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Schoolgids 2019  -  2020 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2019-2020. 
 
In deze schoolgids vindt u informatie over Het Kompas. U leest in deze gids, waar wij als school voor 
staan, u krijgt een indruk van al de activiteiten die zich in en om de school afspelen en u vindt een 
beschrijving van de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast leest u over onze nieuwe plannen en 
ontwikkelingen.  
 
Wij vinden dat de school een veilige, sfeervolle plaats moet zijn voor de kinderen, ouders en 
leerkrachten. Wij hechten veel waarde aan open en goede communicatie naar elkaar toe. Dat 
voorkomt veel misverstanden en draagt bij aan een goede samenwerking.  
Heeft u vragen, kom dan gerust langs of bel even voor een afspraak.  
 
Onze school maakt deel uit van de Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland 
(PCPOW). Informatie die voor alle scholen van PCPOW van belang is, staat vermeld in een aparte 
brochure. Deze is op school te verkrijgen of digitaal te lezen op www.pcpowestland.nl . 
  
Naast deze schoolgids kunt u deze en andere informatie vinden op onze site www.kompas.pcpow.nl.  
Speciaal voor ouders van peuters en kleuters is er het informatieboekje ‘vandaag peuter, morgen 
kleuter…’ verkrijgbaar op school.  
Dit jaar starten wij met de app Socialschools om ouders op de hoogte te houden van het laatste nieuws.  
 
Namens het team en de MR wens ik u veel leesplezier en een goed schooljaar toe.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Cindy Roeling 
directeur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   PCBS Het Kompas 
   Trompstraat 5 
   2676 XH  Maasdijk 
   0174-512628 
   info@kompas.pcpow.nl  
   www.kompas.pcpow.nl   

http://www.pcpowestland.nl/
http://www.kompas.pcpow.nl/
mailto:info@hetkompas.net
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1 Waar de school voor staat 
 
1.1 De visie van onze school luidt als volgt: 
 

 
 

  
  

 
 
Voor ieder kind de juiste koers! 
 
Onderwijs is voor ons meer dan het aanleren 
van kennis en vaardigheden. Wij willen als 
school richting geven aan de verdere koers in 
het leven van de kinderen. Daarbij rekening 
houdend met de individuele verschillen op 
zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied.  
 
Daarvoor hebben wij zes stelregels: 
 
Kwaliteit van de omgang 
De kwaliteit van de omgang met elkaar bepaalt 
het succes van het onderwijs. 
Leren lukt alleen in een veilige situatie. Als 
kinderen zich onveilig voelen, stokt het leren. 
Als een kind betrokkenheid en steun voelt, 
durft het fouten te maken. Je leert door te 
accepteren dat je iets niet meteen de eerste 
keer helemaal goed doet: door vallen en 
opstaan. 
 
Onderwijsprofessionals 
Wij zijn een lerende organisatie. Je kunt 
kinderen niet begeleiden in hun leerproces 
wanneer je eigen leren stagneert. Dat betekent 
dat wij als team meegaan met de 
ontwikkelingen in het onderwijs en in de 
maatschappij.  Dit alles om onderwijs op een 
hoogwaardig niveau te kunnen bieden.  
 
Maatschappij 
Wij willen de kinderen voorbereiden op de 
maatschappij. Wij leven in een snel 
veranderende maatschappij waarin iedereen 
het recht heeft om in zijn uniekheid erkend te 
worden. Aan de andere kant heeft iedereen de 
plicht om anderen in hun uniciteit te erkennen. 
Dat is wederzijds respect. Zo zijn er in de 
maatschappij regels om met elkaar te kunnen 
leven. 

Ook op school zijn regels om ervoor te zorgen 
dat we respectvol met elkaar omgaan en een  
ieder zich prettig voelt en goed kan 
functioneren in de school.  
 
Protestants-christelijk 
Het Kompas is een protestants-christelijke 
school. Dat houdt in dat we de Bijbel als 
inspiratiebron gebruiken voor ons pedagogisch 
en didactisch handelen.  
Door middel van beleven, voorleven en 
meeleven geven wij inhoud aan onze identiteit. 
Het beleven geven we inhoud door 
Bijbelverhalen en vieringen rondom kerkelijke 
feesten. Het voorleven kan op ieder moment 
aan de orde zijn, onder andere in de wijze van 
omgang met elkaar. Het meeleven komt tot 
uiting in het respect hebben, omzien naar 
elkaar en meeleven met het dagelijks leven van 
de leerlingen. 
Op onze school is er plaats voor ieder kind, 
ongeacht geloofs- of andere overtuiging, dat 
zich thuis voelt in onze manier van werken en 
leven vanuit onze protestants-christelijke 
achtergrond. 
 
Allemaal erbij 
Geen kind is hetzelfde, ieder mens is uniek en 
leert op zijn eigen unieke manier. Wij zien het 
als onze opgave om daar zoveel mogelijk 
rekening mee te houden in ons onderwijs. Wij 
hechten waarde aan een goede zorgstructuur. 
Kinderen met cognitieve, sociaal-emotionele 
en fysieke beperkingen helpen we, binnen 
onze mogelijkheden, door gebruik te maken 
van andere leerstijlen en aanpassingen in het 
leerstofaanbod. Kinderen die meer aankunnen, 
krijgen verdieping of verrijking naast het 
standaard leerstofaanbod. 
 
Samen vooruit 
School en ouders hebben een gezamenlijk 
belang: de optimale ontwikkeling van het kind. 
Daarom vindt de school het belangrijk om 
samen te werken met de ouders en wordt goed 
contact zeer op prijs gesteld.  
Als school werken wij ook samen met 
onderwijskundige en maatschappelijke 
organisaties. Met elkaar kunnen we de 
kinderen een optimale ontwikkeling bieden en 
een goede voorbereiding geven op een leven in 
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deze voortdurend ontwikkelende 
maatschappij.   
 
1.2 Het bestuur van onze school  
Stichting PCPO Westland (PCPOW) Onze school 
maakt deel uit van de Stichting Protestants 
Christelijk Primair Onderwijs regio Westland 
(PCPOW). Deze stichting beheert 15 
protestants-christelijke basisscholen in het 
Westland en Midden-Delfland.  Het bestuur 
van de stichting is per 1 augustus 2010 
opgedragen aan het College van Bestuur, dat 
wordt gevormd door Henri Koele. De Raad van 
Toezicht houdt onafhankelijk toezicht op het 
College van Bestuur. Het voert daarbij wettelijk 
vastgestelde taken uit, zoals het benoemen, 
schorsen en ontslaan van het College van 
Bestuur. Verder wijst de Raad de externe 
accountant aan en stelt het belangrijke 
beleidsdocumenten vast (w.o. begroting, 
jaarrekening en strategisch beleidsplan). De 
Raad bestaat uit een aantal leden:  

 E.Chr. Lafeber, voorzitter (Mijnsheerenland); 
lid raad van toezicht Stichting Kind en 
Onderwijs Rotterdam, lid raad van toezicht OBS 
Facetscholen Kapelle  

 A.S. Griffioen (Den Haag); o.a. voormalig lid 
raad van toezicht PO-raad  

 P. van den Dool (Wateringen); o.a. coach 
familiebedrijven  

 A.J. de Zeeuw-Oprel MEd (Naaldwijk); o.a. 
projectleider taalbeleid en docent Hogeschool 
Rotterdam  

 H.A.R. Westdijk (Hoek van Holland); directeur 
services Ipse de Bruggen, o.a. voormalig 
voorzitter raad van toezicht Kind en Onderwijs 
De Raad van Toezicht vergadert circa 6 maal 
per jaar. 
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2 De organisatie van de school 
 
2.1 Schoolgrootte 
Op 1 september 2019 (eerste schooldag) telde 
onze school 218 leerlingen, verdeeld over 10 
groepen. De groepen 1 en 2 zijn bewust 
heterogene groepen. De oudere kleuters 
kunnen de jongsten helpen en de instroom kan 
beter worden verdeeld. De groepen 3 t/m 8 zijn 
enkele groepen.  
 
2.2 Wie werken er in de school  
Hieronder vindt u een overzicht van de indeling 
van de leerkrachten over de groepen. 
 
Groep 1/2A: Nicole Eykelenboom  
  Marloes Martens  
Groep 1/2B:      Yvonne van Dijk 
  Margreet Vellekoop  
Groep 1/2C:  Barbara Hoekman 
Groep 3: Trudi Kloosterhuis  
Groep 4: Judith Filius 
  Sonja van der Schee 
Groep 5: Danja Vermeulen 
  Mayla van den Bos 
Groep 6:  Michelle Hollaar 
  Dorien van der Wel 
Groep 7A: Debbie van der Steen 
  Patricia van Adrichem  
Groep 7B: Suzanne van Valen 
  Thea Vis 
Groep 8: Saskia Schulte 
                          Karinja van Wensen  
   
Interne begeleiding:     Olga Strik (di/wo/do) 
Onderwijsondersteuner: Finy van der Veen 
     Janneke v Witzenburg 
     Esther Sales 
Bovenbouwcoördinator: Thea Vis 
Onderbouwcoördinator: Nicole Eykelenboom 
Bewegingsonderwijs:   Danny van Paasen 
Conciërge:   Sonja Looije 
Teamleider:   Thea Vis 
Directeur:    Cindy Roeling 
 
Als school bieden wij ook graag ruimte aan 
studenten die het vak willen leren. Dit kunnen 
studenten van de Pabo of studenten van de 
HALO (bewegingsonderwijs) zijn, maar ook 
MBO-studenten.    

 
     
2.3 Kerndoelen 
Op school zijn we niet ‘zomaar’ met uw kind 
aan het werk. Nee, het onderwijs is 
doelgericht. Gericht op ontwikkelen en 
ontdekken. De onderwijsprogramma’s en 
methodes bevatten een opbouw en doelen. De 
overheid oefent invloed uit op dit programma 
en wel met behulp van kerndoelen. Deze 
doelen geven aan wat we minimaal met uw 
kind willen bereiken. Op deze manier bent u 
ervan verzekerd dat het onderwijsaanbod op 
onze school aan de wettelijke normen zal 
voldoen.  
 
2.4 Pedagogisch klimaat 
Wij streven naar een veilige school met een 
goede sfeer. Daarom hebben wij op school een 
veiligheidsplan waarin alle facetten rondom de 
veiligheid op school worden omschreven en 
wordt er veel aandacht besteed aan de omgang 
met elkaar.   
Door middel van drie basisregels besteden wij 
aandacht aan het gewenste gedrag. De regels 
zijn: 
je zorgt voor jezelf 
je zorgt voor de ander 
je zorgt voor je omgeving 
 
Op school is een pestprotocol aanwezig, maar 
belangrijker vinden wij het om preventief te 
werken aan sociale vorming. Het pestprotocol 
is in te zien op school.  
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Voor de veiligheid in en rond de school is ook 
een ontruimingsplan geschreven. Ieder 
schooljaar worden er twee 
ontruimingsoefeningen gepland. Na de 
ontruiming evalueren de BHV-ers het plan en 
waar nodig wordt het bijgesteld. Het 
ontruimingsplan is in te zien bij de directie. Elke 
twee jaar wordt er een nieuw Risico-
Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opgesteld. 
Naar aanleiding van deze inventarisatie wordt 
er een plan van aanpak opgesteld om een 
aantal zaken m.b.t. onder andere de veiligheid 
in en rondom de school aan te pakken. 
 
2.5 Sociaal emotionele ontwikkeling 
Naast het werken aan de cognitieve 
ontwikkeling van kinderen, vinden wij het ook 
heel belangrijk om te werken aan de sociale en 
emotionele ontwikkeling. Onze leidraad hierbij 
is PAD (Programma Alternatieve 
Denkstrategieën). Dit programma bestaat uit 
lessen waarbij kinderen leren om gevoelens 
onder woorden te brengen en om zich in te 
leven in de gevoelens van anderen. Daarnaast 
is er  de ‘Kanjer van de week’. Ieder kind is elk 
leerjaar opnieuw de Kanjer van de week. Zij 
ontvangen complimenten van klasgenoten en 
leerkracht.  
Tot slot zetten wij Grip op de groep en Taakspel 
in voor groepsvorming.  
 
2.6 Onderwijs in groep 1 en 2 
De kleuters leren al doende in hun spel. In de 
kleutergroepen is spelmateriaal waardoor de 
kleuters kunnen leren en uitgedaagd worden. 

We werken met de kinderen vanuit hun 
belevingswereld binnen een bepaald thema, 
dat wil zeggen ontwikkelingsgericht. De 
leerkracht kijkt en luistert wat er leeft in een 
groep. Met het thema gaat de groep vier tot zes 
weken aan de slag: de kinderen maken 
opdrachten en leren liedjes en opzegversjes.  
Ook worden er in de kring taal- en 
rekenactiviteiten aangeboden. De hoeken 
worden aangepast naar het thema, zo sluiten 
de huishoek, de bouwhoek en de thematafel 
aan op wat de leerlingen leren.  
De kinderen helpen mee aan het thema door 
mee te denken over wat er bij een onderwerp 
hoort, het inrichten van de hoeken en zij 
nemen materialen mee die bij het thema 
passen. Zo leren zij al spelenderwijs de wereld 
om hen heen kennen.  
 

 
Sommige activiteiten worden door alle 
kinderen gedaan, andere zijn keuze-
activiteiten. Uitgangspunt is dat de kinderen 
zelfstandig leren werken zodat de leerkracht de 
gelegenheid heeft met een deel van de groep 
te werken aan een bepaalde opdracht die extra 
instructie vereist. 
De kleuters spelen iedere dag buiten op een 
beschut gelegen speelplaats met speeltoestel 
en een nieuw groen speel- en ontdekplein. 
We beschikken over een apart speellokaal voor 
de kleutergymles en de spellessen. 
 
We werken met een ‘Protocol instroom jongste 
leerlingen’. Dit protocol bestaat uit een aantal 
formulieren m.b.t. de voorschoolse 
ontwikkelingen, gesprekken met ouders en 
observaties van de leerkracht. Het doel is om in 
de eerste periode op de basisschool een goed 
beeld te krijgen van de ontwikkeling van een 
nieuwe leerling, zodat wij het 
ontwikkelingsniveau goed in kaart kunnen 
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brengen en daar ook bij aan kunnen sluiten. Op 
deze manier willen we uw kind een goede start 
geven op onze school. 
 
Op school is het informatieboekje ‘Vandaag 
peuter, morgen kleuter…” verkrijgbaar, waarin 
u alles leest over hoe het eraan toe gaat bij de 
kleutergroepen op Het Kompas.  
 

 
 
2.7 Onderwijs in groep 3 t/m 8 
De basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen 
en taal worden in groep 3 aangeboden. De 
kinderen leren omgaan met het gesproken en 
geschreven woord. Op allerlei manieren leren 
de kinderen hun gedachten te ordenen en te 
verwoorden. Tevens wordt hen geleerd om te 
gaan met getallen en de verschillende 
bewerkingen er mee uit te voeren. 
Aan het einde van groep 3 kunnen de kinderen 
behoorlijk lezen, schrijven en optellen en 
aftrekken t/m 20. Vanaf groep 4 wordt verder 
gegaan met hetgeen in groep 3 begonnen is en 
de kinderen kunnen hun vaardigheden verder 
oefenen en uitbreiden. De kinderen rekenen 
dan op een tablet. Dit maakt adaptief werken 
mogelijk.  
 
De expressieactiviteiten en lichamelijke 
beweging komen uiteraard in alle groepen 
terug. De kinderen maken op hun niveau 
kennis met deze vakken en leren diverse 
onderdelen hiervan geleidelijk aan beheersen.  
 
2.8 Engels  
Engels is wereldwijd de meest toegankelijke 
taal. Een goede beheersing van het Engels is 
dan ook steeds belangrijker voor studie en 
beroep. Daarom heeft Het Kompas gekozen 
voor Engelse les van groep 1 t/m groep 8. In 
groep 1 en 2 bieden de leerkrachten 

activiteiten in het Engels aan, zoals liedjes en 
spelletjes. De kinderen leren spelenderwijs de 
taal. Door aan te sluiten bij de thema’s in de 
klas en de belevingswereld van de kinderen 
verloopt het leerproces op natuurlijke wijze. 
In de groepen 3, 4 en 5 draait het Engels om het 
mondelinge taalgebruik: de woordenschat en 
de uitspraak. In de groepen 6,7 en 8 is er ook 
aandacht voor de lees- en schrijfvaardigheid.  
 
2.9 Onze methodes 
Op onze school gebruiken wij de volgende 
methodes: 
 
Bijbelse Geschiedenis Trefwoord 
Rekenen en wiskunde Wereld in Getallen 
Snappet gr 4-8 
Leesmethode groep 3 Lijn 3 
Nederlandse taal Staal 
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL 
Technisch lezen  Estafette Nieuw 
Aardrijkskunde  Hier en daar  
Geschiedenis  Argus Clou 
Natuur en techniek Blink 
Schrijven  Klinkers gr 3, 4 en 5 
Engels   Join in 
Expressievakken Kunstkracht 10 
Sociaal Emotionele Ontwikkeling 
PAD & Taakspel 
Verkeer  Stap vooruit/ 
Op voeten en fietsen/ JeugdVerkeerskrant 
Groep 7 doet mee aan het verkeersexamen 
 
Groep 8 volgt de lessen voor EHBO en de 
kinderen kunnen hiervoor het diploma Jeugd 
EHBO halen. 
 
2.10 Burgerschap 
In alle groepen leren de kinderen om een 
goede burger van de maatschappij te worden. 
Kinderen groeien op in een multiculturele 
samenleving, die tegelijkertijd ook steeds 
individueler is ingesteld. Juist daarom is het 
belangrijk de betrokkenheid van mensen op 
elkaar en de samenleving te bevorderen. 
Kinderen moeten leren met respect en 
vertrouwen deel te nemen aan de 
maatschappij, ervaringen op te doen en met de 
regels van democratie zich te ontwikkelen tot 
sociaal actieve burgers. We willen hen 
mogelijkheden aanreiken om te kunnen 
deelnemen aan de samenleving, hen kennis te 
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laten verwerven over de principes van 
democratie en hen te helpen te vormen tot wie 
ze zijn. Op allerlei momenten binnen onze 
schooltijd (gesprekken, bezoeken, kinderraad, 
lessen geschiedenis, aardrijkskunde, sociaal-
emotionele vorming) staat burgerschap 
centraal. 
 
2.11 Cultuurweken 
Op school werken wij structureel aan cultuur. 
Gedurende het jaar hebben wij een project 
Nieuwe media. Daarnaast heeft iedere groep 
een culturele activiteit, bijvoorbeeld een 
bezoek aan een voorstelling. Een aantal keren 
per jaar organiseren wij cultuurcarroussels. De 
kinderen gaan op deze momenten met 
verschillende disciplines aan de slag. Hierbij 
volgen wij de lessen van het Westlands 
Cultuurweb Kunstkracht 10. Naast het 
structurele cultuuraanbod hebben we ook nog 
optioneel aanbod voor de kinderen, zie ook 
paragraaf 8.5. 
 
2.12 ICT en social media 
Ieder lokaal beschikt over een digibord. Dit 
bord heeft diverse gebruiksmogelijkheden om 
de lessen goed en aantrekkelijk te geven. De 
computers, laptops en tablets worden ingezet 
voor de ondersteuning van het onderwijs. 
Kinderen oefenen taal en begrijpend lezen. 
Deze oefeningen horen bij de gebruikte 
methodes. Met behulp van Snappet maken de 
kinderen vanaf groep 4 hun rekenopgaven. 
Door de adaptieve werkwijze sluit Snappet aan 
bij het niveau van het individuele kind. De 
kinderen gebruiken de computers ook voor 
extra uitdaging of extra oefening bij een 
expliciet reken- of taalprobleem. Vanaf groep 6 
wordt er aandacht besteed aan gebruik van 
social media, zoals internet en appen. Met 
programma’s als What’s happy en DataBaas 
leren de kinderen de do’s and don’ts in de 
digitale wereld.  
 
2.13 Huiswerk 
In de hogere groepen wordt er regelmatig 
huiswerk meegegeven. Dit om sommige lesstof 
extra in te oefenen of te verwerken. Daarnaast 
is dit ook een voorbereiding op het voortgezet 
onderwijs en leren kinderen te plannen en met 
een agenda om te gaan. Naarmate de 

leerlingen ouder worden, geven we geleidelijk 
meer thuisopdrachten.  
 
2.14 Kindgesprekken 
Wij houden kindgesprekken vanaf groep 2. 
Doel is om de kinderen nog beter te leren 
kennen en te weten wat hun kansen en 
uitdagingen zijn in hun ontwikkeling. Daarnaast 
is het doel van deze gesprekken om de 
kinderen meer eigenaarschap te geven in hun 
ontwikkeling.    
 
2.15 Kinderraad van Het Kompas 
Onze school heeft een kinderraad. Kinderen uit 
groep 5 t/m 8 komen vijf keer per jaar samen 
met de directeur en een teamlid. Met elkaar 
bespreken zij onderwerpen die de kinderen 
inbrengen of de school inbrengt. Afgelopen 
jaar dachten zij onder andere mee over de 
aanleg van Schoolplein 14, organiseerden een 
knikkerdag en correspondeerden zij met ons 
sponsorkind.  
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3 Resultaten van het onderwijs 

 
3.1 Plakboek voor groep 1 en 2 
De kleuters ontvangen twee keer per jaar een 
plakboek. Hierin bevindt zich een verzameling 
werkjes die in de afgelopen maanden gemaakt 
zijn. Na de kleuterperiode mag uw kind het 
plakboek houden.  
 
3.2 Rapporten 
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee 
keer per jaar een rapport mee: in februari en in 
juli. De rapporten dienen daarna weer 
ondertekend op school te worden ingeleverd. 
 

 
 
3.3 Groep 8… en dan? 
In groep 8 wordt er met leerkracht, ouders en 
kind nagedacht over het vervolgonderwijs.  
Aan de hand van het leerlingvolgsysteem en 
andere gegevens zoals inzet en werkhouding 
wordt in november een voorlopig advies 
gegeven aan de ouders en kinderen. 
In november is er een informatieavond voor de 
ouders van groep 7 en 8 over het voortgezet 
onderwijs (VO). Daarna is er de mogelijkheid 
om twee presentaties van een VO-school bij te 
wonen. 
In januari nemen de leerlingen van groep 8 deel 
aan de reguliere Citotoetsen. Na deze toetsen 
volgt in februari het definitieve advies.  
In februari worden de ouders en kinderen 
uitgenodigd voor het adviesgesprek. 
Ondertussen hebben de Open Dagen van de 
scholen voor voortgezet onderwijs  
plaatsgevonden. Sommige scholen worden 
met de groep bezocht.  
In april wordt de verplichte landelijke eindtoets 
afgenomen. Wij gebruiken hiervoor de IEP-

toets. Naar aanleiding van deze toets kan de 
school het advies in heroverweging  
nemen.  De school mag na de eindtoets nooit 
een lager niveau adviseren.  
 
De school zorgt voor de overdracht naar het  
voortgezet onderwijs. Na aanmelding van een 
kind op een VO-school, vindt er altijd een 
mondelinge overdracht plaats tussen de 
leerkracht van groep 8 en de 
brugklascoördinator.  
Het voortgezet onderwijs is verplicht om 
minimaal drie jaar informatie over de 
jaarovergang door te geven aan het 
basisonderwijs. 
 
3.4 Waar gingen onze leerlingen naar toe? 
Vorm van aantal en %  
onderwijs 2017/2018 2018/2019 
vwo    4  10% 
havo -vwo       7 28% 6 15% 
havo    5 12% 
vmbo tl –havo       4  15% 7 17% 
vmbo tl        6 22% 7 17% 
vmbo kl/tl       7 27% 3 7% 
vmbo kl    5 12% 
vmbo bl/kl       7    8% 2 5% 
vmbo bl   2 5% 
 
Belangrijker dan deze cijfers is, dat uit 
terugkoppeling en rapportage vanuit het 
voortgezet onderwijs blijkt, dat de kinderen het 
op het voorgezet onderwijs veelal ‘goed doen’.  
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4 Zorg voor leerlingen 
 
4.1 Leerlingvolgsysteem 
Vanaf groep 1 is ons onderwijs gericht op de 
ontwikkeling van uw kind. Elk jaar dat uw kind 
op school zit, verwerft het meer kennis van 
lezen, Nederlandse taal, rekenen, sociaal-
emotionele vaardigheden en andere 
ontwikkelingsgebieden. De leerkrachten 
volgen gericht deze ontwikkelingen. Op 
bepaalde  tijden in het schooljaar nemen zij bij 
uw kind een toets af. Dit gebeurt middels 
toetsen die bij de lesmethode horen en 
Citotoetsen. De Cito-toets is een onafhankelijk 
meetinstrument op het gebied van rekenen, 
lezen en spelling. 
Met de interne begeleider (IB-er) van onze 
school bespreken de leerkrachten het welzijn 
en de leervorderingen.  
 
Naast het volgen van de leerlingen op cognitief 
gebied, vinden wij het ook heel belangrijk om 
de leerlingen op gebied van de sociaal- 
emotionele ontwikkeling te volgen. Voor groep  
1 en 2 gebruiken wij de observatiemethode 
KIJK.  
Tijdens het spelen en werken observeert de 
leerkracht hoe uw kind zich ontwikkelt. Er 
wordt gekeken naar sociale en emotionele 
vaardigheden, zoals de omgang met andere 
kinderen en de leerkracht. Daarnaast wordt de 
fijne en grove motoriek gevolgd, het 
werkgedrag en de ontwikkeling op het gebied 
van taal en rekenen. Gekeken wordt naar de 
mondelinge taalontwikkeling, de belangstelling 
voor boeken en letters, het kunnen omgaan 
met getallen en hoeveelheden en de oriëntatie 
op het gebied van meten, tijd en geld.  
 
Voor groep 3-8 werken wij met SCOL. Deze 
observatiemethode vult de leerkracht in. Vanaf 
groep 6 wordt ook de kinderen middels een lijst 
gevraagd naar hun welbevinden.  
 
4.2 Interne zorg  
Kinderen die extra zorg nodig hebben, worden 
aangemeld door de leerkracht bij de Interne 
Begeleider. Zij organiseert de zorgverbreding 
en ondersteunt de leerkrachten bij signaleren, 
analyseren en hulp bieden bij leer- en 
gedragsvragen. De IB-er volgt de ontwikkeling 
van alle kinderen van de school.  

 
Het kan zijn dat de IB-er bij een gesprek van u 
en een groepsleerkracht aanwezig is. Dit 
gebeurt wanneer de IB-er intensiever 
betrokken is bij de ontwikkeling van een 
leerling.  
Op onze school zijn onderwijsassistenten 
werkzaam. In overleg met de IB-er worden zij 
ingezet voor individuele ondersteuning of 
ondersteuning in een groep. Daarnaast hebben  
een aantal groepsleerkrachten ambulante 
momenten waarop zij remedial teaching 
geven. Zij ondersteunen kinderen die op een 
bepaald moment tijdelijk extra zorg nodig 
hebben.  
Het zorgteam bestaat uit een IB-er, 
gedragsspecialist en directeur. Een aantal keer 
per jaar overlegt het zorgteam over de zorg op 
school. 
Het Kompas heeft een zorgplan. Hierin staat 
beschreven hoe wij invulling geven aan de zorg. 
Dit zorgplan ligt ter inzage op school.  
 

 
 
4.3 Extra hulp 
Het is mogelijk dat de ontwikkeling van uw kind 
op de basisschool anders verloopt dan 
gewenst. Met de groepsleerkracht en de 
interne begeleider wordt overlegd wat de te 
ondernemen stappen zijn. Allereerst zal de 
ontwikkeling van uw kind zorgvuldig in kaart 
worden gebracht. Aan de hand van de 
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften wordt 
een plan of interventie opgesteld. Het plan 
wordt in eerste instantie uitgevoerd door de 
groepsleerkracht. Dit wordt besproken met de 
ouders. Zo bent u op de hoogte op welke wijze 
wij extra zorg aan uw kind bieden. Wanneer er 
een meer specifieke aanpak nodig lijkt, wordt u 
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als ouder betrokken bij het opstellen en volgen 
van de ontwikkelingen van uw kind. 
Het kan zijn dat uw kind tijdens de 
basisschoolperiode externe hulp heeft van 
bijvoorbeeld een fysiotherapeut of logopedist. 
Wij stellen het op prijs wanneer u onderzoek- 
of behandelverslagen van fysiotherapie, 
logopedie of andere instanties met ons wilt 
delen. Op deze wijze kunnen wij rekening 
houden met deze handelingsadviezen op 
school. 
 
4.4 Problemen met lezen en dyslexie 
Er zijn kinderen bij wie het lezen niet 
probleemloos verloopt. Ondanks goede inzet 
en veel extra oefenen, blijft het lezen soms 
moeilijk. Op onze school volgen wij “het 
protocol dyslexie”. Dit protocol geeft per 
maand aan welke interventies er nodig zijn bij 
kinderen die problemen ervaren bij hun 
leesontwikkeling. Dat wil echter niet zeggen 
dat ook ieder kind met leesproblemen dyslexie 
heeft. Basisscholen kunnen niet zelf de 
diagnose dyslexie stellen of een 
dyslexieverklaring afgeven. Daarvoor zijn zij 
niet gekwalificeerd. Als school de lees- en 
spellingontwikkeling van uw kind gerichter 
gaat volgen vanwege de mogelijke 
aanwezigheid van dyslexie, wordt u hier 
uiteraard over geïnformeerd. Wanneer de 
ontwikkeling van een kind aan de criteria 
voldoet om een onderzoek aan te vragen doet 
school dit samen met u.  Vanaf halverwege 
groep 4 kunnen scholen een onderzoek 
aanvragen. 
De diagnose voor dyslexie en behandeling 
daarvan wordt bekostigd door de gemeente 
Westland. Onze school werkt samen met ONL. 
Zij onderzoeken en behandelen kinderen met 
dyslexie bij ons op school. Uiteraard passen wij 
bij kinderen met leesproblemen en/of 
(vermoedens van) dyslexie ons onderwijs aan.  
  
4.5 Klimopklas 
Er zijn ook kinderen die extra 
onderwijsbehoeften hebben omdat zij meer 
leerstof aankunnen dan het aanbod in de 
groep. Wij hebben hierover afspraken gemaakt 
welke staan in het protocol voor ‘kinderen met 
een ontwikkelingsvoorsprong’.  

Daarnaast komen een aantal kinderen vanaf 
halverwege groep 5 tot halverwege groep 8 in 
aanmerking voor de ‘klimopklas’.  
Deze kinderen komen een keer per week bij 
elkaar. Het gaat om kinderen met speciale 
onderwijsbehoeften waarbij extra uitdaging 
gewenst is. De kinderen krijgen in de 
‘klimopklas’ de kans zich verder te ontwikkelen 
in speciale vaardigheden zoals wiskundige 
vaardigheden, probleemoplossend denken en 
creativiteit. 
 
4.6 De rol van SPOW in onze school 
Onze school is aangesloten bij het 
samenwerkingsverband Westland, het SPOW. 
Bij het SPOW zijn schoolondersteuners 
werkzaam. Deze schoolondersteuners 
(psychologen/ orthopedagogen)  zijn 
gekoppeld aan alle scholen binnen het 
Westland. Lysanne van de Velde is als 
psycholoog en ondersteuningsadviseur 
gekoppeld aan onze school. Op deze wijze 
hebben wij als school de mogelijkheid in een 
vroeg stadium een deskundige van het SPOW 
mee te laten denken in de begeleiding van de 
leerkracht en/of kind. Een kind kan alleen 
worden besproken met de schoolondersteuner 
na toestemming van ouders. Als ouder wordt u 
uiteraard betrokken in dit proces. 
Een aantal keer per jaar vindt er een SOT-
overleg (SchoolOndersteuningsTeam) plaats  
op school. In dit overleg worden met 
toestemming van ouders, kinderen besproken 
waarbij het wenselijk is dat er meegedacht 
wordt over een specifieke aanpak of 
begeleiding.  
Bij dit overleg is de  schoolondersteuner van 
het SPOW, zorgregisseur vanuit het Sociaal 
KernTeam Westland, intern begeleider, de 
groepsleerkracht en u als ouder aanwezig.  Een 
dergelijk overleg zal allereerst als doel hebben 
de leerkracht te ondersteunen in de 
aanpak/benadering van uw kind. Hierbij 
richten we ons op de zogenoemde 
'onderwijsbehoeften' van uw kind en de 
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht. 
Het kan zijn dat er een uitgebreider onderzoek 
van uw kind nodig is om gerichter hulp en 
ondersteuning te kunnen bieden. Ook kan het 
zijn dat u en uw  kind behoefte hebben aan 
ondersteuning buiten school of in de 
thuissituatie. Met elkaar wordt een aanpak en 
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eventueel vervolg afgesproken en op elkaar 
afgestemd. Op deze manier werken ouders, 
school en schoolondersteuners met elkaar 
samen, in het belang van uw kind. 
 
4.7 Medicijnverstrekking en medisch 
handelen 
Een kind komt ’s ochtends gezond op school en 
krijgt tijdens de schooluren last van hoofd-, 
buik- of oorpijn of wordt door bijvoorbeeld een 
insect gestoken. Uitgangspunt is dat een ziek 
kind naar huis moet. We nemen contact op met 
de ouders/ verzorgers en vragen toestemming 
om een bepaald middel te verstrekken. Als 
ouders niet bereikbaar zijn, bellen we naar het 
noodnummer op het EHBO-formulier. Bij 
twijfel raadplegen we altijd een arts en blijven 
we het kind goed observeren.   
 
Medicijnverstrekking 
Hierbij gaat het om kinderen die medicijnen 
hebben die zij een aantal malen per dag 
moeten gebruiken. Dus ook onder schooltijd. 
(Bijv: pufjes voor astma, antibiotica, etc). De 
ouders vragen aan de directeur of de school 
medewerking wil verlenen bij het verstrekken 
van middelen. De toestemming van ouders is 
dus gegeven. Als de directeur - na overleg met 
de leerkracht(en) van de desbetreffende 
leerling - bereid is het medicijn te verstrekken, 
wordt dit schriftelijk vastgelegd. Deze 
overeenkomst wordt in het dossier van de 
leerling bewaard. Wij nemen alleen medicijnen 
in ontvangst in originele verpakking en 
uitgeschreven op naam van het kind.  
 
Medische handelingen 
Het komt niet vaak voor dat ouders aan de 
school vragen handelingen te verrichten die 
vallen onder medisch handelen. Meestal 
worden deze handelingen door de ouders zelf 
verricht. Als er toch een beroep op de school 
wordt gedaan, is het ter beoordeling van de 
directeur of op dit verzoek wordt ingegaan. 
Indien wordt besloten hieraan mee te werken, 
moet dit schriftelijk worden vastgelegd. Deze 
overeenkomst wordt bewaard in het dossier 
van de leerling. De leerkracht moet een 
gedegen instructie krijgen van de ouders 
alvorens de handeling te mogen uitvoeren. 
Wordt de behandeling te specialistisch of 
bestaat er onzekerheid of is er zelfs sprake van 

angst over de consequenties van de te 
verrichten handeling, dan doet de school er 
verstandig aan deze behandeling aan de 
ouders over te laten. 
 
4.8 Schorsings- en verwijderingsbeleid 
De beslissing over toelating en verwijdering 
van leerlingen berust bij het algemeen bestuur, 
PCPO-Westland. Voordat wordt besloten tot 
verwijdering van een leerling hoort het bestuur 
de groepsleerkracht. Zijn de problemen 
onoplosbaar op school, dan heeft PCPOW de 
taak te zorgen dat de leerling op een andere 
school zal kunnen worden geplaatst. 
Gedurende een periode van acht weken kan 
een leerling worden geschorst zolang 
bovenstaande regeling nog niet zijn beslag 
heeft gevonden. Ouders/verzorgers kunnen 
tegen de genomen maatregelen in beroep gaan 
bij het bevoegd gezag, dat gehouden is binnen 
vier weken na ontvangst van het bezwaar te 
reageren. Financiële problemen (bijv. het niet 
kunnen betalen van een ouderbijdrage) 
kunnen nooit aanleiding geven tot het 
verwijderen van een leerling. De school zal in 
alle gevallen een probleemoplossing 
stimuleren. 
 
4.9 Meldcode 
Begin 2012 is de wet Verplichte meldcode 
Huiselijk geweld en Kindermishandeling van 
kracht. In deze wet wordt aan instellingen en 
zelfstandige beroepsbeoefenaars de plicht 
opgelegd om een meldcode te hanteren voor 
huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat 
organisaties en professionals weten welke 
stappen zij moeten zetten als zij mishandeling 
of verwaarlozing signaleren. Het doel van deze 
meldcode is sneller en adequater ingrijpen bij 
vermoedens van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. De meldcode bevat een 
stappenplan waarin de leerkracht duidelijke 
handreikingen krijgt wat er van hem wordt 
verwacht vanaf het moment dat hij signalen 
van huiselijk geweld of kindermishandeling 
waarneemt. De school is verplicht deze 
signalen in het zorgteam te bespreken en 
advies te vragen aan het Advies en Meldpunt 
Kindermishandeling (AMK). Ook zal er met de 
ouders een gesprek gevoerd worden over de 
signalen. Voor vragen kunt u terecht bij de 
aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en 
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kindermishandeling. Vanaf augustus 2015 is de 
Wet Veiligheid op school aangenomen. De wet 
houdt in dat scholen inspanningsverplichting 
hebben om een veilige schoolomgeving te 
waarborgen. Zo’n omgeving is (uiteraard) van 
wezenlijk belang voor kinderen om zich goed te 
kunnen ontwikkelen en te kunnen leren. De 
school heeft conform de nieuwe wet een 
coördinator aangesteld. Zij coördineert het 
beleid in het kader van tegengaan van pesten 
en is het aanspreekpunt voor ouders en 
leerlingen met betrekking tot pesten. Deze 
taak wordt uitgevoerd door de 
aandachtsfunctionaris. Op onze school is Olga 
Strik als aandachtsfunctionaris aangesteld. 
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5 Externen op school 
 
Op school zijn diverse externe instanties actief. 
Hieronder worden zij kort genoemd.  
 
5.1 Kinderfysiotherapie 
Op onze school is wekelijks Kinderfysiotherapie 
Maassluis aanwezig. Wij bieden ruimte aan, 
zodat kinderen op school en onder schooltijd 
behandeld kunnen worden. Het aanmelden 
gebeurt te allen tijde door de ouders van het 
kind. Voor meer informatie kijkt u op de site 
www.kinderfysiotherapiemaassluis.nl.  
 
5.2 Kinderlogopedie 
Iedere donderdagmorgen is Els Verbiest van 
Logopediepraktijk Klaver Vier aanwezig. Ook 
voor logopedie geldt dat aanmelden altijd door 
de ouders van het kind plaatsvindt. Voor meer 
informatie kijkt u op de site 
www.logopedieklaver4.nl. 
 
5.3 Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland 
West, (JGZ) 
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen 
volgen samen met u de groei en ontwikkeling 
van uw kind. Tijdens de basisschoolleeftijd 
houdt dit in dat: 

 5-jarigen een spraak-taalonderzoek 

krijgen door een logopediste. Dit 

onderzoek wordt niet bij elk kind 

gedaan. Het gebeurt alleen als de 

ouders of leerkracht aangeven dat er 

vragen of zorgen zijn over de taal- en 

spraakontwikkeling.  

 in groep 2 worden alle kleuters 

onderzocht door de jeugdarts. 

 in groep 7 een jeugdverpleegkundige 

een gezondheidsles geeft en 

vervolgens met ieder kind een gesprek 

heeft over de dingen die uw kind 

bezighouden.  

Voorafgaand aan alle onderzoeken krijgt u 
vanuit de JGZ nadere informatie.  
Kinderen worden niet met een 
gebruiksaanwijzing geboren. Het is dus logisch 
dat ouders op zoek gaan naar bruikbare 
informatie of advies bij de problemen die ze 

tegenkomen. Kijk eens op de site van de JGZ of 
op Facebook: Jet van de JGZ.  
 
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of 
de ontwikkeling, dan kunt u vrijblijvend contact 
opnemen:0880-549999/ 
info@jgzzhw.nl/nternet: www.jgzzhw.nl 
 
5.4 Het Sociaal Kernteam Westland 
Het Sociaal Kernteam helpt inwoners van 
Westland bij het zoeken van hulp. Zowel hulp 
aan jeugd als aan volwassenen. Zij verstrekt 
informatie en regelt ondersteuning en zorg. Dit 
geldt ook voor uw vragen over opvoeden en 
opgroeien van kinderen. Als het nodig is, wordt 
u bijgestaan door een zorgregisseur. Deze zorgt 
ervoor dat u de hulp krijgt die nodig is. De 
zorgregisseur kan op locatie of thuis met u 
afspreken. U bereikt het Sociaal Kernteam 
telefonisch via het KlantContactCentrum van 
de gemeente, 140174.  
Brenda van 't Hazeveld is als zorgregisseur 
verbonden aan onze school. Zij heeft bij ons op 
school een aantal keer inloopspreekuur om 
vrijblijvend advies te vragen. De data leest u in 
de kalender op SocialSchools. U kunt haar ook 
rechtstreeks benaderen via het 
KlantContactCentrum of via de IB-er Olga Strik.  
 
5.5 Jeugdformaat 
Is een kind op school meer dan normaal aan 
het piekeren, somber, snel boos, stil, verdrietig 
of ziek? Psychische klachten of moeilijke 
situaties, zoals een scheiding of pestgedrag 
kunnen de oorzaak zijn van vastlopen in het 
onderwijs. Hulp van Onderwijs Jeugdzorg 
voorkomt verder vastlopen in het onderwijs. In 
gemiddeld 10 gesprekken helpen zij de leerling 
op school en/of thuis. Denk hierbij aan onder 
andere aan concentratieproblemen, sociale 
problemen of opvallend gedrag in de klas. 
Meer informatie kunt u krijgen bij de IB-er Olga 
Strik.    
 
5.6 Onderwijszorg Nederland 
Wanneer de school een vermoeden heeft van 
dyslexie, kunnen we in overleg met u een 
traject starten bij ONL. School kan pas een 
traject aanvragen wanneer wordt voldaan aan 
de vastgestelde eisen. Doorgaans kan school 
pas vanaf halverwege groep 4 aanmelden. Na 
aanmelding beslist ONL of een leerling in 

http://www.logopedieklaver4.nl/
mailto:info@jgzzhw.nl
http://www.jgzzhw.nl/
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aanmerking komt voor onderzoek naar 
dyslexie. Bij de aanwezigheid van dyslexie kan 
een leerling in aanmerking komen voor 
vergoede behandeling. Op onze school bieden 
wij ruimte voor deze behandelingen van ONL, 
zodat de kinderen zoveel mogelijk op school 
behandeld kunnen worden. 
 
5.7 Inspectie  
De inspectie is een instantie vanuit het Rijk, die 
meedenkt en meewerkt om de kwaliteit van 
het onderwijs te garanderen en te stimuleren.  
Inspectie van het onderwijs: 
088-6696060/info@owinsp.nl/ 
www.onderwijsinspectie.nl 
 
5.8 Voorschoolse Opvang (VSO) 
Wij hebben op onze school de mogelijkheid tot 
Voorschoolse Opvang. Op maandag, dinsdag 
en donderdag is uw kind vanaf 7.30 uur tot 8.30 
uur welkom. Tijdens de voorschoolse opvang 
wordt geen ontbijt verzorgd. Wel is het 
mogelijk dat een ontbijt meegenomen wordt 
en op school wordt opgegeten. Een 
jaarabonnement kost € 55,00 per jaar voor één 
vaste dag. Het aanmeldingsformulier is 
beschikbaar op school. Dit formulier is tevens 
incassoformulier.  
 
5.9 Pauze voor de lunch 
Tussen de middag is er voor iedere groep 45 
minuten pauze. De kinderen mogen in deze tijd 
thuis eten. Wanneer de kinderen op school 
blijven eten, dan eten zij met de leerkracht van 
de groep. Na het eten spelen de kinderen 
onder begeleiding van hulpouders en een 
medewerker van Stichting Kwest. Aan het 
begin van het schooljaar wordt u gevraagd of 
uw kind thuis eet of op school. In het laatste 
geval kunt u kiezen om een jaar of een periode 
hulpouder te zijn of de bijdrage te voldoen. De 
bijdrage bedraagt voor dit jaar € 40,00. 
De school heeft een protocol voor opvang. 
Deze kunt u terugvinden op onze site. 
 
5.10 Naschoolse opvang 
Voor naschoolse opvang werken wij samen 
met Kwest. Kwest beschikt over een ruimte 
binnen ons schoolgebouw waar zij kinderen na 
school opvangen. Dit gebeurt niet alleen na 
schooltijd, maar kan ook op studiedagen van de 
school.  U kunt voor vragen of aanmelden  

contact opnemen met de stichting Kwest, 
www.stichtingkwest.nl of 0174-517614. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.stichtingkwest.nl/


16 

 

6 Contact met ouders 
 
6.1 Nieuwjaarsreceptie en Kom in de klas 
In de eerste week van het nieuwe schooljaar 
bent u op woensdag  welkom op de 
nieuwjaarsreceptie. Samen met uw kind kunt u 
de klas en materialen bekijken. Ook kunt u 
kennis maken met de leerkracht van uw kind.  
In alle groepen is er een aantal keer per jaar 
‘Kom in de klas’. Samen met één 
ouder/verzorger doet de leerling een activiteit. 
Eén Kom in de klas is speciaal voor opa’s en 
oma’s.  
Beide momenten zijn niet bedoeld voor een 
gesprek met de leerkracht over uw kind. Wilt u 
de leerkracht hiervoor spreken, dan kunt u 
altijd een afspraak maken.  
 
6.2  Gespreksavonden  
De gespreksavonden vinden plaats in 
september en februari. In september wordt de 
startsituatie van de kinderen besproken. Er 
worden verwachtingen afgestemd en doelen 
gesteld voor het komende schooljaar. De 
ontwikkeling van de kinderen staat hierin 
centraal. In februari vindt een 
voortgangsgesprek plaats. Er wordt dan 
teruggeblikt op de verwachtingen en doelen, 
die zijn opgesteld en waar nodig worden ze 
bijgesteld. De kinderen hebben dan inmiddels 
ook hun rapport ontvangen.  
In november en juni zijn de gespreksavonden 
facultatief. Een gesprek vindt dan plaats op 
initiatief van de leerkracht of van de ouders.  
U bent overigens altijd welkom om te komen 
praten over uw kind of schoolzaken. Maakt u 
daarvoor even een afspraak met de leerkracht. 
Uiteraard zal ook school contact met u 
opnemen mocht hier tussentijds aanleiding toe 
zijn.  
 
6.3 Socialschools en website  
Informatie en openheid naar de ouders toe 
vinden wij heel belangrijk. Dit jaar starten wij 
met Socialschools. Deze app maakt het 
mogelijk om, volgens de nieuwe privacy 
wetgeving, informatie te delen met u als 
ouders.  
Op de website van onze school is algemene 
informatie te vinden. Het adres van de website 
is: www.kompas.pcpow.nl. 
 

 
 
6.4 Medezeggenschapsraad (MR) 
Eén van de vaste overlegorganen tussen 
ouders, teamleden en de schoolleiding is de  
medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat  
uit 6 leden: 3 teamleden en 3 ouders. De MR 
kan gevraagd en ongevraagd adviezen geven 
aan de schoolleiding. In een aantal 
vastgestelde zaken moet de MR instemmen 
met het te voeren beleid. De notulen van de 
vergaderingen van de MR liggen ter inzage op 
school. Vraagt u er gerust naar. Vergaderingen 
van de MR zijn openbaar, indien gewenst kunt 
u een vergadering bijwonen en agendapunten 
aandragen. Neem in die gevallen contact op 
met één van de leden van de MR. 
De vergaderingen van de MR worden 
gekenmerkt door een open sfeer waarbij alle 
leden één doel voor ogen hebben: Wat het 
beste is voor de school en de leerlingen!  
 
* Namens de ouders: 
De heer Ary de Jong 
Mevrouw Martine Gezaunbrecher 
Mevrouw Laura Stolze-Boon 
* Namens het team: 
Mevrouw Karinja van Wensen 
Mevrouw Judith Filius 
Mevrouw Marloes Martens  
 
6.5 Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) 
GMR staat voor Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad. 
De GMR is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van ouders en 
medewerkers van alle PCPOW-scholen.  
Vanuit onze MR heeft mevrouw Karinja van 
Wensen (personeel) zitting in de GMR. De 
afvaardiging vanuit de ouders is Ary de Jong.  
 
6.6 Oudercommissie en ouderbijdrage 
Onze school heeft een actieve Oudercommissie 
(OC), die een groot aantal activiteiten 
organiseert in samenwerking met het team. 
Tevens kan de Oudercommissie, namens de 
ouders, adviezen (zowel gevraagd als 
ongevraagd) verstrekken aan de MR.  
De OC bestaat uit de volgende leden: 
Mevrouw Linda Pronk, voorzitter  
Mevrouw Simone Stolk, penningmeester   

http://www.kompas.pcpow.nl/
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Mevrouw Marga Prins, secretaresse 
Mevrouw Annemieke van den Berg  
Mevrouw Carola Robbemond 
Mevrouw Saskia Romein 
Mevrouw Judith Staallekker 
Mevrouw Carine Steenks 
Mevrouw Esmeralda Voogt 
Mevrouw Helen de Winter 
Mevrouw Katarina Mladinovic 
 
De oudercommissie int en beheert de 
vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt gebruikt 
voor uitgaven die niet of niet geheel 
gesubsidieerd worden, zoals Sint, Kerst en 
Pasen, excursies, slot- en sportdag en het 
afscheid van groep 8. 
 
Om alle geplande activiteiten te kunnen 
organiseren wordt van de ouders eenmaal per 
jaar een bijdrage gevraagd van € 20,00 per 
kind.  
Voor kinderen die tussen de kerst- en 
meivakantie op school komen, bedraagt de 
ouderbijdrage € 10,00.  
De bijdragen innen wij graag middels 
automatische incasso. Hiervoor ontvangt u aan 
het begin van de schoolperiode op Het Kompas 
een machtigingsformulier. Mocht u bezwaar 
hebben tegen een machtiging, dan verzoeken 
wij de bijdrage zelf over te maken op het 
rekeningnummer van de OC: 
NL34 RABO 0340 3185 11. 
 
De bijdrage is ‘vrijwillig’. Dit houdt in dat 
wanneer betaling door omstandigheden niet 
mogelijk is, het onderwijs niet geweigerd kan 
worden. Wel kan de school in dat geval 
besluiten de betreffende leerling uit te sluiten 
van deelname aan de bedoelde activiteiten.  
 
6.7 Gescheiden ouders 
Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de 
ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het 
belangrijk om beide ouders goed te informeren 
over de ontwikkeling van hun kind of kinderen. 
Voorwaarde is wel dat beide ouders zelf hun 
verschillende adressen kenbaar maken.  
Voor een ouderavond worden beide ouders 
uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. 
Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan 
worden afgeweken. Op verzoek wordt 
informatie in tweevoud verstrekt. Een verzoek 

om gegevens over het kind te verstrekken aan 
derden wordt altijd aan beide ouders gedaan. 
Indien beide ouders “onder protocol” 
aangeven een specifieke regeling te willen 
afspreken met de school, dan kan na weging 
door de directeur van het schoolbeleid worden 
afgeweken, waarbij altijd het belang van het 
kind voorop staat. 
 
6.8 Ouderhulp 
Jaarlijks organiseert onze school activiteiten, 
waarbij de hulp van ouders onmisbaar is. We 
denken hierbij aan leeshulp, luizencontrole, 
sportdag, musical of het rijden bij excursies. 
Daarom zullen wij in voorkomende gevallen om 
uw hulp vragen. Dankzij de hulp en steun van 
de vele helpers kunnen we alle activiteiten 
doorgang laten vinden. De ouders ontvangen 
bij hun hulp aanwijzingen van de leerkrachten. 
Zij werken onder de verantwoordelijkheid van 
de school. 
 
6.9 Contact-/ vertrouwenspersoon en 
Klachtenprocedure Stichting PCPO Westland 
Stichting PCPO Westland hanteert een 
klachtenprocedure welke is te vinden op de 
website (www.pcpowestland.nl) De procedure 
beschrijft de stappen die ouders/verzorgers 
moeten zetten indien er sprake is van een 
klacht. Uitgangspunt hierbij is dat klachten in 
eerste instantie met de leerkracht of de 
directeur moeten worden besproken. Als dit 
niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de 
klacht worden gedeponeerd bij het bevoegd 
gezag van de stichting.  
De vertrouwensinspecteur kan altijd direct en 
vertrouwelijk worden benaderd in verband 
met klachten die verband houden met seksuele 
intimidatie, mishandeling, discriminatie en 
strafbaar gedrag. Het telefoonnummer is 0900 
– 1113111 (www.onderwijsinspectie.nl)  
 
Voor ernstige klachten kunnen ouders zich in 
eerste instantie wenden tot de 
contactpersonen van de school of tot de 
externe vertrouwenspersoon. Als de klacht bij 
de contactpersoon wordt neergelegd, zal deze 
de klacht doorspelen naar de 
vertrouwenspersoon, indien de klacht ernstig 
is. De vertrouwenspersoon handelt 
onafhankelijk van de school en heeft 
geheimhoudingsplicht. Ook de contactpersoon 
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heeft geheimhoudingsplicht. De 
vertrouwenspersoon zal een gesprek hebben 
met het kind en de ouders en zal de belangen 
van het kind van begin tot het eind 
beschermen. Vervolgens zal de 
vertrouwenspersoon de klacht doorverwijzen 
naar de Landelijke Klachtencommissie. De 
klachtencommissie bestaat uit een aantal 
deskundigen. Het bestuur heeft zich 
aangesloten bij de landelijke 
klachtencommissie, ingesteld door Verus. Deze 
commissie onderzoekt de klacht en brengt 
vervolgens verslag uit aan het bestuur. Het 
bestuur zal uiteindelijk een besluit nemen over 
de te treffen maatregelen. Bovenstaande 
procedure geeft aan, dat er zorgvuldig met 
ernstige klachten wordt omgegaan.  
 
Contactpersoon voor Het Kompas is Trudi 
Kloosterhuis e-mail: 
tkloosterhuis@kompas.pcpow.nl Externe 
vertrouwenspersoon: mevrouw drs. Anja 
Seppen e-mail: anja.seppen@kabelfoon.net  
telefoon: 06-33872433 0174-620763  
Landelijke Klachtencommissie Primair 
Onderwijs:  
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.  
tel: 070-3861697  / fax: 070-3020836  
website www.klachtencommissie.org 
 
  

mailto:tkloosterhuis@kompas.pcpow.nl
http://www.klachtencommissie.org/
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7 School- en vakantietijden 
 
7.1 Schooltijden 
Groep 1 t/m 8:   08.30 uur tot 14.30 uur 
Woensdag zijn alle groepen om 12.30 uur uit en 
zijn alle groepen ’s middags vrij. 
Groep 1 en 2 is op vrijdagmiddag uit om 12.15 
uur en ’s middags vrij. 
De kinderen in groep 1 en 2 ontvangen per 
week 23,5 uur onderwijs, de kinderen in groep 
3 t/m 8 ontvangen 25 uur onderwijs.  
 
De deur bij groep 1 en 2 gaat ’s morgens 10 
minuten voor aanvang open. Op het 
schoolplein van groep 3 t/m 8 is 10 minuten 
voor schooltijd toezicht door een leerkracht. 
Vijf minuten voor aanvang gaat de deur open 
en lopen de kinderen naar binnen. 
 
7.2 Gymrooster 
Vanaf groep 3 worden de gymnastieklessen 
gegeven in de sporthal aan de Lange Kruisweg. 
Groep 4 & 5 krijgen 1 uur les in de sporthal en 
een half uur per week een buitenles. Vanaf 
groep 6 worden alle lessen 
bewegingsonderwijs gegeven in de sporthal. 
Tijdens de gymlessen zijn sportkleding en 
gymschoenen verplicht. Turnschoentjes met 
gladde zolen zijn minder geschikt, i.v.m. de 
kans op uitglijden. Voor de buitenles moeten 
de kinderen kleding en schoenen aantrekken 
waar zij lekker en veilig in kunnen bewegen. De 
gymlessen worden verzorgd door onze 
vakleerkracht voor bewegingsonderwijs. De 
kinderen van groep 6, 7 en 8 gaan op de fiets 
naar de sporthal onder begeleiding van de 
leerkracht. Het is niet toegestaan dat de 
kinderen een ander kind achterop meenemen. 
Ook het ‘even’ onderling lenen van fietsen, is 
niet toegestaan.  
 
Rooster:  
Maandag: 
10.00 uur: groep 5 
11.00 uur: groep 3 
13.00 uur: groep 6 
14.00 uur: groep 7b 
 
Dinsdag:  
8.30 uur: groep 8 
9.15 uur: groep 7a+7b 
10.15 uur: groep 4 

13.00 uur: buitengym groep 5 
 
Donderdag: 
8.30 uur: groep 6 
9.15 uur: groep 7a 
10.00 uur: groep 8 
13.45 uur: buitengym groep 4 
 
7.3 Vakantierooster 2019-2020 
Hieronder een overzicht van alle vakanties en 
vrije dagen.  
Wij verzoeken u dringend om bij het plannen 
van uw vakantie rekening te houden met deze 
data. Zie ook Verlof, hoofdstuk 10.3). 
 
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 februari 2020 
Pasen:  
vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020 
Meivakantie:  
dinsdag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020  
Hemelvaart:  
donderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei 2020 
Pinksteren:  
maandag 1 juni 2020 
Zomervakantie:  
maandag 20 juli  t/m vrijdag 28 augustus 2020 
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8 Bijzondere activiteiten 
 
8.1 Bibliotheekbezoek 
Onze school heeft toegang tot het Service 
Pluspunt, de bibliotheek in Maasdijk. De school 
bezoekt het Service Pluspunt voor het lenen 
van boeken. Ook worden er door de 
Bibliotheek Westland activiteiten 
georganiseerd waaraan de school meedoet.  
Uw kind kan gratis lid worden van de 
bibliotheek. In het belang van de 
taalontwikkeling moedigen wij dit aan. Als uw 
kind 4 jaar is, ontvangt u bij het 
informatiepakket op school ook een 
inschrijfformulier voor de bibliotheek. 
Wanneer u dit bij de bibliotheek inlevert, 
ontvangt u een lezerspas voor uw kind. 
 

 
 
8.2 Christelijke feesten 
Aan de christelijke feestdagen wordt op onze 
school uiteraard veel aandacht besteed. Dit 
gebeurt door vertellingen, het zingen van 
liederen en verwerking op verschillende 
manieren. Kerst en Pasen vieren we 
gezamenlijk met de hele school. Kerst vieren 
we om het jaar met kinderen en ouders in de 
kerk. Pasen vieren wij met een viering rond een 
maaltijd.  
 
8.3 Excursies 
Gedurende het schooljaar nemen alle groepen 
deel aan verschillende excursies. De excursies 
zijn naar aanleiding van een thema of worden 
georganiseerd door externe organisaties. Ook 
kan er een excursie zijn tijdens de 
cultuurweken. Onze school is lid van de 
Westlandse Natuur- en Milieu Educatie. 

Gedurende het schooljaar volgen we 
natuurlessen bij Het Prinsenbos, De 
Wollebrand, De Pluktuin of de Kinderboerderij.  
 
8.4 Koningsspelen  
Jaarlijks wordt er voor alle basisschoolkinderen 
van Maasdijk de Koningsspelen georganiseerd. 
Dit is een sportieve dag met sport- en 
spelactiviteiten.  
Natuurlijk stellen wij en de kinderen het zeer 
op prijs als u tijdens een sportevenement uw 
kind en onze school komt aanmoedigen.  
 
8.5 Naschoolse activiteiten 
Ook buiten schooltijd doet onze school aan 
diverse activiteiten mee, zoals schaken, 
voetbal en korfbaltoernooien. Daarnaast zal 
per activiteit bekeken worden waar 
belangstelling voor is en waarvoor 
ingeschreven zal worden. Bij al deze 
activiteiten is hulp van ouders onmisbaar. 
Ouders hebben de leiding over de teams en 
leerkrachten komen, indien mogelijk, 
aanmoedigen. 
Door het Westland Cultuurweb en de 
Maasdijkse basisscholen is ook dit jaar weer 
een naschools cultuuraanbod samengesteld 
met creatieve onderwerpen, muziek en 
theater. Een cursus bestaat uit 6 lessen, 
waarvoor u een bijdrage betaalt van € 25,00. 
Voor de kinderen die de naschoolse opvang 
bezoeken bestaat een aparte regeling. 
 
8.6 Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt 1x per twee jaar. Op 
1 oktober maakt de fotograaf weer 
portretfoto’s, foto’s met broertjes/zusjes en 
groepsfoto’s. 
 
8.7 Schoolkamp en schoolreis 
Groep 8 gaat op schoolkamp naar ‘De Blokhut’ 
van scoutingvereniging Paulus in Delft. Het 
kamp zal dit jaar plaatsvinden van woensdag 31 
oktober t/m vrijdag 2 november. 
De kinderen van groep 1 en 2 zijn deze dagen 
vrij. Voor groep 3 t/m 7 is er deze week gewoon 
school. 
Schoolreis is voor de groepen 1 t/m 7. De 
kinderen van groep 1 en 2 blijven dichtbij huis 
of hebben in school een feestelijke dag. Dit jaar 
is de schoolreis gepland op dinsdag 19 mei. 
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9 Regels en afspraken 
 
9.1 Binnenkomst en pauze 
De school is verantwoordelijk voor de 
leerlingen vanaf 10 minuten voor het begin van 
de lessen. ‘s Morgens mogen de groepen 1 en 
2 dan ook vanaf 8.20 uur naar binnen naar de 
klas, waar ze door de leerkracht worden 
ontvangen. Op het schoolplein voor de 
groepen 3 t/m 8 is er vanaf dat moment een 
leerkracht op het plein om toezicht te houden. 
In de pauze spelen de kinderen van groep 3 t/m 
8 verdeeld in drie groepen op het plein onder 
toezicht van het team. De school blijft 
verantwoordelijk. De leerlingen mogen het 
plein niet verlaten.  
 
Bij het brengen van de leerlingen van de 
groepen 1 en 2 naar het leslokaal het volgende: 
u mag uw kind tot bij de klas begeleiden. Houdt 
u in verband met de drukte rond dat tijdstip, 
het afscheid zo kort mogelijk. Ook een vraag of 
mededeling graag zo kort mogelijk. Zo kan de 
leerkracht aandacht besteden aan de 
binnenkomende kinderen. Heeft u een 
mededeling of vraag, die wat meer tijd kost, 
komt u dan na schooltijd even binnen om 
daarover te praten of een afspraak te maken. 
Wij vragen u het lokaal weer tijdig te verlaten, 
zodat in alle rust begonnen kan worden.  
 
9.2 De leerplichtwet 
Een kind is leerplichtig met ingang van de 
eerste schooldag van de maand die volgt op 
die, waarin het kind vijf jaar is geworden. Dus 
wie op 8 januari vijf jaar is geworden, is 
leerplichtig op de eerste schooldag van 
februari.  
 
9.3 Verlofdagen 
De schoolleiding kan eenmaal per jaar voor 
maximaal 10 schooldagen verlof verlenen. Dit 
kan alleen als de specifieke aard van het 
beroep van een van de ouders het onmogelijk 
maakt om tijdens een schoolvakantie twee 
weken aaneengesloten gezinsvakantie te 
nemen.  Let hierbij op het volgende: 
De aanvraag moet tenminste 8 weken van 
tevoren bij de schoolleiding worden ingediend. 
Een werkgeversverklaring wordt overlegd 
waaruit blijkt dat geen verlof in officiële 
schoolvakanties mogelijk is. Dus niet in de 

herfst-, kerst-, voorjaars-, mei-, of 
zomervakantie. 
Het mag slechts eenmaal per schooljaar 
worden verleend (u kunt niet 2x per jaar 4 of 5 
dagen verlof opnemen). 
De verlofperiode mag niet langer duren  
dan 10 schooldagen. 
Het mag niet plaatsvinden in de eerste twee 
weken van het schooljaar. 
 
Voor het toestaan van extra verlof gelden de 
volgende voorwaarden: 
Voor het voldoen aan een wettelijke 
verplichting, voor zover dit niet buiten de 
lesuren kan geschieden 
Voor verhuizing, ten hoogste 1 dag 
Voor het bijwonen van een huwelijk voor 1 of 
ten hoogste 2 dagen 
Bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of 
aanverwanten t/m 3e graad of  overlijden van 
ouders, bloed- of aanverwanten t/m 3e graad 
Bij 25, 40 en 50 jarig ambtsjubileum en  
het 12½, 25 ,40, 50 en 60 jarig 
huwelijksjubileum 
van ouders of grootouders voor 1 dag 
Voor andere naar het oordeel van de directeur 
belangrijke redenen, maar geen 
vakantieverlof. 
Er een verklaring is van een arts, een sociale 
instantie of andere deskundige, waaruit blijkt 
dat verlof noodzakelijk is op grond van 
medische of sociale indicatie van een van de 
gezinsleden. 
 
Wanneer een leerling ongeoorloofd niet op 
school verschijnt, dan is de school wettelijk 
verplicht om actie te ondernemen. De school 
moet het verzuim melden aan de 
leerplichtambtenaar van de gemeente.  
 
9.4 Ziekmeldingen 
Als uw kind wegens ziekte niet op school kan 
komen, verwachten wij voordat de school 
begint, tussen 8.00 uur en 8.30 uur graag een 
telefoontje.  
Indien een kind niet aanwezig is en ook niet 
afgemeld is, wordt ’s morgens voor 9.30 uur 
naar huis gebeld.   
Bij ziekte van een leerkracht wordt een 
vervanger gezocht. Mocht dit niet lukken, dan 
wordt intern bekeken hoe we dit probleem op 
kunnen lossen. We proberen te allen tijde te 
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voorkomen dat leerplichtige kinderen naar huis 
moeten worden gestuurd. 
Wij willen u tenslotte vriendelijk verzoeken om 
afspraken voor tandarts, orthodontist, enz. 
zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. 
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10 Praktische informatie 
 
10.1 Aanmelding en Open Dag  
Als uw kind vier jaar wordt, mag het naar 
school. Aanmelden bij de basisschool kan al 
wanneer uw kind 2,5 jaar is.  
Op de Open Dag, 19 februari 2020 bent u van 
harte welkom om bij ons op school een kijkje te 
komen nemen. U bent overigens altijd welkom 
en kunt voor een rondleiding een afspraak 
maken. Ouders die besluiten hun kind op Het 
Kompas in te schrijven, kunnen dan een 
inschrijfformulier meenemen.  
Een leerling staat ingeschreven voor de 
basisschool nadat een inschrijfformulier 
volledig ingevuld en ondertekend is ingeleverd 
bij de directeur van de basisschool.  
Vóórdat uw kind vier jaar wordt, mag het – als 
het drie jaar en tien maanden jong is  – 
maximaal vier dagdelen met het onderwijs op 
onze school kennismaken. Gezien de drukke 
periode op school, hebben we afgesproken dat 
er in de maand december en drie weken voor 
de zomervakantie niet gewend wordt. 
Kinderen die in de eerste drie weken na de 
zomervakantie 4 jaar worden, mogen direct na 
de zomervakantie naar school. Zij krijgen voor 
de zomervakantie een uitnodiging om op de 
wenochtend aanwezig te zijn. 
 
10.2 Brengen en halen van de kinderen 
Tijdens het halen en brengen van de kinderen 
is het rondom de school drukker met auto’s en 
fietsen. Om de veiligheid van onze kinderen te 
waarborgen, vragen wij u dringend om mee te 
werken aan de volgende rij- en 
parkeerafspraken:  
Let op de rijrichting rondom school (zie 
kaartje). 
Parkeer uw auto in de daarvoor bestemde 
vakken en bij voorkeur op de parkeerplaats bij 
de kerk of anders aan de rechterkant van de de 
Ruyterstraat. Zo houden we de weg voor 
kinderen en hun ouders overzichtelijk.  
Stop niet midden op de straat om uw 
kind(eren) in of uit te laten stappen. 
 
Voor de fietsers geldt: 
Houdt de straat en de ingang van het hek vrij 
en parkeer uw fiets in het 1e parkeervak (voor 
de kleuteringang) of tegen de muur van groep 
4. 

 
Voor de schoolkinderen op de fiets geldt: 
We lopen op de stoep en op het schoolplein. 
 
Op school kunnen de kinderen hun fiets in het 
fietsenhok plaatsen. Vanwege de beschikbare 
ruimte mogen alleen de kinderen die buiten de  
dorpskern wonen, op de fiets naar school  
komen. De grens is: Maasdijk - Waldeck 
Pyrmontstraat – Nassaustraat – Abel 
Tasmanstraat – Prinsenlaan. Uitzondering 
hierop zijn de kinderen van de groepen 6, 7 en 
8 op hun gymdagen. Zij fietsen dan naar de 
sporthal. 

 
Verkeersouders 
Samen met u en het team willen de 
verkeersouders de veiligheid rond de school zo 
optimaal mogelijk maken. Zij organiseren een 
aantal activiteiten gedurende het schooljaar 
zoals bijvoorbeeld fietscontrole, les over de 
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dode hoek bij een vrachtwagen, 
verkeersexamen voor groep 7 en de 
Schoolbrengdag. 
Wij zijn blij dat onze verkeersouders zich 
inzetten voor een veilige verkeerssituatie rond 
de school en voor verkeerseducatie in het 
algemeen. De verkeersouders zijn: Helen de 
Winter, Carine Steenks, en Esmeralda Voogt.  
 
10.3 Gezonde voeding en trakteren 
Er wordt de laatste jaren veel aandacht 
besteed aan gezonde voeding. Ook op school 
willen wij dit van harte stimuleren. Daarom 
zouden wij willen vragen of u eens na wilt 
denken over het volgende: 
Wat geef ik mijn kind mee om te eten en te 
drinken? 
Hoe zou mijn kind gezond kunnen trakteren 
(bv. kaas, worst, fruit)? 
Op maandag en vrijdag hebben wij fruitdag. De 
kinderen nemen deze dag fruit mee voor hun 
tussendoortje. 
De kinderen van groep 1 en 2 gaan bij 
verjaardagen alleen naar de leerkrachten van 
groep 1 en 2. De groepen 3 t/m 8 mogen langs 
alle leerkrachten van de school. Ook hierbij 
geldt dat een gezonde traktatie van harte 
welkom is!  
 
10.4 Goede doelen en milieu 
Iedere maandag mogen de kinderen geld 
meebrengen voor ons sponsorkind van ‘Woord 
en Daad’. Madi Koinda komt uit Burkina Faso. 
Door onze bijdrage kan hij naar school en 
wordt het hele gezin financieel bijgestaan. We 
besteden ook aandacht aan andere goede 
doelen. De Kinderraad denkt hierin mee.  
 
Niet alleen met een geldelijke bijdrage kan op 
school een goed doel gesteund worden, maar 
ook door het sparen van gestempelde oude 
postzegels en gebruikte ansichtkaarten. Deze 
kunnen in de witte bak bij de kleuterentree.   
 
10.5 Hoofdluis 
Het kan voorkomen dat kinderen last hebben 
van hoofdluis. Dit is geen schande. Iedereen 
kan hoofdluis krijgen. Besmetting met 
hoofdluis heeft niets te maken met hygiëne. 
Besmetting vindt plaats door rechtstreeks 
contact met iemand die al hoofdluis heeft of via 
besmette kledingstukken, zoals jassen en 

mutsen. De school informeren is van cruciaal 
belang.  
Om hoofdluis preventief te voorkomen, 
gebruiken wij op school luizencapes. Deze zijn 
te koop bij de conciërge of de leerkracht.  
Op school is een luizenteam, dat op de 
maandag na een vakantie de kinderen 
controleert. Wanneer er hoofdluis is 
geconstateerd, meldt de leerkracht dit aan de 
betreffende ouders. 

 
 
10.6 Kostbare eigendommen 
Heeft uw kind kostbare sieraden, horloges, 
enz.? Let u dan vooral op, dat het deze niet 
meeneemt naar school. De school kan niet aan-
sprakelijk gesteld worden bij het zoekraken van 
kostbaarheden, die ongevraagd zijn 
meegebracht. Ook het in bewaring geven bij de 
(vak-)leerkracht is niet wenselijk, aangezien 
deze er ook niet de gehele tijd zicht op heeft. 
 
10.7 Verloren/gevonden voorwerpen 
Gevonden voorwerpen liggen in een kastje in 
de keuken en op een plankje bij de 
kleuteringang. 
Gevonden kostbaarheden worden door de 
schoolleiding bewaard. Kleding wordt 
neergelegd op ouderavonden en twee keer per 
jaar ingeleverd bij een goed doel.  
 
10.8 Schoolmelk  
U kunt kiezen voor dagelijks halfvolle melk voor 
uw kind. Wie wil deelnemen aan deze 
melkvoorziening kan zich direct aanmelden bij 
www.campinaopschool.nl. U ontvangt na enige 
tijd een bericht van Campina Schoolmelk.  

http://www.campinaopschool.nl/
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Ook opzeggen of andere correspondentie kan 
via deze site. 
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Bijlage 1 SPOW 
 

SPOW 
Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden en daarmee de 
zogenaamde zorgplicht. De zorgplicht geldt formeel voor de schoolbesturen. Voorheen moesten 
ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen ouders) zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor 
hun kind; nu ligt deze verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen. Dit betekent dat scholen ervoor 
moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of zich bij hun school aanmeldt, een passende 
onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband. In het Westland is dit het 
‘Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland’ (SPOW), www.spow.nl . 
 
Zorgplicht 

Uitgangspunt is dat de school (het schoolbestuur) waarop het kind zit of is aangemeld, eerst de 
mogelijkheden onderzoekt om het kind op deze school passend onderwijs te bieden. 
Als de school waar het kind op zit, of is aangemeld geen passend onderwijsaanbod kan realiseren, zal 
de school (het schoolbestuur) voor een goede, nieuwe, onderwijsplek moeten zorgen.  
Bij het vinden van een goede school zijn ouders heel belangrijk. Ouders met kinderen in de 
peuterleeftijd oriënteren zich op een eerste school. Soms gebeurt het dat een kind al op een 
basisschool zit en dat het voor het kind beter is als het naar een andere school gaat. Meestal gebeurt 
dit omdat de huidige school het kind niet kan bieden wat het nodig heeft. Het zoeken naar een 
nieuwe school kan ook het gevolg van een verhuizing zijn. 
 

Specifieke ondersteuningsbehoeften 
Gaat uw kind binnenkort naar het basisonderwijs en zijn er twijfels of uw kind het (reguliere) 
basisonderwijs kan volgen? Heeft uw kind bepaalde ondersteuning nodig en twijfelt u of een 
reguliere school uw kind kan bieden wat het nodig heeft? Dan kan ‘Sterk op School’ u adviseren over 
de basisschoolkeuze voor uw kind. Ook bekijkt Sterk op School of uw kind ondersteuning op school 
nodig heeft om een goede start te maken. Sterk op School is een project van SPOW en het Sociaal 
Kernteam Westland (SKT) en verbindt ouders, kinderopvang, peuterspeelzalen en basisscholen in 
Westland met de ondersteuningsadviseurs van SPOW en de zorgregisseurs van het SKT. Iedereen 
bekijkt vanuit de eigen deskundigheid hoe uw kind het beste ondersteund kan worden in het 
onderwijs. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.sterkopschool.nl of kunt u 
mailen naar info@sterkopschool.nl. 
 
Aanmelden op een school 
In de wet passend onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van 
voorkeur aanmelden. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een 
aanmeldformulier van de school invullen en ondertekenen. Dit moet minimaal 10 weken voordat het 
kind 4 jaar wordt. 
Bij het zoeken naar een nieuwe of een andere school is het belangrijk dat de ouders aan de school 
alle informatie geven over hun kind. Zo kunnen de ouders met de school de eventuele extra 
onderwijsbehoeften van het kind bepalen en samen optrekken in het vinden van een passende 
school. Door in openheid informatie met elkaar te delen, is de kans het grootst dat een school 
gevonden wordt, die aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling en de wensen van de ouders. 
Ook geven ouders aan op welke andere school/scholen zij hun kind eventueel hebben aangemeld. De 
school/het bestuur waar de leerling als eerste is aangemeld, heeft zorgplicht. Voordat de school 
overgaat tot de toelating van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte dient een zorgvuldige 
afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft om te kunnen ontwikkelen en wat de 
school kan bieden. De school kent haar mogelijkheden maar ook haar onmogelijkheden in het 
begeleiden van kinderen. 
Bij verhuizingen of wisselen van school binnen de stad gelden dezelfde regels. Ouders melden hun 
kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan 

http://www.spow.nl/
http://www.sterkopschool.nl/
mailto:info@sterkopschool.nl
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bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan meldt ze dit bij de school waar het kind nu is 
ingeschreven. De zorgplicht blijft bij de school waar uw kind nu is ingeschreven. 
 
Schoolondersteuningsprofiel 
Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplichting voor scholen om 
een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform de inhoudelijke eisen die de 
onderwijsinspectie stelt. Het samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik van het online 
Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School. Dit schoolondersteuningsprofiel wordt 
jaarlijks herzien, waardoor de school en het Samenwerkingsverband over een actueel overzicht 
beschikken van onderwijskundige informatie in relatie tot passend onderwijs. Voor ouders van 
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het schoolondersteuningsprofiel behulpzaam 
zijn bij de schoolkeuze. Door te kijken welke school bepaalde ondersteuning biedt, is sneller duidelijk 
of de school wel of niet past. 
Perspectief op School geeft naast inzicht in de ondersteuning die de school een leerling kan bieden 
ook de (behaalde) ambities van de school weer. Eén en ander is vastgelegd in een schoolrapportage. 
Voor ouders is er een beknopte ouderrapportage beschikbaar. Deze ouderrapportage kunt u vinden 
op de website van de school. 
Als de school twijfelt of ze het kind kan bieden wat het nodig heeft om te ontwikkelen, verzamelt zij 
informatie en neemt zij vervolgens een zorgvuldig afgewogen besluit.  
 
Informatie verzamelen 
Schriftelijk informatie opvragen bij ouders/verzorgers en relevante instellingen. Ouders hebben 
informatieplicht.  
De school neemt een beslissing over de toelating binnen 6 weken. Deze termijn kan eventueel 
verlengd worden met nog eens 4 weken. De wettelijke termijn om een passende plek voor een 
leerling te vinden, gaat in vanaf het moment dat de school de aanmelding heeft ontvangen. Dat is op 
de datum dat de ouders het aanmeldingsformulier hebben ingeleverd op school. De school kan dit 
bijvoorbeeld in een ontvangstbevestiging aangeven 
Op grond van de informatie maakt de school een afweging om wel of niet te plaatsen. 
 
Afweging 
Om een goede afweging te maken kan een deskundige geconsulteerd worden of vindt een 
bespreking in het School Ondersteunings Team (SOT) plaats. Er wordt onderzocht wat de leerling, de 
leerkracht en de ouders nodig hebben het kind een passend aanbod te geven. Voor bespreking in het 
SOT wordt een groeidocument gemaakt. Ook kan het voorkomen dat de school nog geen beslissing 
over plaatsing kan nemen en vindt dat onderzoek noodzakelijk is om de vragen die de school nog 
heeft te beantwoorden. Dit bespreekt de school met de ouders in het SOT. 
 
Termijn 
Als de periode van 6 weken na aanmelding door ouders is verstreken, krijgen ouders een brief waarin 
vermeld wordt dat de termijn met 4 weken wordt verlengd en de reden daarvoor. Mocht de school 
na 10 weken nog niet tot een besluit tot plaatsing zijn gekomen dan schrijft de school het kind 
tijdelijk in. 
 
Besluitvorming  
Op basis van de informatie en de eventuele onderzoeken wordt een besluit over toelating genomen. 
Dit besluit wordt in het SOT genomen. Bij dit overleg zijn verschillende disciplines aanwezig: de 
interne begeleider van de school, de leerkracht, de orthopedagoog, etc.  
Mogelijkheid 1: plaatsing is toch haalbaar zonder extra ondersteuning (school schrijft in)  
Mogelijkheid 2: plaatsing is haalbaar met extra ondersteuning. De school zet extra ondersteuning in. 
Mogelijkheid 3: plaatsing is niet haalbaar.  
Bij alle genoemde mogelijkheden worden ouders betrokken. 
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Vervolg bij niet plaatsen  
Wanneer een kind niet kan worden aangenomen op de school die de eerste voorkeur heeft van de 
ouders, worden zij schriftelijk op de hoogte gesteld van deze afwijzing, voorzien van argumentatie. 
Wanneer ouders het niet eens zijn met deze beslissing, zal er overleg plaatsvinden tussen hen en de 
school.  
De school kan in zo’n situatie (in samenwerking met de ondersteuningsadviseur van het 
samenwerkingsverband) een zogenaamde plaatsingstafel binnen de dorpskern organiseren. Hierbij 
worden ook andere scholen betrokken om te onderzoeken of daar een plek is voor het kind en wel in 
de ondersteuningsbehoeften kan worden voorzien.  
Als blijkt dat het regulier onderwijs geen passende plek kan bieden, dan kan de school samen met de 
ondersteuningsadviseur van het samenwerkingsverband kijken naar een plaatsing bij het speciaal 
(basis) onderwijs. Als het gaat om een (tijdelijke) plaatsing binnen een speciale school voor 
basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs, dan vraagt het bevoegd gezag van de school 
een toelaatbaarheidsverklaring aan (TLV). Wanneer ouders akkoord gaan met de andere school, 
zullen zij hun kind daar inschrijven. Pas dan gaat de zorgplicht over naar de nieuwe school. 
Wanneer ouders niet akkoord gaan met de andere school, kunnen zij bezwaar aantekenen bij het 
bevoegd gezag (bestuur) van de (eerste) school of de geschillencommissie om een oordeel vragen. 
 
Wanneer geldt de zorgplicht niet? 
De zorgplicht geldt niet als de school of de groep waar het kind wordt aangemeld vol is. Voorwaarde 
is dat de school een duidelijk en consistent aannamebeleid heeft en in haar 
schoolondersteuningsprofiel aangeeft wanneer de school daadwerkelijk vol is. In deze gevallen 
verdient het de voorkeur als de school bij haar schoolbestuur en/of bij het samenwerkingsverband 
meldt dat zij geen onderwijsplek aan een kind kan bieden en dat er - zo nodig - toch ondersteuning 
aan ouders geboden wordt om een passende onderwijsplek voor hun kind te vinden.  
Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouders de grondslag van de school weigeren te onderschrijven. 
Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, 
maar ook om de onderwijskundige grondslag.  
Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor cluster 1 (visuele beperkingen) en 
cluster 2 instellingen (gehoor- en communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken geen deel 
uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure. 
 


