige aandacht aan de komende schoolkeuze besteed. Bijvoorbeeld
door gesprekken in de groep en door een aantal groepsbezoeken aan scholen voor Voortgezet
Onderwijs in de omgeving.
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9. Praktische informatie
Acties
In de loop van een schooljaar wordt regelmatig een beroep gedaan op de hulp van basisschoolkinderen voor het welslagen van allerlei inzamelingsacties. Juist door hun enthousiasme en inzet bepalen zij vaak het succes van een dergelijke actie. Toch menen wij dat we het meedoen aan deze
acties moeten beperken. Als school hebben we ervoor gekozen om één keer per jaar een goed
doel uit te zoeken, waar we ons met de hele school voor inzetten. Via de Nieuwsbrief houden we
ouders op de hoogte van de keuze van de actie en de activiteiten die daaruit voortkomen. Naast
het jaarlijks gekozen goede doel doet groep 8 in de maand oktober jaarlijks mee aan de kinderpostzegelactie en brengt iedere groep een keer een bezoek aan woonzorgcentrum De Weidevogelhof, omdat we het belangrijk vinden om samen met onze leerlingen maatschappelijk betrokken
te zijn bij onze buurt.
Afval
Op school besteden we ook aandacht aan de afvalproblematiek. Met de kinderen willen we proberen de hoeveelheid afval zoveel mogelijk te beperken. Op de eerste plaats betekent dat zuinig omgaan met materialen. Daarnaast willen we het afval zoveel mogelijk scheiden. Oud papier en plastic worden apart ingezameld. Verder staat in de entree van de bovenbouw een blauwe batterij
box, waar de kinderen lege batterijen in kunnen stoppen. In samenwerking met de gemeente
wordt er tijdens lessen aandacht besteed aan de afvalproblematiek. Groep 6 krijgt een voorlichtingsles en groep 4 verzamelt samen met groep 8 één keer per jaar afval in en rondom de school.
De oudervereniging ondersteunt dit project.
Doppers
We vinden het op de Johannesschool belangrijk om zorgvuldig met het milieu en onze leefomgeving om te gaan. En een Dopperfles voor ieder kind helpt daarbij! Met ieder een eigen Dopper stimuleren we de kinderen om meer water te drinken en produceren we met elkaar minder PMDafval (zoals drinkpakjes). Jong geleerd is oud gedaan! Op de eerste schooldag krijgen de kinderen
een eigen Dopper, waarin ze iedere dag hun drinken mee naar school kunnen nemen.
Excursies/schoolreisje
In de loop van het schooljaar worden excursies voor de verschillende groepen georganiseerd.
Vaak houden deze educatieve excursies verband met onderwerpen binnen het vak wereldoriëntatie. De schoolreisjes en sommige excursies worden betaald uit de ouderbijdragen. Hulp van
ouders om kinderen te begeleiden is vaak noodzakelijk om een dergelijk uitstapje te kunnen organiseren.
Inloop in de school
De deuren van de school gaan in de ochtend om 8.20 uur open. We verzoeken de ouders / verzorgers van de kinderen van groep 5 t/m 8 om bij de schooldeur alvast gedag te zeggen, om de
zelfstandigheid van de kinderen te stimuleren.
Fotograaf
Van alle kinderen worden in de eerste helft van het schooljaar groeps- en portretfoto's gemaakt.
Broertjes en zusjes die op de Johannesschool zitten, mogen ook samen op de foto.
U bent vanzelfsprekend vrij deze foto's wel of niet te kopen.
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Gevonden voorwerpen
Om de kans te vergroten dat verloren spullen toch weer bij de eigenaar terugkomen, staat in
elke garderobe een bak. Daarin worden de spullen verzameld die gevonden zijn. Als zich na verloop van tijd niemand meldt als eigenaar van de gevonden voorwerpen, dan gaan deze naar het
goede doel.
Jaarkalender
Om u tijdig op de hoogte te stellen van activiteiten, vakanties, studiedagen en dergelijke wordt er
aan het begin van elk schooljaar een jaarkalender op de website geplaatst. Op deze kalender vermelden we zo volledig mogelijk alle schoolactiviteiten. Natuurlijk kan het voorkomen dat bepaalde
zaken niet een jaar van tevoren vastgelegd kunnen worden. Zodra een activiteit of vrije dag ingelast wordt brengen we u zo vroeg mogelijk hiervan op de hoogte via onze Nieuwsbrief, zodat u
hiermee rekening kunt houden.
Medicijnverstrekking
Volgens ons protocol medicijnverstrekking mogen wij zonder schriftelijke toestemming van
de ouders/verzorgers geen medicijnen aan de kinderen toedienen. Dit geldt niet alleen voor medicijnen op recept, maar ook voor oordruppels en paracetamol of kinderaspirine. Formulieren voor
toestemming zijn te downloaden vanaf de website en zijn ook via de leerkrachten te verkrijgen.
Mobiele telefoons
Wij realiseren ons heel goed dat de mobieltjes niet meer weg te denken zijn in deze tijd. Op
school hebben wij hier wel een aantal afspraken over gemaakt. Mobiele telefoons mogen niet
aan staan onder schooltijd. Als een mobieltje toch afgaat, wordt deze ingeleverd bij de leerkracht en kunnen ouders de telefoon bij de leerkracht ophalen. Het meenemen van mobiele telefoons gebeurt op eigen risico.
Opleiden in de school
Alle SKOP-scholen nemen deel aan het project ‘Opleiden in de School’. Naast studenten van andere studierichtingen, geven we daarmee studenten van Pabo Thomas More uit Rotterdam, de gelegenheid praktijkervaring op te doen. De gedachte achter dit project is dat het verwerven van de
competenties die nodig zijn om een goede leraar te worden, het best in de praktijksituatie van de
basisschool te leren zijn. In de praktijk betekent dat, dat er regelmatig studenten het hele jaar
door stage lopen op de school. Naast de mentoren, die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding
in de groep, worden de studenten ook begeleid door de ‘Opleider in de school’. Taak van de Opleider is onder meer het ondersteunen van de mentoren, begeleiden van de studenten en contact
onderhouden met de Pabo. Opleider in de school op de Johannesschool is Alice van Ruiten.
Ouderhulp
Als school vinden we het fijn als ouders bereid zijn om in de school te helpen. Geregeld wordt er
door de leerkrachten een beroep gedaan op de hulp van ouders, bijvoorbeeld tijdens knutselochtenden of bij uitjes. Ook de oudervereniging doet geregeld een beroep op de ouders; in de nieuwsbrief of in de ouderhulp-appgroep (waarvoor u zich kunt aanmelden) staan activiteiten waarvoor
ouderhulp gezocht wordt. Wij stellen de hulp van ouders zeer op prijs. Om er echter voor te zorgen dat we op een goede manier met elkaar kunnen samenwerken hebben we een aantal regels:
 Als ouders in de school helpen, zien wij graag dat zij de sfeer in de school respecteren en de uitgangspunten van de school onderschrijven.
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 Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich correct gedragen tegenover andere kinderen,
hulpouders en leerkrachten. U mag kinderen die dat even vergeten zijn daar best op aanspreken.
In het geval dat kinderen zich niet correct gedragen en niet willen luisteren, stellen wij het zeer op
prijs wanneer u de verantwoordelijke leerkracht hierover informeert.
Oud papier
De scholen in de wijk Koningshof houden samen met de tafeltennisvereniging Pijnacker en de bewonersvereniging Koningshof een gezamenlijke oud-papieractie. Zeven dagen per week staat er
een oud papier container op het parkeerterrein tegenover de sportzaal aan de Rivierenlaan.
Daar kunt u terecht met uw oud papier. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan de Johannesschool.
Overblijf
Op school bestaat de mogelijkheid uw kind te laten overblijven. De organisatie daarvan is in handen van Overblijfvereniging Knabbel en Babbel. Wilt u uw kind(eren) over laten blijven, dan dient u
lid te worden van de overblijfvereniging, ook als u uw kind slechts incidenteel wilt laten overblijven. Informatie kunt u inwinnen bij de coördinator: Mechelina van der Smit, tel: 015-3696235.
Registratie en aanpak
De veiligheidsrisico’s in de scholen worden met behulp van een Risico Inventarisatie en Evaluatie
jaarlijks gecontroleerd, waarna tekortkomingen worden aangepakt. Ongelukjes, bijvoorbeeld op
het schoolplein, worden geregistreerd en besproken in overleg. Indien nodig wordt actie ondernomen. Landelijk is er op dit moment veel aandacht voor het herkennen en voorkomen van geweld.
Van dergelijke situaties is op onze scholen nu nog geen sprake en bijzondere maatregelen zijn dan
ook niet noodzakelijk. Om te bepalen of daarin een kentering plaatsvindt en specifiek op dit onderwerp gerichte actie wel nodig is, zullen situaties waarin sprake is van verbaal en fysiek geweld
tussen kinderen onderling, tussen kinderen en leraren en tussen ouders en leraren ook geregistreerd worden. Op basis van deze gegevens zullen, indien daartoe aanleiding bestaat, maatregelen genomen worden.
Schoolmelk/fruitdag
De kinderen kunnen gebruik maken van de schoolmelkvoorziening van Campina. Uiteraard zijn
hier kosten aan verbonden. Een aanmeldingsformulier kunt u opvragen via Campina.nl, u kunt er
ook een pakken van de kast bij de kleutergroepen. In verband met aanvulling van de voorraad is er
op elke maandag na een vakantie geen schoolmelk. Op dinsdag, donderdag en vrijdag is er een
fruitdag en worden de leerlingen verzocht om fruit mee naar school te nemen, i.p.v. een koek.
Schoolongevallenverzekering
Door het schoolbestuur is een schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze collectieve
schoolongevallenverzekering is van kracht tijdens verblijf op school en tijdens het gaan van en
naar school. Ook bestaat er dekking tijdens door de school georganiseerde schoolreizen, kampen, excursies, kerkbezoek, sportbeoefening en andere door de school georganiseerde activiteiten. De ongevallenverzekering dekt geen schade aan kleding, brillen, fietsen e.d.
De verzekerde bedragen zijn als volgt:
Uitkering bij overlijden
€ 2500,00
Maximale uitkering bij algehele blijvende invaliditeit
€ 25000,00
Geneeskundige hulp per element
€ 1000,00
Tandheelkundige hulp per element
€ 1000,00
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Deze verzekering kent geen eigen risico.
Verder is een schadeverzekering voor inzittenden afgesloten. Deze verzekert het personeel en
ouders die tijdens schoolactiviteiten met de eigen auto anderen vervoeren. Verzekerd zijn alle
inzittenden, die zich op het moment van een ongeval in de auto bevinden.
Om een beroep op deze verzekeringen te doen, kan bij de schoolleiding een meldingsformulier
gevraagd worden. Dit formulier dient opgestuurd te worden naar Aon bv.
Schooltijden schooljaar 2019 – 2020
Ochtend:
08.30 – 12.00 uur
Middag:
13.15 – 15.15 uur

Woensdag:

08.30 – 12.15 uur

De jongste kleuters (groep 1) zijn op woensdag vrij. De groep 2-leerlingen zijn om de woensdag
vrij. Deze woensdagen (en overige studiedagen) staan op de jaarkalender vermeld. Ook staat op
de jaarkalender af en toe vermeld dat we een dag continurooster hebben; op die dag zijn de kinderen van 8.30 tot 14.00 uur op school en lunchen zij allemaal op school met de leerkracht.
Schoolwerkweek
Voor de kinderen van groep 8 wordt jaarlijks een schoolwerkweek georganiseerd. De kosten van
deze werkweek komen voor het grootste deel ten laste van de ouders. We streven ernaar tijdens
deze week in een plezierige sfeer de onderlinge relaties wat verder uit te diepen.
Het programma is daarbij meer middel dan doel. Dat programma bestaat in grote lijnen uit:
speurtochten, bosspelen, sport en spel, toneelspel en kringgesprekken. Om de groep goed te
kunnen begeleiden, waaronder we ook de zorg voor het eten rekenen, kunnen we niet zonder
de hulp van enkele ouders.
Schorsing en verwijdering
Hoewel dit in de praktijk zelden voorkomt, zijn er ook regels indien de school een leerling de
toegang wil ontzeggen. De wetgever verplicht ons u ook over de dan te hanteren procedure in
deze schoolgids te informeren. Indien sprake is van ernstig wangedrag kan een schoolbestuur
zich genoodzaakt zien om een leerling te schorsen of te verwijderen. Schorsing is aan de orde
wanneer bestuur of directie direct moeten optreden en er tijd nodig is om een oplossing te zoeken.
Een besluit tot verwijdering kan alleen door het schoolbestuur genomen worden. Een dergelijke
beslissing moet met grote zorgvuldigheid worden genomen. Daarom dienen in ieder geval de
volgende regels in acht genomen te worden:
 Het bestuur hoort de betrokkenen.
 Het bestuur heeft de plicht om een andere school te zoeken.
 Deze verplichting komt te vervallen, wanneer het bestuur er na een periode van acht weken niet in geslaagd is een andere school te vinden.
 De ouders ontvangen een gemotiveerd schriftelijk besluit.
 Ouders kunnen beroep aantekenen tegen een besluit tot schorsing of verwijdering,
waarna het bestuur verplicht is hen over dit bezwaarschrift te horen en binnen vier weken opnieuw een besluit te nemen.
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Snappet
Op de Johannesschool gelden de volgende en regels bij het gebruik van de tablets van Snappet:
 Vanaf groep 5 krijgt iedere leerling een tablet in bruikleen;
 Er wordt uitsluitend op school met de tablet gewerkt en de tablet mag niet mee naar huis worden genomen;
 Als de tablet stuk gaat, ruilt de school deze kosteloos om voor een andere tablet;
 Voor de tablets heeft de school een borg betaald van € 150,-. Als een leerling de tablet expres
kapot maakt of de tablet gaat stuk door onzorgvuldig handelen van de leerling, zal deze borg op de
ouders/verzorgers verhaald worden;
 Ouders/verzorgers zorgen zelf voor een setje oordopjes;
 De tablet gaat aan het einde van het schooljaar mee naar het volgende schooljaar. Na groep 8
worden de tablets ingeleverd.
Sponsoring
De SKOP heeft, na instemming van de GMR, het beleid ten aanzien van sponsoring en werving
van gelden vastgesteld. Binnen de kaders van dit beleid kunnen de afzonderlijke scholen met instemming van de eigen MR gebruik maken van de mogelijkheden om uit andere bronnen geld te
werven. Uiteraard worden giften geaccepteerd en soms ingehaakt op initiatieven van het bedrijfsleven. Incidenteel en onder voorwaarden kunnen betaalde advertenties in de Nieuwsbrief
worden geplaatst.
Sport/schooltoernooien
Aan het einde van ieder schooljaar wordt een sport-en- speldag gehouden. Tevens kunnen de
leerlingen in de loop van het jaar meedoen aan de door de verschillende sportverenigingen georganiseerde schooltoernooien. De kinderen kunnen zich hiervoor, na toestemming van hun ouders, schriftelijk aanmelden. Voor de begeleiding van de kinderen wordt dan een beroep op de
ouders gedaan. De coördinatie is in handen van de sportcommissie.
Team4Talent
Onze school werkt geregeld samen met Team4Talent, een organisatie binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp, die activiteiten organiseert voor kinderen in de gemeente. Deze activiteiten kunnen
onder of na schooltijd plaatsvinden.
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-2020
Vakanties
Herfstvakantie
Maandag 21 okt t/m vrijdag 25 okt 2019
Kerstvakantie
Maandag 23 dec 2019 t/m vrijdag 3 jan 2020
Voorjaarsvakantie
Maandag 24 feb t/m vrijdag 28 feb 2020
Goede vrijdag / Paasmaandag
Vrijdag 10 april en Maandag 13 april 2020
Meivakantie
Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaartvakantie
Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren
Maandag 1 juni 2020
Zomervakantie
Maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020
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Studiedagen
Op studiedagen zijn alle leerkrachten op school voor deskundigheidsbevordering, de leerlingen
zijn op die dagen vrij.
Studiedag 1:
vrijdagmiddag 20 september 2019, vanaf 12.00 uur
Studiedag 2:
vrijdag 18 oktober 2019
Studiedag 3:
woensdag 6 november 2019
Studiedag 4:
maandag 2 maart 2020
Studiedag 5:
dinsdag 2 juni 2020
Studiedag 6:
vrijdag 3 juli 2020
Verjaardagen
De kinderen die jarig zijn, mogen in de groep trakteren. De ouders van de groep 1-2 kinderen
kunnen op het einde van de ochtend bij het vieren van de verjaardag aanwezig zijn. De groepen
3 t/m 8 vieren de verjaardag met elkaar zonder ouders. De ouders van groep 3 t/m 8 mogen een
fototoestel aan de leerkracht afgeven, zodat er eventueel een foto gemaakt kan worden tijdens
het trakteren in de groep. Er wordt geen traktatieronde langs alle leerkrachten gehouden. Ouders van kinderen met een bepaald dieet vragen we om aan de groep-leerkracht een `trommeltje` met een eigen traktatie in bewaring te geven. Verder verzoeken wij u om uitnodigingen voor
kinderfeestjes buiten schooltijd uit te (laten) delen om eventuele teleurstellingen in de klas te
voorkomen.
Verlofaanvraag / schoolverzuim
Bij schoolverzuim vanwege ziekte, doktersbezoek enz. verzoeken wij u vriendelijk dit voor het begin van de schooltijd even door te geven. Vierjarige kleuters zijn nog niet leerplichtig. Als u hen
een dagje wilt thuis houden, hoeft u dat alleen maar te melden, via een aanvraagformulier.
Vijfjarige kleuters mogen per week 5 uur verzuimen. Hier moeten echter wel gegronde redenen
voor zijn. Deze uren mogen niet opgespaard worden en op een ander moment opgenomen worden. De overige leerlingen zijn volledig leerplichtig.
Er bestaat een landelijke leerplichtwet, waarin is vastgelegd dat kinderen onderwijs moeten volgen. Alleen voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan de directeur van de school extra verlof
verlenen. Bij de directeur zijn aanvraagformulieren voor extra verlof verkrijgbaar. Betreft de verlofaanvraag maximaal 10 dagen, dan beslist de directeur hierover. In andere gevallen wordt de
leerplichtambtenaar van de gemeente erbij betrokken. Als ouders/verzorgers het niet met de beslissing eens zijn, kunnen zij hiertegen in beroep gaan.
Er kan geen verlof gegeven worden in geval van:
 Familiebezoek buitenland.
 Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
 Het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden.
· Een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te
gaan.
 Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
 Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.
 Als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.
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Verder kan alleen voor bepaalde gewichtige omstandigheden vrij worden gevraagd. Denk hierbij
aan:
 Een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren.
 Verhuizing: maximaal 1 dag.
 Bijwonen van huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m 3e graad: 1 of maximaal 2 dagen, afhankelijk van de plaats waar het huwelijk wordt gesloten.
 Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten: in de 1e graad: maximaal 4 dagen, in de 2e
graad maximaal 2 dagen, in de 3e of 4e graad maximaal 1 dag.
 Overlijden van ouders, bloed- of aanverwanten
 Het 12½ -, 25-, 40-, 50-, en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 1 dag.
Een aanvraag van verlof moet u minimaal vier weken van tevoren bij de schoolleiding indienen. In
geval van overlijden meldt u dit uiterlijk twee dagen na het ontstaan van de verhindering van de
leerling. Bij afwezigheid van de jongste kleuters, die nog 4 jaar (en dus niet leerplichtig) zijn, vinden de leerkrachten het prettig hiervan van tevoren op de hoogte te zijn. Uw kind wordt leerplichtig op de eerste van de maand, volgend op de vijfde verjaardag van uw kind. Wanneer uw kind ziek
is of naar een tandarts of dokter moet, stellen wij het op prijs wanneer u voor schooltijd even belt
of een briefje laat bezorgen. Indien een leerling met verlof gaat zonder dat daarvoor toestemming
is verleend, is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Dit verzuim wordt doorgegeven aan de
gemeentelijke leerplichtambtenaar.
Voor- en naschoolse opvang
Veilig ontmoeten, ontdekken, spelen, leren
en groeien. Voor professionele kinderopvang bent u in Pijnacker-Nootdorp bij SkippyPePijN aan het juiste adres. Wij bieden
uw kind de optimale gelegenheid te ontmoeten, te ontdekken, te groeien en zich in een rijke leeromgeving al spelend te ontwikkelen.
Zonder zorgen over uw kinderen kunt u zich als ouder en opvoeder zo ook zelf maximaal ontplooien. Daarom kiest u voor SkippyPePijN. Informatie en inschrijfformulieren voor de voor- en naschoolse opvang zijn op school beschikbaar of via www.skippypepijn.nl.
Speelgoedmiddag bij de groepen 1-2
Er is in de groepen 1-2 een aantal dagdelen per jaar vastgesteld waarop het speelgoedochtend of middag is. De kinderen mogen deze ochtend/middag speelgoed van huis meenemen om op school
mee te spelen. Pistolen, geweren en dergelijk speelgoed mogen niet mee naar school genomen
worden. Probeer ook geen kleine spulletjes mee te geven, dit kan snel kwijtraken.
Veiligheid op school
In geval van nood is er voor de school een ontruimingsplan aanwezig. Daarnaast hebben we zes
teamleden die Bedrijfs Hulp Verlener zijn (BHV-er). Zij volgen elk jaar de herhalingscursussen. Verder krijgen alle kinderen aan het begin van het schooljaar een ‘noodformulier’ waarop ouders kunnen aangeven wie wij moeten bellen in geval van nood. Ook kunnen op dat formulier andere dingen aangegeven worden, die voor ons van belang zijn om te weten in geval van nood. Binnen de
SKOP vinden we het belangrijk dat kinderen, leraren en ouders zich thuis voelen op school. Om dat
mogelijk te maken wordt groot belang gehecht aan veiligheid. Dat begrip omvat zowel de lichamelijke veiligheid als wel de geestelijke veiligheid. Onze scholen moeten in alle opzichten een veilige
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omgeving bieden. Daar mag u ons op aanspreken. Wij streven ernaar om de buitendeur van de
school gesloten te houden, zodat niemand er van buitenaf zomaar in kan.
Vrijdagtheater
Een aantal keer per jaar sluiten we de week af in het zogeheten Vrijdagtheater. Tijdens dit Vrijdagtheater laten de groepen bij toerbeurt zien waar ze in de klas mee bezig zijn. Ouders zijn
hierbij van harte welkom op de dagen dat uw eigen kind met het Vrijdagtheater meedoet. Op de
jaarkalender en in de nieuwsbrief kunt u de data van het Vrijdagtheater terugvinden. Het theater vindt plaats in de gemeenschappelijke ruimte. De deur zal om 14:35 uur opengaan en om
14:45 uur zullen de groepen starten.
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10. Adressen
Het volledige adres van de school luidt:
Johannesschool
Duivestein 27
2641 LG Pijnacker
Tel: 015 – 369 37 12
E-mail:info@johannesschoolpijnacker.nl
www.johannesschoolpijnacker.nl
Directeur:

Mw. Imke Breteler

Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker ( SKOP)

Algemeen directeur: Dhr. Henk Hooymans
Het correspondentieadres van de SKOP is:
Meidoornlaan 2, 2641 CB Pijnacker, tel. 015-3694066
E-mail: info@skoppijnacker.nl
Website : www.skoppijnacker.nl
Medezeggenschapsraad
Contactpersoon:

Sanne Klijn
mr@johannesschoolpijnacker.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Leden vanuit de Johannesschool: Mijke Deweer (leerkracht)
Bestuur Oudervereniging:
Contactpersonen:

Nicole van Winden
ov@johannesschoolpijnacker.nl

Rijksinspectiekantoor Zoetermeer,
info@owinsp.nl,
www.onderwijsinspectie.nl , tel. 0800-8051 (gratis)
Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West
Postbus 339
2700 AH Zoetermeer
Contactbureau: 088-054999
GGD Zuid-Holland West
Postbus 6080
2702 AB Zoetermeer, tel. 079-3430888
Vestiging Delft, tel. 015-2564438
Onderwijs Advies
Van Beeckstraat 62
2722 BV Zoetermeer, tel. 079 - 3295600.
e-mail: info@onderwijsadvies.nl
Schoolgids 2019-2020 Johannesschool

pagina -32 -

Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Delft e.o.
Coördinator: Dhr. J. de Grauw
Postbus 698, 2600 AR Delft
e-mail: jdegrauw@wsnsdelft.nl
Leerplichtambtenaar gemeente Pijnacker-Nootdorp:
Mw. M. Fengler en Mw. N. Rietveld tel. 015-3626262
Vertrouwensinspecteur tel. 0900-13111
Vertrouwenspersoon
Mw. M. Hilkemeijer
Mw. E Gransjean (ongewenste intimiteiten)

tel. 015-3696667
tel. 015-3692575

Centrum voor Jeugd en Gezin
Telefoon: 088 - 054 99 00
Gantellaan 13-21
Maatschappelijk werk: elke maandag van 9.00 - 10.00 uur
Informatiepunt Opvoeden (op afspraak): elke woensdag van 9.30 - 10.30 uur
Vrij inloopspreekuur: elke donderdag van 12.30 – 13.30 uur
Overblijfvereniging Knabbel en Babbel
Coördinator voor Johannesschool: Mw. Mechelina van der Smit,
tel. 015-3696235 of 06-24220538
(bereikbaar voor afmelden tussen 8.00 en 8.30 uur)
Stichting Kinderopvang Pijnacker
Postbus 39
2640 AA Pijnacker, tel. 015-3695021
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E-mailadressen van de personeelsleden
Alice van Ruiten

alicevruiten@johannesschoolpijnacker.nl

Imke Breteler

directie@johannesschoolpijnacker.nl

Anne-Marieke Kesseler

anne-mariekekesseler@johannesschoolpijnacker.nl

Michelle van der Kooij

michellevdkooij@johannesschoolpijnacker.nl

Jacqueline Spitteler

jacquelinespitteler@johannesschoolpijnacker.nl

Katja Ruesen

katjaruesen@johannesschoolpijnacker.nl

Marcella van der Sluis

marcellavdsluis@johannesschoolpijnacker.nl

Suzanne Hoogeveen

suzannehoogeveen@johannesschoolpijnacker.nl

Mijke Deweer

mijkedeweer@johannesschoolpijnacker.nl

Lisa Agter

lisaagter@johannesschoolpijnacker.nl

Rachel van der Vliet

rachelvdvliet@johannesschoolpijnacker.nl

Ronald Struijk

ronaldstruijk@johannesschoolpijnacker.nl

Rozanne Veldhoven

rozanneveldhoven@johannesschoolpijnacker.nl

Sanne Klijn

sanneklijn@johannesschoolpijnacker.nl

Sema Karadavut

semakaradavut@johannesschoolpijnacker.nl

Joke van den Bogaerdt

administratie@johannesschoolpijnacker.nl

Thera van der Helm

theravdhelm@johannesschoolpijnacker.nl

Schoolgids 2019-2020 Johannesschool

pagina -34 -

Schoolgids 2019-2020 Johannesschool

pagina -35 -

