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Voorwoord 

Welkom op de Petrusschool! Fijn dat u meer te weten wilt komen over onze school. In deze schoolgids staat veel praktische en inhoudelijke 
informatie. Heeft u na het lezen nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. 
 
Namens het team wens ik u een heel fijn schooljaar toe,  
 
Met vriendelijke groet, 
Marjolein Silvania (directeur)
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Over de school  
1.1 Algemene gegevens 

 De Petrusschool ligt in de wijk 

Steenvoorde in de gemeente Rijswijk 

(Zuid-Holland). De school telt ongeveer 

300 leerlingen die over 13 groepen zijn 

verdeeld. De school ligt als het ware op 

een groot plein tussen de Johan 

Brouwerstraat, de Titus Brandsmastraat 

en de Martin Campslaan. Door deze 

ligging is de school omgeven met ruime 

pleinen, waar tijdens de pauzes dankbaar 

gebruik van wordt gemaakt. De school is 

vernoemd naar wijlen Petrus Zuidgeest, 

die bij de oprichting van de school op 1 

augustus 1970 een prominent lid was van 

ons school-, kerk- en gemeentebestuur. 

Hier ziet u een plattegrond van de 

school:  

 

 

 

  



   

 

   

 

1.2 Laurentius Stichting 

De Petrusschool is onderdeel van de 

Laurentius Stichting. Dit is een stichting 

voor katholiek onderwijs en opvang in de 

gemeenten Den Haag, Delft, Rijswijk, 

Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp en 

Lansingerland. Met 29 scholen 

waaronder een internationale school, een 

SBO-school en een Praktijkschool (VO), is 

de Laurentius Stichting sterk verbonden 

aan de regio en haar inwoners. De 

stichting verzorgt met ongeveer 900 

medewerkers onderwijs aan een kleine 

9000 leerlingen.   

 

De scholen van de Laurentius Stichting 

geven eigentijds onderwijs waarbij de 

ontwikkeling van het kind - binnen de 

samenleving - centraal staat. Wij 

realiseren ons dat een mens meer nodig 

heeft dan rekenen en taal. Wil een kind 

uitgroeien tot een volwaardige 

participant van de samenleving, dan zal 

het weet moeten hebben van de 

waarden die daarbij nodig zijn. Die 

waarden hebben we vertaald in onze 

kernwaarden. Vanuit deze kernwaarden 

staat de Laurentius Stichting open voor 

werknemers, ouders en kinderen vanuit 

allerlei overtuigingen die dit 

waardenpatroon ondersteunen en verder 

willen verdiepen. Naar de beste traditie 

van de geschiedenis van het katholieke 

onderwijs in de wereld staan we open 

voor de wereld om ons heen.  

De kernwaarden ‘samen, open, eigen, 

groei, plezier, eigenaarschap en 

toekomstgericht’ geven aan waarvoor wij 

staan en vooral wie we (willen) zijn. Ze 

vormen de kern van de katholieke 

levenshouding die we willen uitstralen. 

Ze vormen het fundament van onze 

organisatie. Binnen alle geledingen zijn 

deze waarden het vertrekpunt van ons 

handelen, ons onderwijsaanbod en de 

omgang met leerlingen, ouders en 

personeelsleden. Ze zorgen intern voor 

verbinding en zijn bepalend voor ons 

imago.   

Adresgegevens:  

Laurentius Stichting voor katholiek 

primair onderwijs  

Postbus 649  

2600 AP Delft  

Bezoekadres:  

Burgemeestersrand 59  

2625 NV Delft  

tel. 015-2511440   

email: info@laurentiusstichting.nl 

site: www.laurentiusstichting.nl 

Voor een overzicht met onze 

samenwerkingspartners verwijzen we u 

graag naar ons jaarverslag te vinden op 

de website van de Laurentius Stichting.   

 

Samen zijn wij de Laurentius Stichting! 

1.3 Onze visie 

‘Iedereen uniek – Samen sterk!’   

“WELKOM! Wie je ook bent, op de 

Petrusschool ben je welkom. Kinderen, 

ouders, buren en ieder ander. Iedereen 

doet mee. Samen zijn wij de 

Petrusschool. Warm, betrokken en met 

hart voor kinderen willen wij elke leerling 

helpen om te groeien, zodat hij aan het 

eind van zijn schooltijd zelfstandiger, met 

een sterk gevoel van eigenwaarde en 

met meer kennis van zichzelf én 

zelfvertrouwen de volgende stap kan 

zetten.  

 

Dat bereiken wij doordat kinderen op 

onze school zichzelf kunnen leren 

kennen, fouten mogen maken, successen 

mogen vieren en zich veilig kunnen 

voelen. Wij dagen kinderen uit door 

mailto:info@laurentiusstichting.nl
http://www.laurentiusstichting.nl/


   

 

   

 

ruimte en tijd te bieden om zich te 

ontwikkelen. Door kinderen te zien zoals 

zij zijn. Door samen duidelijke doelen te 

formuleren - rekening houdend met hún 

mogelijkheden en wensen. En door 

verschillende manieren aan te bieden om 

die doelen te bereiken. Wij streven 

ernaar dat ieder kind zoveel mogelijk op 

zijn/haar eigen niveau kan werken. Dan 

voelt een kind zich fijn en kan hij zelf 

successen boeken. Successen die we 

graag samen vieren.  

Want wij geloven in de kracht van elk 

kind én in de kracht van de groep. Een 

goede sfeer in de klas draagt eraan bij 

dat kinderen zich veilig voelen. 

Samenwerken en elkaar helpen: het zijn 

vaardigheden die nu en in de toekomst, 

heel belangrijk zijn.  

Het team van de Petrusschool is 

enthousiast. Wij delen onze 

betrokkenheid bij leerlingen en onze 

passie om voor kinderen van betekenis te 

zijn. Samen voelen wij ons 

verantwoordelijk voor de school. Wij 

kunnen op elkaar vertrouwen en bouwen. 

Flexibel kunnen we inspelen op 

veranderingen in de omgeving en de 

wensen van leerlingen en ouders. Lukt 

iets niet meteen, dan gaan we creatief op 

zoek naar andere oplossingen. En gaat er 

ergens eens wat mis, dan vangen we 

elkaar op.” 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

   

 

1.4 Aanmelden & Inschrijven 

Heeft  u interesse om uw kind(eren) in te 

schrijven op onze school? Maak dan een 

afspraak voor een kennismakingsgesprek 

inclusief rondleiding.  

Stuur hiervoor een mailtje naar 

adminstratie@petrusschool.nu of bel 

tussen 8.30 en 11.50u naar 070-3930960. 

U wordt dan, als er plek is in de 

betreffende groep, uitgenodigd voor een 

van onze algemene inschrijfochtenden in 

de eerste week van elke nieuwe maand. 

Voor de inschrijving van uw kind in groep 

1 ontvangt u een inschrijfformulier. Levert 

u deze binnen twee weken na de 

inschrijfochtend in, dan bent u 

gegarandeerd van een plek bij ons op 

school. Ongeveer 6 weken voordat uw 

kind vier jaar wordt, ontvangt u van ons 

een uitnodiging voor het 

kennismakingsmoment met de leerkracht 

op school. Tijdens dit gesprek bepalen 

we in overleg met ouders de vijf 

dagdelen waarop een kind kan komen 

wennen. 

Voordat uw kind 4 jaar wordt en op 

school gaat starten, mag hij of zij eerst 

komen wennen. Het wennen bestaat uit 

drie tot vijf dagdelen in de ochtend, om 

uw kind te laten wennen aan het naar 

school gaan. Wanneer uw kind 4 jaar is 

geworden dan kan het hele dagen naar 

school komen. We gaan ervan uit dat uw 

kind dan zindelijk is. 

Op de Petrusschool hebben wij drie 

groepen 1/2 en vanaf december 2021 

ook een instroomgroep. Uw 

zoon/dochter wordt zorgvuldig 

ingedeeld, waarbij wij goed kijken naar 

de groepssamenstelling (groepsgrootte, 

jongens/meisjes, zorg). Ook voor de 

plaatsing van broertjes en zusjes wordt 

zorgvuldig gekeken. Broertjes en zusjes 

van kinderen op de Petrusschool, dienen 

tijdig in geschreven te worden. Broertjes 

en zusjes hebben voorrang in de 

aanmeldprocedure en zo zijn wij als 

school goed op de hoogte van het aantal 

nog beschikbare plekken in een groep. 

Zit uw kind nu nog op een andere school, 

licht dan eerst de huidige school in over 

uw voornemen. Neem daarna contact op 

met ons. Vervolgens nemen wij contact 

op met de school van uw kind(eren) om 

informatie op te vragen. Intern 

bespreken wij of wij kunnen voorzien in 

de onderwijsbehoeften van uw 

kind(eren). Als we besluiten uw kind aan 

te nemen, ontvangt u van ons een 

definitief inschrijfformulier. Uw kind is 

ingeschreven als u van ons een 

bevestiging hebt ontvangen. 

 1.5 Leerlingaantallen 

Leerlingaantallen worden voor alle 

scholen per 1 oktober vastgesteld. Op 1 

oktober 2021 stonden er 301 kinderen 

bij ons ingeschreven. Het leerlingaantal 

op een school loopt tijdens het 

schooljaar altijd op, door instroom van 

kinderen die 4 jaar zijn geworden en 

bijvoorbeeld de instroom van kinderen 

die na een verhuizing bij ons starten. 

Naar verwachting zullen we dit schooljaar 

eindigen rond de 330 leerlingen.  

  

1.6 Identiteit 

Onze katholieke identiteit uit zich vooral 

in het openstaan voor en respecteren van 

andere mensen, ongeacht religie, 

achtergrond en afkomst. Met elkaar zijn 

we verantwoordelijk voor een veilige en 

prettige sfeer op en rond onze school. 

Vanuit onze identiteit besteden we in alle 

groepen aandacht aan katholieke 

feesten, zoals Kerstmis en Pasen. Wij 

verwachten dat alle leerlingen dan ook 

bij deze katholieke vieringen aanwezig 

zijn. Ook is er aandacht voor andere 

mailto:adminstratie@petrusschool.nu


   

 

   

 

religies. We gebruiken hiervoor de 

levensbeschouwelijke onderwijsmethode 

‘Trefwoord’. Alle kinderen doen mee aan 

deze activiteiten. 

  

1.7 Onderwijsinspectie 

Onze school heeft een basisarrangement 

van de onderwijsinspectie gekregen, dat 

betekent dat wij zowel kwalitatief als 

organisatorisch aan alle eisen voldoen. 

Het laatste bezoek van de 

onderwijsinspecteur dateert van oktober 

2012. Na verwachting zullen wij in 

november 2022 weer bezocht worden 

voor een volledig kwaliteitsonderzoek. 

Op www.scholenopdekaart.nl kunt u 

meer informatie vinden over de 

resultaten van onze school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

   

 

Organisatie van de school  
 

2.1 Het team  

Directie  Marjolein Silvania  
Intern Begeleider  Juf Marlies / Juf Patricia 

Administratie  Juf Joyce  
Conciërge  Meester René  

Meester Johan 

Gymdocent  Juf Annelies  
Onderwijsassistent & 
Eventmanager  

Juf Monika  

Instroomgroep  Juf Necla   
Meester Darian 

Groep 1d Juf Margie 
Juf Joy 

Groep 1/2a  Juf Céline  
Groep 1/2b  Juf Saskia   

Vacature (wo +do) 
Groep 1/2c  Juf Anouk  
Groep 3a  Juf Maxime 

Groep 3/4b  Juf Jolanda  
Juf Margie  

Groep 4a  Juf Jeanette 
Juf  Mascha 

Groep 5a  Juf Patrice  
Juf Ingeborg  

Groep 5/6b  Meester Remco  
Groep 6a  Meester Wilfred 

Groep 7a  Meester Freek  
Groep 7/8b  Meester Errol  
Groep 8a  Juf Iris  

 

2.2 Directie en managementteam 

De directeur op de Petrusschool werkt 

samen met een managementteam (MT). 

Het MT bestaat uit Marlies van Rheenen 

en Jeanette van Laar. Gezamenlijk zijn zij 

verantwoordelijk voor de inhoud en 

organisatie van het onderwijs. De 

directeur draagt 

eindverantwoordelijkheid.  

 

2.3 Interne Begeleider 

Marlies van Rheenen is de Interne 

Begeleider en is verantwoordelijk voor 

het organiseren van de leerlingenzorg in 

brede zin. Zij onderhoudt contact met de 

leerkrachten, ouders, leerlingen en 

externe betrokkenen zoals de 

schoolmaatschappelijk werker, adviseur 

passend onderwijs, CJG en de 

hulpverlening. Marlies komt in beeld als 

de leerkracht en/of ouders zorgen 

hebben over de ontwikkeling van een 

kind en is betrokken bij het adviestraject 

van groep 8. Samen met alle 

betrokkenen gaat zij op zoek naar 

passende oplossingen binnen de 

mogelijkheden die we als school 

hebben. Voor meer informatie verwijzen 

wij naar onze Zorgroute en het SOP, deze 

documenten zijn terug te vinden op onze 

website. 

2.4 Werkgroepen en Specialisten 

Een klein groepje teamleden houdt zich 

op basis van competentie en/of interesse 

bezig met de verbetering van het 

onderwijs op een bepaald gebied. Dit 

zijn de specialisten en de werkgroepen. 

Deze teamleden geven input voor het 

jaarplan en eventuele verbeterplannen 

en zijn hier ook ‘eigenaar’ van. 

Inhoudelijk vormen wetenschappelijk 

onderzoek, ervaringen van andere 

scholen en ons eigen team de basis voor 

de inhoudelijke uitwerking van de 

ingezette ontwikkelactiviteiten.  

 

2.5 Eventmanager 

De organisatie van feesten en vieringen 

valt onder de verantwoordelijkheid van 

de eventmanager, op onze school is dat 

Monika de Vreede. Zij is de 

contactpersoon voor de oudervereniging 

(OR). Naast haar taak als 

onderwijsassistent organiseert Monika 

onder meer de activiteiten rondom 

Sinterklaas, Kerstmis, carnaval enz.  

 

2.6 Leerlingenraad 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen 

uit de groepen 5 t/m 8. Het doel van de 

leerlingenraad is onze leerlingen actief 

betrekken bij de inhoud en organisatie 



   

 

   

 

van het onderwijs op school. De 

leerlingenraad heeft adviesrecht richting 

de directie, de oudervereniging en de 

medezeggenschapsraad.  



   

 

   

 

Schooltijden en Opvang 

 

3.1 Schooltijden 

Maandag 8.30  – 12.00 uur  
13.15 – 15.15 uur  

 

Dinsdag 8.30  – 12.00 uur  
13.15 – 15.15 uur 

 

Woensdag 8.30  – 12.00 uur  

 

Donderdag 8.30  – 12.00 uur  
13.15 – 15.15 uur  

 

Vrijdag 8.30  – 12.00 uur  
13.15 – 15.15 uur  

 

De deuren van de school openen 's 

ochtends om 8.20 uur en 's middags om 

13.05 uur. Zo weten we zeker dat alle 

kinderen op tijd in de klas zitten. 

 

3.2 Eten en drinken  

Gevarieerd en gezond eten vinden we 

belangrijk. Veel kinderen krijgen al 

iedere dag een gezond tussendoortje en 

lunch mee naar school. Denk 

bijvoorbeeld aan een of meerdere 

gezond belegde boterhammen en een 

stukje groente of fruit. Maandag, dinsdag 

en woensdag zijn onze groente- en 

fruitdagen. Dan verwachten we dat de 

kinderen als tussendoortje een stukje 

groente of fruit bij zich hebben. (Of een 

gezond alternatief, zoals een bruine 

boterham) Ook op andere dagen 

stimuleren we dit, maar die dagen kunt u 

er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een 

relatief gezond koekje mee te geven. 

 

3.3 Overblijven: Kinderstralen 

De overblijf op de Petrusschool tussen 

12.00 en 13.15 uur wordt verzorgd door 

Kinderstralen. Met Kinderstralen zijn 

heldere afspraken gemaakt, zodat we 

samen een fijne, veilige overblijf kunnen 

organiseren voor de kinderen in lijn met 

het pedagogisch beleid van school. De 

kinderen hebben tijd om te eten en te 

ontspannen en komen na de overblijf 

weer fris en met nieuwe energie de klas 

in voor het tweede deel van de 

schooldag.  

De overblijf wordt verzorgd door 

enthousiaste vrijwilligers, in combinatie 

met professionele coördinatoren. Alle 

kinderen eten en drinken de lunch die ze 

van thuis hebben meegekregen.  

Na het eten en drinken kiezen de 

kinderen zelf wat ze willen doen. Elke 

week organiseert Kinderstralen extra 

activiteiten zoals spelletjes en sporten op 

het schoolplein. Na de pauze zorgen de 

Overblijfmedewerkers voor een warme 

overdracht naar de leerkracht.  

U kunt zich aanmelden voor kinderstralen 

via de volgende link: 

https://kinderstralen.nl/ouders 

3.4 Peuterspeelzaal: UP! 

Binnen de Petrusschool is er een actieve 

samenwerking met UP! De 

Peuterspeelzaal locatie Johan 

Brouwerstraat is bij ons inpandig. 

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen hier 

een of meerdere dagdelen gebruik van 

maken. Wilt u uw peuter aanmelden? Dit 

kan via de volgende link: 

https://www.upkinderopvang.nl/inschrijv

en/  

Het is belangrijk dat ouders bij de 

inschrijving toestemming geven voor de 

overdracht tussen peuterleidsters en de 

kleuterleerkrachten. Hierdoor zijn de 

kleuterleerkrachten goed op de hoogte 

van de ontwikkeling van uw kind en 

https://kinderstralen.nl/ouders
https://www.upkinderopvang.nl/inschrijven/
https://www.upkinderopvang.nl/inschrijven/


   

 

   

 

eventuele zorgen. Op deze manier is het 

mogelijk hier adequaat op in te spelen. 

3.5 Buitenschoolse opvang (BSO)  

Er zijn verschillende BSO’s die bij ons op 

school leerlingen ophalen.  

• UP! BSO Wiardi Beckmanlaan: 

https://www.upkinderopvang.nl/i

nschrijven/?vestiging=Wiardi%20

Beckmanlaan%20(Rijswijk)    

• Femke Dak Monseigneur 

Bekkerslaan: 

https://www.dakkindercentra.nl/lo

caties/rijswijk/wijk-9/buurt-

stervoorde/femke-dak-

monseigneur-bekkerslaan-

kinderdagverblijf/  

• Partou BSO Weidedreef: 

https://www.partou.nl/inschrijven/

388/bso  

De leerlingen die gebruik maken van de 

BSO worden per BSO opgehaald in de 

aula en lopen dan gezamenlijk naar de 

opvanglocatie. 

 

 

 

 

3.6 Vakantierooster 

Studiedagen 2022 - 2023  

Maandag  
Vrijdagmiddag  
Maandag  
Dinsdag  
Dinsdag  
Donderdag  
Vrijdag  

03 oktober 2022 
04 november 2022 
30 januari 2023 
31 januari 2023 
11 april 2023 
22 juni 2023  
23 juni 2023 

Schoolvakanties en Feestdagen 
2022 - 2023 

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 
2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 
t/m  6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 
maart 2023 

Goede vrijdag & 
Pasen 

7 t/m 10 april 2023 

Meivakantie 24 april t/m 5 mei 
2023 

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie 7 juli t/m 18 
augustus 2023 

 

  

https://www.upkinderopvang.nl/inschrijven/?vestiging=Wiardi%20Beckmanlaan%20(Rijswijk)
https://www.upkinderopvang.nl/inschrijven/?vestiging=Wiardi%20Beckmanlaan%20(Rijswijk)
https://www.upkinderopvang.nl/inschrijven/?vestiging=Wiardi%20Beckmanlaan%20(Rijswijk)
https://www.dakkindercentra.nl/locaties/rijswijk/wijk-9/buurt-stervoorde/femke-dak-monseigneur-bekkerslaan-kinderdagverblijf/
https://www.dakkindercentra.nl/locaties/rijswijk/wijk-9/buurt-stervoorde/femke-dak-monseigneur-bekkerslaan-kinderdagverblijf/
https://www.dakkindercentra.nl/locaties/rijswijk/wijk-9/buurt-stervoorde/femke-dak-monseigneur-bekkerslaan-kinderdagverblijf/
https://www.dakkindercentra.nl/locaties/rijswijk/wijk-9/buurt-stervoorde/femke-dak-monseigneur-bekkerslaan-kinderdagverblijf/
https://www.dakkindercentra.nl/locaties/rijswijk/wijk-9/buurt-stervoorde/femke-dak-monseigneur-bekkerslaan-kinderdagverblijf/
https://www.partou.nl/inschrijven/388/bso
https://www.partou.nl/inschrijven/388/bso


   

 

   

 

Onderwijs  

 

4.1 Ons onderwijs 

Onze school is een katholieke 

basisschool. Op de Petrusschool leiden 

we kinderen breed op. Samen bouwen 

we eerst aan een stevige basis door veel 

aandacht te besteden aan Rekenen en 

Taal. Daarnaast breiden we ons 

onderwijspakket uit met wereldoriëntatie, 

Engels, levensbeschouwing, kunst en 

cultuur, muziek, sociaal-emotioneel leren 

en gymnastiek.  We gaan uit van het 

principe dat een leerling zich veilig moet 

voelen voordat het tot leren komt en we 

gaan uit van een positieve 

gedragsbenadering om kinderen zo te 

stimuleren om tot leren te komen. Om 

alle leerlingen vanuit die veiligheid goed 

onderwijs te kunnen bieden, kijken we 

naar de behoeftes van de leerlingen en 

passen daar ons onderwijs op aan. 

Leerkrachten werken dagelijks aan de 

kwaliteit van ons onderwijs. Door 

intensief samen te werken, elkaars lessen 

te bekijken en te investeren in elkaar, 

zorgen we continu voor verbetering van 

ons onderwijs. Door middel van een 

veilige, uitdagende omgeving en 

inhoudelijk brede en interessante lessen 

leiden we kinderen op tot zelfstandige, 

evenwichtige, creatieve, sportieve en 

verantwoordelijke jongeren. 

We hebben dertien groepen. Deze 

groepen bestaan ofwel uit jaargroepen, 

waar kinderen van één zelfde leerjaar 

zitten (bijvoorbeeld; groep 3a), ofwel uit 

combinatiegroepen, waarin kinderen van 

twee aansluitende leerjaren samen in een 

groep zitten (bijvoorbeeld; groep 3-4b). 

De groep als sociale eenheid is voor ons 

heel belangrijk. Daar moeten de 

leerlingen zich thuis voelen en zich 

ontwikkelen. Binnen die groep probeert 

elke leerkracht het onderwijs zo goed 

mogelijk aan te passen aan de 

mogelijkheden van elk kind. Dat gebeurt 

in samenspraak met de parallelcollega’s 

en via een planmatige en 

gestructureerde aanpak. 

 

4.2 Kleuteronderwijs 

Ook bij de kleuters werken we gericht 

aan de ontwikkeling van het kind. Dat 

betekent dat de leerkrachten de 

ontwikkeling van uw kind nauwgezet 

volgen. Uw zoon of dochter wordt steeds 

uitgedaagd en gestimuleerd om een 

stapje verder te komen. 

Ieder kind in de kleutergroep heeft een 

eigen doelenboekje. Daar staan de 

landelijk bepaalde SLO-doelen voor 

groep 1 en 2 voor taal en rekenen 

uitgewerkt. Daarnaast vinden we het op 

de Petrusschool heel belangrijk dat 

kinderen op een spelende manier leren. 

Spelen met zand, met 

constructiemateriaal of buiten op het 

plein zijn hier voorbeelden van. 

De lesinhoud wordt thematisch 

aangeboden, denk hierbij aan thema’s 

als ‘de dokter’ of ‘lieveheersbeestjes’. Op 

deze manier sluiten we aan bij de 

belevingswereld van de kinderen.  

 

4.3 Lesmethodes 1-8  

De benaderingswijze van de kleuters (de 

groepen 1 en 2) is de 

ontwikkelingsgerichte aanpak. Dat wil 

zeggen dat we de kleuters uitdagen om 

zich steeds een stapje verder te 

ontwikkelen. Hierin staan de volgende 

verschillende ontwikkelingsgebieden 

centraal: Motorische ontwikkeling (fijne 

en grove motoriek), Sociaal–emotionele 

ontwikkeling en de Cognitieve 

ontwikkeling (taal en rekenen).  



   

 

   

 

De leerkracht heeft een ontwikkeling 

bevorderende taak. Hij speelt een 

coachende en sturende rol tussen de 

behoeften van het individuele kind en de 

doelen van het onderwijs. 

 

Groep 1 en 2    

Vak  Methode  

Taal en Rekenen  SLO doelen  

Schrijven  Schrijfdans  

Levensbeschouwing, burger-

schapsvorming en sociaal- 

emotionele ontwikkeling  

Trefwoord,  

Kwink & ORKA  

Engels  Groove me  

Verkeer  Verkeers-

kalender  

Muziek  TRIAS  

 

In de groepen 3 en 4 zijn de kinderen 

vooral bezig met het ontwikkelen van hun 

vaardigheden op het gebied van rekenen 

en taal. Lezen is de basis om zich op deze 

gebieden te kunnen ontwikkelen. Zeker 

in groep 3 heeft het leren lezen en 

schrijven een groot aandeel in het 

dagelijkse programma. In het overzicht 

hieronder vindt u de methodes waarmee 

in de onderbouwgroepen wordt 

gewerkt: 

 

Groep 3 en 4    

Vak  Methode  

Lezen  Groep 3: Lijn 3  

Groep 4: Karakter & 

Grip op lezen  

Taal /spelling / 

woordenschat 

Taal Actief 4 

Schrijven  Klinkers  

Rekenen  Wereld in getallen 5  

Levensbeschouwing, 

burgerschaps-vorming 

en sociaal-emotionele 

ontwikkeling  

Trefwoord, Kwink & 

ORKA  

  

Natuur  Natuurzaken  

Engels  Groove me  

Muziek  TRIAS  

Verkeer  Verkeerskalender, 

Verkeerskranten 3VO  

Bewegingsonderwijs  Volg mij   

 

 



   

 

   

 

In de groepen 5-8 wordt het pakket aan 

vakken verder uitgebreid. De 

leerkrachten stemmen, zoals al eerder 

beschreven, het onderwijs af op het 

niveau van de leerlingen. Zelfstandig 

werken en werken in verschillende 

niveaugroepen vormen een belangrijk 

onderdeel van de dagelijkse gang van 

zaken. Methoden zijn hier aansluitend op 

gekozen en de didactische aanpak van 

een leerkracht is daarop afgestemd. In 

het overzicht hieronder vindt u de 

methodes waarmee in de 

bovenbouwgroepen wordt gewerkt:  

Groep 5 tot en met 8    

Vak  Methode   

Taal, spelling en 

woordenschat  

Taal Actief 4  

Begrijpend lezen  Grip op lezen (5-6)  

Leeslink (7-8)  

Technisch lezen  Karakter  

Schrijven   Klinkers (5-6- 7)  

Pennenstreken (8)  

Rekenen  Wereld in Getallen 

5 (5-6) 

Wereld in Getallen 5 

(7-8) 

Engels  Groove me  

Levensbeschouwing, 

burgerschapsvorming 

en sociaal-emotionele 

ontwikkeling  

Trefwoord, Kwink & 

ORKA  

Wereldoriëntatie  Wereldzaken, 

Tijdzaken en 

Natuurzaken  

Verkeer   3VO 

Verkeerskranten  

Bewegingsonderwijs  Volg mij  

 

4.4 Expliciete Directe Instructie (EDI) 

De lessen worden vormgegeven volgens 

het Expliciete Directe Instructie Model. 

Dit model helpt ons om voorspelbare, 

interactieve en kwalitatieve goede lessen 

te ontwerpen. 

Een EDI-les is als volgt opgebouwd: 

•  Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met   

de kinderen gedeeld; door het te 

bespreken en op het bord te schrijven. 

•  Activeren van voorkennis. De 

leerlingen krijgen een opdracht die 

aansluit bij de te  geven les, waarvoor ze 

de benodigde kennis al in huis hebben. 

•  Onderwijzen van het concept. 

•  Onderwijzen van de vaardigheid. 

•  Belang van de les. 

•  Begeleide inoefening. De leerlingen 

nemen het toepassen van de leerstof 

over. Ondertussen controleert de 

leerkracht telkens of ze het correct doen 

en begrijpen. 

•  Lesafsluiting. De leerlingen maken 

opdrachten of beantwoorden vragen om  

te laten zien dat ze het lesdoel 

beheersen. Daarna mogen ze pas 

zelfstandig inoefenen.  

•  Zelfstandige verwerking. 

•  Verlengde instructie. Voor leerlingen 

waar tijdens de lesafsluiting blijkt dat ze 

het lesdoel nog niet voldoende 

beheersen, volgt verlengde instructie van 

de leerkracht. 

  

4.5 Coöperatieve werkvormen  

Met coöperatieve werkvormen werken 

leerlingen samen in kleine groepen 

volgens vastgestelde stappen. 

Kenmerkend hierbij is onder meer dat 

elke leerling in het groepje een gelijk 

aandeel levert aan de activiteit. Er zijn op 

die manier geen toeschouwers of 



   

 

   

 

meelifters. Daardoor zijn de leerlingen 

individueel aanspreekbaar. Doordat 

iedereen betrokken is, kan elke leerling 

het resultaat toelichten. Bij coöperatieve 

werkvormen zijn de leerlingen positief 

afhankelijk van elkaar: ze hebben elkaar 

nodig om de opdracht goed uit te 

voeren. Ook zijn meerdere leerlingen 

tegelijk actief, zodat de leertijd 

effectiever wordt benut.  Coöperatieve 

werkvormen bieden veel voordelen, 

vooral de betrokkenheid is hoog. 

Daarnaast kunnen leerlingen doen wat ze 

graag doen: Praten, bewegen en actief 

zijn. Dit komt het leren ten goede. Verder 

voelen ze zich onderdeel van hun team 

en van de klas. Het dus niet alleen om de 

leerstof: de kinderen ontwikkelen ook 

sociaal-emotionele vaardigheden. Bekijk 

hier 17 coöperatieve werkvormen: 2 

4.6 Bewegingsonderwijs 

De lichamelijke opvoeding neemt op 

onze school een belangrijke plaats in. De 

groepen 1/2 gymmen één keer in de 

week o.l.v. hun eigen leerkracht in de 

speelzaal en één keer in de week o.l.v. de 

vakleerkracht, juf Annelies, in de grote 

gymzaal. De kinderen krijgen vanaf 

groep 3 twee gymlessen per week in 

onze eigen gymzaal van de vakleerkracht. 

Tijdens de gymlessen wordt gewerkt met 

een leerlingvolgsysteem. Hiermee kijken 

wij hoe het met de motorische 

ontwikkeling van onze leerlingen gesteld 

is. De groepen 3 t/m 8 zijn verplicht om 

te douchen na de gymles i.v.m. de 

sociale hygiëne. Mocht het douchen om 

medische redenen problemen 

opleveren? Dan kunt u hierover contact 

opnemen met de directeur. 

Onderstaand vindt u het gymrooster: 

Maandag  

08:30 – 09:10 uur: 3a  
09:10 – 09:50 uur: 4a  
09:50 – 10:30 uur: 5a  
10:40 – 11:20 uur: 5/6b  
11:20 – 12:00 uur: 6a  
13:15 – 13:55 uur: 7/8b 
13:55 – 14:35 uur: 7a  
14:35 – 15:15 uur: 8a 

Dinsdag  
08:30 – 09:10 uur: 1/2a 
09:10 – 09:50 uur: 1/2b 
09:50 – 10:30 uur: 1/2c 
10:40 – 11:20 uur: 3a 
11:20 – 12:00 uur: 3/4b  
   
Donderdag   
08:30 – 09:10 uur: 7a  
09:10 – 09:50 uur: 8a  

09:50 – 10:30 uur: 7/8b 
10:40 – 11:20 uur: 6a  
11:20 – 12:00 uur: 5/6b  
13:15 – 13:55 uur: 5a  
13:55 – 14:35 uur: 4a  
14:35 – 15:15 uur: 3/4b   
 

4.7 Expressieve vakken 

Muzikale vorming op onze school vindt 

plaats onder leiding van stichting Trias uit 

Rijswijk. Onder de naam ‘Ik ben muziek’ 

wordt er op de Petrusschool 

muziekonderwijs gegeven. In de 

onderbouw vindt algemene muzikale 

vorming plaats en in de bovenbouw 

leren de kinderen een instrument 

bespelen. Beiden vinden plaats onder 

leiding van één of meerdere 

vakdocenten.  Er zijn vanaf dit jaar ook 

theaterlessen voor de hele school, ook 

verzorgd door Trias. Dit is naar 

aanleiding van een peiling van de 

leerlingenraad, waarin zij hebben 

aangegeven de theaterlessen graag 

terug te willen zien op school. De 

theaterlessen en de muzieklessen in 

groep 5 tot en met 8 wisselen elkaar af.  

Op de Petrusschool wordt eveneens 

aandacht besteed aan kunst en cultuur. In 

de klassen richten de leerkrachten lessen 

http://www.wij-leren.nl/cooperatieve-werkvormen-artikel.php


   

 

   

 

in, waarin de leerlingen met 

verschillende kunstdisciplines in 

aanraking komen. Met behulp van 

incidentele samenwerkingen met 

bibliotheek en musea wordt het aanbod 

op school uitgebreid. Onder andere 

tijdens de projectweken met als afsluiting 

het Open Huis en daarnaast de Open 

Doek voorstellingen op school kunnen 

de leerlingen hun kunsten tonen. 

Uiteraard worden de ouders hierbij 

uitgenodigd om een kijkje te komen 

nemen.  

4.8 ICT en laptopgebruik 

Om ons onderwijs vorm te geven naar 

moderne maatstaven, maken we 

dagelijks gebruik van laptops en tablets 

als verrijking van onze lessen. Daarnaast 

werken we dagelijks met digiborden in 

alle klassen. Deze middelen zorgen 

ervoor dat we kinderen kennis kunnen 

laten maken met de 21-eeuwse 

vaardigheden. 

4.9 Huiswerk 

‘Waarom geven we huiswerk?’ en ‘Hoe 

ziet het huiswerk er dan uit?’ We vinden 

het belangrijk dat het huiswerk aan vier 

doelen voldoet:  

- Het moet doelgericht zijn;  

- Het moet op het juiste niveau zijn;  

- De hoeveelheid moet passend zijn;  

- Er moet feedback in de klas zijn (samen 

nakijken, of bespreken, of toetsen).  

Op basis van onze missie en visie zijn de 

volgende uitgangspunten van belang in 

het kader van het huiswerk:  

• Het huiswerk is altijd gekoppeld aan 

een doelstelling waar het kind aan 

werkt. Het maakwerk dient hieraan te 

voldoen. Een kind kan zelf ook 

aangeven of het huiswerk wil. Wij 

bekijken per kind wat en wanneer het 

nodig is.  

• Focus op leren van: Kennis: ik weet 

iets wat ik nog niet wist 

Vaardigheden: ik kan iets (beter) dan 

toen ik begon. Inzicht: ik begrijp iets 

wat ik eerst nog niet begreep  

• Voorbereiding op het Voortgezet 

Onderwijs, wij houden hierbij 

rekening met de verwachte uitstroom 

van het kind wat betreft de 

hoeveelheid en het niveau.  

De communicatie naar de ouders over 

het huiswerk verloopt via Social Schools 

(meer hierover in hoofdstuk 7). Herhalen 

is heel belangrijk en effectief maar niet te 

lang achter elkaar. Meerdere keren 10 

minuten is beter dan één keer een lange 

tijd achter elkaar. We verzoeken u, als er 

problemen zijn bij het huiswerk, dat 

direct met de leerkracht te bespreken, 

zodat gezamenlijk naar een oplossing 

kan worden gezocht.  

 

4.10 Handelingsgericht werken  

We hanteren de werkwijze van 

handelingsgericht werken (HGW). Dit is 

een systematische manier van werken, 

waarbij het aanbod zo goed als mogelijk 

wordt afgestemd op de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Het doel daarbij is de kwaliteit van het 

onderwijs en de begeleiding van de 

leerlingen te verbeteren. 

Handelingsgericht werken gaat uit van 7 

principes: 

1.   Onderwijsbehoeften van de 

leerlingen   centraal stellen. Denk aan de 

instructie, de leertijd en uitdaging. We 

werken met een basis, verkorte en 

verlengde instructie groep. 

2.   Afstemming en wisselwerking tussen 

kind en zijn omgeving: De groep, de 

leerkracht, de school en de ouders. De 

omgeving moet goed afgestemd zijn op 

wat het kind nodig heeft. 



   

 

   

 

3.  De leerkracht doet ertoe. De 

leerkracht kan afstemmen op de 

verschillen tussen de leerlingen en zo het 

onderwijs passend maken. 

4.   Positieve aspecten zijn van groot 

belang. Dit gaat niet alleen om de 

positieve aspecten van het kind, maar 

ook van de leerkracht, de groep, de 

school - en de ouders.  

5.  Constructieve samenwerking tussen 

school en ouders.  

6.  Doelgericht werken. Het team 

formuleert doelen met betrekking tot 

leren, werkhouding en sociaal-

emotioneel functioneren.  

7.  De werkwijze van school is 

systematisch en transparant. Er zijn 

duidelijke afspraken over wie wat doet en 

wanneer. 

 

4.11 Meer- en hoogbegaafden 

Bij de kleuters die uitdaging nodig 

hebben wordt het levelspel ingezet. Het 

levelwerk bestaat uit denkspelletjes 

(smartgames), aangevuld met 

opdrachten en werkjes die de leerlingen 

uitdagen om creatief te denken en te 

handelen. Denk hierbij aan spelletjes met 

letters en beginnend lezen.  

Bij de groepen 3 t/m 8 wordt leverwerk 

ingezet. Dit zijn denkspelletjes en 

werkschriften met uitdagende 

opdrachten die ervoor zorgen dat 

kinderen meer uitdaging ervaren en 

meerdere denkvaardigheden worden 

aangesproken. 

4.12 Sociale veiligheid  

Op onze school staat het kind centraal. 

Team, ouders en leerlingen spannen zich 

samen in om een omgeving te creëren 

die het kind kansen biedt zich optimaal te 

ontwikkelen. Ons onderwijs is dan ook 

afgestemd op de voortgang in die 

ontwikkeling. In een sfeer van veiligheid, 

respect en verantwoordelijkheid 

proberen wij uit elk kind te halen wat erin 

zit. Dit doen wij onder andere door het 

kind te begeleiden; in zijn ontwikkeling 

tot een zelfstandig persoon met 

vertrouwen in zichzelf en in anderen; in 

zijn lichamelijke, geestelijke, sociaal-

emotionele en cognitieve ontwikkeling, 

in de ontwikkeling van zijn creativiteit, 

expressiviteit en sportiviteit. Wij werken 

volgens de protocollaire maatregelen 

van ons Preventief pestprotocol. De 

methodes en werkwijze die wij met elkaar 

inzetten zijn gericht op preventie en op 

de kracht van een veilige groep. Dit 

proberen wij met elkaar neer te zetten 

met de methode Kwink, het gebruik van 

PBS (Positive Behaviour Support), de 

Orka training en de spelmaterialen van 

de Coole kikker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwink is een online methode voor 

sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief 

burgerschap en mediawijsheid voor 

groep1 t/m 8 van het primair onderwijs. 

Kwink biedt een doordacht programma, 

gebaseerd op de laatste 

wetenschappelijke inzichten. Het is 



   

 

   

 

praktisch, leuk en altijd actueel.  

Het sluit ook goed aan bij onze PBS-

methode. PBS is een doelmatige, 

schoolbrede aanpak die zich richt op het 

versterken van gewenst gedrag en op het 

voorkomen van probleemgedrag. Het 

doel is het creëren van een positieve, 

sociale omgeving, die het leren 

bevordert en gedragsproblemen 

voorkomt. Orka training werkt met de 

school samen om uiting te geven aan de 

volgende waarden: Vertrouwen, 

veiligheid, verantwoordelijkheid, respect, 

zelfstandigheid en eigenaarschap. De 

werkwijze bestaat uit lessen, coaching en 

workshops om preventief te werken aan 

sociaal emotioneel leren (SEL). Het 

eigenaarschap van de leerkracht en de 

leerling staat centraal, zodat zij de 

werkwijze kunnen toepassen in het 

dagelijks handelen om een goede sfeer 

in de klas te houden. 

Twee keer per jaar wordt er een 

sociogram (bij alle groepen) en 

tevredenheidsmeting onder de 

leerlingen van groep 5 tot en met 8 

afgenomen. Op basis hiervan signaleren 

wij hoe het groepsproces verloopt en 

hoe het is gesteld met de veiligheid op 

school. Op basis hiervan worden, mocht 

het nodig zijn, interventies ingezet.  

4.13 Burgerschapsvorming 

Scholen hebben de opdracht leerlingen 

voor te bereiden op deelname aan de 

pluriforme samenleving. Er moet door 

scholen aandacht gegeven worden aan 

democratisch burgerschap en sociale 

integratie. Voor onze school betekent dit 

dat wij leerlingen voorbereiden op 

deelname aan de samenleving door 

leerlingen te leren over de verschillende 

achtergronden en culturen, waarmee zij 

via hun klas- en schoolgenoten en 

anderszins in aanraking komen. Speciale 

aandacht is er voor het verwerven van 

culturele vaardigheden Ook oriënteren 

onze leerlingen zich op de maatschappij 

en leren zij omgaan met anderen 

(respect kunnen opbrengen voor 

andermans ideeën, meningen, 

overtuigingen, levenswijzen, culturen). 

Democratisch burgerschap komt aan 

bod in de methode leerKRACHT, Kwink 

en bij de vakgebieden 

levensbeschouwing, geschiedenis, 

aardrijkskunde, natuur en verkeer. Wij 

zorgen daarnaast voor deelname aan en 

betrokkenheid bij de samenleving door 

als school mee te doen aan acties voor 

verschillende doelen. Ook de 

leerlingenraad is hier een onderdeel van. 

In de leerlingenraad zit een afvaardiging 

van de groepen 5 tot en met 8. Daarnaast 

vindt er elke week in de groepen een 

bordsessie plaats. Tijdens de bordsessie 

ligt de focus op gezamenlijk inchecken 

en het delen van successen. Ook werken 

leerlingen samen aan verbeterdoelen en 

bijbehorende acties. Deze doelen zijn 

zowel leerdoelen als hoe zij als klas 

samen willen werken. Het bord in de klas 

vergroot de leerlingbetrokkenheid, wat 

weer leidt tot meer leerplezier en een 

hogere motivatie. 

4.14 Petruslijn 

De Petruslijn is de doorgaande lijn van 

groep 1 t/m 8, waarin het team afspraken 

vastlegt om zo een duidelijke structuur 

binnen de school te creëren. Te denken 

valt hierbij aan de manier van vragen 

stellen, het zichtbaar maken van de 

beschikbare tijd, coöperatieve 

werkvormen, zelfstandig werken etc. 

Middels deze afspraken zorgen we 

ervoor dat de voorwaarden voor het 

gedifferentieerd werken gewaarborgd 

zijn en er voor de kinderen 

eenduidigheid is.  

  



   

 

   

 

Kwaliteitszorg en school-
ondersteuning  

 

5.1 Kwaliteitszorg 

Het cyclisch handelen ten behoeve van 

de onderwijskwaliteit is belangrijk. 

Feitelijk vormt het de basis van alle 

onderwijsactiviteiten die we dagelijks op 

school ondernemen. De afgelopen tijd is 

de cyclische benadering van 

kwaliteitszorg geïmplementeerd. Zo zijn 

we gestart met blokplanningen, gerichte 

EDI-klasbezoeken, collegiale consultatie 

en een nieuwe manier van 

opbrengstenanalyse. We gaan bij onze 

keuzes uit van de professionaliteit van 

onze teamleden. Vanuit vertrouwen in de 

kennis en kunde van het team, geven we 

ons onderwijs steeds meer vorm aan de 

hand van de behoeften van leerlingen. 

Vanuit de Laurentius Stichting zijn de 

losse kwaliteitsonderdelen 

samengevoegd tot een kwalitatief en 

organisatorisch passend en cyclisch 

geheel. De kwaliteitsadviseur onderwijs 

van de Laurentius stichting ondersteund 

ons bij het verder implementeren van de 

kwaliteitscyclus.  

  

5.2 SPPOH 

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend 

Onderwijs van kracht. Volgens deze wet 

hebben alle kinderen recht op goed 

onderwijs, ook kinderen die extra 

ondersteuning of uitdaging nodig 

hebben. De wet geeft scholen de 

verantwoordelijkheid hiervoor te zorgen. 

Stichting Passend Primair Onderwijs 

Haaglanden (SPPOH) ondersteunt 

scholen bij het vormgeven van passend 

onderwijs in Haaglanden. Iedere regio 

heeft een eigen samenwerkingsverband 

waar meerdere besturen bij zijn 

aangesloten. Passend onderwijs wil 

zeggen dat elk kind onderwijs krijgt dat 

past bij zijn of haar mogelijkheden en 

kwaliteiten. Het grootste deel van de 

leerlingen krijgt onderwijs op een 

reguliere basisschool, binnen de 

basisondersteuning die elke school 

biedt. Voor een deel van de leerlingen is 

meer nodig, dit heet extra 

ondersteuning. Extra ondersteuning kan 

plaatsvinden op de regulier basisschool 

of, als dit niet passend is voor een 

leerling, op een school voor speciaal 

(basis)onderwijs. John van der Sande is 

de schooladviseur vanuit SPPOH voor 

onze school. Er is een prettige 

samenwerking ontstaan, wij kunnen altijd 

bij hem terecht voor advies en 

ondersteuning.  

Meer informatie vindt u op www.sppoh.nl  

Contactgegevens: Stichting Passend 

Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) 

Binckhorstlaan 145  

2516 BA Den Haag  

Tel.nr: 070-3156349  

E-mail: info@sppoh.nl 

 

5.3 Leerplicht Rijswijk  

In Nederland kunnen alle kinderen vanaf 

hun vierde jaar naar school. Vanaf het 

vijfde jaar geldt de volledige leerplicht. 

Een kind dat vijf jaar is geworden, moet 

op de eerste dag van de maand erna 

naar school. Ieder kind is leerplichtig tot 

en met 16 jaar. De leerplichtambtenaar is 

partner in het (zorg) netwerk dat 

samenwerkt om schoolverzuim en 

voortijdig schoolverlaten te voorkomen. 

Daarmee draagt de leerplichtambtenaar 

bij aan het bevorderen van de 

ontwikkelingskansen van kinderen. Hij/zij 

maakt zich sterk voor het recht op 

onderwijs, stimuleert dat kinderen naar 

school gaan en biedt ondersteuning als 

dat niet het geval is. Dit door 

bijvoorbeeld gesprekken te voeren met 

leerlingen, hun ouders en de school. De 

http://www.sppoh.nl/


   

 

   

 

leerplichtambtenaar kan adviezen geven, 

doorverwijzen naar jeugdhulp en 

bemiddelen als er een conflict is met de 

school. In geval van ongeoorloofde 

afwezigheid kan de leerplichtambtenaar 

een proces-verbaal opmaken. Bij 

wegblijven wegens vakantie kan de 

boete oplopen tot 500 euro of meer: dit 

wordt door de rechter bepaald. Het kan 

gaan om ouders die hun kind buiten de 

vakantieperiode om meenemen naar 

wintersport of die naar het land van 

herkomst teruggaan en een paar weken 

te laat terugkomen. Scholen zijn verplicht 

ongeoorloofd verzuim te melden bij de 

leerplichtambtenaar. Heeft u vragen? 

Neem dan contact op met de afdeling 

leerplicht via leerplicht@rijswijk.nl of bel 

met het telefoonnummer 14070. De 

leerplichtambtenaar die betrokken is bij 

onze school is Paula van der Harg. 

 

5.4 Meldcode & Aandachtsfunctionaris 

De meldcode Huiselijk geweld en 

kindermishandeling helpt professionals 

bij vermoedens van huiselijk geweld 

en/of kindermishandeling. Aan de hand 

van vijf stappen wordt bepaald of er 

vanuit school een melding moet worden 

gedaan bij Veilig Thuis en of er 

voldoende hulp kan worden ingezet. Wij 

doorlopen altijd de stappen van de 

meldcode als er vermoedens zijn van 

huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling. Het gaat hierbij niet 

alleen om vermoedens van fysiek 

geweld, maar ook om vermoedens van 

psychisch of seksueel geweld en 

vermoedens van verwaarlozing.  

De vijf stappen van de meldcode zijn: 

Stap 1: In kaart brengen van signalen; 

Stap 2: Collegiale consultatie en 

raadplegen van Veilig Thuis;  

Stap 3: Gesprek voeren met de ouders; 

Stap 4: Wegen van aard en ernst volgens 

een afwegingskader;  

Stap 5: beslissen: hulp organiseren en 

effecten volgen of melden aan en 

bespreken met Veilig Thuis. 

 

De aandachtsfunctionaris zorgt voor de 

implementatie van de meldcode en 

coördineert het signaleringsproces, de 

verwijzing en zorg rondom de leerling en 

het gezin. Op onze school is Marjolein 

Silvania aandachtsfunctionaris en is Juf 

Jolanda in opleiding. Bij een vermoeden 

van kindermishandeling en/of huiselijk 

geweld kunnen personeelsleden bij 

Marjolein/ Jolanda terecht. Marjolein/ 

Jolanda werken hierin nauw samen met 

onze Intern Begeleider, Marlies en de 

Schoolmaatschappelijk werkster Marijke. 

  

mailto:leerplicht@rijswijk.nl


   

 

   

 

5.5 Viermanschap  

Binnen de Petrusschool werken wij vanuit 

een viermanschap, bestaande uit de 

intern begeleider (ib’er), 

schoolmaatschappelijk werker (SMW), 

jeugdconsulent (Gemeente Rijswijk) en 

een adviseur van het 

samenwerkingsverband (SPPOH). Het 

doel van deze samenwerking is dat de 

jeugdconsulent, SMWer en adviseur 

SPPOH een consulterende rol hebben bij 

casuïstiek die school aandraagt. De 

jeugdconsulent of SMWer kunnen ook 

een adviserende rol spelen bij het 

bespreekbaar maken van thema’s die 

vaker terugkomen op de school. Een 

voorbeeld hiervan is het bespreekbaar 

maken van het volgen van de meldcode 

van de school of inhoudelijke 

zorgthema’s zoals bijvoorbeeld hoe om 

te gaan met hechtingsproblemen bij 

leerlingen of 

echtscheidingsproblematiek. 

 

  



   

 

   

 

Ontwikkelingen van leerlingen  

 

6.1 Leerlingvolgsysteem (LOVS) 

Twee keer per jaar toetsen we de 

kinderen met methode onafhankelijke 

toetsen van Cito. Wij gebruiken toetsen 

voor technisch en begrijpend lezen, 

spelling en rekenen & wiskunde. De 

scores van de toetsen van het Cito- 

leerlingvolgsysteem voeren de 

groepsleerkrachten in het 

computerprogramma van Cito-LOVS. De 

opgeslagen gegevens maken het 

mogelijk om van elk kind een individuele 

analyse en een groepsoverzicht te 

maken. Door het afnemen van deze 

toetsen brengen wij de leervorderingen 

van het individuele kind en de groep 

door de jaren heen in beeld en daarnaast 

geeft het de mogelijkheid voor de 

leerkracht om na analyse van de toetsen 

een didactisch plan op te stellen. 

Bovendien kunnen we als school door 

deze methoden onafhankelijke toetsen 

ons onderwijsaanbod evalueren. 

  

6.2 Methodegebonden toetsen  

In alle groepen proberen we 

leerproblemen voor te zijn door bij het 

lesgeven al alert te zijn op de stof of 

vaardigheden waar kinderen moeite mee 

hebben. De methoden voor lezen, taal en 

rekenen hebben dit ingebouwd. Elke les 

introduceren we zodanig, dat we de 

motivatie van de kinderen om te willen 

leren, prikkelen. Het samen met de 

kinderen bespreken en nakijken van 

gemaakt werk, reflecteren op wat er in de 

les allemaal geleerd is, is minstens zo 

belangrijk. Voor en na het behandelen 

van de leerstof toetsen we de kinderen 

met de toetsen van de methoden. Door 

analyse van het gemaakte werk kan de 

leerkracht inspelen op het niveau van de 

leerling en de instructie en het werk aan 

laten sluiten bij het niveau van de 

leerling. 

 

6.4 Verschil Cito- en 

methodegebonden toetsen  

Het verschil tussen Cito- en 

methodegebonden toetsen is dat Cito-

toetsen vaardigheidstoetsen zijn en 

methodegebonden toetsen 

beheersingstoetsen. Dit betekent dat er 

met de methodegebonden toetsen 

wordt bekeken of de leerlingen de 

lesstof die ze net hebben geleerd 

voldoende beheersen. In de Cito-toetsen 

komen ook opgaven voor die makkelijker 

of moeilijker zijn dan de lesstof. De 

methodegebonden toetsen sluiten dus 

goed aan op de lesstof, terwijl dat bij de 

Cito-toetsen minder het geval is. Bij de 

Cito-toetsen wordt de uitslag vergeleken 

met die van alle kinderen in Nederland 

uit hetzelfde leerjaar.  

6.5 Esis 

Esis is het systeem waarin wij alles 

bijhouden over uw kind. Hierin gaat het 

om toetsresultaten, maar ook over het 

ontwikkelingsprofiel, adresgegevens, 

telefoonnummers en belangrijke 

informatie en gespreksverslagen worden 

vastgelegd in dit digitale leerlingdossier. 

U kunt deze gegevens te allen tijde 

inzien.  

6.6 Oudergesprekken / 

Rapportgesprekken 

Wij werken met digitaal ingevulde 

schoolrapporten. De kinderen krijgen 

een papieren uitdraai mee naar huis. 

Voor groep 1 tot en met 8 zijn er twee 

rapportmomenten: in het voorjaar en de 

zomer krijgen de kinderen een rapport 

mee, waarin de ouders de resultaten van 

het sociaal-emotioneel functioneren, de 

werkhouding en motivatie en de 

resultaten van de leervorderingen en van 



   

 

   

 

ons leerlingvolgsysteem van hun kind 

kunnen vinden. Daarnaast vullen de 

kinderen ook een eigen rapport in, het ik-

rapport. Aan het begin van het schooljaar 

worden er in het startgesprek afspraken 

gemaakt over op welke momenten u 

langs komt voor een gesprek. Dit kan in 

de rapportperiode zijn, maar dit kan hier 

ook van afwijken. Wij vinden het 

belangrijk dat ouders zelf aan kunnen 

geven wanneer zij met de leerkracht in 

gesprek willen gaan. Wij voeren daarom 

geen vaste rapportgesprekken meer. 

 

6.7 Overgang naar het Voortgezet 

Onderwijs  

Na het verlaten van de basisschool gaan 

onze leerlingen naar het voortgezet 

onderwijs. Bij de keuze van het 

schooltype moet voor elk kind bekeken 

worden in welke vorm van voortgezet 

onderwijs de capaciteiten en speciale 

talenten het beste tot hun recht komen. 

Ieder kind heeft een eigen manier en een 

eigen tempo van leren, hierdoor ontstaat 

een grote diversiteit aan wat onze 

leerlingen aan het eind van de 

basisschool voor vaardigheden 

beheersen. Het is de zorg van de school 

om elk kind zo goed mogelijk voor te 

bereiden op de volgende stap in het 

onderwijs. Dat gebeurt niet alleen in 

groep 8, maar begint al veel eerder. In 

groep 7 nemen we in april de NIO af. De 

school maakt gebruik van de 

Onderwijsadviesdienst (OA) bij de 

afname van de NIO (Nederlandse 

Intelligentietest voor Onderwijsniveau) in 

groep 7. Over de inhoud van dit 

onderzoek krijgen de ouders van groep 7 

in de 2e helft van het schooljaar 

voorlichting middels een brief. Daarna 

vragen wij de ouders om toestemming 

tot deelname aan dat onderzoek. Met de 

gegevens uit alle onderzoeken gaan wij 

uiterst discreet om: alleen de leerlingen 

en hun ouders, de betrokken leraren, de 

Ib'ers en de directeur krijgen inzage in de 

testresultaten. Bij het tweede rapport, 

ontvangen de leerlingen een pré-advies, 

waarbij we aangeven welk type onderwijs 

op dat moment passend is. Dit stellen wij 

vast op basis van de werkhouding en 

schoolresultaten. Rond de herfstvakantie 

in groep 8 nemen wij de Cito toetsen af 

en begint het oriënteren op middelbare 

scholen. In december krijgen de 

leerlingen van groep 8 het definitieve 

advies en begint het bezoeken van Open 

dagen van de middelbare scholen. De 

leerlingen maken met hun 

ouder(s)/verzorger(s) een keuze. De 

leerlingen schrijven zich in en horen na 

de aanmeldperiode of ze zijn 

aangenomen. Wij volgen hierin als 

school het tijdpad van BOVO digitaal (zie 

ook http://www.onderwijstransparant.nl 

Dit is het orgaan dat de hele overgang 

van Basis Onderwijs naar Voortgezet 

Onderwijs coördineert). Na het 

definitieve advies en de inschrijving 

maken de leerlingen in april de IEP-

eindtoets. Mocht de uitkomst van de IEP-

eindtoets hoger uitvallen dan het 

oorspronkelijke advies, dan kan het (na 

een heroverweging) eventueel naar een 

hoger advies worden bijgesteld. De IEP-

toets is, net zoals de Cito eindtoets, een 

toets die de leervorderingen op het 

gebied van taal en rekenen meet. De 

uitslag is vertaald in een 

adviesschooltype. Deze toets maken de 

kinderen op school onder begeleiding 

van de leerkrachten. De resultaten van de 

schoolvorderingen halen wij uit de 

toetsen van het CITO-

leerlingvolgsysteem en de 

methodegebonden toetsen. Dit alles, 

samen met de ervaringen van de 

leerkrachten en de NIO, vormen de basis 

van het schooladvies. Het adviesbeleid is 

te vinden op de website van de school. 

Om de kinderen voor te bereiden op het 



   

 

   

 

voortgezet onderwijs bezoeken de 

leerlingen van groep (7) 8 samen met 

hun groepsleerkracht een aantal scholen 

voor voortgezet onderwijs. Na het 

verlaten van de basisschool volgen wij de 

leerlingen door middel van periodiek 

contact met het voortgezet onderwijs 

 

6.8 Schooladviezen  

Advies 
school-
type 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

Kopklas 1 - - - 

Praktijk-
onderwijs 

- 3 - - 

VMBO 
Basis 

 4 3 1 

VMBO 
Basis-
Kader 

 2 2 3 

VMBO 
Kader 

 3 3 1 

VMBO 
Kader - TL 

 3 1 3 

VMBO TL  1 5 2 

TL-HAVO 4 5 8 1 

HAVO 3 9 2 6 

HAVO/ 
VWO 

6 4 4 2 

VWO 8 1 10 6 

 

  



   

 

   

 

Ouders en school  
 

7.1 Ouderbetrokkenheid 3.0 

Dit schooljaar hopen wij het keurmerk 

Ouderbetrokkenheid 3.0 te kunnen 

behalen. Ouderbetrokkenheid 3.0 is een 

concept dat school en ouders helpt om 

samen te werken op basis van 

gelijkwaardigheid en samen 

verantwoordelijk zijn (voor elkaar). Het is 

het antwoord op een veranderde 

samenleving en de soms haperende 

communicatie tussen school en ouders. 

Als school hebben wij samen met de 

ouders de volgende visie opgesteld:  

 

‘Bij ons op de Petrusschool hebben team 

en ouders respect voor elkaar, werken 

samen, kunnen open zijn en elkaar 

vertrouwen, zodat de kinderen in een 

fijne sfeer zich optimaal kunnen 

ontwikkelen.’  

 

De regiegroep ouderbetrokkenheid 

komt minimaal 2 keer per jaar bij elkaar 

en bestaat uit ouders en leerkrachten. 

Ook andere ouders worden actief 

uitgenodigd om aan te sluiten bij deze 

gesprekken.  

 

7.2 Social Schools  

Onze school maakt gebruik van Social 

Schools, een interactieve app waarmee 

ouders en school eenvoudig allerlei 

zaken kunnen regelen. Zodra uw kind bij 

ons op school start, ontvangt u een 

inlogcode voor Social Schools. Maak zelf 

eenvoudig een account aan op 

www.socialschools.nl en gebruik de 

koppelcode die u van ons heeft 

gekregen. Daarna bent u verbonden met 

de Petrusschool. De leerkracht van uw 

kind(eren) verstuurt regelmatig berichten 

die u vervolgens eenvoudig op uw 

telefoon, tablet of computer kunt 

bekijken.  

Wat regelt u zelf via Social Schools? 

•    Ziekmeldingen 

•    Verlof aanvragen 

•    Berichten sturen aan leerkrachten, 

directie of andere teamleden 

•    Aangeven voorkeuren beeldgebruik 

•    De maandelijkse PetrusPost bekijken. 

Heeft u vragen over Social Schools? 

Neem dan contact op met Joyce onze 

administratief medewerker via 

administratie@petrusschool.nu  

7.3 Verlof aanvragen 

Vanaf vijf jaar zijn de leerlingen 

leerplichtig. Een extra dag vrij kunt u via 

Social Schools aanvragen. De directie 

behandelt deze aanvragen en zal contact 

opnemen als er nog aanvullende vragen 

zijn. Alleen in de volgende situaties kan 

de directie u toestemming verlenen voor 

verlof:  

•    Verhuizing van het gezin naar een 

andere gemeente, maximaal 2 dagen;  

•  Gezinsuitbreiding, maximaal 1 dag 

verlof;  

•  Ernstige ziekte, overlijden van          

bloedverwanten of hun partners; 

•  Bij eerste graad (ouders) maximaal 4 

dagen;  

•  Bij tweede graad familie (broers, 

zussen of grootouders) maximaal 2 

dagen;  

•  Bij derde graad familie (oom, tante, 

nicht, neef, overgrootouders) 1 dag;  

mailto:administratie@petrusschool.nu


   

 

   

 

•  Huwelijk van familie, (eerste, tweede en    

derde graad), 12 1⁄2, 25, 40, 50 jarig    

huwelijksfeest en ambtsjubileum van    

familie (eerste en tweede graad). Binnen 

Rijswijk 1 dag, daarbuiten 2 dagen;  

•  Officiële vrije dagen m.b.t. het 

Islamitische geloof of andere geloven, 

zoals het Offerfeest en het Suikerfeest.  

•  Bij andere dan hierboven genoemde      

omstandigheden in zeer bijzondere       

gevallen.  

 

Wanneer door de specifieke aard van het 

beroep van één van de ouders het gezin 

niet tenminste twee weken tijdens een 

schoolvakantie met vakantie kan, dan kan 

de directie het kind voor ten hoogste tien 

dagen aaneengesloten vrijgeven per 

schooljaar. Het is aan ouders om 

bewijslast te overleggen dat het gezin 

niet ten minste twee weken tijdens een 

schoolvakantie met vakantie kan.  

 

Bekijk alle mogelijkheden en 

voorwaarden met betrekking tot verlof 

via 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpe

n/leerplicht/vraag-en-

antwoord/leerplicht-schoolvakanties 

7.4 Schoolverzuim 

Structureel ongeoorloofd schoolverzuim 

wordt gemeld bij leerplicht, dat zijn wij 

als school verplicht. Voordat het zover 

komt, hebben we uiteraard al contact 

met u opgenomen om de redenen van 

het ongeoorloofde verzuim te bespreken 

en samen te kijken naar oplossingen. 

  

7.5 Contact met de leerkracht  

De leerkracht is het eerste aanspreekpunt 

voor ouders voor zowel inhoudelijke als 

organisatorische vragen. U kunt 

eenvoudig berichten sturen via Social 

Schools, of na schooltijd even bellen. 

Voor en tijdens schooltijd heeft de 

leerkracht geen tijd om u telefonisch te 

woord te staan of berichten te lezen of 

beantwoorden via Social Schools. Na 

schooltijd is die tijd er uiteraard wel. 

Leerkrachten reageren op Social Schools 

berichten tussen 7.30 uur 's ochtends en 

16.30 uur 's middags. In de avonduren en 

op vrije dagen reageren de leerkrachten 

niet.  

 

7.6 Vrijwillige ouderbijdrage  

Alle leerlingen kunnen meedoen met 

activiteiten die de school organiseert, 

ook als u de vrijwillige ouderbijdrage niet 

kunt of wilt betalen. U krijgt voor het 

overmaken van de vrijwillige 

ouderbijdrage een eenmalige oproep. 

De vrijwillige ouderbijdrage wordt 

ingezet voor extra activiteiten zoals 

excursies, kamp, kerstviering, muziek- en 

theater lessen. 

De ouderbijdrage voor groep 1 t/m 7 is 

€60 per kind (hiervan wordt €30 besteed 

aan het schoolreisje). Voor kinderen die 

starten na 1 maart is de ouderbijdrage 

€40 voor het lopende schooljaar (hiervan 

wordt €30 besteed aan het schoolreisje).  

 

De ouderbijdrage voor groep 8 is €30. Zij 

gaan namelijk niet mee op schoolreis en 

betalen apart voor het schoolkamp. (Zie 

schoolreis en schoolkamp, paragraaf 

8.12).  

 

Voor de ouderbijdrage ontvangt u van 

de ouderraad via Social Schools een 

wiscollect betaallink.  

 

7.7 Medezeggenschapsraad-en statuut 

Het medezeggenschapsstatuut, dat voor 

de gehele stichting geldt voor een 

periode van steeds twee jaar, regelt de 

wijze waarop de medezeggenschap is 

ingericht, hoe de informatievoorziening 

van bevoegd gezag naar GMR/MR 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties


   

 

   

 

verloopt, hoe de communicatie binnen 

de organisatie verloopt en hoe de GMR 

en de MR gefaciliteerd wordt. GMR- en 

MR-reglement en 

medezeggenschapsstatuut zijn ter inzage 

op school en te vinden op de website 

www.laurentiusstichting.nl.  

7.8 Gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR) 

Een bestuur met meerdere scholen, heeft 

ook een gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad. Deze GMR 

praat mee over bovenschoolse zaken, 

zoals het bestuursformatieplan, 

begroting en jaarrekening van de 

stichting, de klachtenregeling, toelating 

en verwijdering van leerlingen, 

vakantieregeling enz. Het betreffen 

onderwerpen die van belang zijn voor 

alle of een meerderheid van de scholen 

van een schoolbestuur. 

Elke school is vertegenwoordigd met een 

lid (oudergeleding of 

personeelsgeleding), dat stemgerechtigd 

is. Een lid heeft zitting voor drie jaar. In 

de GMR bestaat instemmings- en 

adviesrecht voor de gehele raad en in 

sommige gevallen voor de geledingen 

apart. Deze rechten staan geëxpliciteerd 

in de Wet medezeggenschap op scholen 

(WMS). Het college van bestuur is de 

gesprekspartner van de GMR. Het 

secretariaat van de GMR is bereikbaar via 

gmr@laurentiusstichting.nl.  

7.9 Oudervereniging  
Naast de individuele contacten tussen 
ouders en school is er ook de 
oudervereniging, waarvan alle ouders lid 
kunnen worden. Het bestuur van deze 
vereniging is de ouderraad (OR). De OR 
vergadert circa 6 tot 8 maal per jaar. 
Eenmaal per jaar heeft de 
oudervereniging haar algemene 
ledenvergadering. De OR ondersteunt 
de school met allerlei praktische taken en 
activiteiten. 

Zaken die (mede) door de OR worden 
georganiseerd en gerealiseerd zijn: 
Petrusschool T-shirt, Sinterklaas-, Kerst- 
en Paasviering en andere festiviteiten. De 
OR is te bereiken via het e-mailadres 
orpetrus@petrusschool.nu 
 
 

 

 

 

7.10 Klachtenregeling Laurentius 
Volgens de Wet op het primair onderwijs 
moeten ouders en leerlingen klachten 
kunnen indienen over gedragingen en 
beslissingen of het nalaten daarvan van 
het bevoegd gezag en het personeel. 
Naast ouders en leerlingen kan eenieder 
die deel uitmaakt van de 
schoolgemeenschap klachten indienen. 
Het klachtrecht heeft een belangrijke 
signaalfunctie met betrekking tot de 
kwaliteit van het onderwijs. Door de 
klachtenregeling ontvangen het bevoegd 
gezag en de school signalen, die hen 
kunnen ondersteunen bij het verbeteren 
van het onderwijs en de goede gang van 
zaken op school. 

De klachtenregeling is alleen van 
toepassing als men met zijn klacht niet 
ergens anders terecht kan. Veruit de 
meeste klachten over de dagelijkse gang 
van zaken in de school zullen in 
onderling overleg tussen ouders, 
leerlingen, personeel en schoolleiding 
op een juiste wijze worden afgehandeld. 
Indien dat echter, gelet op de aard van 
de klacht, niet mogelijk is of indien de 
afhandeling niet naar tevredenheid heeft 
plaatsgevonden, kan men een beroep 
doen op de klachtenregeling. 

   

http://www.laurentiusstichting.nl/
mailto:gmr@laurentiusstichting.nl
mailto:orpetrus@petrusschool.nu


   

 

   

 

7.11 Vertrouwenspersoon 
De contactpersoon van de school is het 
eerste aanspreekpunt bij klachten en 
verwijst de klager naar de juiste persoon 
of instantie of naar de 
vertrouwenspersoon. De 
vertrouwenspersoon gaat na of een 
oplossing kan worden bereikt en gaat na 
of de gebeurtenis aanleiding geeft tot 
het indienen van een klacht bij het 
bestuur of de Landelijke 
Klachtencommissie en begeleidt de 
klager zo nodig in deze procedure. Ook 
kan de vertrouwenspersoon indien nodig 
verwijzen naar andere instanties. Contact- 
en vertrouwenspersoon hebben 
geheimhoudingsplicht. 

Is een klacht ingediend bij het bestuur 
dan wordt deze afgehandeld door het 
college van bestuur, of door iemand 
namens hen. Na het indienen van een 
klacht bij de Landelijke 
Klachtencommissie kan de commissie 
besluiten tot het terugsturen van de 
klacht naar het bestuur. Ook kan de 
commissie besluiten tot een 
mediationtraject tussen klager en 
aangeklaagde. Als de klacht door de 
commissie wordt afgehandeld volgt een 
hoorzitting waarbij beide partijen in 
aanwezigheid van elkaar worden 
gehoord en volgt een advies m.b.t. de 

gegrondheid van de klacht en volgen 
eventuele aanbevelingen over te treffen 
maatregelen. 
 
De contactpersoon van de school is:   

Patricia Dhoré  
   
Zij zal vertellen hoe kinderen haar 
kunnen bereiken als ze er bij hun 
leerkracht niet mee terecht kunnen. 
Bijvoorbeeld bij hulp bij pesten of 
problemen in de thuissituatie: 
Daarnaast is Marlies van Rheenen het 
eerste aanspreekpunt voor de kinderen. 
Op dinsdag, woensdag, donderdag en 
vrijdag is zij op school en kunnen 
kinderen haar aanspreken als dit nodig is. 
Zij luistert naar de klacht en kan 
informatie geven over de 
klachtenprocedure.  
   
De vertrouwenspersoon voor het 
personeel van de Laurentius Stichting is:   
 

  
  

De vertrouwenspersonen voor ouders 
zijn:  
 

  
 
Cissy van Eede  
Bereikbaar 
via c.vaneede@onderwijsadvies.nl  
0681491184  
 

  
Vivian Donker-Hilhorst  
Bereikbaar 
via  v.donker@onderwijsadvies.nl  
0182-556494  
  
Een exemplaar van de klachtenregeling 
ligt ter inzage op school en is te vinden 
op de website van de 
stichting www.laurentiusstichting.nl  De 
Landelijke Klachtencommissie hanteert 

mailto:c.vaneede@onderwijsadvies.nl
mailto:v.donker@onderwijsadvies.nl
http://www.laurentiusstichting.nl/


   

 

   

 

een eigen reglement. Dit is te vinden 
op www.onderwijsgeschillen.nl  
   
Het adres van de Landelijke 
Klachtencommissie is:   

Geschillencommissies Bijzonder 

Onderwijs 

Postbus 394 

3440 AJ Woerden 

T:           070-3861697 

E:           info@gcbo.nl 

W:          www.gcbo.nl 

 

7.12 Vertrouwensinspecteur  

Binnen de Inspectie van het Onderwijs 

heeft een klein team van inspecteurs, 

naast hun toezichthoudende taak, een 

bijzondere taak: zij zijn 

vertrouwensinspecteur (VI).  

Waarvoor benadert u de 

vertrouwensinspecteur?  

Ouders, leerlingen, docenten, directies 

en besturen, maar ook 

vertrouwenspersonen kunnen de 

vertrouwensinspecteur van de Inspectie 

van het Onderwijs raadplegen wanneer 

zich in of rond de school (ernstige) 

problemen voordoen op het gebied van: 

seksuele intimidatie en seksueel misbruik 

(zedenmisdrijven); psychisch en fysiek 

geweld; discriminatie en radicalisering.  

Meldingen die binnen deze 

bovengenoemde categorieën vallen, 

kunnen voorgelegd worden aan de 

vertrouwensinspecteur. Deze zal 

luisteren, informeren en zo nodig 

adviseren. Uw melding wordt 

geregistreerd in een vertrouwelijk 

dossier van de vertrouwensinspecteur. 

Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur 

ook adviseren in het traject naar het 

indienen van een formele klacht of het 

doen van aangifte. In het geval dat er een 

vermoeden is van seksueel misbruik 

(zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal 

gevallen de meld-, overleg- en 

aangifteplicht.  

Hoe neemt u contact op met de 

vertrouwensinspecteur?   

De vertrouwensinspecteurs zijn alle 

werkdagen tijdens kantooruren (08.00-

17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 

0900 111 3 111 (lokaal tarief).  

 

7.13 Informatiebeveiliging en privacy  

Op 25 mei 2018 is de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming 

ingegaan, een privacywet die geldt in 

heel Europa. Dankzij de AVG is de 

bescherming van persoonsgegevens in 

alle landen van de Europese Unie op 

dezelfde manier geregeld. Ook scholen 

verzamelen persoonsgegevens. Binnen 

de AVG worden school en bestuur 

gezien als ‘verwerkersverantwoordelijke’. 

Dat betekent dat de school bepaalt 

waarom de school de persoonsgegevens 

verzamelt, hoe dat gebeurt en hoe deze 

worden verwerkt. Schakelt de school een 

partij in die namens de school iets met 

persoonsgegevens doet, dan moeten 

daarover afspraken gemaakt worden in 

een verwerkersovereenkomst, die op 

bestuursniveau wordt afgesloten. Dat 

geldt b.v. o.a. voor Basispoort (digitale 

leermiddelengebruik), het leerling 

administratiesysteem en CITO 

(leerlingvolgsysteem). Een lijst van 

leveranciers en bedrijven die 

persoonsgegevens verwerken en 

waarmee verwerkersovereenkomsten zijn 

afgesloten wordt op bestuursniveau up-

to-date gehouden en is ter inzage bij de 

directie. Het model 

verwerkersovereenkomst, dat in gebruik 

is maakt deel uit van het Convenant 

Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 

3.0 (maart 2018), een initiatief van o.a. de 

PO- en de VO-Raad.  

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
mailto:info@gcbo.nl
mailto:info@gcbo.nl
http://www.gcbo.nl/
http://www.gcbo.nl/


   

 

   

 

In schooljaar 2019-2020 is overgegaan 

naar nummervoorziening voor de 

leerlingen. Daarbij hebben de leerlingen 

een nummer voor het gebruik van 

digitale leermiddelen gekregen, dat niet 

meer herleidbaar is tot de naam van de 

leerling.  

Uiteraard heeft de invoering van de AVG 

gevolgen voor de wijze waarop de 

school van u gegevens omtrent uw 

zoon/dochter opvraagt en in sommige 

gevallen incidenteel uw toestemming 

nodig heeft.  

Wij moeten duidelijk zijn:  

• in het doel, waarvoor wij de gegevens 

opvragen;  

• in de grondslag waarop de gegevens 

worden verwerkt;  

• in de beperking van de hoeveelheid en 

het soort gegevens dat wij verwerken;  

• in de verantwoording naar betrokkenen 

over het gebruik van hun 

persoonsgegevens;  

• in de juistheid en actualiteit van de te 

verwerken persoonsgegevens.  

Wij moeten jaarlijks en soms incidenteel 

om uw uitdrukkelijke toestemming 

vragen. Tevens moeten wij als school en 

stichting met iedereen, die uw gegevens 

verwerkt, ook b.v. met externe partijen 

(b.v. uitgeverijen, adviseurs) een 

verwerkersovereenkomst sluiten, zodat 

we verzekerd zijn van een juiste wijze van 

omgaan met gegevens. Daarnaast zijn er 

verplichte regels voor het al of niet 

bewaren van uw gegevens.  

Voor u als ouders/verzorgers betekent dit 

dat, als het gaat over het gebruik van uw 

gegevens, u het recht heeft:  

• op inzage in persoonsgegevens die wij 

van u en uw kind(eren) verwerken;  

• persoonsgegevens te wijzigen of aan te 

vullen;  

• om bezwaar te maken tegen 

gegevensverwerking.  

Binnen de stichting is een handboek voor 

alle privacyregels opgesteld.  

Mocht u vragen hebben, dan kunt u 

contact opnemen met de directie van de 

school of met de functionaris 

gegevensbescherming van de Laurentius 

Stichting via tel. 015-2511440.  

 

7.14 Toelating, time-out, schorsing en 

verwijdering 

Om voor toelating in aanmerking te 

komen moeten ouders het digitale 

aanmeldingsformulier volledig invullen, 

ondertekenen en per mail versturen aan 

de administratie. Het versturen betekent 

niet dat het kind automatisch is geplaatst. 

Dit is afhankelijk van de beschikbare 

plaatsen op onze school. Ouders krijgen 

hierover een terugkoppeling nadat het 

aanmeldingsformulier is teruggestuurd. 

Wanneer u een bevestiging heeft 

ontvangen van inschrijving kan uw kind 

geplaatst worden bij ons op school. Zit 

het kind nog op een andere basisschool, 

wordt er altijd eerst contact gezocht met 

de betreffende school. Onze intern 

begeleider doet in brede zin navraag 

over de schoolvorderingen, de sociaal-

emotionele ontwikkeling en mogelijke 

bijzonderheden die van belang zijn bij de 

afweging of onze school kan voorzien in 

de onderwijsbehoeften van het kind. Als 

ouders bij onze school aankloppen als 

gevolg van onvrede op hun huidige 

school, wordt er in alle gevallen contact 

gelegd met de betreffende school en 

navraag gedaan over de situatie.  

Time-out bij grensoverschrijdend 

gedrag  

Bij (herhaald) grensoverschrijdend 

gedrag kan het voorkomen dat de 



   

 

   

 

directeur besluit tot een time-out voor de 

leerling. Dit is een afkoelperiode van 

maximaal twee schooldagen, bedoeld als 

laatste waarschuwing voordat het 

mogelijk tot een formele schorsing komt. 

De leerling is tijdens een time-out niet op 

school. Tijdens de time-out periode vindt 

een gesprek plaats met de leerling, de 

leerkracht, de ouder(s) en directie. Er 

worden dan voorwaarden gesteld aan 

een terugkeer in de groep, met daarbij 

duidelijke afspraken die het kind kunnen 

helpen. Terugkeer in de groep kan in alle 

gevallen pas nadat deze afspraken met 

elkaar zijn vastgelegd. Is het wangedrag 

dermate ernstig dat de sociale en fysieke 

veiligheid van andere leerlingen, ouders 

en schoolpersoneel in gevaar is, kan de 

directeur besluiten de leerling per direct 

te schorsen.  

Schorsing  

Artikel 40c van de Wet op het Primair 

Onderwijs regelt de schorsing van 

leerlingen. Dit is een zeer summiere 

regeling. Uit het oogpunt van 

zorgvuldigheid worden de volgende 

richtlijnen gehanteerd, omdat de 

beslissing tot schorsing een eventuele 

rechterlijke toetsing moet kunnen 

doorstaan.  

1. De directeur kan een leerling voor een 

beperkte periode van ten hoogste één 

week schorsen, echter nooit voor 

onbepaalde tijd.  

2. Schorsing vindt in principe pas plaats 

na het horen van de leerling, de ouders 

en de groepsleerkracht.  

3. De directeur deelt het besluit tot 

schorsing schriftelijk aan de ouders mee. 

In dit besluit worden de redenen voor 

schorsing vermeld, de aanvang en 

tijdsduur, alsmede eventuele andere 

genomen maatregelen.  

4. De directeur stelt de leerling in staat, 

b.v. door het opgeven van huiswerk, te 

voorkomen, dat deze een achterstand 

oploopt.  

5. De directeur stelt de inspectie bij een 

schorsing voor een periode van langer 

dan één dag schriftelijk in kennis van 

deze schorsing en de redenen daarvoor. 

Na de schorsingsperiode vindt een 

gesprek plaats met de leerling, de 

leerkracht, de ouder(s) en directie. Er 

worden dan voorwaarden gesteld aan 

een terugkeer in de groep, met daarbij 

duidelijke afspraken die het kind kunnen 

helpen. Terugkeer in de groep kan in alle 

gevallen pas nadat deze afspraken met 

elkaar zijn vastgelegd.  

 

 

Verwijdering  

Onder verwijderingsbeleid wordt 

verstaan het complex van redenen op 

basis waarvan besloten wordt/kan 

worden om een leerling van school te 

verwijderen en de manier waarop 

uitvoering wordt gegeven aan dit besluit. 

Er zijn twee redenen voor mogelijke 

verwijdering van de leerling.  

 

1. In het belang van de leerling  

De leerling is niet geschikt voor het 

basisonderwijs en verblijf aldaar beperkt 

de leerling in zijn/ haar 

ontwikkelingsmogelijkheid.  

 

De vertrouwensrelatie is door het gedrag 

van de leerling of door conflicten met de 

ouders/begeleiders zodanig verstoord, 

dat basis voor samenwerking ontbreekt.  

 

2. In het belang van de medeleerlingen  

De leerling vraagt een onevenredige 

mate aan begeleiding en middelen. De 

inzet hiervan gaat ten koste van de 

overige leerlingen. De notitie toelating, 

schorsing en verwijdering van leerlingen 



   

 

   

 

is te vinden op de website van de 

Laurentius Stichting. 

  



   

 

   

 

Praktische informatie  

 

8.1 Brengen en halen  

Het is belangrijk dat alle kinderen op tijd 

in school zijn, zodat het onderwijs om 

08.30 uur kan starten. In de ochtend 

wordt bij de kleutergroepen uw kind om 

8.20 op het plein verwacht. De kinderen 

van de groepen 3 tot en met 8 mogen 

zelfstandig naar binnen. Zorg er daarom 

voor dat uw kind op tijd op school is. Op 

maandag en woensdag mogen de 

ouders van de kleuters hun kinderen zelf 

naar binnen brengen. De deuren staan 

om 8.20 uur voor u open, zodat de 

leerkracht om 8.30 uur kan beginnen. Te 

laat komen kan altijd een keer gebeuren. 

Dit wordt door de leerkracht 

bijgehouden. Bij meer dan 3 keer te laat 

komen in korte tijd wordt er contact met 

u opgenomen om het te bespreken. We 

rekenen erop dat het kind daarna 

gewoon structureel op tijd is. Indien het 

te laat komen aanhoudt, gaan we 

opnieuw met u in gesprek en gebeurt het 

dan nogmaals, dan wordt de 

leerplichtambtenaar van de gemeente 

Rijswijk betrokken. 

 

8.2 Ziekmelden  

Is uw kind ziek, dan maakt u een 

ziekmelding via de app van Social 

Schools. Op die manier komt het bericht 

direct bij de leerkracht terecht en wordt 

het verwerkt in ons administratiesysteem. 

Doe dit uiterlijk om 08.00 uur in de 

ochtend. Wilt u meer toelichting geven, 

stuur de leerkracht van uw kind dan een 

bericht via Social Schools. Op die manier 

kunt u na schooltijd met de leerkracht 

contact houden over het ziekteproces. 

 

8.3 Leerkracht ziek, wat nu?  

Mocht de leerkracht van uw kind ziek zijn, 

wordt u daarover ingelicht via Social 

Schools. In eerste instantie proberen we 

de vervanging intern op te lossen, met 

bijvoorbeeld een leerkracht die de 

betreffende dag andere taken heeft dan 

voor de groep staan. Als dit niet lukt, 

proberen we een externe vervanger van 

buiten de school te regelen. Dit lukt 

steeds minder goed, gezien het enorme 

leerkrachtentekort. Op dit moment 

merken we dat de meeste 

vervangingspools voor leerkrachten leeg 

zijn. Lukt het niet om een externe 

vervanger te regelen, dan wordt de 

groep volgens een vast rooster verdeeld 

over andere groepen. Voor zowel de 

verdeelde kinderen als de groepen waar 

zij worden ondergebracht, is dit geen 

ideale oplossing. Verdelen van een 

groep doen we in principe maar 1 dag 

per week. Toch kan het soms de enige 

oplossing zijn voordat kan worden 

besloten de kinderen een dag(deel) naar 

huis te sturen. U wordt hierover altijd 

tijdig ingelicht door de directeur.  

Indien er meerdere leerkrachten 

tegelijkertijd ziek zijn, dan is het niet 

mogelijk de groepen te verdelen. Uw 

kind zal dan thuis opgevangen moeten 

worden. 

Rouleren  

We rouleren op het moment dat een 

groep vaker dan eens naar huis wordt 

gestuurd. Het kan dan betekenen dat een 

andere leerkracht de groep overneemt, 

waarbij er dus een andere groep een 

dag(deel) naar huis wordt gestuurd. Zo 

verdelen we de last onder alle ouders en 

komt de voortgang van het onderwijs zo 

min mogelijk in het geding. 

 

8.4 Stagiaires in school 

Onze school is een opleidingsschool. Dit 

betekent dat wij een convenant hebben 

met de hogeschool Thomas More in 

Rotterdam en dat in principe elke 



   

 

   

 

leerkracht een stagiaire begeleidt en 

opleidt voor het toekomstige werkveld. 

Een van de redenen die wij hiervoor 

hebben is het lerarentekort. Door 

studenten te boeien en te binden aan de 

school, hebben wij een grotere kans 

toekomstige vacatures snel in te vullen.  

Naast studenten van de Thomas More, 

hebben wij ook studenten van het ROC 

Mondriaan, van de Hogeschool Leiden 

en af en toe ook van de Haagse 

Hogeschool in huis.  

Sabine is onze stagecoördinator en zij 

onderhoudt het contact met de hoge 

scholen en met de studenten, om te 

kijken hoe hun voortgang verloopt.  

  

8.5 Aansprakelijkheid  

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het 

kan zijn dat een eigendom van uw kind 

op school beschadigd raakt. De school is 

niet aansprakelijk voor het verliezen of 

beschadigen van zelf meegebrachte 

eigendommen zoals fietsen, brillen,  

mobiele telefoons etc.  

 

8.6 Jeugdgezondheidszorg  

JGZ verzorgt de preventieve 

jeugdgezondheidszorg voor kinderen 

van 0 tot 18 jaar. Ons werk is erop gericht 

om tijdig eventuele 

gezondheidsproblemen op te sporen. 

Tot de leeftijd van vier jaar komen 

kinderen op het consultatiebureau, 

daarna vinden de onderzoeken plaats in 

samenwerking met school. We checken 

de gezondheid en groei en bieden 

ouders steun bij de alledaagse zorg voor 

hun kinderen. U krijgt altijd vooraf 

informatie over een onderzoek of een 

doorverwijzing. 

 

8.7 Schoolmaatschappelijk werk  

Het kan voorkomen dat de ontwikkeling 

van kinderen wordt belemmerd en dat 

hierbij hulp nodig is. Denk hierbij aan 

hulpvragen op het gebied van het welzijn 

van het kind of met betrekking tot de 

thuissituatie. De inzet van de 

schoolmaatschappelijk werker, Marijke 

Brinckman, kan uitkomst bieden. Marijke 

kan gesprekken voeren met het kind, 

maar ook met de ouders. Vanuit school 

worden kinderen soms aangemeld door 

de leerkracht, dat is altijd na overleg met 

ouders. Ook kunt u zelf aankloppen bij 

Marijke met een hulpvraag, ze is te 

bereiken via m.brinckman@smw-

basisschool.nl 

8.8 Protocol medicatieverstrekking  

Gebruikt uw kind onder schooltijd 

bepaalde medicatie, dient u het 

toestemmingsformulier 

medicatieverstrekking op school in te 

vullen. Dit formulier kunt u opvragen bij 

de leerkracht. Met de ondertekening van 

dit formulier geeft u toestemming aan de 

school c.q. de groepsleerkracht, die 

daarvoor een medicatie-instructie heeft 

gehad, voor het toedienen van de 

bovengenoemde medicatie. U draagt 

verantwoordelijkheid voor de 

aanwezigheid van voldoende medicatie 

in de originele verpakking met daarop de 

naam van uw kind. Verandering van 

medicatie of dosering dient u tijdig door 

te geven aan de leerkracht, met daarbij 

een nieuw ingevuld 

toestemmingsformulier. 

 

8.9 Allergieën  

Is er bij uw kind sprake van een door een 

arts gediagnosticeerde allergie? Laat dit 

dan weten aan de leerkracht van uw kind. 

Wij zullen dit dan vermelden in het 

leerling dossier van uw kind. Deze 

gegevens worden bijgehouden op een 

allergielijst, die alleen voor 

onderwijspersoneel inzichtelijk is. 

 

mailto:m.brinckman@smw-basisschool.nl
mailto:m.brinckman@smw-basisschool.nl


   

 

   

 

8.10 Hoofdluiscontrole  

Na iedere schoolvakantie worden de 

kinderen op maandag (eventueel 

dinsdag en woensdag als reserve) 

gecontroleerd op de aanwezigheid van 

luizen. We regelen dit per groep. Wilt u 

meehelpen of heeft u vragen? Stuur dan 

een bericht aan de groepsleerkracht via 

Social Schools.  

 

8.11 KEI-regeling gemeente Rijswijk  

Kei Rijswijk helpt Rijswijkse kinderen van 

0 t/m 17 jaar binnen gezinnen met een 

minimuminkomen. Dit doen ze door een 

bijdrage te leveren aan educatieve, 

sociale, sport- en cultuuractiviteiten. Alle 

kinderen in Rijswijk krijgen zo dezelfde 

kansen. Want ieder kind, samen met 

leeftijdgenoten, doet mee met onze 

maatschappij. 

8.12 Schoolreis en Schoolkamp 

Elk schooljaar gaan de leerlingen van 

groep 1 t/m 7 op schoolreis. De dag 

wordt van tevoren ingepland in de 

schoolkalender en de bestemming van 

de schoolreis wordt bekend gemaakt via 

Social Schools. De schoolreis is een vast 

onderdeel van ons onderwijs en daarom 

verplicht voor alle leerlingen. De 

bekostiging van deze dag is geregeld via 

de ouderbijdrage. Mocht de betaling 

hiervan een probleem voor u zijn, kunt u 

tijdig contact opnemen met de directeur. 

Kinderen die na de meivakantie starten 

op onze school bij de kleuters gaan niet 

mee op schoolreis. 

De leerlingen van groep 8 gaan elk jaar 

op schoolkamp. Dit wordt ook van 

tevoren ingepland en in de kalender 

opgenomen. De kosten voor het 

schoolkamp zijn 150 euro. U krijgt over 

de betaling van het schoolkamp apart 

bericht, dit loopt niet via de 

ouderbijdrage. Schoolkamp is een 

onderdeel van ons onderwijsprogramma 

en daarom verplicht voor alle leerlingen. 

Mocht de betaling hiervan een probleem 

voor u zijn, dan verzoeken wij u contact 

op te nemen met de directeur, om te 

zoeken naar een passende oplossing. 

 

8.13 Bedrijfshulpverlening (BHV) en 

EHBO 

Op school zijn dagelijks voldoende 

geschoolde bedrijfshulpverleners en 

EHBO’ers aanwezig. Zij dragen zorg voor 

eerste hulp bij ongelukjes en regelen 

onder meer de ontruimingsoefeningen 

(minimaal 2x per schooljaar). Ieder 

schooljaar worden de BHV’ers en 

EHBO’ers bijgeschoold. 
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