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Welkom!
Voor u ligt de schoolgids van IKC De Lente in Abbenes. Deze schoolgids is in eerste instantie bedoeld
voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen. Daarnaast kunnen ouders, die overwegen om hun
kind op onze school aan te melden, zich middels deze gids oriënteren op onze school en ons onderwijs.
In deze gids informeren wij u zo volledig mogelijk. Naast algemene informatie en praktische
aangelegenheden gaan wij in op de plannen die we hebben voor het komende schooljaar. U kunt lezen
hoe wij er zorg voor dragen dat we kwalitatief goed onderwijs bieden, waarbij we openstaan voor
vernieuwingen.
Onze school hecht veel waarde aan de betrokkenheid en participatie van u als ouder. Ouders zijn op
allerlei manieren betrokken bij onze school. Ouders helpen actief mee bij activiteiten en/of denken
mee over ons onderwijs.
Deze schoolgids is door de medezeggenschapsraad goedgekeurd en wordt uitgereikt bij inschrijving
van nieuwe leerlingen.
De gids kan worden gedownload via de website www.ikcdelente.nl. Een papieren versie is op verzoek
verkrijgbaar op school.
Wanneer u tijdens het lezen van deze gids vragen, opmerkingen of suggesties hebt, nodigen wij u uit
om daarover in gesprek te gaan.
Wij wensen u veel leesplezier.
Team IKC De Lente
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ALGEMENE INFORMATIE
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Langerak 42
2157 PG Abbenes
Telefoon: 0252-544359
E-mail: info@ikcdelente.nl
Website: www.ikcdelente.nl

Directie
Marijke van Agteren
e-mail: directie@ikcdelente.nl

Schooltijden
Groep 1 t/m 8

Maandag, dinsdag en donderdag
08.30 uur – 12.00 uur
13.00 uur – 15.15 uur
Woensdag en vrijdag
08.30 uur – 12.15 uur

Bestuur
IKC De Lente is één van de 17 scholen van de Stichting Meer Primair.
De dagelijkse leiding berust bij het College van Bestuur, mevrouw M. Vendel en de heer C.E. Niezing.
Het adres van het bestuurskantoor is:
Gebouw “De Burgemeester”
Burgemeester Pabstlaan 10 D1
2131 XE Hoofddorp
Website: www.meerprimair.nl

Medezeggenschapsraad (MR)
Inge de Kooker (leerkracht groep 67/8/)
Voorzitter: Hans van Hees
E-mail: hvhees@clb.nl

Oudervereniging
Mandy van der Plas (voorzitter)
Secretaris
E-mail: or@ikcdelente.nl
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DE SCHOOL
Naam
De naam ‘De Lente’ staat voor de fase waarin onze leerlingen zich bevinden. Hun ‘lentejaren’ brengen
zij door in ons integraal kindcentrum (IKC). De lente staat voor een periode in het jaar waarin alles gaat
groeien en bloeien. De periode van het leven, het deel dat kinderen bij ons op het IKC doorbrengen
gebeurt dat ook. Onze leerlingen groeien letterlijk en figuurlijk. Natuurlijk worden zij groter maar zij
groeien ook cognitief en in hun algemene ontwikkeling. Zij ‘bloeien’ doordat zij een mooie tijd bij ons
in het IKC doormaken waar hun talenten tot uiting zullen komen.

Ligging van de school
In het zuidelijkste puntje van de Haarlemmermeer vindt u ons geheel gerenoveerde schoolgebouw.
Het is gelegen in het kleinschalige dorp Abbenes. De school staat hier in een rustige en landelijke
omgeving. Een mooie plek en vooral ruime plek om je als kind te ontwikkelen. Kortom:

IKC De Lente, Ruimte om te groeien!
Schoolgrootte
Op 1 oktober 2018 telde onze school 57 leerlingen. In het schooljaar 2018-2019 zijn acht leerlingen
uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs en zijn en is er een leerling vanwege verhuizing van school
gegaan. In augustus 2019 zullen wij starten met 54 leerlingen. De kleinschaligheid van onze school
maakt dat alle leerlingen, ouders en leerkrachten elkaar goed kennen.

Stichting Meer Primair
IKC De Lente valt onder het bestuur van stichting Meer Primair gevestigd te Hoofddorp. De stichting
wordt gevormd door 17 basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp
en Hoofddorp. Hiermee is de stichting werkgever van zo’n 540 medewerkers, die onderwijs verzorgen
voor circa 6000 leerlingen in de gemeente Haarlemmermeer.
Het dagelijks bestuur van Meer Primair wordt gevormd door een College van Bestuur, mevrouw
M.A.M. Vendel en de heer C.E. Niezing.
De stichting heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Meer informatie over de organisatie is terug te vinden op de website van de stichting
www.meerprimair.nl

HIER STAAN WIJ VOOR
De missie en visie van IKC De Lente
IKC De Lente is een kleinschalig, warm kindcentrum met een goed pedagogisch klimaat.
Kinderen van 0 t/m 12 jaar voelen zich welkom op IKC De Lente. Er is een doorgaande ontwikkeling
vanaf de opvang naar het onderwijs.
Bij De Lente mogen kinderen zichzelf zijn. Ze krijgen de ruimte om te groeien en te leren op hun eigen
manier en niveau. We stimuleren dat zij zich breed ontwikkelen. Wij prikkelen de creativiteit, leren
kinderen zich vrij te uiten en gaan tijdens projecten regelmatig naar buiten. Daar nodigt onze groene,
rustige omgeving ook toe uit. Door bezoeken aan de sloot vlakbij onze school, een boerderij of
museum leren onze leerlingen over de wereld om ons heen.
De teamleden zijn nauw betrokken bij de kinderen en bij het kindcentrum. Zij vormen een hecht team
dat met behulp van een ruim, prettig gebouw, goede ICT en volop speelruimte een omgeving creëert
waarin verschillende talenten kunnen ontwikkelen. Zelf leren zij ook nog steeds bij.
Ouders voelen zich vrij om bij ons binnen te stappen en met ons in gesprek te gaan. Samen streven wij
ernaar dat kinderen bij ons een fijne schooltijd hebben.

De missie
‘Op IKC De Lente heeft ieder kind de ruimte om te groeien’.
De ruimte is letterlijk en figuurlijk van toepassing. Er is voldoende ruimte aanwezig waarbinnen het
kind kan bewegen en kan groeien en onze leerlingen groeien ook op cognitief vlak. Bij IKC De Lente
groeien kinderen in de ruimste betekenis van het woord.

Visie – waar geloven wij in?
Wij geloven in de groeimogelijkheden van ieder kind en de wil om deze te ontdekken en te benutten.
Wij geloven in talent.
Wij geloven in de wil om te leren.
Wij geloven in het belang van het kennen en nemen van verantwoordelijkheid.
Wij geloven in het belang van de normen en waarden vanuit de christelijke grondslag
Middels goed kijken en luisteren wordt kwaliteit zichtbaar. Ieder mens en ook ieder kind bezit
kwaliteiten en talenten. Het team van IKC De Lente kent ieder kind en gaat bij ieder kind op zoek naar
zijn of haar kwaliteiten en talenten, benut deze en maakt ze zichtbaar voor het kind. Dat is onze
uitdaging en onze verantwoordelijkheid.
Wij geloven dat onderstaande goed aansluit bij onze manier van werken:
‘’Leef verantwoordelijk zoals je bent en leer om te worden wie je kunt zijn”
Als kindcentrum zijn we met elkaar gedurende een groot deel van de week een gemeenschap van
mensen. Dat is een gegeven. Vanuit dit gegeven zetten alle medewerkers zich in om er het beste van
te maken, zij handelen professioneel. In onze organisatie is het belangrijk dat een ieder
verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen ontwikkeling en leert zo te worden wat je kunt zijn.
Ten grondslag aan ons onderwijs liggen de christelijke normen en waarden. De kinderen leren en
ontdekken, middels de verhalen uit de bijbel, hoe zij kunnen leven met en zorgen voor elkaar. Maar
ook hoe zij hun verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van de aarde vorm kunnen geven in hun
denken en handelen zodat zij bewuste, verantwoordelijke mensen worden.
Door het optimaal benutten van de beschikbare kwaliteit en het nemen van verantwoordelijkheid
ontstaat een school waar kinderen in een veilige en gezonde setting opgroeien en zich ontwikkelen tot
zelfbewuste en zelfsturende jonge individuen.
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Visie op toekomstgericht onderwijs
Onze leerlingen groeien op in de 21ste eeuw. Het digitale tijdperk waarin de ontwikkelingen niet bij te
houden zijn. Vanuit onze ideologie proberen we op digitaal gebied de beste keuzes te maken.
Leerkrachten en leerlingen zijn verantwoordelijk voor het leerproces en maken een afweging wanneer
en met welk doel digitale middelen worden ingezet.
De wereld van vandaag en morgen vraagt ook om 21ste-eeuwse vaardigheden. Vaardigheden als
creativiteit en ondernemerschap. De maatschappij vraagt om mensen met goede communicatieve
vaardigheden en samenwerkend vermogen. Mensen die kritisch kunnen denken, flexibel zijn en in
staat zijn problemen op te lossen. Individuen met zelfsturend vermogen.
Aan het onderwijs de opdracht om kinderen vandaag de dag optimaal voor te bereiden op die wereld
van morgen. Daarbij werken wij de komende jaren aan eigenaarschap van onze leerlingen. Kinderen
leren bij ons zelf regie te nemen voor hun leren, doelen te stellen en worden zich bewust dat zij kennis
leren selecteren en verwerven.
Door thematisch te werken vergroten we de samenhang van het onderwijs en is het meer betekenisvol
voor de kinderen. Het maakt het mogelijk om verschillende leeftijdsgroepen en niveaus samen te laten
werken aan een onderwerp. Ook hierbij wordt aanspraak gedaan op ieders verantwoordelijkheid.

Visie op doorgaande lijn 0-12 jaar
Naast het belang van het nemen van verantwoordelijkheid en eigenaarschap zien wij vanuit de
hedendaagse samenleving ook steeds meer behoefte aan samenwerking, aan doorgaande
ontwikkelingslijnen, aan het volgen van deze ontwikkeling en het inspelen op behoeften.
Ook het onderwijs heeft hiermee te maken. Een kind van vier komt al met een verleden binnen. Het
heeft al een voorschools traject doorlopen. Zij het het bezoeken van de peuterspeelzaal, kinderopvang
of een gastouder dan wel thuis bij de ouders of oppas. Dit heeft als gevolg dat de startpositie van ieder
kind anders is en niveau van ontwikkeling erg uiteen loopt. Daarnaast krijgt een kind vaak al op heel
jonge leeftijd met verschillende opvoeders te maken. Dit traject, voorafgaande aan het basisonderwijs,
loopt veelal niet vloeiend over. Dat zien wij als een gemiste kans. Een kans die beter benut zou kunnen
worden wanneer er samengewerkt wordt. Wanneer een kind zich al van jongs af aan in een
doorgaande lijn ontwikkelt. Deze kans pakken wij op in onze integrale organisatie waar je, als ouder, je
kind met een goed gevoel, vol vertrouwen, heenbrengt.

Visie op ouders
Het team van IKC De Lente zet zich in om ouders te betrekken bij het onderwijs. Wij gaan ervan uit dat
de ouders onze visie respecteren. Dit uit zich in het waarderen van hun kind voor wie zij zijn en hen
plezier te laten ervaren bij het leren. Hen geloof in hun eigen kunnen bij te brengen en hen op te
voeden tot jonge volwassenen die verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. In dit proces
wordt betrokkenheid en begeleiding verwacht van ouders, bijvoorbeeld bij het maken van huiswerk
maar ook bij het oplossen van problemen.
Ouders van onze leerlingen zorgen ervoor dat hun kind(eren), op school en tijdens buitenschoolse
activiteiten, op een respectvolle manier met elkaar en met anderen omgaan en ondersteunen de
ontwikkeling van hun kind in samenwerking met school.

Identiteit
IKC De Lente is een algemeen christelijke school. Onze school staat open voor ouders en kinderen van
alle gezindten die het christelijk onderwijs op onze school respecteren.
Wij laten ons bij de opvoeding, de vorming en het onderwijs aan kinderen inspireren door de Bijbel.
De identiteit van de school komt tot uiting in allerlei facetten van de dagelijkse praktijk. Naast de
levensbeschouwelijke vorming kunnen onze leerlingen, ouders en medewerkers de bijzondere

identiteit van de school ervaren in:
- De wijze van omgang met elkaar, de sfeer of cultuur van de school. De Bijbelse waarden
verbondenheid, vertrouwen, vergeving en openheid zijn uitgangspunten voor ons handelen.
- Het vieren van christelijke feestdagen. Op onze school wordt Kerst en Pasen gevierd. Aan de
overige christelijke feestdagen wordt aandacht besteed. Dat geldt ook voor de belangrijkste
feestdagen van andere religies.
- De christelijke symboliek in de inrichting en aankleding van de school.
- Het streven naar duurzaamheid in de manier waarop we omgaan met mensen en middelen.
Wij respecteren de eigen levensbeschouwing of godsdienst van een ieder in de school en willen van
elkaar leren. Van onze leerlingen en hun ouders verwachten we dat zij de christelijke identiteit van de
school onderschrijven.
Onze leerlingen worden geacht actief mee te doen aan alle activiteiten van de school waaronder het
vieren van christelijke feesten. Wanneer er wordt gebeden verwachten we van leerlingen een
respectvolle houding.
Voor ons vak godsdienst maken we gebruik van de methode Trefwoord.
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DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS
Organisatie van de groepen
Onze school is een kleine school. Dat betekent dat wij bij het samenstellen van de groepen 1 t/m 8
combinatiegroepen maken. De leerlingen krijgen instructies in kleine groepen waardoor er veel
aandacht is voor verschillende niveaus binnen de groep.
Door ons personeel efficiënt en effectief in te zetten zullen onze leerlingen profiteren van een
optimaal aanbod en zoveel mogelijk aandacht.
Onze leerlingen zijn van jongs af aan gewend om van en met elkaar te leren. De rol van het jongste
kind, of het oudste kind, te zijn in de groep wordt gebruikt in de ontwikkeling naar een zelfstandig en
zelfredzaam persoon.
Kinderen leren zelfstandig te werken door het maken van eigen keuzes en het volgen van eigen
leerwegen, door gebruik te maken van computerprogramma’s, moderne leermiddelen, herhalings- en
verdiepingsstof. Dag- en weektaak zijn daarbij hulpmiddelen.

Groepsgrootte.
In het schooljaar 2019-2020 is het aantal leerlingen als volgt over de groepen verdeeld:
Groep 1/2/3 - 18 leerlingen (bij start van het schooljaar).
Groep 4/5
- 15 leerlingen
Groep 6/7/8 - 21 leerlingen

Onderwijs in de groep
In de groepen wordt onderwijs gegeven aan twee of drie leerjaren. Dat maakt het belangrijk dat een
leerling rustig en geconcentreerd, individueel kan werken. Wij vinden het op school ook belangrijk dat
kinderen in verschillende situaties samen kunnen werken met andere leerlingen. Zij moeten leren hun
kennis en vaardigheden in diverse situaties weten te gebruiken.
Onze school wil onderwijs geven dat aansluit bij de aanleg en het niveau van alle leerlingen. We leren
de kinderen hoe zij zelfstandig kunnen werken maar ook samenwerken is een belangrijk aspect binnen
ons onderwijs. De vaardigheden voor het zelfstandig werken en het samenwerken worden vanaf de
onderbouw geleidelijk aan opgebouwd.
De lessen in de groepen beginnen met een algemene instructie aan de hele groep of aan het leerjaar
binnen de groep. Vervolgens zijn er leerlingen die meteen aan de slag kunnen en leerlingen die nog
een verdiepende instructie krijgen of begeleide inoefening. Leerlingen die direct aan de slag kunnen
zullen zelfstandig of in kleine groepjes gaan werken, dit is afhankelijk van het doel en de inhoud van de
les. De leerkracht zal verdergaan met een klein groepje leerlingen dat extra instructie nodig heeft, met
leerlingen die gebaat zijn bij het samen maken van een aantal opgaven alvorens zelf verder te gaan of
zal met leerlingen van een ander leerjaar aan de slag gaan. De leerkracht plant vooraf de
instructiemomenten aan de hand van de gestelde doelen, methodes en analyses. De leerkracht maakt
ook gebruik van de verschillende leeftijden en niveaus binnen de groep. Leerlingen zijn door de jaren
heen de jongste en oudste binnen hun groep, zij ontvangen instructie van klasgenoten maar geven
deze ook. Van dit proces leren de leerlingen zelf ook erg veel, tenslotte wordt de leerstof het best
beheerst wanneer je deze overbrengt aan iemand anders.

DE LEERSTOF per groep en vakgebied
Groep 1 en 2
In groep 1 en 2 wordt de basis gelegd voor het latere reken- en taalonderwijs. Al spelend doen de
leerlingen met elkaar ervaringen op en leren zij.
In de klas zorgen wij voor materiaal waarbij de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen zoals
puzzels, lotto's, reken- en taalspelletjes en constructiemateriaal. Deze materialen bevorderen het taalen denkvermogen, de fijne motoriek, sociale vaardigheden, oog-handcoördinatie en de
zelfstandigheid.
Door veel met de leerlingen te praten over allerlei onderwerpen breiden zij hun woordenschat uit en
ontwikkelen zij hun communicatieve vaardigheden. Dit gebeurt o.a. in kringgesprekken, taalspelletjes,
en in de luister- lees- en schrijfhoek. De indrukken die de leerlingen opdoen, worden verwerkt in
expressieactiviteiten, zoals tekenen en knutselen.
De motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd in de gymlessen en bij het buiten spelen.
In groep 2 wordt specifiek aandacht besteed aan het voorbereidend lezen en rekenen. De klanken
worden aangeboden, zodat de kinderen spelenderwijs de letters leren.
In de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van de lesmethode Kleuterplein. Deze methode voldoet
aan alle kerndoelen en sluit aan bij de leerlijn van groep 1/2.
Voor de registratie van de ontwikkeling maken wij gebruik van de leerlijnmodule in ParnasSys. Dit
instrument wordt tevens ingezet om gericht de ontwikkeling te kunnen observeren.

Groep 3
In groep 3 gaan de kinderen verder met het aanvankelijk lezen. Onder aanvankelijk lezen verstaat men
de beginfase van het leesonderwijs. De leerling leert geschreven tekst te ontcijferen. Dit doen wij met
behulp van de methode ‘Lijn 3’.
Op het gebied van rekenen leren de leerlingen van groep 3 hoeveelheden te koppelen aan cijfers, zij
oriënteren zich op de getallen tot en met honderd en zij automatiseren het optellen en aftrekken tot
en met twintig. Voor rekenen wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Alles telt’. In groep 3 wordt ook
gestart met het aanleren van de schrijfletters. Daartoe gebruiken we de methode ‘Schrijven in de
basisschool’.

Groep 4 t/m 8
Vanaf groep 4 werken we met de methode Alles-in-1. Dit is een methode voor thematisch onderwijs
voor de basisschool. De zaakvakken, expressie, taal, Engels, techniek, cultuur en meer komen in
logische samenhang aan bod. In de vorm van projecten wordt er gewerkt aan deze verschillende
vakgebieden.
Leswisselingen kosten tijd en geven onrust. Per project werken de leerlingen met één boek. Dat geeft
tijdwinst en rust in de groep. Daarnaast hoeven de leerlingen en de leerkracht niet voor elk vak een
andere methode te doorgronden.
Alles-in-1 bevat veel praktische opdrachten, deze koppelen begrip aan ervaring.
De methode is daarnaast heel geschikt voor het werken met combinatiegroepen, zoals wij ook doen.
Alle leerlingen werken aan hetzelfde thema maar wel op hun eigen niveau.
Voor het vakgebied rekenen wordt gewerkt met de methode ‘Alles telt’. Deze methode heeft drie
uitgangspunten:
- Rekenvaardigheid telt.
- Elke leerling telt.
- Gebruiksgemak telt.
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‘Alles telt’ besteedt veel aandacht aan de rekenvaardigheid. Oefenen, herhalen en automatiseren: het
is de beste manier om de basisvaardigheden optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen onder de
knie te krijgen. ‘Alles telt’ werkt met drie niveaus en sluit daarom goed aan bij de uitgangspunten van
het handelingsgericht werken zoals wij op De Lente hanteren.
Ondanks dat de methode voldoende differentiatiemogelijkheden biedt voor onze leerlingen beschikt
de school ook over voldoende materiaal om het rekenonderwijs te verrijken.
In de groepen 1 t/m 6 krijgen de leerlingen schrijfonderwijs met behulp van de methode ‘Schrijven in
de basisschool’. In de groepen 7 en 8 worden de doelstellingen uit deze methode herhaald. Daarnaast
leren de leerlingen in deze groep hun eigen handschrift te ontwikkelen. Daarbij streven wij naar een
prettig leesbaar en ritmisch handschrift. Voor sommige leerlingen is het om die reden beter om de
letters ‘los’ te schrijven.

Godsdienstonderwijs
Wij zijn een christelijke basisschool. In ons onderwijs wordt dagelijks gewerkt met de methode
Trefwoord. De kinderen horen verhalen uit de bijbel en zingen ook christelijke liederen.
Wij besteden aandacht aan de christelijke feestdagen. Kerstmis en Pasen vieren we met de hele
school. Alle leerlingen nemen deel aan deze vieringen en activiteiten.

Sociaal emotionele ontwikkeling
Voor het bevorderen van de sociaal emotionele ontwikkeling maken wij gebruik van de methode
‘Kanjertraining’. Alle leerkrachten die bij ons werkzaam zijn hebben hun licentie behaald om met deze
methode te mogen werken. Nieuwe leerkrachten zullen hierin geschoold worden.

Cultuur en creativiteit
De vijf expressiegebieden dans, drama, handvaardigheid, tekenen en muziek komen in onze
lesmethode Alles-in-1 volledig aan bod, zij zijn gekoppeld aan ons projectmatige onderwijs. Bij de
creatieve vakgebieden geven wij de leerlingen de ruimte om hun talenten te ontplooien. Ruimte geven
is iets anders dan het kind helemaal vrijlaten. Er moet houvast zijn voor de leerlingen en genoeg
begeleiding om die talenten te ontdekken en toe te passen. Een leerkracht is er om het kind hierin te
helpen en een stap verder te laten komen. Daarbij is het van belang om het kind te laten
experimenteren met materialen, technieken en vormen.
Naast individuele ontplooiing zullen ook groepsoverstijgende activiteiten worden gestimuleerd. Dit
versterkt de onderlinge band tussen de leerlingen op school.
De creatieve opbrengsten zijn vaak het meest zichtbaar in de school. Er hangen werkstukken en de
leerlingen verzorgen presentaties. Echter zal de nadruk niet altijd op het resultaat gericht zijn maar
ook op het proces. Daartoe hoort ook het creatief denken.
Voor culturele activiteiten wordt ook samengewerkt met het centrum voor kunst en cultuur
“Pier K” in Hoofddorp. Jaarlijks komen de kinderen zo in aanraking met verschillende uitingen van
kunst en cultuur.

ICT
Wij hebben als school een duidelijke visie op ICT. Kort en bondig weergegeven:
‘ICT blijft een middel, geen doel, om ons onderwijs goed vorm te geven’.
Op De Lente ontwikkelen de leerlingen essentiële computervaardigheden en krijgen zij steeds meer de
mogelijkheid om de lesstof aan te leren, in te oefenen en te verwerken via de computer of Ipad.
ICT heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van de eigen leerlijn van de leerlingen. Lesstof kan
middels ICT meer afgestemd worden op specifieke onderwijsbehoeften van het kind. De school
probeert deze mogelijkheden optimaal te benutten.

Alle lesmethoden op een rij
Vormingsgebied
Taal / lezen / rekenen
Taal / lezen
Taal / lezen
Schrijven

Groep
1/2
3
4 t/m 8
1 t/m 6

Methode/materiaal
Kleuterplein
Lijn 3
Alles-in-1
Schrijven in de
basisschool
Alles telt nieuwe
versie
Kleuterplein
Koekeloere
Alles-in-1
Projectmatig
onderwijs

Bijzonderheden

Rekenen

3 t/m 8

Wereldoriëntatie

1/2/3

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuurkunde
Engels
Expressie
Verkeer

4 t/m 8

Alles-in-1

Praktisch en theoretisch
Verkeersexamen in groep 7/8

Techniek
ICT

1 t/m 4
5 t/m 8
1 t/m 8

Techniektorens
Alles-in-1
Geen specifieke
lesmethode

Gym

1 t/m 8

Godsdienst
Soc. emot. ontwikkeling

1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8

Basisdocument
bewegingsonderwijs
Trefwoord
Trefwoord
Kanjertraining

Nieuw in schooljaar 2019-2020
Projectmatig onderwijs
Vernieuwd in schooljaar 2013-2014
In schooljaar 2014-2015 is deze voor het
eerst gebruikt.
Aanvullend ook School tv met lessen.
Aansluitend bij thema.
Voor muziek is er ook een abonnement op
de Zangexpress. Dit is een digitale
lesmethode voor de groepen 1 t/m 8. Het
wordt naast Alles-in-1 gebruikt.

ICT is geïntegreerd in het totale aanbod. Er
worden wel losse trainingen
mediawijsheid en programmeren gegeven
in de bovenbouw.
Vakleerkracht tweemaal per week les.

Burgerschap
Burgerschap en sociale vaardigheden is een vormingsgebied dat in ons onderwijs verweven is met
allerlei andere vormingsgebieden. Elementen hiervan zijn terug te vinden o.a. in de methodes
Trefwoord, Alles-in-1 en de Kanjertraining die wij inzetten gedurende de gehele basisschoolperiode in
alle leerjaren.
Wij vinden het van belang om onze leerlingen op een goede manier op de maatschappij voor te
bereiden. Leerlingen maken nu ook al deel uit van de samenleving.
Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het niet bij. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op
een zelfbewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar
ook naar anderen omzien.
Wij geven onze leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef voor de samenleving mee.

Gym
De lessen worden verzorgd door de vakleerkracht. De motorische ontwikkeling van de leerlingen
wordt gevolgd middels een leerlingvolgsysteem. Dit systeem is ontwikkeld voor alle scholen binnen de
stichting.
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Kledingvoorschriften:
Groep 1 en 2: De jongens gymmen in korte broek en t-shirt, de meisjes in een turnpakje of korte broek
met een t-shirt. Voor deze leerlingen vragen wij u het liefst gymschoenen zonder veters mee te geven.
Vanwege de veiligheid zijn balletschoentjes niet toegestaan. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen een
gymtas van school die zij mogen gebruiken om de gymspullen in te doen. De kleding wordt met
regelmaat mee naar huis gegeven voor een wasbeurt.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 gymmen in korte broek met t-shirt of turnpakje. Gymschoenen, die
niet buiten gebruikt worden, zijn verplicht. Na iedere gymles moeten de tassen weer mee naar huis
worden genomen.

Het gymrooster:
Maandagochtend

8.30 uur – 9.15 uur
9.15 uur – 10.00 uur
10.15 uur – 11.00 uur
11.00 uur – 11.45 uur

Groep 7/8
Groep 5/6
Groep 3/4
Groep 1/2

Donderdagmiddag

13.00 uur – 13.45 uur Groep 1/2/3
13.45 uur – 14.30 uur Groep 4/5/6
14.30 uur – 15.15 uur Groep 7/8

Meester Brian Grapendaal
Meester Brian Grapendaal
Meester Brian Grapendaal
Meester Brian Grapendaal
Meester Brian Grapendaal
Meester Brian Grapendaal
Meester Brian Grapendaal

ICT
In elk klaslokaal staan computers die ingezet worden bij diverse onderwijskundige activiteiten.
De computers zijn multimediaal en aangesloten op een goed werkend netwerk en er is toegang tot
internet.
Vanaf groep 1 wordt er met computers gewerkt en gebruiken wij educatieve software.
De computer wordt ook ingezet bij de ondersteuning van leerlingen met specifieke zorgbehoeften.
Naast de vaste computers beschikt de school ook over Ipads die ter ondersteuning van de lessen
worden ingezet. In het schooljaar 2019-2020 zijn er tevens 25 Chromebooks aangeschaft.
De school beschikt over een ICT beleidsdocument en een ICT-coördinator (Niels Boersma). De ICTcoördinator maakt deel uit van de ICT netwerkgroep van Meer Primair. Daarnaast kan de school
gebruik maken van de kennis en expertise van een bovenschoolse ICT-coördinator. Hij ondersteunt alle
ICT- coördinatoren op de scholen.

Huiswerk
Om onze leerlingen goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs geven wij hen vanaf groep 5
regelmatig huiswerk mee. Dat bestaat, bijvoorbeeld, uit het leren van de woordpakketten van spelling,
het leren van topografie of wereldoriëntatie, het voorbereiden van spreekbeurten en het maken van
werkstukken. De hoeveelheid huiswerk wordt langzaam opgebouwd zodat de leerlingen een
gemakkelijkere overstap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken.
Huiswerk in de groepen 3 en 4 komt in sommige gevallen voor. Dit is in overleg met de ouders. Vaak is
dit om de ontwikkeling van het technisch lezen te bevorderen.

DE ZORG VOOR ONZE LEERLINGEN
Nieuwe leerlingen in de school
Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school voor uw kind dan kunt u een afspraak maken met de
directeur. Er volgt dan een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zal de directeur u informatie
geven over de school en krijgt u een rondleiding door de school. Daarnaast ontvangt u een exemplaar
van onze schoolgids en een inschrijfformulier. Natuurlijk maken wij ook tijd vrij voor u om vragen te
stellen. Besluit u om uw kind bij ons op school in te schrijven dan kunt u gebruik maken van een
papieren of digitale versie van het inschrijfformulier. Daarnaast vragen wij u een kopie van het
identiteitsbewijs van uw kind te laten zien. Mochten er naar aanleiding van de inschrijving vragen zijn
dan is een tweede afspraak natuurlijk mogelijk.
In de weken voorafgaand aan zijn/haar vierde verjaardag ontvangt uw kind een uitnodiging om acht
dagdelen te komen wennen in de groep. Kinderen die tijdens de zomervakantie vier jaar worden,
komen niet wennen maar starten direct na de vakantie.
Uw kind is, met vier jaar, nog niet leerplichtig en het is daarom toegestaan om bijvoorbeeld de eerste
periode alleen de ochtenden naar school te komen. U maakt daarin uw eigen keuze. Wel adviseren we
u een zekere continuïteit aan te brengen in het schoolpatroon van uw kind.

De zorg voor leerlingen met specifieke behoeften
Al onze leerlingen verdienen aandacht en zorg. Sommige leerlingen hebben iets meer specifieke zorg
of ondersteuning nodig. Dat zijn bijvoorbeeld leerlingen die moeite hebben met het leren of hier juist
erg snel in zijn. We streven ernaar om de leerlingen die het nodig hebben extra instructie of andere
oefenstof te geven. Onze leerkrachten stemmen, binnen hun mogelijkheden, het onderwijs af op de
ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van het kind. Mocht uw kind specifieke zorgbehoefte hebben
en u bent hiervan op de hoogte dan vernemen wij dat graag bij de aanmelding.

Aanmelden van leerlingen met een specifieke zorgbehoefte
Wanneer uw kind specifieke zorg behoeft dan is dit belangrijk te melden bij het aanmelden. In een
eerste gesprek zullen we afstemmen of de zorg die uw kind behoeft ook door ons team, bij ons op
school, geboden kan worden. Voor ons is het van belang dat ieder kind op de juiste plek onderwijs
krijgt. Dat verstaan wij onder Passend Onderwijs. Mocht onze school niet de juiste plek zijn voor uw
kind dan zullen wij samen een passende plek zoeken.

Het volgen van de ontwikkeling
De ontwikkeling van uw kind wordt nauwlettend gevolgd. Middels observaties kijken we naar het
gedrag en de prestaties van alle leerlingen. Om tot een duidelijk beeld te komen van de ontwikkeling
wordt gekeken naar de resultaten van hun werk. Ook worden er regelmatig toetsen afgenomen.
Tijdens het volgen van de ontwikkeling van een kind, door observaties en toetsresultaten, kan
vastgesteld worden of een kind extra ondersteuning of extra uitdaging nodig heeft op één of meerdere
vakgebieden. De leerkracht maakt een planning per vakgebied waarin deze niveaus duidelijk in beeld
worden gebracht. Middels de weekplanning en de weektaken is ook voor de leerlingen duidelijk wat zij
moeten doen.
De leerlingen krijgen instructie op het niveau dat bij hen past. Doordat er gewerkt wordt met
heterogene groepen met twee of drie leerjaren zullen er weinig klassikale instructies zijn.
Onze lesmethoden zijn modern, voldoen aan alle kerndoelen en bieden voldoende lesstof om te
voorzien in alle niveaus. Daarnaast hebben we voor de verschillende vakgebieden nog aanvullend
materiaal beschikbaar.

Extra voorzieningen:
Zoals er extra hulp is voor de zwakke leerlingen is er ook vanuit de stichting Meer Primair een budget
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vrijgemaakt ten behoeve van de meer getalenteerde leerlingen. Bij ons op school zijn Monique
Tervoort (IB) en Niels Boersma (plusleerkracht) verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de
meerbegaafde leerlingen in de school. De uitvoering en begeleiding vindt plaats in de eigen groep. De
leerlingen zullen op hun eigen niveau uitgedaagd worden en daartoe ook apart materiaal en
opdrachten krijgen. Dit zal dus niet meer, zoals voorheen, in een aparte plusklas plaatsvinden.

Observaties & Toetsen
In de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van een kleuterobservatiesysteem. Op verschillende
momenten in de ontwikkelingsfasen van een kleuter wordt gekeken of uw kind voldoet aan de kennis
en vaardigheden die passen bij de ontwikkeling. Dit gebeurt individueel omdat de doelen aan begin
van groep één anders zijn dan in het midden of aan het einde van het schooljaar.
Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn diverse toetsen in gebruik om de resultaten en vorderingen
te kunnen volgen. De meeste toetsen zijn verbonden zijn aan de lesmethoden. Daarnaast maken we
gebruik van het Cito leerlingvolgsysteem. Dit is een systeem van methode onafhankelijke toetsen, wat
betekent dat deze op vaste momenten de kennis en vaardigheid van de leerlingen meet. Deze toetsen
geven ons een beeld van het niveau van de kinderen t.o.v. andere kinderen in Nederland. Deze worden
tweemaal per jaar afgenomen, in januari/februari en in mei/juni. Daarnaast wordt een observatielijst
gebruikt voor het volgen van de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied. Hiertoe maken we gebruik
van het leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining. Ook voor gym wordt gebruik gemaakt van een
leerlingvolgsysteem. Hiertoe heeft de gemeente Haarlemmermeer een systeem ontwikkeld dat op alle
basisscholen wordt gebruikt.

Verslaglegging
Per leerling wordt een leerlingendossier bijgehouden in het administratiesysteem Parnassys, waarin
belangrijke informatie wordt opgeslagen. Het dossier wordt mede gebruikt om goed gefundeerde
adviezen te geven voor de vervolgopleiding.

Rapport (portfolio)
Twee keer per jaar ontvangen alle leerlingen hun rapport. Hierin worden hun resultaten voor de
verschillende vakgebieden beschreven. Deze resultaten zijn gebaseerd op hun werk in de klas, hun
toetsresultaten en de observaties van de leerkracht.
Naast de daadwerkelijke opbrengsten vinden we het ook van belang dat een kind zich bewust is van
wat het geleerd heeft in een bepaalde periode. Daarom zal er na elke afsluiting van een project of
thema een persoonlijke toevoeging worden gedaan aan het rapport. Hierdoor zal het rapport zich
steeds meer gaan ontwikkelen richting een portfolio. Een document waar een kind trots op zal zijn en
zijn leven lang zal bewaren.

Ouder- en kindgesprekken
Er is een aantal momenten per jaar waar u, als ouder, in gesprek zal zijn met de leerkracht van uw
kind. Soms in het bijzijn van uw kind.
Schematisch ziet het overzicht van alle gesprekken er als volgt uit:
Contactmoment
Startgesprekken

In welke periode?
Augustus / september

Vorderingengesprekken

November

Wat?
Kennismaken, informatie overdragen, afspraken maken en
doelen stellen. Alles over het komende leerjaar.
We verwachten dat u komt
Bespreking vorderingen van uw kind.
Indien nodig op verzoek leerkracht of ouders.
Alle ouders van de leerlingen van groep 3 hebben op dit
moment een voortgangsgesprek.

Rapportbespreking 1
Adviesgesprekken

Februari

Vorderingengesprekken
Rapportbespreking 2

Maart/April/Mei
Juni/juli

Bespreking van het rapport en de gestelde doelen.
Bespreken afspraken vanuit startgesprek.
Voor alle leerlingen van groep 7 voorlopige
adviesgesprekken.
Leerlingen van groep 8 ontvangen hun definitieve
schooladvies voor het VO.
We verwachten dat u komt
Bespreking vorderingen van uw kind.
Indien nodig op verzoek leerkracht of ouders.
Bespreking van het rapport van uw kind.
Dit is op verzoek van ouder of school.
Voor alle leerlingen en ouders van groep 6 gesprekken ter
oriëntatie advies VO.

Verlengde leertijd
In principe gaan wij er vanuit dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken en zal
er dus naar gestreefd worden dat er geen kinderen blijven zitten. Wanneer een leerling vanwege
omstandigheden een leerstofachterstand of ontwikkelingsachterstand heeft opgelopen en de
verwachting is dat deze met extra tijd kan worden ingelopen, kan het worden voorgedragen voor
verlengde leertijd. In een gesprek met de leerkracht, intern begeleider en de directeur wordt bekeken
in hoeverre een leerling daadwerkelijk gebaat zou zijn met verlengde leertijd. Uiteraard worden
ouders intensief betrokken bij deze procedure. De mening van de directeur is doorslaggevend.
Het komt ook voor dat een leerling, voor een of meerdere vakgebieden, met een aangepast
programma gaat werken. Het haalt dan op dat gebied niet het eindniveau van de basisschool.

Doorstroom groep 1-2-3
Leerlingen die in groep 1 zitten en voor januari van het volgende schooljaar 5 jaar worden gaan naar
groep 2. In de periode van augustus tot en met december worden de kinderen nauwlettend gevolgd
en eventueel extra begeleid. Aan de hand van de observatiegegevens wordt besloten of kinderen door
kunnen met de voorbereiding voor groep 3. In sommige gevallen is het voor een kind beter om wat
langer door te brengen in een kleutergroep. Dat noemen we kleuterverlenging. Wanneer er wordt
overgegaan tot kleuterverlenging is dat op basis van cognitieve prestaties en/of in combinatie met de
ontwikkeling op het sociaal emotioneel vlak (rijping). Alleen achterstand op sociaal emotioneel
vlak is geen reden om te verlengen.
De intern begeleider en de directeur hebben een rol bij de definitieve beslissing. Wettelijk beslist
uiteindelijk de school.

Doorstroom naar het vervolgonderwijs
Voor de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs vinden specifieke
oudergesprekken plaats om te bespreken welke vorm van onderwijs voor het kind het meest geschikt
is. Daarbij wordt een schooladvies vanuit de basisschool gegeven.
Na de gesprekken kunnen de ouders samen met hun kind een school voor voortgezet onderwijs
kiezen. De ouders hebben het recht een eigen keuze te maken. Na aanmelding wordt het advies van
de basisschool aan de uitgekozen school doorgegeven. Er vindt een warme overdracht plaats tussen de
basisschool en voortgezet onderwijs.
Voor het formuleren van het advies wordt gebruik gemaakt van het Meer Primair document PO-VO
(primair onderwijs – voorgezet onderwijs). In dit document staat precies vermeld welke gegevens de
school verzamelt om tot een goed advies te kunnen komen. Het document is in te zien op school. De
start van dit proces is in groep 6.
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Tussentijdse schoolwisseling – van basisschool naar basisschool
OVERGANG TUSSEN BASISSCHOLEN
Alle schoolbesturen van basisscholen binnen de Haarlemmermeer hebben afspraken gemaakt over de
tussentijdse aanname van leerlingen. Dit document is te lezen op de website van elke
schoolorganisatie (in ons geval MeerPrimair, www.meerprimair.nl)
In principe kunnen leerlingen alleen overstappen aan het einde van een schooljaar tenzij er
zwaarwegende motieven zijn om het eerder te doen.
 Bijzondere situaties-bijvoorbeeld bij sluiting of samenvoeging van een school.
 Situaties waarbij er onrust is in een school.
Voor leerlingen die verhuizen en leerlingen die overstappen naar een andere vorm van onderwijs: SBO
of SO gelden andere regels. Deze zijn op te vragen bij de directeur.

Interne begeleiding
Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte is een intern begeleider aangesteld. Deze heeft
de taak om de leerkrachten van de leerlingen die extra zorg behoeven te begeleiden. Met regelmaat
zijn er leerlingbesprekingen, waarin leerkracht en de IBér afstemmen welke ondersteuning op leeren/of sociaal emotioneel gebied moet plaatsvinden. Er wordt gekeken naar de resultaten van de
leerlingen op cognitief niveau, hun werkhouding, leermotivatie en sociale en emotionele ontwikkeling.
Wanneer de ib’er ondersteuning nodig heeft bij het stellen van de juiste diagnose of onduidelijk is wat
het onderliggende probleem is, huren we hulp van de schoolbegeleider. Deze hulp heeft als doel
erachter te komen hoe een leerling het best begeleid kan worden.
Eens per twee maanden is er een IB-netwerk. Dit is een inhoudelijk overleg tussen alle intern
begeleiders van Meer Primair.
Monique Tervoort werkt op IKC De Lente als intern begeleider.

Individueel onderzoek
Als uit het leerlingvolgsysteem en andere toetsen blijkt dat er zorgen zijn op gedrags- of leergebied
wordt dit met ouders van de leerling besproken. Waar nodig wordt in overleg met de ib’er een
handelingsplan gemaakt, waar de ouders inzage in hebben.
Blijkt er, na een periode van begeleiding, geen verbetering te zijn, dan wordt er in overleg met de
ouders hulp van buitenaf gezocht.
Voor onderzoek op leergebied wordt vaak een beroep gedaan op Onderwijsadvies.
Voor het laten uitvoeren van onderzoek is een bepaald budget beschikbaar. De beslissing of een kind
in aanmerking komt voor een onderzoek zal door de directeur in overleg met de ib’er worden
genomen. Bij gedragsproblemen kan via de huisarts een verwijzing volgen naar Jeugdzorg of het Riagg.

Dyslexie
Bij een vermoeden van dyslexie wordt in eerste instantie een diagnostisch onderzoek uitgevoerd door
de ib’er. Daarnaast zal er thuis en op school gedurende een half jaar intensief geoefend moeten
worden op het lezen en spellen, naast het intensieve aanbod op school. Als de vermoedens bevestigd
worden zal er extern onderzoek aangevraagd worden om mogelijke dyslexie vast te stellen. Een
dyslexieverklaring kan alleen worden afgegeven door een orthopedagoog.

Logopedie
Vanuit de gemeente en de educatieve dienstverlener ‘Onderwijs Advies’, is er een logopediste aan
onze school verbonden. Eén van de taken van de logopediste is het vroegtijdig opsporen van
problemen zoals achterstand in de spraaktaal- ontwikkeling, uitspraakfouten, stotteren, een slordige
of overhaaste manier van spreken, heesheid, mond ademen, neusspraak, niet met aandacht kunnen
luisteren etc.
Het is gebruikelijk dat alle kleuters logopedisch gescreend worden. Dit gebeurt door de

groepsleerkracht. Bij constatering van problematiek of twijfel rondom de ontwikkeling van de spraak
en de taal zal de leerkracht advies vragen van de logopediste of de ouders van de betreffende leerling
doorverwijzen naar de huisarts. Een groot deel van onze leerlingen stroomt door vanuit de
kinderopvang. In dat geval is er al logopedische screening geweest door de pedagogisch medewerkers.

Zorgoverleg
Enkele malen per jaar vindt er op alle scholen in de Haarlemmermeer, dus ook op onze school, overleg
plaats tussen de intern begeleider, jeugdverpleegkundige van de GGD en een maatschappelijk werker
van Altra. Deze mensen samen vormen het zorgadvies team (ZAT). Het doel van dit overleg is
vroegtijdige signalering en aanpak van problemen bij leerlingen. Alle leerlingen waar zorgen over zijn
kunnen ter consultatie in dit overleg worden ingebracht. Het ZAT team kan via de intern begeleider te
allen tijde geraadpleegd worden wanneer er zorgen zijn over leerlingen. Zo nodig kan ook de
schoolarts geraadpleegd worden. Indien er vervolgstappen nodig zijn dan wordt u daar als ouder
vanzelfsprekend van op de hoogte gebracht. Ook leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug
hebben worden in het zorgoverleg besproken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit
kenbaar maken bij de directie.
Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken.
Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de GGD :
www.ggdkennemerland.nl/jeugd

Samenwerking met jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland
Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland.
Aan onze school is een team van een JGZ arts, JGZ verpleegkundige en een JGZ assistente verbonden.
De taak van de jeugdgezondheidszorg is het begeleiden van de groei en de ontwikkeling van uw kind.
U kunt als ouder aan de JGZ vragen stellen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag,
eten, slapen, bedplassen.
Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland maakt deel uit van het centrum voor jeugd en gezin.
De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 7891777 of via
frontofficejgz@vrk.nl.

Gezondheidsonderzoek voor 5-jarigen en kinderen in groep 7
Kinderen worden op vaste momenten gevolgd, zoals is vastgelegd in het landelijke basistakenpakket
van de JGZ. Binnen de basisschoolperiode is er een preventief gezondheidsonderzoek voor de 5-jarigen
(in het jaar dat een kind 5 jaar wordt) en groep 7 leerlingen.
Beide onderzoeken bestaan uit de volgende onderdelen:
 De JGZ assistente onderzoekt op school de ogen, het gehoor (voor groep 7 op indicatie), de
lengte en het gewicht.
 Als ouder/verzorger vult u een vragenlijst in over uw kind en u geeft toestemming voor
onderdelen van het onderzoek.
 De leerkracht vult een vragenlijst in over het kind, over motoriek, spraak-taalontwikkeling en
het gedrag op school. De leerkracht zal alleen gegevens invullen die bij u als ouders bekend
zijn.
 De JGZ arts of verpleegkundige koppelt informatie terug met uw toestemming over het gehoor
en het zien.
 Eventueel worden kinderen met hun ouders door de JGZ arts of JGZ verpleegkundige
uitgenodigd voor een uitgebreider onderzoek op een GGD locatie.
 Als ouder kunt u zelf aangeven dat u een gesprek met de JGZ arts of JGZ verpleegkundige wilt.

Pesten
Onze school beschikt over een beleid tegen pesten, dit is ons pestprotocol. Hierin staan de afspraken
hoe kinderen zich horen te gedragen en hoe niet. Ook staat hierin hoe wij pesten in de school en op
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het schoolplein willen voorkomen en bestrijden. Dit protocol is in te zien op school en staat ook
vermeld op onze website.

Klachtrecht
Klachten
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u vragen hebben of ontevreden
zijn over de manier waarop school zaken aanpakt (denk aan: de communicatie vanuit de school, de
manier waarop uw kind begeleid wordt, schoonmaakwerkzaamheden enz.). Wij gaan er vanuit dat we
de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij
ontevredenheid deze te uiten naar de school:
 de leerkracht als het gaat om zaken die spelen in de klas,
 de schoolleiding als het gaat om klas- overstijgende onderwerpen.
Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, oftewel als naar uw mening de klacht niet
naar behoren is opgelost, dan kunt u deze ten slotte voorleggen aan het schoolbestuur of voor een
objectief onderzoek aan onze Klachtencommissie.
In de afweging welk vervolg het meest wenselijk is, kunt u zich laten bijstaan door de contactpersoon
e/o de extern vertrouwenspersoon.
Klachten ongewenste omgangsvormen
Met name bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste
intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de
ondersteuning door de contactpersoon. De contactpersoon is er voor u.
Hij/zij luistert naar u, geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u indien wenselijk in
contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning.
Nuttige adressen
De contactpersoon is als leerkracht werkzaam op de school:
Inge de Kooker
idekooker@ikcdelente.nl
De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. De externe
vertrouwenspersoon begeleidt u bij het vinden van een oplossing van de door u gesignaleerde klacht.
Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u voorleggen aan de
klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u in het klachttraject.
Pieter de Wit, werkzaam bij Onderwijs Advies
0182 55 64 99
p.dewit@onderwijsadvies.nl / tel
Schoolbestuur
Meer Primair
023 554 23 51
https://meerprimair.nl/

Klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie, per adres Stichting Onderwijsgeschillen,
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht,
Telefoon 030 280 95 90,
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl.

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage
bij de schoolleiding.
Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de
vertrouwensinspecteur:
Centraal meldpunt telefoonnummer 0900 111 31 11 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00
uur.

Meldplicht seksueel geweld
Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht van ouders/leerlingen
zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk
sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van
aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding
is.

Meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld
en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de “Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling”.
Als team van onze school zijn we verantwoordelijk voor het effectief reageren op signalen van
kindermishandeling en huiselijk geweld.
Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de “Meldcode” te handelen.
De vijf verplichte stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn:
 In kaart brengen van signalen.
 Overleggen met collega en eventueel raadplegen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling,
Steunpunt Huiselijk geweld of letselduidingsdeskundige.
 Gesprek met cliënt.
 Wegen van het geweld of de kindermishandeling, bij twijfel altijd AMK of SHG raadplegen.
 Beslissen: hulp organiseren of melden.
Voor meer informatie:
 Steunpunt Huiselijk Geweld: 0900 - 1 26 26 26 (www.s-hg.nl)
 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling: 0900 - 123 1230 (www.amk-nederland.nl)
Vanaf juli 2013 is het voor het primair onderwijs verplicht om de “Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling” te hanteren. De meldcode is een stappenplan dat de school ondersteunt in de
omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Om de meldcode in de school uit te voeren en te borgen is een aandachtsfunctionaris aangesteld.
Dit schooljaar is dat Marijke van Agteren.

Doubleren en versnellen
Niet alle kinderen ontwikkelen zich op gelijke wijze. In sommige gevallen is het beter als een kind een
klas nog eens overdoet om de leerstof nog een keer te kunnen doorlopen. Soms is het beter als een
kind wat sneller de leerstof doorloopt en dan een gedeelte overslaat. Wij streven er naar om onze
leerlingen zoveel mogelijk mee te laten stromen in hun eigen leerjaar. Daarvoor krijgt een leerling wel
eens aangepaste leerstof om zo toch in dezelfde groep te kunnen blijven.

Gedragscode
Om tot leren te komen is het van groot belang dat leerlingen zich veilig weten op school. Onze school
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doet haar best om een veilige omgeving voor de kinderen te creëren. Wij hebben hiervoor een aantal
school - en omgangsregels opgesteld. Aan het begin van elk schooljaar bespreken we deze regels met
de leerlingen. Als er in de loop van het schooljaar aanleiding toe is, kunnen de regels bijgesteld
worden. Omdat het gevoel van veiligheid zeer belangrijk is, accepteren we niet dat ouders of
leerlingen inbreuk op deze regels maken.
In geval van agressie of geweld van leerlingen of ouders tegen leerlingen, personeelsleden of materiële
zaken in de school hanteren we daarom duidelijke regels:
- Er wordt in principe aangifte gedaan bij de politie.
- Er wordt onderzocht of de leerling van de school verwijderd moet worden en of de ouder de
toegang tot de school ontzegd moet worden.
- Materiële schade zal worden verhaald.
- Onder agressie verstaan we iedere vorm van gedrag dat erop gericht is iemand lichamelijk of
geestelijk te schaden. Als de agressie zich uit in een opzettelijke poging om ernstig lichamelijk
letsel toe te brengen, spreken we van geweld.

Gedragsregels
Samen met kinderen en ouders heeft het team een aantal gedragsregels opgesteld om duidelijk te
maken welke aspecten belangrijk gevonden worden in het omgaan met elkaar.
Omgaan met elkaar betekent dat we elkaar accepteren en respecteren.
 We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig, het hele jaar.
 Iedereen is anders, al zijn we groot of klein, je mag jezelf zijn.
 Spullen van jou, spullen van mij, wij zorgen ervoor, dan blijven we blij.
 Ruzie lossen we met praten op. Lukt dat niet, dan zoeken we de juf of meester op.
 Ik, jij, hij of zij. Iedereen hoort erbij!
 Zegt een ander iets, zeg dan even niets.
 Lachen is fijn, uitlachen doet pijn.
 Rennen doen we op het schoolplein, binnen moet het rustig zijn.
 Lukt het even niet alleen, dan zijn er anderen om ons heen.
 Doet iemand iets goed dan geven we een compliment voor wat de ander doet.
Aanvullende afspraken:
- In de klas wordt geen hoofdbedekking toegestaan, zoals petten en hoofddoekjes e.d.
- Wij verwachten dat op school iedereen volgens de normen van de school, fatsoenlijk en niet
aanstootgevend gekleed is.
- De leerkrachten zetten zich in om de regels met de leerlingen te bespreken en te borgen.
- De leerkrachten en de leerlingen zullen, indien nodig, probleemsituaties met elkaar bespreken
en oplossingen zoeken.
Van ouders verwachten wij dat:
zij deze regels onderschrijven en het team zullen ondersteunen bij het handhaven ervan,
zij extra maatregelen steunen, die door de leerkrachten genomen worden om conflicten te
voorkomen of op te lossen,
zij conflicten, die buiten schooltijd ontstaan, zelf oplossen zodat deze niet op school verder
woekeren,
zij op een positieve manier met anderen proberen conflicten op te lossen,
- zij als eerste de klassenleerkracht informeren over problemen die zijn ontstaan, want zaken
waar teamleden niet van op de hoogte zijn gesteld kunnen ook niet worden aangepakt.
In het schooljaar 2019-2020 zullen de regels en afspraken binnen de school met team, MR en
leerlingenraad geëvalueerd worden. Mochten er aanpassingen komen dan worden ouders en
leerlingen daarvan op de hoogte gesteld.

Onze Resultaten
Resultaten
In de laatste 3 jaar zijn leerlingen van groep 8 op basis van onze ervaringen en de overige resultaten
van het leerlingvolgsysteem op de volgende manier naar het voortgezet onderwijs gegaan:
Uitstroom
Aantal leerlingen per advies VO

2015/2016
VWO
HAVO t/m VWO

1

HAVO

2016 / 2017
1

2017 / 2018
1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

MAVO/HAVO

2

MAVO

1

1

VMBO GL MAVO/kader

1

1

VMBO Kader
VMBO B/K

2018/2019
1

2

1

1

2
3

VMBO Basis
VMBO basis met LWOO

1

PrO

1

1

De gemiddelde score van de eindtoets 2018-2019 was 532,5 de ondergrens was 534,5.

Inspectie van onderwijs
In het schooljaar 2017-2018 heeft de onderwijsinspectie twee maal onze school bezocht. Zij hebben
een uitgebreid kwaliteitsonderzoek gedaan. Na de eerste keer heeft de school een aantal
verbeterpunten meegekregen. Vijf maanden later bij het tweede bezoek heeft de inspectie haar
vertrouwen in de school uitgesproken. Het onderwijs in de school is van voldoende kwaliteit.
Het volledige inspectierapport is op te vragen bij school.

Verwijzingspercentage naar het speciaal (basis)onderwijs
In het schooljaar 2018-2019 zijn er drie leerlingen uitgestroomd naar het speciaal (basis)onderwijs.
Twee leerlingen hebben slechts enkele maanden bij ons op school doorgebracht.

Doublures
In het schooljaar 2018-2019 zijn er twee leerlingen gedoubleerd.
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SCHOOLACTIVITEITEN
Projecten
IKC De Lente kenmerkt haar onderwijs door het werken met projecten rondom een thema. De thema’s
zijn gelijk voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. De projecten van de leerlingen van groep 4
sluiten hier goed op aan. In de groepen 1 t/m 3 wordt met andere methodes gewerkt maar staat er
wel steeds een thema centraal.

Schoolreisje, kamp en excursies
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 gaan jaarlijks op schoolreisje. Het schoolreisje wordt
georganiseerd vanuit school in samenwerking met de oudervereniging. De kosten van het schoolreisje
worden betaald uit de schoolreisbijdrage van de ouders van onze leerlingen.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan voor drie dagen op kamp naar Otterlo. Ouders betalen
hiervoor een aparte bijdrage.
Door het schooljaar heen zijn er diverse excursies. Om de samenhang van ons onderwijs te bevorderen
kiezen we ervoor om excursies zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de projecten. Daarom zullen de
excursies niet jaarlijks hetzelfde zijn. De excursies worden betaald vanuit een cultuursubsidie of door
de oudervereniging.

Kunstmenu – Pier-K
In alle groepen wordt gebruik gemaakt van het kunstmenu van Pier-K. Bij het maken van keuzes uit het
aanbod voor culturele en kunstzinnige activiteiten houden we rekening met de onderwerpen van de
projecten die in het schooljaar aan de orde zijn.

Begeleiding en ondersteuning
Vaak doet de school een beroep op ouders om een groepje kinderen te begeleiden bij een excursie of
andere activiteit. Ook kunnen we regelmatig hulp gebruiken bij de voorbereiding en organisatie van
een schoolactiviteit. Wilt u ook betrokken zijn bij een schoolactiviteit? U bent van harte welkom!
In de praktijk gebeurt het regelmatig dat kinderen zich anders gaan gedragen als zij, met andere
kinderen, in het groepje van hun vader of moeder geplaatst worden. Dat is jammer voor de begeleider,
het kind en de groepsgenoten. Daarom worden kinderen, tijdens een excursie of andere activiteit
kinderen, niet als vanzelfsprekend, bij hun eigen ouder ingedeeld. Mocht dit wel zo zijn dan heeft de
leerkracht daar een goede reden voor.
In het geval dat ouders begeleiden, bij het vervoer naar een locatie, rijden de kinderen wel met hun
eigen ouders mee.

OUDERS
Communicatie met ouders
Een goede communicatie vinden wij belangrijk. Als ouders gescheiden zijn, is het belangrijk dat
informatie over hun kind eenduidig bij beide ouders terecht komt. De informatie wordt daarom bij
voorkeur gelijktijdig aan beide ouders gegeven. We zijn een voorstander van het bijwonen van
oudergesprekken door beide ouders.
Voor het verstrekken van schriftelijke informatie is het zaak dat beide ouders hun gegevens op school
bekend maken zodat de informatie ook naar beide ouders verstuurd kan worden.
Ouders verwachten veel van de school en haar leerkrachten en terecht. De school mag dan ook van de
ouders het een en ander verwachten.
Zo vinden wij het belangrijk dat:
- Kinderen niet onnodig thuisgehouden worden en afwezigheid vóór de aanvang van de lessen
wordt gemeld.
- Kinderen uitgerust op school verschijnen en dus voldoende nachtrust hebben genoten.
- Er een tweede contactadres en noodnummer op school bekend is voor noodgevallen.
- Ouders samen met de school oplossingen willen zoeken bij problemen en medewerking
verlenen bij het oplossen van conflictsituaties. Als een kind wangedrag vertoont wordt er
contact opgenomen met de ouders. Als ouders een gesprek hierover weigeren, dan wordt het
kind de toegang tot de klas geweigerd totdat er met de ouders is gesproken en een oplossing
is gevonden.

Oudervereniging
De oudervereniging van IKC De Lente is de formele organisatie die op de school de samenwerking
tussen de ouders, de directie en de leerkrachten bevordert. De betrokkenheid van ouders bij de
scholen wordt gezien als een belangrijk punt en krijgt maximaal gestalte in een verenigingsvorm.
Iedere ouder is lid van de vereniging en heeft gelijke zeggenschap binnen de algemene
ledenvergadering van de vereniging.
De oudervereniging wordt geleid door een bestuur, de ouderraad. Deze ouderraad bestaat uit een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur komt regelmatig bijeen om te
vergaderen. U kunt, als lid, deze vergaderingen bijwonen. De data staan vermeld op de jaarkalender.

Leden van het bestuur van de oudervereniging
Mandy v.d. Plas
Lisette van Woerden
Monique v. d. Veer
Linda Oosterhof

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid

De ouderbijdrage
De ouderbijdrage is bestemd voor het financieren van de kosten die niet door het rijk worden
gesubsidieerd, zoals sinterklaasfeest, kerstfeest, eindfeest, excursies e.d. Ook is een klein gedeelte
bestemd voor de schoolbibliotheek. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Desondanks hopen wij
dat alle ouders het belang inzien van bovenstaande activiteiten en daarvoor ook willen bijdragen.
De oudervereniging beheert de bedragen afkomstig uit de ouderbijdrage.
De oudervereniging heeft voor u een financieel verslag en een financiële begroting beschikbaar. Deze
worden jaarlijks bij de startgesprekken uitgereikt. Alle documenten zijn ook via onze website
beschikbaar.
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Ouderbijdrage (vrijwillig) gr. 1 t/m 8
Schoolreis gr. 1 t/m 4
Schoolkamp gr. 5 t/m 8

€ 30,€ 25,€ 65,00

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is samengesteld uit ouders en leerkrachten. De raad heeft wettelijk vastgelegde bevoegdheden.
De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De raad bestaat uit vier leden: twee
ouders en twee leerkrachten. In het MR reglement staat beschreven op welke gebieden de geledingen
advies- of instemmingsrecht hebben. De MR vergadert zo’n zes keer per schooljaar. De data voor de
vergaderingen staan vermeld op de kalender. De notulen en agenda's zijn beschikbaar op school. U
kunt de directeur vragen deze in te zien.
MR-leden:
Hans van Hees
Inge de Kooker
vacant
Gerrit Gravesteijn

voorzitter
Personeelslid
personeelslid
Ouderlid

Oudercommissie
Dit schooljaar zal het kindcentrum naast de OR en de MR ook nog werken met een oudercommissie.
De richtlijnen van een oudercommissie staan beschreven in het algemeen beleid van de kinderopvang.
Bij aanmelding voor de kinderopvang worden ouders gevraagd of zij zitting willen nemen in de
oudercommissie. De betreffende ouders die positief gereageerd hebben zullen benaderd worden om
zitting te nemen.

GMR
Binnen de stichting Meer Primair is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin
de verschillende scholen vertegenwoordigd zijn. De GMR voert het overleg met het college van
bestuur van Meer Primair over bepaalde beleidszaken. Op dit moment neemt er geen ouder of
personeelslid zitting in de GMR. Mocht u als ouder wel geïnteresseerd zijn om zitting te nemen dan
kunt u dat kenbaar maken bij de directie van de school.

Huisbezoek
In sommige situaties kan het voor de ontwikkeling van het kind van toegevoegde waarde zijn om ook
de thuissituatie te kennen. In zo’n geval wordt een leerling in zijn eigen omgeving bezocht door de
leerkracht.

HET TEAM
Samenstelling van het team:
Marijke van Agteren
Romy Wessels
Erwin Wezendonk
Inge de Kooker
Hannelore Vermeere
Niels Boersma
Monique Tervoort
Laura van Dijk
Brian Grapendaal
Marion Warmerdam

Directeur
Leerkracht groep 1/2/3
Leerkracht groep 4/5
Leerkracht groep 6/7/8
Onderwijsassistent ter ondersteuning van groepen 1 t/m 8
Leerkracht groep 7/8, plusgroep en ICT coördinator.
Intern begeleider & gedragsspecialist
Senior pedagogisch medewerker kinderopvang
Vakleerkracht gym
Administratief medewerker

Leerkrachten
De leerkrachten nemen de belangrijkste plek in de organisatie. Hiermee staat of valt ons onderwijs. Bij
ons op school zijn dit schooljaar zes leerkrachten werkzaam. Samen verzorgen zij kwalitatief goed
onderwijs aan uw kinderen.

Directie
De directeur geeft leiding aan de school. De directeur is werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag. De directeur zal het meest van de tijd op de school zelf werkzaam zijn maar zal deels ook
op het bestuurskantoor van Meer Primair zijn.
De specifieke tijden zullen wekelijks zichtbaar gecommuniceerd worden. Bij afwezigheid van de
directeur zijn de leerkrachten aanspreekpunt.

Interne begeleiding en remedial teaching
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De leerlingenzorg omvat alle
leerlingen omdat zij allen zorg behoeven. In de praktijk zullen er echter leerlingen zijn die meer zorg
behoeven omdat zij specifieke onderwijsbehoeften hebben. De intern begeleider zal de leerkrachten
ondersteunen bij de begeleiding van deze leerlingen. Indien uw kind specifieke onderwijsbehoeften
heeft zal u als ouder in dit proces betrokken worden.
Extra zorg kan in sommige gevallen betekenen dat uw kind behoefte heeft aan remedial teaching. Dit
is een aanvullende of herhaalde instructie van bepaalde leerstof. Deze RT vindt veelal in de eigen
groep plaats tijdens het zelfstandig werken of op de momenten dat de leerkrachtondersteuner
aanwezig is.

ICT-coördinator
De ICT coördinator is aanspreekpunt op het gebied van ICT. Bij het technische gedeelte wordt de ICTcoördinator ondersteund door het bedrijf IC-automatisering. De daadwerkelijke taken op school liggen
meer op het gebied van de mogelijkheden van de inzet van de computer bij ons onderwijs, het
bijhouden van de website en het informeren van leerkrachten op het gebied van ontwikkelingen op
ICT-gebied.

Stagiaires en LIO-ers
Jaarlijks probeert de school ruimte te bieden voor pedagogisch medewerkers op leerkrachten in
opleiding. Wanneer er een stagiaire in de groep van uw kind geplaatst wordt zult u, als ouders,
daarvan op de hoogte worden gesteld.
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Overige functies
Eens per twee weken heeft de school beschikking over een administratief medewerker. Twee maal per
week is er een vakleerkracht lichamelijke opvoeding aanwezig om de kinderen van groep 1 t/m 8
gymles te geven.

Opvang bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten
Wanneer er door ziekte of andere omstandigheid een leerkracht niet aanwezig is dan doet de school
haar uiterste best dit op te lossen. In de eerste plaats door het regelen van een vervanger. Hiertoe
maken we gebruik van een regionaal systeem. Door beperkte beschikbaarheid van vervangers is
vervanging niet altijd mogelijk. Als tweede kiezen we ervoor de groep te verdelen over overige klassen
of twee groepen samen te voegen. Wanneer deze oplossingen ook niet mogelijk zijn dan zit er niets
anders op dan de kinderen naar huis te sturen. Dit laatste gebeurt echt als wij geen andere
mogelijkheid zien.

Scholing
De leerkrachten van IKC De Lente scholen zich voortdurend. Er worden cursussen, workshops en
training op individueel, op groeps- en op teamniveau gevolgd. Alle scholing is in lijn met de algemene
doelstellingen van de school.
De stichting Meer Primair beschikt over een eigen scholingsinstituut ‘De Hoofdpoortacademie’ een
deel van de scholing van de medewerkers zal hier gerealiseerd worden. Voor overige scholing,
coaching en intervisie is een budget beschikbaar, waarvan een deel door de scholen zelf kan worden
ingezet.
Dit schooljaar zal er scholing en zullen er studiedagen plaatsvinden rondom de volgende onderwerpen:
Toekomstgericht onderwijs
Formatief werken
Sociaal- emotionele ontwikkeling (bevorderen positief gedrag)
Diverse korte workshops en cursussen.
Daarnaast zal het team op studiedagen samen de reeds ingezette ontwikkelingen verder doorzetten en
borgen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Aanmelden nieuwe leerlingen
Wanneer uw kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt is het van harte welkom bij ons op school.
Wanneer u uw kind aanmeldt wordt er een voorlopig inschrijfformulier ingevuld. In de meeste gevallen
kan er direct besloten worden of uw kind op de juiste plek is bij ons op school. In sommige gevallen
kan het zijn dat de school meer informatie nodig heeft. Bijvoorbeeld in het geval van een verhuizing
en/of wanneer een leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft. Na het inwinnen van deze informatie
wordt besloten of het kind daadwerkelijk op zijn plek is bij ons op school. De school heeft hierover
contact met de ouders en helpt deze in het geval de school een andere plek voor het kind meer
passend vindt.
Voor nieuwe leerlingen geldt dat wij verwachten dat zij zindelijk zijn en zelfstandig naar het toilet
kunnen. De leerkracht kan de groep niet alleen laten om een individuele leerling structureel te
verschonen.
Wanneer uw kind voor het eerst naar school gaat mag hij of zij, voorafgaande aan de eerste echte
schooldag, een aantal dagdelen komen wennen. Dit mag vanaf de leeftijd van drie jaar en tien
maanden. Wij spreken daarvoor maximaal 8 dagdelen af. Een kind dat jonger is dan 3 jaar en 10
maanden valt niet onder onze verzekering en mag om die reden helaas nog niet alle dagen naar
school.
In de laatste weken, voorafgaande aan de zomervakantie, plannen wij geen wendagen meer in. Dit is
vaak een drukke periode en met het uitzicht op een vakantie van zes weken heeft wennen dan
nagenoeg geen effect. Die weken komen er alleen kinderen wennen die van school wisselen,
bijvoorbeeld bij verhuizing.

Schooltijden
De kinderen moeten jaarlijks een minimaal vastgesteld aantal lesuren maken. Meer mag, minder niet.
Dat is wettelijk vastgelegd. Meestal zijn er jaarlijks een aantal uren over, die incidenteel kunnen
worden ingezet, zoals bijvoorbeeld een vrije middag voor een vakantie. Studiedagen van de
leerkrachten zijn meegerekend in het totale plan en vallen niet onder lesuren. Daarnaast is rekening
gehouden met het maximaal aantal ‘gebroken’ weken. Dat zijn de weken waarbij niet alle vijf de
schooldagen wordt lesgegeven. Basisscholen mogen maximaal 7 keer per jaar een 4-daagse
schoolweek inroosteren. Dit is naast de weken die al 4-daags zijn omdat de school gesloten is door een
algemene feestdag. Scholen moeten 4-daagse lesweken in de schoolgids vermelden en goed verdelen
over het schooljaar.
De 5-daagse schoolweek is voor leerlingen uit groep 1 en 2 van de basisschool niet verplicht, wij
bieden deze wel en adviseren ouders ook om hun kind deze schooldagen aanwezig te laten zijn.
De lestijden gedurende de schoolweken zijn als volgt:
Maandag, dinsdag en donderdag
08.30 uur – 12.00 uur
13.00 uur – 15.15 uur
Woensdag en vrijdag
08.30 uur – 12.15 uur
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Vakanties en vakantiedagen 2019-2020 :
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

19.10.2019 t/m 27.10.2019
21.12.2019 t/m 05.01.2020
15.02.2020 t/m 23.02.2020
10.04.2020
11.04.2020 t/m 13.04.2020
27.04.2020
25.04.2020 t/m 10.05.2020
21.05.2020 t/m 24.05.2020
30.05.2020 t/m 01.06.2020
04.07.2020 t/m 16.08.2020

Studiedagen en organisatiedagen 2018-2019
Op de onderstaande dagen zijn de leerlingen lesvrij. De leerkrachten hebben deze dagen scholing of
andere werkzaamheden.
 28 oktober 2019
 27 januari 2020
 16 maart 2020
 2 juni 2020
 3 juli 2020

Extra vrij, verlof
Geregeld wordt voor kinderen een extra vrije dag of vakantie gevraagd.
Voor leerplichtige kinderen (vanaf 5 jaar) mag slechts vrij worden gegeven in bijzondere gevallen
(gewichtige omstandigheden).
Gewichtige omstandigheden zijn:
Het bijwonen van het huwelijk van familieleden,
Het overlijden van familieleden,
Bij het 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½- , 25- , 40-, 50- en 60- jarige
huwelijksjubileum van ouders en grootouders.
Voor al deze omstandigheden zijn door de leerplicht een maximaal aantal te verlenen vrije dagen
vastgesteld. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een kind geen week vrij krijgt voor het vieren van een
jubileum.

Vrij voor vakantie onder schooltijd
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als
voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra
vakantie toestaan:
Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden.
Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.
Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

Vrij aanvragen
Extra verlof kunt u aanvragen bij de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar. Deze beoordeelt elke
aanvraag individueel. Om tijd te creëren voor open overleg of een eventuele bezwaarprocedure, moet
de verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school binnen zijn. Is de
vakantie al besproken en zijn de koffers bij wijze van spreken al gepakt, dan is er geen sprake meer van
open overleg. Deze hoofdregel geldt niet voor verlof voor een religieuze feestdag of als de termijn van
acht weken niet redelijk en/of realistisch is door een bijzondere omstandigheid.
De schooldirecteur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor maximaal tien
dagen in een schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld). De leerplichtambtenaar is bevoegd

een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor meer dan tien dagen. Hij doet dit altijd in
overleg met de schooldirecteur.
Bij ongeoorloofd schoolverzuim wordt contact opgenomen met de ouders en wordt melding gemaakt
bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Haarlemmermeer.
Te laat komen wordt ook gerekend onder ongeoorloofd schoolverzuim. Indien een kind vaker dan 16
keer te laat is gekomen wordt daarvan een melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar.
Alle regels zijn na te lezen op www.leerplicht.net

TSO (Overblijven)
Wij bieden tussenschoolse opvang (TSO) op de maandag, de dinsdag en de donderdag. Die dagen is er
voor de kinderen de mogelijkheid om op school te lunchen. De werkzaamheden van de TSO-krachten
tijdens het overblijven vallen onder de WA-verzekering van de school.
De TSO kost €1,00 per dag. Voorafgaande wordt een bedrag in de veelvoud van 10 overgemaakt naar
school waarna een strippenkaart wordt uitgeschreven. De kaart blijft geldig gedurende de gehele
schoolperiode.
Jaarlijks streven wij naar geen of een minimale verhoging van de kosten zodat het voor u als ouders
betaalbaar blijft en waarbij wij ook voldoende vrijwilligers kunnen vinden die ons hierbij
ondersteunen. De animo voor de vrijwillige hulp bij de TSO is laag. We hopen daarom ieder jaar weer
de organisatie op deze wijze te kunnen voortzetten.
De veranderingen omtrent de TSO vinden plaats in nauw overleg met de MR.
Er wordt verwacht dat de kinderen die overblijven zelf brood en drinken bij zich hebben. In het kader
van de gezondheid en de duurzaamheid hebben wij het volgende beleid voor de TSO:
Alle kinderen maken gebruik van een broodtrommel en een drinkbeker, beide duidelijk voorzien
van naam.
Snoep en koek is niet toegestaan.

De regels bij het overblijven.
Zo gedragen we ons als we op school overblijven:
We gaan respectvol met elkaar om.
We blijven van elkaar en elkaars spullen af.
We gaan rustig de overblijfruimte in, we leggen onze broodtrommel klaar.
We bidden (of zijn stil en tonen respect) voordat we beginnen met eten of drinken.
We zitten tijdens het eten op een stoel aan de tafel.
We laten na het eten ons plekje netjes achter.
Als we buiten spelen blijven we buiten en zijn we niet in de school.
We eten en drinken geen warme dranken of gerechten, zoals soep en thee.
We maken alleen gebruik van het speelmateriaal dat bedoeld is voor de TSO.
Het volledige protocol voor de TSO is op school beschikbaar.
Leerlingen, die geen gebruik maken van de TSO, mogen niet eerder dan om 12.50 uur het schoolplein
op. Dit om het overzicht te kunnen houden.

Voorschoolse (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO)
IKC De Lente is een kindcentrum en beschikt dan ook over verschillende vormen van kinderopvang.
Hiervoor werken we intensief samen met kinderopvang Babino. Aanmeldformulieren en meer
informatie is beschikbaar bij de directie van ons IKC of via onze website www.ikcdelente.nl. U kunt ook
direct via de website van onze partner inschrijven (www.babino.nl)
In de verdere ontwikkeling van ons IKC zullen wij samen onder een naam gaan werken. Er komen dan
ook inschrijfformulieren voor het IKC beschikbaar. Inschrijven kan dan ook via onze website.
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Verzekering
Alle leerlingen van IKC De Lente zijn via de school verzekerd in een collectieve scholierenongevallenverzekering. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico voor uw kind tijdens de schooluren en
onderweg van school naar huis.
De kinderen zijn verzekerd tijdens het verblijf in het schoolgebouw of op de daarbij behorende
terreinen tijdens de officiële schooluren.
Zij zijn eveneens verzekerd tijdens het verblijf op sportvelden en in gymzalen of tijdens een excursie,
schoolreis, schoolkamp e.d. in Nederland, mits en zolang de leerlingen onder toezicht van de
leerkracht staan.

Nieuwsbrief, jaarkalender en website
De school probeert de ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van belangrijke informatie en
nieuws door middel van een nieuwsbrief, die iedere twee weken verschijnt, worden allerlei
wetenswaardigheden doorgegeven. De nieuwsbrief wordt digitaal verzonden. Op school is op verzoek
een papieren afdruk beschikbaar.
Verder is veel over de school te lezen op onze website: www.ikcdelente.nl
Hier vindt u ook, onder meer, ons pestprotocol en protocol medisch handelen.
De kalender die op de website wordt gepubliceerd, geeft een overzicht van alle geplande activiteiten
in het schooljaar. Informatie over de leerkrachten, MR, ouderraad en bevoegd gezag is toegevoegd
aan deze schoolgids. Ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar en bij inschrijving een
jaarkalender. Wijzigingen worden bijgehouden op de digitale kalender die via de website beschikbaar
is.

AVG
Sinds 25 mei 2018 is de handhaving gestart van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en heeft als doel de bescherming van
persoonsgegevens te verbeteren. Organisaties die werken met persoonsgegevens dienen ervoor zorg
te dragen dat deze veilig worden gebruikt, beheerd en opgeslagen uitsluitend door hen die daar
beroepshalve een belang bij hebben. Als basisschool verwerken wij persoonsgegevens van uw
kind(eren) om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij
bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school en om de
leerontwikkeling bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens
door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.
Uitgangspunt is dat wij als organisatie alleen persoonsgegevens mogen verwerken en delen met
andere organisaties en personen als wij hiervoor een juridische grondslag hebben. Dit kan soms
betekenen dat wij onze informatievoorziening op een andere manier zullen inrichten.
De AVG heeft ook als consequentie dat voor gebruik van bepaalde persoonsgegevens extra
toestemming moet worden gevraagd. Bij kinderen onder de 16 jaar mogen alleen de ouders
toestemming geven. Zo zullen wij jaarlijks om uw toestemming vragen voor het gebruik van
beeldmateriaal.
Wilt u meer weten over hoe wij als school en binnen Stichting Meer Primair omgaan met de AVG? Dan
kunt u hierover meer informatie vinden op de website van onze school en via
www.meerprimair.nl/privacy/ .

Mobiele telefoons
Voor de leerlingen die een mobiele telefoon mee naar school nemen gelden de volgende regels:
De telefoon gaat voordat de lessen beginnen uit en wordt gedurende de dag niet meer gebruikt
tenzij in overleg met en na goedkeuring van de leerkracht.
De school is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan het toestel en wij adviseren dan
ook om mobieltjes, indien mogelijk, thuis te laten.
Indien uw kind moet bellen of gebeld moet worden is dat altijd mogelijk via de vaste lijn op school.

Sponsoring
Bij overeenkomsten met sponsors zullen de uitgangspunten van het gesloten convenant in acht
worden genomen:
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 onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Fruittussendoortje
Om kinderen een voorbeeld te geven van een gezond eetpatroon en om mogelijk
overgewicht in de toekomst tegen te gaan, is het fruittussendoortje ingevoerd. Drie
maal per week, op maandag, woensdag en vrijdag, mag er in de pauze geen koek
worden gegeten. Wel is het toegestaan op die dagen fruit mee naar school te
nemen en dat lekker in de pauze op te eten.
De afgelopen schooljaren heeft de school meegedaan aan het schoolfruitproject.
Ook dit jaar zullen wij de aanvraag voor de subsidie doen.

Fietsen en stepjes
Kinderen mogen op de fiets naar school komen en hun fiets bij de zijingang aan het Langerak in de
rekken parkeren. Kleine stepjes die veelal door kinderen in de onderbouw gebruikt worden dienen
naast het buitenspeelhok van de kleuters geparkeerd te worden. Stepjes en loopfietsjes (ook zonder
slot) gaan dus niet mee naar binnen.
Omdat er veel verkeer de Hoofdvaart passeert raden wij iedereen aan die van de oostzijde van het
dorp komt, gebruik te maken van het fietspad en de loopbrug.
Meebrengen van fietsen (en stepjes) is op eigen risico. De school draagt geen enkele
verantwoordelijkheid met betrekking tot de fietsen. Ook voor de fietssleuteltjes moeten de leerlingen
zelf zorgdragen.

Absentie, brengen en halen van leerlingen.
Mocht uw kind niet op school kunnen komen, dan willen wij dat graag weten. Het is erg prettig
wanneer u niet onder schooltijd, maar voor aanvang van de lessen belt.
Om verlies aan onderwijstijd te voorkomen is het belangrijk dat alle kinderen op tijd in de klas zijn.
Daarom gaan de deuren van de school om 8.25 uur open. Zo kunnen alle kinderen op tijd in de klas
zijn. Kinderen van groep 1 en 2 worden door hun ouders naar de groep begeleid. De kinderen van
groep 3 t/m 8 kunnen dit meestal zelfstandig. Heeft u een belangrijke mededeling voor de leerkracht
dan horen wij dat graag. Informatie voor de leerkracht die geen spoed heeft geeft u bij voorkeur door
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na schooltijd. Zo heeft dit geen invloed op de lestijd en kan de leerkracht op tijd starten.
Als een kind te laat komt, dan wordt dit genoteerd in het administratieprogramma van de school. Bij
16 keer te laat komen in een schooljaar gaat er een melding naar de ambtenaar van de leerplicht in de
gemeente Haarlemmermeer. Dit wordt namelijk gezien als ongeoorloofd schoolverzuim, ook als het
maar een paar minuten is. De ambtenaar kan daarvoor een boete opleggen. Wanneer de dag begint
vertelt de leerkracht meteen belangrijke informatie over de dag aan de groep. Wanneer een kind deze
informatie mist moet de leerkracht dit herhalen wat ten koste gaat van andere onderwijstijd.

Wisseling van school
Een tussentijdse wisseling van uw kind naar een andere school is mogelijk bij een verhuizing of
wanneer er onvrede bestaat over de huidige school.
Omwille van zorgvuldigheid hebben de scholen in de Haarlemmermeer voor het laatste punt de
volgende afspraken gemaakt:
- Als u belt voor informatie in verband met een wens tot overplaatsing, wordt er naar u geluisterd.
- De huidige school wordt vervolgens op de hoogte gebracht van uw verzoek en de reden van
vertrek.
- Tussentijdse wisseling van school vindt slechts plaats wanneer er sprake is van verstoorde
verhoudingen dan wel dat het onderwijsaanbod voor betreffende leerling niet toereikend genoeg
is.
- De beslissing tot plaatsing ligt bij de directie, na overeenstemming met de directie van de school
van herkomst.
- Het wisselen van school vindt in principe plaats aan het eind van het schooljaar.
- In alle gevallen vindt uitwisseling van leerlingengegevens plaats (leerlingendossier,
onderwijskundig rapport). De intern begeleiders van de scholen zijn de contactpersonen.
Scholen zijn altijd verplicht een onderwijskundig rapport van het kind voor de nieuwe school mee te
geven.

