
3

Beste ouders / verzorgers, 
 
In deze gids kunnen ouders en/of verzorgers 
lezen wat zij van de Prinses Julianaschool kunnen 
verwachten en wat het team van de  Prinses 
Julianaschool voor uw kind(eren) kan betekenen. 
Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, 
zodat ouders weten waar ze de school op kunnen 
aanspreken. Omgekeerd wordt ook aangegeven 
wat de school van ouders verwacht.

Samen zijn we sterk, ouders ondersteunen de 
school en de leerkrachten ondersteunen de 
ouders. We werken samen aan de ontwikkeling 
van uw kind, onze leerling. Samen zijn we trots op 
wat onze leerlingen bereiken.

We hopen dat de schooltijd voor uw kind en voor  
u als ouder betekenisvol zal zijn. 

We hopen dat u deze gids met veel plezier leest. 
De gids kan natuurlijk vragen oproepen, komt 
u dan gerust langs.  In een persoonlijk gesprek 
is het altijd mogelijk om uw vragen en wensen 
uitgebreider te bekijken.

Directie en team van de Prinses Julianaschool.

* Overal waar de tekst spreekt over ouders,  
bedoelen we ouders/verzorgers.

Voorwoord
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De Prinses Julianaschool is een school in het Oude 
Noorden van Rotterdam. De schoolbevolking 
is een afspiegeling van de wijk en laat het 
multiculturele karakter zien van de wereldstad 
Rotterdam.

Leerlingen, hun ouders en leerkrachten dienen 
allemaal met veel plezier naar  school toe te 
gaan. Daar werkt het schoolteam hard aan. 
Het leerproces van ieder individueel kind zo 
optimaal mogelijk begeleiden, zien wij als onze 
belangrijkste onderwijstaak. Wij willen ook dat alle 
leerlingen `lekker in hun vel` zitten en dat zij de 
sociale vaardigheden ontwikkelen om zich in onze 
maatschappij te handhaven en te ontplooien.

De Prinses Julianaschool is een christelijke school 
met plaats voor andere culturen en godsdiensten. 
Een aantal normen en waarden vinden wij zeer 
belangrijk om over te brengen, namelijk; respect 
tonen voor elkaar, een ieder in zijn waarde laten, 
zorg voor elkaar, saamhorigheid, leerlingen leren 
open te staan voor meningen van anderen.

De Prinses Julianaschool zet in op maximale zorg 
voor elke leerling. De leerkrachten streven ernaar 
om alle talenten bij de leerlingen tot ontwikkeling 
te laten komen. Een rustige en veilige werksfeer 
is voor ons van groot belang. Dit alles wordt 
gedragen door een gemotiveerd team.

3.1  Visie op het onderwijs
De missie:
Prinses Julianaschool, school voor 
geborgenheid, (basis)kennis en zorg.
De Prinses Julianaschool biedt kinderen 
een veilige plek om zich optimaal te kunnen 
ontwikkelen tot zelfstandige, evenwichtige 
mensen, met respect voor zichzelf en anderen.

— Het pedagogisch klimaat in de groepen

» Respect voor elkaar
» Samen maken van groepsregels met
 de kinderen
» Bieden van structuur: vaste dagritmes
» Bevorderen van zelfstandigheid  
 en zelfredzaamheid
» Geven van complimenten aan de kinderen

— Het didactisch handelen van  
 de leerkrachten

» Duidelijkheid en structuur
» Motiveren van de leerlingen
» Duidelijke uitleg
» Hoge verwachtingen hebben  
 van leerlingen 
» Leerling-zorg, die aansluit bij de behoefte  
 van kinderen
» Samenwerken

De kinderen ontwikkelen zich op cognitief 
gebied in een veilige omgeving, waar tevens 
ruimte is voor talentontwikkeling in zowel de 
onderwijsleertijd als in de verlengde leertijd. 
De school zet in op bewustwording van een 
gezonde leefstijl door het Lekkerfit concept.
In de praktijk is de visie o.a. terug te vinden in:

— De professionele instelling van  
 de leerkrachten

»  Leerkrachten die collegiaal met elkaar 
omgaan

» Leerkrachten die betrokken zijn tijdens 
 overleg momenten
» Leerkrachten die aanspreekbaar zijn op  
 behaalde resultaten
» Leerkrachten die afspraken nakomen
»  Leerkrachten die zich samen 

verantwoordelijk voelen voor het realiseren 
van de visie

» Leerkrachten die elkaar ondersteunen en  
 zich flexibel opstellen
» Leerkrachten die een open houding hebben
  naar elkaar
 
— De sociale veiligheid binnen de school

» T.a.v.. De ouders: 
 - Open houding
 - Ouderbetrokkenheid
 - Huisbezoeken
 - Kijkmomenten in de diverse groepen
 - Informatiebijeenkomsten
 - Wederzijds respect
» T.a.v. De leerlingen
 -  samen groepsregels maken
 -  complimenten geven 
 -   veiligheid op het schoolplein door 

toezicht v.d. leerkrachten
 -   werken met de methode “kind en hun 

sociale talenten”
 » T.a.v. Van de leerkrachten
 - een open en prettige sfeer onderling
 - werken aan een professionele cultuur
 - werken met Bordsessies

2 Inleiding
3 De visie van 
de Prinses Julianaschool
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3.2 De aanpak
Onderwijsaanbod
Op de Prinses Julianaschool proberen we een 
goed evenwicht te vinden in het aanleren van 
kennis, het stimuleren van de persoonlijke 
ontwikkeling, het begeleiden van de sociaal-
emotionele ontwikkeling en het aanleren van 
praktische en creatieve vaardigheden. De vakken 
Rekenen, Taal en Lezen vormen de kern van ons 
onderwijs. Ze vormen de basis voor alle andere 
vakken.

Levensbeschouwelijk onderwijs
De Prinses Julianaschool is een protestants-
christelijke school en kiest voor levens-
beschouwelijk onderwijs. Dat betekent dat 
de school toegankelijk is voor kinderen uit 
gezinnen met verschillende levensovertuigingen. 
Wij verwachten dat iedereen die bij de school 
betrokken is een open houding en respect voor 
elkaar en elkaars levensovertuiging heeft. 
Op onze school wordt aandacht besteed aan de 
verschillende levensovertuigingen. Er worden 
gezamenlijk feesten gevierd. Met behulp van 
o.a. de methode Trefwoord worden regelmatig 
verhalen verteld, die het uitgangspunt zijn voor 
het gesprek en het leren van elkaar.

Doorgaande leerlijn: 
De voorschool (groep 0)
Er zijn vier 0-groepen (vier dagdelen).
Met elkaar werken we met de methode Uk 
en Puk. Deze schoolbrede aanpak vormt 
zowel pedagogisch, onderwijsinhoudelijk als 
organisatorisch een goede basis.

De onderbouw (de groepen 1 t/m 3)
De onderbouw bestaat uit twee 
combinatiegroepen 1-2 en 1 groep 3. 
Het onderwijs in de groepen 1/2 wordt zoveel 
mogelijk afgestemd op de ontwikkeling van het 
kind. Er wordt gewerkt vanuit de methode “Sil op 
school”. In deze methode staan taalstimulering 
en woordenschatontwikkeling voorop, maar 
er is ook ruimte voor rekenen, motoriek en 
de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierin is 
rekening gehouden met de nieuwste SLO-doelen 
en recente werkwijzen, zoals opbrengstgericht 
werken. In het programma Sil op School 
speelt de pop Sil de hoofdrol. Sil beleeft allerlei 
avonturen, samen met vriendinnetje Lis. 

Net als bij Nieuwsbegrip sluiten activiteiten 
aan bij de actualiteit, maar dan natuurlijk de 
actualiteit van kleuters. Vanaf groep 3 wordt 
klassikaal lesgegeven. In groep 3 ligt de nadruk 
op het leren lezen, rekenen en schrijven. 

De kleuterperiode
De kinderen leren al spelend. Uitbreiding van 
de woordenschat en werken met begrippen 
zijn belangrijke onderwerpen die dagelijks 
terugkomen in het onderwijsaanbod. We maken 
daarbij gebruik van de methode Uk en Puk 
(0-groep) en de methode Sil op school(groep 
1/2). De oudste kleuters bieden we allerlei speelse 
activiteiten aan die voorbereiden op het gaan 
leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.

Overgang van groep 2 naar groep 3
Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 
wordt goed naar de leerlingen gekeken waarbij 
we diverse meet-/observatie instrumenten 
en toetsen hanteren. We hebben hiervoor 
criteria opgesteld. Daarbij worden de volgende 
aspecten meegewogen:
» De leeftijd van het kind. 
»  De ontwikkeling van het kind vanaf het 

moment dat het op school is
» De sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind
» De cognitieve ontwikkeling van het kind

De uiteindelijke beslissing over het al dan 
niet naar groep 3 gaan ligt bij de directie in 
samenspraak met ouders.

De midden en bovenbouw (de groepen 4 t/m 8)
In groep 4 t/m 8 ligt de nadruk op de 
basisvaardigheden: Nederlandse Taal en 
Rekenen (Wiskunde). Na het verkrijgen van 
voldoende technische leesvaardigheden vindt 
langzamerhand een verschuiving plaats naar de 
spelling, het begrijpend -en studerend lezen en 
de grammaticale aspecten van de taal. 

De school heeft gekozen voor methoden die 
mogelijkheden bieden voor differentiatie naar 
aanleg en tempo van de leerlingen. Bovendien 
worden de vorderingen systematisch en 
periodiek getoetst. De leerstof wordt doorgaans 
klassikaal aangeboden. Naast de genoemde 
vakken is er uiteraard ook in alle groepen, de 
nodige aandacht voor het onderwijs in de wereld 
oriënterende vakken, expressieve activiteiten 

en bewegingsonderwijs, overeenkomstig de 
wet op het basisonderwijs. De school gebruikt 
recente methoden.

3.3  Onderwijsaanbod
Nederlandse taalontwikkeling
Het leren en het gebruiken van de Nederlandse 
taal is belangrijk op de Prinses Julianaschool. De 
Prinses Julianaschool werkt met de vernieuwde 
uitgaven van de methode Taalverhaal.  Spelling, 
woordenschat en begrijpend lezen zijn 
belangrijke onderdelen bij deze methode. Verder 
werken we met het programma Nieuwsbegrip 
XL. Natuurlijk leren we de kinderen foutloos 
schrijven, maar we besteden ook aandacht aan 
leren praten, luisteren naar wat anderen zeggen 
en daarop antwoorden. We leren kinderen om 
hun eigen mening onder woorden te brengen.

Rekenen en Wiskunde
De Prinses Julianaschool gebruikt de methode 
Alles Telt. In de rekenles leren we de kinderen 
praktische problemen uit het dagelijkse leven 
op te lossen. De manier waarop kinderen tot 
een oplossing komen mag verschillen. In de 
rekenlessen wordt ook rekening gehouden met 
verschillen tussen leerlingen. Door bijvoorbeeld 
verrijkingsstof aan te bieden, wordt ervoor 
gezorgd dat ook de goede rekenaars voldoende 
worden uitgedaagd en in overeenstemming 
met hun mogelijkheden. Voor de hele goede 
rekenaars wordt ook de methode KIEN gebruikt.

Lezen
In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het 
leren van lezen. Er wordt gewerkt met:
de nieuwste versie Veilig Leren Lezen. In groep 3 
is het leren lezen erg belangrijk. Er wordt ook op 
niveau gelezen, dat wil zeggen in kleine groepjes 
lezen de kinderen hardop onder begeleiding 
van een onderwijsassistente, een ouder of een 
leerkracht. We besteden veel aandacht aan het 
leren begrijpen van de tekst. In de hogere groepen 
gaat het niveau-lezen door. Op het einde van 
groep 7 moeten alle kinderen het hoogste niveau: 
niveau 9 hebben bereikt. Dit lukt bijna altijd.
Op de Prinses Julianaschool leren de kinderen niet 
alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen 
ze ook liefde voor boeken en poëzie bij te brengen. 
We lezen op school veel voor.

De bibliotheek
Op de Prinses Julianschool hebben we een 
schoolbibliotheek. Hier kunnen kinderen met de 
groep boeken lenen om in de groep of thuis te 
lezen. Dit bevordert de leesontwikkeling en ook 
de liefde voor boeken.

Schrijven
Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen 
een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot 
handschrift krijgen, als middel om met elkaar 
te kunnen communiceren. We bieden het 
schrijfonderwijs aan door het gebruik van de 
methode Pennenstreken.

Wereldorientatie
Naast de genoemde vakken is er uiteraard ook 
in alle groepen, de nodige aandacht voor het 
onderwijs in de wereld oriënterende vakken. De 
school maakt gebruik van de methode Argus 
Clou.

3 De visie van 
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Social emotionele ontwikkeling
Schoolbreed werken wij middels thema’s aan 
sociale vaardigheden. We zijn al bezig met de 
Veilige school. We zijn gestart met de nieuwe 
methode De Vreedzame School.

Engels
In alle groepen wordt Engelse les gegeven. Dit 
begint met een eenvoudige mogelijkheid
om een gesprek te beginnen (‘My name is ……, 
what is your name?’) In de groepen 1 en 2 wordt 
er gewerkt met de methode I-Pocket en vanaf 
groep 3 tot en met groep 8 wordt er gewerkt 
met de methode Our Discovery Island.

De verlengde Leertijd
De Prinses Julianaschool biedt basisonderwijs 
met een Leertijd Uitbreiding. Naast de verplichte 
onderwijsuren krijgen alle kinderen op de 
Prinses Julianaschool het hele schooljaar 3 
uur per week extra onderwijstijd. Die extra tijd 
zal ingezet worden op bijzondere activiteiten 
zoals: koken, techniek,  engels, digitaal, 
studievaardigheden. Deze activiteiten worden 
door vakleerkrachten en leerkrachten gegeven. 

Werken met computers op school
In elk lokaal staan computers. Elke groep werkt 
met een smartboard. Ook zijn er een laptops
op school waarmee de kinderen aan het 
werk kunnen gaan. De kinderen leren hoe 
een computer werkt en ze leren hoe je een 
computer bedient. Ze leren ook hoe ze veilig 
met internet om kunnen gaan. Er zijn software 
programma´s met extra oefenstof of juist 
verrijkingsstof bij de methodes, zoals bijv. bij 
Veilig Leren Lezen, Alles Telt en Taalverhaal 
en Nieuwsbegrip Vorig jaar zijn we in groep 5 
begonnen te werken met SNAPPET. Ieder kind 
heeft een eigen tablet waarop gewerkt wordt 
aan spelling en rekenen. Voordelen van Snappet 
zijn dat kinderen leerstof op maat krijgen en dat 
de leerkracht direct kan zien hoe kinderen het 
werk maken. En daarop kan inspringen. Naast 
de basisstof is er ook een uitdagingsaanbod op 
het eigen niveau van het kind. 

Het beleid van de school is erop gericht de 
computer steeds meer in te passen in het 
gewone onderwijsaanbod.

Vanaf het komend schooljaar wordt er in groep 
6 een Typecursus aangeboden. Kinderen leren 
om binnen het schooljaar hun typediploma te 
halen. Zij krijgen een onlinetraining en les van 
een docent.

Lekker fit!
Voeding en bewegen zijn twee belangrijke pijlers 
om gezond door het leven te gaan. Daarom 
doen wij mee aan het project: Lekker fit! Dat 
betekent: 3 keer een sportmoment onder 
schooltijd en aandacht voor gezonde voeding 
en bewuste keuzes.  De sportlessen voor de 
groepen 3 t/m 8 worden gegeven door een 
vakleerkracht gymnastiek. Bij de groepen 0 
t/m 2 worden de gymlessen gegeven door de 
leerkrachten zelf, maar volgens de opbouw van 
Lekker Fit! In het kader van gezonde voeding, 
nemen de kinderen op de lange dagen fruit mee 
naar school. In de groepen 1 en 2 wordt er van 
het fruit door de leerkrachten een fruitsalade 
gemaakt. Dit eten de kinderen dan gezamenlijk 
op. De groepen 3 t/m 8 eten hun stuk fruit in de 
ochtend op. We stimuleren de kinderen om ook 
gezonde traktaties uit te delen. Als een leerling 
een gezonde traktatie heeft dan komt zijn of 
haar foto op de WALL OF FAME!

Huiswerk
Vanaf groep 3 kan het zijn dat uw kind huiswerk 
mee naar huis krijgt. Dat zal in de hogere 
groepen toenemen. Het huiswerk is bedoeld om: 
» opgedane kennis bij te houden,
»  de kinderen vertrouwd te maken met 

huiswerk
»  de kinderen te leren verantwoordelijkheid te 

dragen voor het maken en op tijd inleveren 
van het huiswerk (dit om alvast te wennen 
aan de gebruiken binnen het voortgezet 
onderwijs).

Dit zijn de afspraken m.b.t. het huiswerk:
Groep 1-2: geen huiswerk
Groep 3-8: De leerlingen krijgen het huiswerk 
1 keer per week mee en leveren het weer in 
op de afgesproken dag. Voor het maken van 
huiswerk moet uw kind soms boeken en/
of andere materialen mee naar huis nemen. 
Dit schoolmateriaal moet weer in goede 
staat op school worden ingeleverd. Eventuele 
beschadigingen moeten vergoed worden. 
De kinderen moeten daarom een goede 
schooltas hebben. Wij vragen de ouders eraan 

mee te werken en erop toe te zien dat hun kind 
het huiswerk maakt en op tijd weer mee naar 
school brengt.

Vanaf groep 5 tot en met groep 8 moeten 
leerlingen een agenda naar school meenemen. 
Dit vinden wij zeer belangrijk. De leerlingen 
kunnen hun huiswerk, toetsen en resultaten 
in de agenda noteren. U als ouder kunt dan in 
de agenda als lezen en zodoende blijft u op 
de hoogte van de resultaten en werk van uw 
kind(eren).

Ieder kind een +
Er is altijd een aantal kinderen die wat moeite 
hebben met een bepaald vakgebied. Voor 
deze kinderen hebben we ieder kind een + . 
3 blokken per jaar van 6 weken bieden we 
elke maandagmiddag voor 1 uur extra les 
voor kinderen die uitvallen op een bepaalde 
vakgebied die dat blok centraal staat. De 
leerkrachten geven deze extra ondersteuning 
zelf aan de leerlingen van hun groep. De 
leerkracht kijkt welke kinderen uitvallen op de 
Cito en die mogen hieraan deelnemen. Ook is de 
plusklas een van onderdeel van Ieder Kind een +. 

3.4 Tussen schoolse Opvang
Alle kinderen worden tussen de middag 
op school opgevangen. Ouders zorgen 
zelf voor een gezond en verantwoord 
lunchpakket. De kinderen eten in de klas met 
de groepsleerkracht of een overblijfmoeder. 
Daarna gaan zij onder leiding van een leerkracht 
naar buiten. Mocht voor de allerkleinste het 
weekrooster een te zware belasting worden is in 
overleg natuurlijk een aanpassing mogelijk.

3.5 Voor- en naschoolse opvang
Graag bekijken we samen met u welke 
opvangmogelijkheden er zijn die bij uw vraag 
passen.
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Onderwijstijd

Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen 2u 30min 3u 3u 30min 4u 4u 5u

Taal 6u 7u 5u 5u 6u 6u

Begrijpend Lezen 1u 30min 1u 30min 1u 45min 1u 45min 1u 45min 1u 45min

Rekenen/Wiskunde 4u 30min 6u 30min 5u 5u 6u 6u

Wereldorientatie 30min 1u 30min 2u 2u 2u 2u

Engels 45min 45min 45min 45min 45min 45min

Bewegingsonderwijs 2u 15min 2u 15min 2u 15min 2u 15min 2u 15min 2u 15min

Wetenschap en Techniek 1u 1u 30min 1u 30min 1u 30min 1u 30min 1u 30min

Muziek 30min 30min 30min 30min 30min 30min

Levensbeschouwing 1u 1u 1u 1u 1u 1u

Sociale Vaardigheden 45min 1u 1u 1u 1u 1u

* Note: Handvaardigheidslessen worden om de 2 weken verzorgt door een vakleerkracht
   Groep 6 krijgt 1 uur per week typevaardigheidtraining.
   Groep 1-3 krijgen de leerlingen ICT basisvaardigheden trainingen ( 30 minuten per week)
   Groep 4- 8 krijgen ICT lessen 30 minuten per week
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3.6 Actief Burgerschap en Sociale Integratie
Op onze school wordt geïntegreerd 
aandacht besteed aan actief burgerschap 
en sociale integratie. Wij leren de kinderen bij 
verschillende vakgebieden de belangrijkste 
kennis en vaardigheden die nodig zijn om 
in onze democratische samenleving te 
kunnen functioneren.  Bij wereldverkenning, 
godsdienstige vorming, sociaal-emotionele 
vorming wordt kinderen niet alleen de nodige 
kennis over onze democratie bijgebracht, maar 
ontwikkelen kinderen ook een waarden- en 
normbesef en een democratische houding. 
Tevens leren wij kinderen hoe zij dit in 
verschillende situaties kunnen omzetten in 
constructief gedrag.

4.1 Het schoolgebouw
De Prinses Julianaschool bestaat uit een 
schoolgebouw dat gevestigd is aan de 
Snellemanstraat.  Het gebouw heeft naast de 
reguliere leslokalen ook diverse ruimtes zoals 
onder andere bibliotheek, leesruimte en een 
kleuterspeellokaal. Ook is er op de Prinses 
Julianaschool een ontmoetingsruimte voor 
ouders, bedoeld voor ouderochtenden en koffie-
en themaochtenden. Het gebouw is een ruim 
opgezet gebouw, omgeven door twee ruime 
speelpleinen aan de voor en achterzijde van het 
gebouw.

4.2 De school in de wijk
De Prinses Julianaschool staat in Het Oude 
Noorden. De school vindt Het Oude Noorden 
een wijk om trots op te zijn en wil met de vele 
samenwerkingspartners hard blijven werken 
aan een wijk waar het goed vertoeven is. Op 
school leren de leerlingen dan ook om goed  
voor hun school- en woonomgeving te zorgen. 
Het team hoopt dat ouders en andere wijk-
bewoners samen met de verantwoordelijke 
bestuurders hierin ook het goede voorbeeld 
willen geven. De directie van de school 
heeft goede relaties met de lokale politici, 
bestuurders en andere belanghebbenden die 
binnen Het Oude Noorden een rol spelen. 
De Prinses Julianaschool en basisschool de 
Fontein zijn in augustus 2005 gefuseerd.
De scholen zijn twee zelfstandig draaiende 
vestigingen en dit zal ook in de toekomst zo 
blijven.

4.3 Het schoolbestuur
De Prinses Julianaschool valt onder het bestuur 
van de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. 
Deze stichting is eindverantwoordelijk voor het 
onderwijs op onze school en vormt het bevoegd 
gezag van in totaal vierentwintig basisscholen 
en drie scholen voor Speciaal Basis Onderwijs in 
Rotterdam Noord.

Kind en Onderwijs Rotterdam
Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs
Bezoekadres:
Benthuizerstraat 101
3035 CN Rotterdam (2e etage)
telefoon: 010 4125101
fax: 010 4127818
email: bureau@kindenonderwijsrotterdam.nl
website: www.kindenonderwijsrotterdam.nl

4.4 Medezeggenschapsraad
Elke school heeft verplicht een 
medezeggenschapsraad (MR) die gevormd 
wordt door ouders en leraren. De MR van De 
Prinses Julianaschool bestaat uit drie ouders 
en drie leerkrachten. De MR van de Prinses 
Julianaschool zet zich in voor het goed 
functioneren van de school. Hierover spreken 
wij met de directie (bevoegd gezag) en met 
de verschillende achterbannen (ouders en 
personeel). De MR houdt zich bezig met diverse 
zaken die school aangaan, zoals veranderingen 
in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, 
inzet van de beschikbare personeelsformatie 
en de daarbij horende taakverdeling, begroting, 
arbeidsomstandigheden en veiligheid voor 
personeel en leerlingen, nieuwbouw of 
verbouwing van de school. Afhankelijk van 
het onderwerp heeft de MR advies- en/of 
instemmingsrecht. Per onderwerp kan het 
recht van ouders anders zijn dan het recht van 
leerkrachten. Alle rechten en plichten van de MR 
staan omschreven in de ‘Wet Medezeggenschap 
op Scholen’. De MR komt vier of vijf keer per 
jaar bijeen en doet daarvan verslag in de 
vrijdagbrief en brengt jaarlijks verslag uit van 
haar werkzaamheden.

4.5 De inspectie van het onderwijs
De inspectie van het onderwijs houdt 
toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, 
rechtmatigheid en doelmatigheid en de 
naleving van wet- en regelgeving op onze 
school. Over de resultaten van het toezicht 
informeert de inspectie actief en openbaar, op 
instellingsniveau en stelselniveau.  

Postadres:
Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
www.onderwijsinspectie.nl

5.1 Directieteam
De directie van de Prinses Julianaschool is  Mw. 
Hannah Veux. Zij is eindverantwoordelijk voor 
de gang van zaken op school. Zij houdt contact 
met het schoolbestuur en andere instanties die 
(in)direct betrokken zijn bij het onderwijs. 

5.2  Groepsleerkrachten
Het dagelijks onderwijs wordt verzorgd door 
groepsleerkrachten.

5.3  Vakleerkrachten
Voor gymnastiek en de activiteiten in extra 
leertijd werkt de Prinses Julianaschool met 
vakleerkrachten.

5.4  Interne begeleider (ib-er)
De Intern Begeleider bewaakt het 
leerlingvolgsysteem en ondersteunt de 
groepsleerkracht met extra zorg voor een 
groep of zorg voor enkele leerlingen in het 
bijzonder. 

5.5  Onderwijsondersteunend personeel
Op de Prinses Julianaschool werkt 
een administratief medewerkster als 
onderwijsondersteunend personeel.

5.6  Opleidingsschool
Studenten van de PABO lopen regelmatig stage 
bij ons op school om zo het vak te leren. 
Een student wordt altijd begeleid door een 
groepsleerkracht met de nodige ervaringsjaren. 
Ook de stagiaires van het Zadkine college 
/ Albeda college (voor de opleiding van 
onderwijsassistent) vallen onder de 
verantwoordelijkheid van een groepsleerkracht. 

5.7  Leerkracht in opleiding
Vierdejaars studenten van de PABO dienen 
aan het einde van hun opleiding een groep 
zelfstandig te kunnen lesgeven. Een LIO-
er (Leerkracht In Opleiding) staat altijd 
onder toezicht van een gekwalificeerde 
groepsleerkracht.

4 School en bestuur 5 Wie werken bij ons op school?

Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taal 5u 5u

Rekenen 5u 5u

Spel/Beweging 8u 8u

Sociale Vaardigheden 3u 3u

Bewegingsonderwijs 2u 30min 2u 30min

Muziek 30min 30min

Wetenschap en Techniek 1u 1u

Zelfstandig werken 30min 

Levensbeschouwing 1u 1u

De onderdelen zoals bijvoorbeeld, taalverwerving, woordenschatuitbreiding, fonemisch bewustzijn, sociale 
vaardigheden en voorbereidend rekenen komen ook uitgebreid bij het speel/werken aan de orde.



1514

6 Uw kind aanmelden 7 Schoolregels

5.8 Personele inzet voor de groepen,
Wie staat er voor de klas?
Groep 0 Gorettie Davelaar & Denise Mahler
Groep 1-2A  Rolinka Hordijk   

& Nelleke v.d. Kaa
Groep 1/2 B       Mavis Loswijk
Groep 3  Alison van Wijngaarden
Groep 4 Jane Hoever & Jaap Dijkstra
Groep 5   Jasper de Klerk & Jaap Dijkstra
Groep 6            Patricia Rodenberg   
 & Jaap Dijkstra
Groep 7 Marjolein van Schanke
Groep 8            Els Overbeeke & Rowena Singh

Overige taken
Intern Begeleider: Inge Paul
LTU coördinator:  Marieke Zwart
Administratief 
medewerker: Nirmala Boedhram
Ondersteuning: Soulia Akachar
Schoolmaatschappelijk  
werk:  Birgit Hidskes
ICT coördinator:  Rolinka Hordijk
MR-personeelsgeleding: Nelleke v.d. Kaa 
   & Patricia Rodenberg
Onderwijsassistenten:  Ismiye Gecmen 
   & Anas Chraibi
Medewerker  
ouderbetrokkenheid: Zakia Chettou  
   & Marieke Zwart    
Vakkrachten  
extra leertijd: Marieke Zwart
Gymleerkracht: Mirjam van der Kruk
Logopediste: Inge Bos

6.1  Aanmelden nieuwe leerlingen
Overweegt u om uw kind op de Prinses 
Julianaschool te plaatsen? 
Neem dan contact op met de directie voor 
een kennismakingsgesprek. Wij vinden het 
belangrijk om voldoende tijd te hebben voor 
een rustig gesprek met de ouders. U bent er 
dan van verzekerd dat wij alle aandacht aan u 
kunnen besteden.

Wilt u uw kind inschrijven dan dient u de 
volgende zaken bij de hand te hebben:
»  Burgerservicenummer (BSN) van uw kind
» Uw paspoort of identiteitsbewijs
»  Polisnummer van de 

ziektekostenverzekering van uw kind
» Kopie van diploma’s en certificaten

Onderling is afgesproken met de scholen in 
dezelfde deelgemeente dat we niet zomaar 
kinderen van elkaar overnemen. Voor ons staat 
het belang van het kind voorop. Alleen in zeer 
uitzonderlijke gevallen is een wissel mogelijk. 
Dit gaat altijd in goed overleg met ouders en 
directie van de school waar het kind vandaan 
komt. Om de ontwikkeling van uw kind zo goed 
mogelijk verder te kunnen begeleiden, nemen 
we contact op met de school waar uw kind 
eerder heeft ingeschreven gestaan.

Uitschrijving
Net zo belangrijk als de inschrijving is het 
uitschrijven van een leerling. Gaat u verhuizen 
of  verlaat uw kind om een andere reden onze 
school, maak dan een afspraak met de directie. 
Neem voor dit gesprek in ieder geval uw nieuwe 
adres en telefoonnummer en het nieuwe 
schooladres mee. Wij zorgen er dan voor, dat 
de nieuwe school het onderwijskundig rapport 
krijgt en laten we aan de gemeente weten dat 
uw kind van school veranderd is. Wij mogen geen 
kinderen uitschrijven als er geen nieuwe school 
bekend is. 

6.2  Wennen op school
Na inschrijving krijgt uw kind een uitnodiging 
van ons om naar school te komen als uw 
kind bijna 4 jaar wordt. Op deze uitnodiging 
staat ook vermeld in welke groep en bij welke 
juffrouw of meester uw kind verwacht wordt. In 
overleg met de leerkracht bespreekt u op welke 
dagdelen uw kind gaat wennen. Vanaf de vierde 
verjaardag mag uw kind iedere dag naar school. 

7.1  Schoolafspraken
»  Alle kinderen dienen op tijd op school en in 

de klas te zijn. De lessen starten om 08:30 
uur en de schoolbel gaat om 08:20 uur. Dan 
dienen de kinderen in de rij te komen staan.

»  Voor de dagelijkse pauzemomenten is 
het toegestaan om eten en drinken  mee 
te nemen. Koolzuurhoudend limonade 
zoals cola en sinas zijn niet  toegestaan. 
Snoep is ook niet toegestaan op school. In 
de ochtendpauze eten de leerlingen van 
groep 3-8 alleen een stuk fruit en drinken. 
In de middagpauze eten de leerlingen van 
groep 3-8 een boterham en drinken.  De 
leerlingen van groep 1-2 eten in de ochtend 
en middagpauze 1 boterham en drinken

»  Jarige kinderen mogen de groep trakteren. 
Liever geen snoep maar een gezonde 
traktatie.

»  De school is niet aansprakelijk voor 
vermissing of beschadiging van  
persoonlijke bezittingen.

»  Mobiele telefoons en spelcomputers mogen 
niet worden meegenomen naar school.

»  De school neemt geen verantwoordelijkheid 
voor schade aan of diefstal van mobiele 
telefoons of andere gadgets zoals 
spelcomputers.

»  In het schoolgebouw is roken niet 
toegestaan.

»  U dient uw kind in geval van ziekte voor 
09:00 uur ’s morgens ziek te melden.  
( zie verzuimprotocol op de website)

»  Voor gymnastiek dient u uw kind een korte 
broek en T-shirt mee te geven naar school. 
Gymschoenen zijn niet verplicht maar 
worden wel aangeraden.

»  Een afspraak voor bezoek aan dokter of 
tandarts zo min mogelijk onder schooltijd 
plannen.

»  Wij ‘leren’ en ‘leven’ samen op school. Alle 
leerlingen nemen deel van het  totale 
activiteitenpakket. Naast christelijke 
feesten en verjaardagen vieren wij ook 
feesten uit andere culturen engodsdiensten.

»   Wij houden ons allemaal aan de 
schooregels en de groepsregels op school! 
Ook houden wij ons aan de consequenties 
die daaraan verbonden zijn.

7.2 De schooltijden
Alle kinderen op de Prinses Julianaschool blijven 
tussen de middag op school.
De schooltijden zijn voor alle kinderen.

Maandag  8.30 – 15.00 uur
Dinsdag  8.30 – 15.00 uur
Woensdag 8.30 – 12.30 uur
Donderdag 8.30 – 15.00 uur
Vrijdag  8.30 – 15.00 uur

De deur van de school gaat om 08.20 uur open. Wij 
vinden het belangrijk dat kinderen op tijd op een 
afspraak te zijn. Vandaar dat wij het ook belangrijk 
dat uw kind leert op tijd op school te zijn.

 Veelvuldig te laat komen wordt ook als verzuim 
gezien en moeten wij melden bij bureau leerplicht.
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Schooltijden groep 0:
Maandag 08:30 – 11:30 uur middag 12:15 – 15:00 uur
Dinsdag 08:30 – 11:30 uur middag 12:15 – 15:00 uur
Donderdag  08:30 – 11:30 uur middag 12:15 – 15:00 uur 
Vrijdag 08:30 – 11:30 uur middag 12:15 – 15:00 uur

7.3  Schorsing en verwijdering
Er zijn regels over schorsing en verwijdering, 
zodat we op deze regels kunnen terugvallen als 
zich onverhoopt een ernstig probleem voordoet. 
Deze regels zijn:

Het Bevoegd Gezag (CvB) kan uw kind voor een 
periode van ten hoogste 5 dagen schorsen. 
Daarbij moet het Bevoegd Gezag (CvB) 
aangeven wat de reden is voor de schorsing. 
Dat moet schriftelijk aan de ouders bekend 
gemaakt worden. Verder moet het Bevoegd 
Gezag (CvB) de Inspectie van het Onderwijs 
in kennis stellen van een schorsing voor een 
periode langer dan een dagen daarbij de 
reden vermelden. In bepaalde gevallen kan uw 
kind van school verwijderd worden (wanneer 
schorsen al meerdere keren is toegepast of 
wanneer uw kind iets ernstigs heeft gedaan, 
bijvoorbeeld geweldpleging). Dan heeft uw 
kind geen toegang meer tot de school. Bij 
verwijdering gelden de volgende regels:                                                                                                                                         

»  Voor verwijdering moet het Bevoegd 
Gezag (CvB) luisteren naar het verhaal 
van de ouders, de leerling en de betrokken 
groepsleerkracht;                                                                                                         

»  Het Bevoegd Gezag (CvB) moet de 
leerplichtambtenaar direct inlichten over 
het besluit tot verwijdering;                                                                                                                                  

» Het Bevoegd Gezag (CvB) moet   
 altijd aangeven wat de reden is van de  
 verwijdering. U kunt als ouders bezwaar  
 maken tegen de verwijdering. U kunt uw  
 bezwaar indienen bij het Bevoegd Gezag  
 (CvB) van de school. 

U kunt als ouders bezwaar maken tegen de 
verwijdering. U kunt uw bezwaar indienen bij het 
Bevoegd Gezag (CvB) van de school. De school 
moet u nogmaals horen, u kunt uw bezwaar 
toelichten en de rapporten en adviezen bekijken 
die zijn opgesteld. Tijdens de bezwaarprocedure 
kan uw kind geschorst worden. Binnen vier 
weken na ontvangst van het bezwaarschrift 
besluit de school opnieuw over de verwijdering.

Definitieve verwijdering vindt niet eerder plaats 
dan nadat de verwijderende school een andere 
school heeft gevonden, die bereid is de leerling 
toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende 
acht weken zonder succes is gezocht naar een 
school waarnaar kan worden verwezen, kan in 
afwijking van het voorgaande tot definitieve 
verwijdering worden overgegaan.

7.4 Verzuimbeleid en Verlof
De gemeente Rotterdam houdt samen met de 
inspectie voor het onderwijs streng toezicht 
op het verzuim in het onderwijs. Natuurlijk 
weten we dat er altijd een reden kan zijn 
waarom een kind te laat op school komt, of een 
dag(deel) niet op school kan zijn. Er zijn echter 
vastgestelde regels voor geoorloofd verzuim. 
Deze regels zijn door de overheid vastgesteld. 
Wanneer leerlingen ongeoorloofd afwezig zijn, 
dan zijn scholen verplicht dit te melden bij het 
Bureau leerplicht.

Extra verlof moet altijd bij de directie 
aangevraagd worden en bij ziekte of (huis)arts 
bezoek verwachten wij een telefoontje van de 
ouders/verzorgers. Wij willen graag weten waar 
een kind is, als het niet op school is.

Extra verlof voor een religieuze feestdag moet 
u minimaal 2 dagen van tevoren bij de directie 
melden. Vakantie buiten de schoolvakanties 
mag slechts in 1 geval: Wanneer een van de 
ouders tijdens de schoolvakantie niet met 
vakantie kan vanwege werk, mag er eenmaal te 
hoogste 10 dagen vrij worden gegeven. Hiervoor 
is een werkgeversverklaring vereist. Deze 
dagen mogen niet in de eerste 2 weken van het 
schooljaar vallen. Wanneer u in de gelegenheid 
bent tenminste 3 weken in de schoolvakanties 
op vakantie te gaan, krijgt u geen toestemming 
voor extra verlof. Er mag dus geen vrij worden 
gegeven i.v.m. : Goedkopere vakanties buiten 
het seizoen, door anderen betaalde vakanties, 
het ophalen van familie, midweek of weekeinde 
vakanties, al jaren niet op vakantie geweest, 
reeds tickets gekocht of reservering gedaan, 
meereizen met anderen, reeds een ander kind 
vrij of het idee dat er toch geen les meer wordt 
gegeven. Veel verzuim kan van invloed zijn op 
de ontwikkeling van uw kind. Daarom wordt u 
uitgenodigd voor een gesprek als hier sprake 
van is. Wanneer het gaat om ongeoorloofd 

verzuim zijn wij verplicht dit te melden bij de 
leerplichtambtenaar. Dit doen wij niet zonder 
daarover met u contact te hebben. In alle 
gevallen van verlof is er overleg met de directie 
nodig.

Wij zijn verplicht een absentieregistratie bij 
te houden. De leerplichtambtenaar kan dit 
controleren. Dit houdt in dat afwezigheid, 
zoals ziekte, verlof of te laat komen van een 
kind wordt bijgehouden. Wanneer uw kind ziek 
is verwachten wij van u dat u dit doorgeeft 
op school voor het begin van de schooldag, 
dit kan al vanaf 8:00 uur. Bij ongeoorloofd 
verzuim zijn wij verplicht een melding bij de 
leerplichtambtenaar te doen.

Het verzuimbeleid op een rijtje:
»  Kinderen zijn tussen 8.20 en 8.30 uur in de 

klas; om 8.30 uur start de les. Bij te laat 
komen wordt een aantekening door de 
leerkracht gemaakt.

»  Wanneer kinderen meer dan 3x te laat 
gekomen zijn in een korte periode wordt er 
contact opgenomen met de ouders.

»  Wanneer een kind afwezig is, zonder dat wij 
daarvan de reden weten, betekent dit dat 
een kind ongeoorloofd afwezig is. Zorg dus 
dat u de school op de hoogte brengt van de 
reden van het verzuim!

»  Mocht het verzuim zonder geldige reden 
uitkomen op een totaal van 16 uur lestijd 
gedurende een periode van 4 op een 
volgende lesweken wordt er melding 
gemaakt bij de leerplichtambtenaar.

»  Wanneer een leerling vaker ziek gemeld 
wordt dan gemiddeld (meer dan 5 dagen 
per jaar) wordt met u als ouder bekeken 
wat de oorzaak is. Zo nodig wordt een kind 
extra opgeroepen bij de schoolarts.

»  Tijdens de rapportgesprekken wordt het 
verzuim van uw kind besproken.

Te laat komen is voor een kind vervelend en 
kan de les voor anderen enorm verstoren. 
Daarnaast mist uw kind onderwijstijd als hij/
zij regelmatig te laat komt. Probeer er daarom 
voor te zorgen dat uw kind op tijd is!

7.5 Veiligheid en ‘je veilig voelen op school’
Er is op school een ontruimingsplan aanwezig. 
Dit is goedgekeurd. Enkele malen per jaar 
wordt er een oefening gehouden. Enkele 
leerkrachten hebben een cursus gevolgd voor 
bedrijfshulpverlener. Zij weten in geval van 
brand of andere problemen wat te doen. 

De Prinses Julianaschool heeft de afgelopen 
jaren gewerkt aan afspraken om een Veilige 
school te worden. Wij willen dat iedereen zich 
veilig voelt bij ons op school, zich prettig voelt 
en met plezier naar school toe gaat. Dat 
geldt voor onze kinderen, de ouders en de 
leerkrachten. Aan het begin van het schooljaar 
stellen wij samen met de kinderen groepsregels 
op. De leerkracht en de kinderen zetten hun 
handtekeningen er onder. De regels hangen als 
een grote poster in elke klas. De ouders krijgen 
deze regels thuis. Zo werken wij op school en 
thuis aan dezelfde afspraken.  

7 Schoolregels 7 Schoolregels
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8 De kwaliteitszorg 9 Uw rol als ouder

8.1  Kwaliteitszorg
We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs 
door middel van de kwaliteitskaarten van Cees 
Bos (WMK-PO). Volgens de meerjarenplanning 
verdiept het schoolteam zich systematisch elk 
jaar in een aantal onderwerpen en beschrijven 
we de ambities die wij willen bereiken. Na 
de score wordt zo nodig een verbeterplan 
opgesteld. Wanneer u meer wilt weten over deze 
manier van werken, loop dan gerust binnen bij 
de directie. Afgelopen schooljaar hebben wij ook 
de vragenlijst ‘Sociale Veiligheid’ afgenomen bij 
zowel de kinderen als de ouders. De uitkomsten 
hiervan zijn met u gedeeld via de vrijdagbrief. 
Zowel ouders als kinderen geven aan zich veilig 
op school te voelen. Omgezet naar een cijfer 
geven zij dit onderdeel allebei maar liefst een 
8.2. 

8.2  De resultaten van ons onderwijs
Er zijn vele manieren om de resultaten van 
het onderwijs op een school te laten zien. Wij 
hebben gekozen voor twee onderdelen. Deze 
zijn de afgelopen tijd binnen de school aan de 
orde geweest. Zij raken de school ook het meest.

In groep 8 maken de kinderen de Cito-
eindtoets. Deze toets meet de prestaties van 
ieder kind in Lezen, Taalverzorging, Schrijven en 
Rekenen. Om te zien of onze school het goed 
doet, vergelijken we onze Cito-uitslag met die 
van andere scholen. De Cito-eindtoets gaat uit 
van een landelijk gemiddelde voor alle scholen. 
Deze gemiddelden worden bepaald door de 
Inspectie van Onderwijs.

Eindcito scores
2017 -2018     535.0
2016-2017      530.4
2015-2016      528.6

Afgelopen schooljaar, 2017-2018, heeft groep 8 
een gemiddelde score van 535.0 gehaald op de 
Eindtoets. Het landelijk gemiddelde was 534.9.

In de cirkeldiagram hieronder kunt u zien waar 
de groep 8 leerlingen afgelopen schooljaar 
naartoe zijn uitgestroom (niveau van het 
Voortgezet Onderwijs (VO)):

8.3 Scholing van leraren
Scholing van leraren vindt zowel individueel 
als in teamverband plaats volgens een 
jaarlijks op te maken nascholingsplan. De 
onderwerpen voor nascholing in teamverband 
worden jaarlijks met het team uitgezocht 
en uitgewerkt. Dit maakt deel uit van een 
meerjarenbeleidsplan uit het schoolplan.
Een aantal keren in het schooljaar zijn er studie 
(mid)dagen gepland voor de leerkrachten.

8.4  De inspectie van het onderwijs 
De inspectie van het onderwijs houdt 
toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, 
rechtmatigheid en doelmatigheid en de 
naleving van wet- en regelgeving op onze 
school. Over de resultaten van toezicht 
informeert de inspectie actief en openbaar,  
op instellingsniveau en stelselniveau.

9.1 Betrokkenheid van ouders 
Op de Prinses Julianaschool hebben de 
leerkrachten samen met ouders een 
visie ontwikkeld met betrekking op de 
ouderbetrokkenheid, namelijk:

De leerkrachten van de Prinses Julianaschool 
werken samen met de ouders aan de 
ontwikkeling van hun kind, waarin een ieder een 
eigen rol en verantwoordelijkheid heeft.

Dit doen wij binnen duidelijk aangegeven 
grenzen. Samenwerken en afstemmen is van 
belang om het beste uit uw kind te halen. Wij zijn 
open, eerlijk en respectvol naar elkaar.
Wij vinden het belangrijk dat de ouders 
betrokken zijn bij wat de kinderen op school 
leren. Samen met de ouders willen wij zorg 
dragen voor de opvoeding en het onderwijs van 
de kinderen. Samen met u willen we bouwen 
aan de toekomst van uw en onze kinderen. Wij 
vragen u ons daarbij te steunen. Ook hebben wij 
regelmatig hulp nodig van ouders bij uitstapjes 
en andere activiteiten op school.

9.2  Informatie aan ouders
Buiten de gesprekken over de vorderingen van 
de kinderen zijn er belangrijke zaken binnen 
de school waarover de school de ouders wil 
informeren. Dit gebeurt zowel schriftelijk als 
mondeling.

Schriftelijk gebeurt dit onder andere door 
de vrijdagbrief.  Mondeling gebeurt dit via de 
breng- en haalcontacten voor schooltijd en na 
schooltijd. Verder is er altijd de mogelijkheid 
een afspraak te maken met de leerkrachten en 
directie. De school wil graag op de hoogte zijn 
van de wensen en suggesties van de ouders. 

 

Als de kinderen zich niet aan de regels kunnen 
houden, volgt een straf om de grenzen aan te 
geven. Als dit niet helpt worden de ouders op 
school uitgenodigd voor een gesprek. 
In dit gesprek worden met het kind, de ouders 
en de leerkracht duidelijke afspraken gemaakt 
hoe het gedrag veranderd/ verbeterd moet 
worden. Gedurende het gehele schooljaar 
praten wij over vriendelijk of niet-vriendelijk met 
elkaar omgaan en pesten. Wij leren kinderen om 
zelf na te denken over oplossingen; wij vragen 
ook ouders om mee te denken; wat ouders van 
school verwachten en wat de school van ouders 
mag verwachten. Wij hebben ook algemene 
schoolregels met elkaar afgesproken.

Als we zien dat er iemand gepest wordt, dan 
zeggen we dat aan de juf of meester. Dit 
noemen wij geen klikken.
1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
2.  Wij gaan netjes om met alle spullen op school.
3. We komen op tijd op school.
4. Wij zijn rustig in de school.
5. Wij zorgen voor een leuke sfeer

Dit schooljaar gaan we een start maken met 
het werken met de methode : DE VREEDZAME 
SCHOOL!

7.6 Vervanging bij ziekte of afwezigheid van 
de leerkrachten
In eerste instantie wordt er gekeken of er 
vervanging is in de school. Is er geen vervanging 
mogelijk door een andere leerkracht dan wordt 
de groep verdeeld over de andere groepen 
of worden twee groepen gecombineerd. Dit 
gebeurt volgens een vaststaand plan. In grote 
nood kan er een groep naar huis gestuurd 
worden. Dit gebeurt nooit dezelfde dag. De 
ouders krijgen altijd van te voren bericht.
Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht 
wordt gestreefd naar een zo adequaat 
mogelijke vervanging. De ouders zullen hiervan 
op de hoogte worden gesteld. Bij studieverlof of 
scholing van een leerkracht wordt gezorgd voor 
goede opvang van de groep. Dit soort verlof is 
immers van tevoren bekend, in tegenstelling tot 
het ziekteverlof.
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9.3 Website en Digiduif
Voor actuele zaken, een gemiste vrijdagbrief en 
foto’s van activiteiten op school kunt u terecht 
op de website:  www.prjuliana.nl. Ook kunnen 
alle ouders een code krijgen en de Digiduif 
app downloaden op uw telefoon of computer. 
Hierop ontvangt u alle informatie, brieven en 
jaarplanning van de school.

9.4 Ouderkamer
Op de Prinses Julianaschool hebben we een 
ouderkamer. Het is een ontmoetingsruimte 
waar ouders met elkaar kunnen praten en van 
gedachten kunnen wisselen. Er worden ook 
themabijeenkomsten/ koffie-ochtenden over 
onder andere voeding en opvoeding gegeven.

9.5 Inspraak (De MR)
De school beschikt over een 
Medezeggenschapsraad (MR). Hierdoor zijn de 
ouders in de gelegenheid invloed uit te oefenen 
op de organisatie van de school en de inrichting 
van het onderwijs. De Medezeggenschapsraad 
bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. 
De leden worden gekozen voor drie jaar, waarna 
ze zich herkiesbaar kunnen stellen voor 
nogmaals drie jaar. 

De werkzaamheden van de MR zijn in twee delen 
op te splitsen, namelijk: enerzijds beleidszaken 
welke spelen tussen het bestuur en de school, 
waarbij de MR instemmings- of adviesrecht 
kan uitoefenen. Anderzijds kan de MR zich 
bezighouden met zaken, welke zich meer in de 
school zelf afspelen.

9.6 Klachten 
Klachten over de dagelijkse gang van zaken in 
de school zullen in de meeste gevallen in overleg 
tussen ouders, kinderen en leerkrachten worden 
afgehandeld. Desgewenst kunt u contact 
opnemen met de directeur van de school. 

U kunt erop vertrouwen dat de school 
zorgvuldig met uw belangen omgaat. Toch kan 
het voorkomen dat u tijdens contacten met 
de school niet helemaal tevreden bent over de 
gang van zaken. In dat geval is het belangrijk dit 
direct aan de juiste persoon binnen de school 
bekend te maken. 

Indien u klachten heeft over een leerkracht 
van de school, probeert u eerst de klacht op te 
lossen met de betreffende leerkracht. Lukt dit 
niet, dan neemt u contact op met de directeur 
van de school. 

Heeft u andere klachten over de school dan 
neemt u eerst contact op met de directeur van 
de school. Indien u in vertrouwen wilt spreken 
over een klacht, kunt u contact opnemen 
met de (van de directie niet afhankelijke) 
contactpersoon van de school. Deze gaat met 
u na of het probleem nog door een gesprek 
kan worden opgelost.  De naam van de 
contactpersoon is Rowena Singh. U kunt hem/
haar bereiken via het telefoonnummer van de 
school.

Indien u daarna vindt dat de school uw klacht 
niet serieus neemt, of niet goed oplost, kunt 
u contact opnemen met het bestuur van de 
stichting, vertegenwoordigd door de Heer 
Schouten, staflid onderwijs en kwaliteit van de 
stichting. Hij is te bereiken via 010-4125101.  

Als u vindt dat hij de klacht niet goed oplost, 
kunt u contact opnemen met de externe 
vertrouwenspersoon van de stichting, mevr. van 
Eersel. Haar telefoonnummer en e-mailadres 
kunt u verkrijgen via het secretariaat van de 
stichting, 010-4125101. 

Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid 
is behandeld, kunt u schriftelijk een klacht 
indienen bij de landelijke klachtencommissie :
  
Adres:
Landelijke Klachtencommissie GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag.

In het kort: 
Stap 1: U probeert de klacht op school op te 
lossen met de leerkracht of de directie
Stap 2: u schakelt de contactpersoon van de 
school in
Stap 3: u dient uw klacht in bij het bestuur van 
de stichting
Stap 4: u dient uw klacht in bij de externe 
vertrouwenspersoon van de stichting
Stap 5: u dient uw klacht in bij de landelijke 
klachtencommissie. 

Een exemplaar van de klachtenregeling, met 
toelichting en huishoudelijk reglement, is voor u 
op school ter inzage beschikbaar.

9.7 Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is vrijwillig en komt in het 
schoolfonds. Dit schoolfonds wordt gebruikt om 
het onderwijs op onze school aantrekkelijker 
te maken. Zo wordt het gebruikt voor de 
aankleding van de school en de lokalen, 
feesten en vieringen, voor uitstapjes, excursies, 
vervoerskosten, organisatie, ouderactiviteiten, 
de schoolreis en een deel van het schoolkamp.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt aan het 
begin van het schooljaar in samenspraak met 
de MR vastgesteld. De schoolfondsbijdrage is 
als volgt:

Schoolactiviteiten 30,00 euro
Schoolreis  30,00 euro
Kamp kosten voor groep  80,00 euro

U kunt het schoolfonds in 1 keer of in 2 termijnen 
betalen. Wij vinden het belangrijk dat al 
onze leerlingen mee kunnen doen aan alle 
activiteiten binnen de school. 

9.8 Kennismakingsgesprekken
Begin van het schooljaar nodigt de leerkracht u 
en uw kind uit voor een kennismakingsgesprek. 
In dit gesprek willen wij u leren kennen en 
uw kind. Door middel van een gesprek kunt 
u aangeven wat u belangrijk vindt dat de 
leerkracht moet weten over uw kind. De 
leerkracht geeft ook aan wat er van u en uw 
kind verwacht mag worden in het nieuwe 
schooljaar.  
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10.1  Zorgbeleid
Elk kind leert op zijn eigen manier. Ieder kind heeft 
zijn eigen talenten. Binnen de school willen wij er 
bewust mee omgaan. Kinderen die problemen 
hebben met het begrijpen van de leerstof krijgen 
extra aandacht van de leerkracht in de groep. 
Ook kinderen die de leerstof extra snel doorgaan 
en /of voor wie de leerstof onvoldoende uitdaging 
biedt, krijgen in de groep extra aandacht van 
de leerkracht. Voor beide groepen leerlingen 
geldt dat er gezorgd wordt voor een passend 
onderwijsaanbod. Voor deze leerlingen wordt een 
handelingsplan gemaakt, waarin beschreven 
wordt wat er precies met de kinderen wordt 
gedaan. De leerkracht maakt voor de hele 
groep een groepsplan. Kinderen met specifieke 
hulp krijgen een individueel handelingsplan. 
De ouders worden regelmatig geïnformeerd 
over de ontwikkelingen van hun kinderen en 
van de resultaten van de uitvoering van de 
handelingsplannen.

10.2  Observaties
In de groepen worden kinderen regelmatig 
geobserveerd om hun ontwikkeling te volgen. 
Dit gebeurt door de eigen leerkracht of de Intern 
begeleider. Soms gebeurt dit door een externe 
deskundige. Het doel van deze observaties is meer 
informatie over het kind te verzamelen, zodat de 
school het kind beter kan helpen.

10.3  Signalering
Signaleren van de vorderingen van de leerlingen 
vindt allereerst plaats via de observaties door de 
groepsleerkracht. Verder zijn er toetsen, die horen 
bij de verschillende lesmethodes die we op school 
gebruiken. Er is jaarlijks een aantal momenten 
dat er andere (methodeonafhankelijke) toetsen 
worden afgenomen van de  CITO.  Voor de 
groepen 1/2 wordt gebruik gemaakt van een 
handelsgerichte observatielijst BOSOS. Hiermee 
wordt zichtbaar wat het kind kan en gelijk ook 
wat de volgende stap in zijn ontwikkeling zal zijn. 
Hierdoor kan de leerkracht de omgeving steeds 
weer aanpassen aan de behoefte en ontwikkeling 
van het kind.

10.4 Leerlingvolgsysteem
De belangrijkste vorderingen van alle leerlingen 
worden vastgelegd in een Leerling Volg Systeem 
(LVS). Op deze manier wordt de voortgang van elk 
kind heel precies en systematisch bijgehouden. 
Het leerlingvolgsysteem dat gehanteerd 

wordt,  is het CITO leerlingvolgsysteem. Van 
de toetsgegevens wordt een leerling-profiel 
gemaakt, waarop te zien is of een kind zich 
voldoende ontwikkelt. De leerling-profielen 
worden gebruikt bij de leerling-besprekingen 
tussen de groepsleerkracht en de intern 
begeleider. Tijdens de leerling-besprekingen 
wordt er besproken wat precies de volgende stap 
voor een leerling moet worden.

10.5 Leerling- dossier
In het leerling-dossier worden administratieve 
gegevens van het kind bewaard, waaronder het 
leerlingvolgsysteem, verslagen van gesprekken 
met ouders, notities van leerling-besprekingen, 
rapportgegevens, e.d. Het leerling-dossier is 
vertrouwelijk. Ouders hebben echter altijd recht 
op inzage, na afspraak.

10.6 Rapporten
Drie keer per jaar doen de leerkrachten schriftelijk 
verslag van de ontwikkeling van de leerlingen in 
een rapport. Twee à drie keer per jaar worden 
ouders uitgenodigd het rapport met de leerkracht 
te bespreken in een 10- minutengesprek. 
Overigens is het altijd mogelijk na een afspraak 
met de groepsleerkracht de vorderingen van uw 
kind te bespreken.

10.7 Cito toetsen. 
Wij maken gebruik van het CITO 
leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden in heel 
Nederland gebruikt. Deze toetsen zeggen iets 
over het inzicht van uw kind en hoe het kennis en 
inzicht toepast op praktische vragen. Het geeft 
inzicht in het niveau van uw kind ten opzichte 
van andere kinderen in Nederland en over de 
beheersing van de leerstof.

10.8 Zittenblijven op school
Wij willen op onze school onderwijs op maat 
verzorgen. Dit betekent in de praktijk, dat 
we proberen voor elk kind een geschikt 
onderwijsaanbod te maken. Mocht een kind 
problemen hebben bij sommige onderdelen 
van de leerstof, dan bieden wij het kind gerichte 
hulp op dat speciale onderdeel. Soms is het 
noodzakelijk een kind een jaar over te laten 
doen. Dit gebeurt wanneer een kind op essentiele 
onderdelen te lage scores heeft en de extra hulp 
het kind niet voldoende op het groepsniveau 
terugbrengt. Als een kind blijft zitten, wordt er 
door de leerkracht en de intern begeleider een 

handelingsplan gemaakt voor het komend 
schooljaar. 

10.9 Veiligheidsbeleid
Wij gaan uit van de Wet Sociale Veiligheid. Ieder 
jaar meten we bij kinderen de sociale
veiligheid en welbevinden middels een vragenlijst 
en gesprekken met de leerlingenraad.
Uitkomsten hiervan zijn onderdeel van het 
veiligheidsplan. Een interne werkgroep houdt 
zich bezig met het anti-pestbeleid. Voor zowel 
kinderen als teamleden. Preventief werken we 
met de methode: De vreedzame school.

10.10 Grenzen aan de zorg
Soms blijkt dat – ondanks alle inspanningen van 
het kind en de school – niet de gewenste
resultaten worden behaald. Er volgt een gesprek 
tussen de zorgcoördinator, groepsleerkracht
en de ouder. Het doel van het gesprek is om 
ouders op de hoogte te stellen van de problemen 
en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Er 
kan deskundige hulp worden ingeroepen via het
wijkteam waarmee wij samenwerken. Via testen 
en onderzoek kan het probleem duidelijker
gemaakt worden. Voor deze tests en onderzoeken 
is schriftelijke toestemming van de ouders
nodig. Na onderzoek worden de resultaten met de 
ouders besproken, waarna een handelingsplan
kan worden gemaakt of verwijzing volgt naar 
een school voor speciaal basisonderwijs. Soms 
ondervinden leerlingen problemen bij het 
opgroeien. Op onze school is, naast de intern
begeleider, een schoolmaatschappelijk werker 
beschikbaar om leerlingen en hun ouders/
verzorgers te ondersteunen. Soms zijn de 
problemen dusdanig dat hulp van buiten 
de school nodig is. Om te voorkomen dat 
verschillende instanties langs elkaar heen werken 
rond dezelfde leerling werken wij met SISA.

10.11 SISA (Signaleren en Samenwerken)
Soms ondervinden leerlingen problemen bij het 
opgroeien. Op onze school is, naast de intern 
begeleider, een schoolmaatschappelijk werker 
beschikbaar om leerlingen en hun ouders/
verzorgers te ondersteunen.  
Soms zijn de problemen dusdanig dat hulp van 
buiten de school nodig is. Om te voorkomen dat 
verschillende instanties langs elkaar heen werken 
rond dezelfde leerling werken wij met SISA.
SISA is de afkorting voor: Samenwerkings-

Instrument Sluitende Aanpak (maar ook voor 
SIgnaleren en SAmenwerken). SISA is een 
computersysteem met als doel er voor te zorgen 
dat instanties die betrokken zijn bij een kind 
eerder met elkaar gaan samenwerken. Zij kunnen 
sneller contact met elkaar opnemen en zo samen 
met ouders/verzorgers en eventueel het kind 
bespreken wie welke begeleiding biedt en hoe die 
begeleiding op elkaar afgestemd kan worden. 

Wat betekent SISA voor ouders/verzorgers?
Voor ouders/verzorgers verandert er helemaal 
niets. Ze blijven gewoon contact houden met de 
instanties waar ze bekend zijn. Wel vinden wij als 
school het belangrijk om met deze instanties 
samen te werken. Samen met de ouders/
verzorgers, leerling en de andere betrokken 
instanties willen wij komen tot een zo goed 
mogelijke begeleiding. SISA helpt u, ons en de 
andere instanties om de betrokkenheid rondom 
een leerling inzichtelijk te maken en snel met 
elkaar in contact te kunnen komen. Belangrijk 
om te weten is dat in SISA alleen komt te staan 
dat de leerling onderwijs bij onze school volgt. 
Er staat geen inhoudelijke informatie over de 
leerling of zijn ouders/verzorgers in. SISA is geen 
openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor 
de organisaties die aangesloten zijn op SISA én 
hun betrokkenheid op de leerling in SISA kenbaar 
hebben gemaakt. SISA is goed beveiligd. Dit moet 
volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Meer informatie over SISA is te vinden op: 
www.sisa.rotterdam.nl.

Hier is tevens een voorlichtingsfilmpje voor 
ouders/verzorgers te vinden.
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10.12 Meldcode
Als wij op school een vermoeden hebben dat een 
leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld 
en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals 
beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond. Deze 
code is te vinden op de website van de stichting.

10.13 PPO
PPO is een samenwerkingsverband, met als 
uitgangspunt dat kinderen zoveel mogelijk 
binnen de eigen school worden opgevangen. In 
overleg met u als ouder zal een stappenplan 
uitgezet worden, dat begint bij de aanvraag 
van een onderzoek door deskundigen van het 
samenwerkingsverband. 
Hiervoor wordt aan ouders gevraagd schriftelijk 
toestemming te verlenen. N.a.v. de resultaten 
van het onderzoek wordt bekeken of er alsnog 
speciale hulp binnen de school kan worden 
gegeven. In sommige gevallen kan er echter 
een advies gegeven worden om een kind naar 
het speciaal (basis)onderwijs door te verwijzen. 
Wanneer er sprake is van verwijzing zal opnieuw 
uw schriftelijke toestemming gevraagd 
worden. De intern begeleider is bij dit proces de 
contactpersoon. Uitgangspunt is dat leerlingen 
zoveel mogelijk binnen de school worden 
opgevangen, zo nodig met extra steun.

10.14 Zorg Advies Team (ZAT)
Regelmatig wordt op school een overleg 
georganiseerd met deskundigen van binnen 
en van buiten de school.  Het betreft o.a. 
de schoolverpleegkundige en de school-
maatschappelijk werker. Vanuit de school is bij dit 
overleg de intern begeleider betrokken. Het doel 
van dit overleg is advisering naar de school en de 
ouders toe. Bij inschrijving vragen wij toestemming 
aan de ouders of uw kind in het ZAT besproken 
mag worden. Wij vragen soms ook ouders om 
aanwezig te zijn tijdens dit overleg.

10.15 Overgang naar Voortgezet Onderwijs (VO)
Na groep 8 gaan de leerlingen naar een 
school voor Voortgezet Onderwijs.  Als de 
leerlingen in groep 8 zitten wordt de CITO-
eindtoets afgenomen. Op basis van de algehele 
schoolontwikkeling door de jaren heen en de 
uitslag van de CITO-eindtoets wordt er een advies 
gegeven welke vorm van V O het beste aansluit 
bij uw kind. Onze leerlingen bezoeken samen met 

de leerkracht een aantal VO scholen en ze worden 
dan ook op de hoogte gehouden van de open 
dagen. Samen met uw kind kunt u deze dagen 
bezoeken om een goed beeld te krijgen van de 
school.  Inschrijving bij een VO school gebeurt door 
de ouders. De basisschool levert de ouders de 
CITO- gegevens en het schooladvies. De ouders  
nemen deze gegevens mee naar de nieuwe school.

10.16 Onderwijskundig rapport
Wanneer uw kind van school verandert (bv. bij 
verhuizing of bij de overgang naar het Voortgezet 
Onderwijs) wordt een onderwijskundig rapport 
opgemaakt volgens een vaststaand model.

10.17 Schoolmaatschappelijk Werk
Aan onze school is een schoolmaatschappelijk 
werkster verbonden die iedere donderdagmorgen 
op school aanwezig is. Wanneer u de behoefte 
heeft om te praten met de maatschappelijk 
werkster of u heeft bepaalde vragen, kunt u het 
beste contact opnemen met de intern begeleider 
of de leerkracht van uw kind. Zij kunnen voor u een 
afspraak maken.

10.18 Gezondheid
Centrum voor jeugd en gezin
Dit centrum werkt voor de gezondheid van de 
jeugd van 4 tot 19 jaar en heeft diverse activiteiten:

Gezondheidsonderzoek
Kinderen van 5 jaar worden met hun 
ouders of verzorgers uitgenodigd voor een 
gezondheidsonderzoek. Vooraf neemt de GGD 
contact op met de school om te informeren of er 
zaken zijn waaraan zij tijdens het onderzoek extra 
aandacht moet besteden. De jeugdarts vraagt 
u toestemming om de gegevens op school te 
bespreken.

Extra onderzoek
Als u vragen heeft, bijvoorbeeld over de 
gezondheid of het gedrag van uw kind, kunt u 
een afspraak maken met het gezondheidsteam. 
Het kan ook zijn dat de leerkracht een extra 
onderzoek aanvraagt. Dit gebeurt altijd in overleg 
en met toestemming van de ouders. De jeugdarts 
vraagt ook uw toestemming om de bevindingen 
met de intern begeleider op school te bespreken.

Inentingen
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt krijgt het een 
oproep voor 2 inentingen. Dit zijn de DTP-prik 
tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik 
tegen de bof, mazelen en rode hond.

10.19 Maatwerkbudget
Op grond van het landelijk integratiebeleid hebben 
kinderen met een geïndiceerde handicap toegang 
tot de basisschool. De indicatiecommissie stelt 
vast op welk geldbedrag de school kan rekenen bij 
plaatsing ( maatwerkbudget). De directie is bereid 
met ouders zorgvuldig in overleg te gaan met het 
doel over te gaan tot plaatsing van de leerling. 
Daarbij zal uitgebreid worden gesproken over de 
speciale behoefte van het kind.  Als blijkt dat de 
school de speciale begeleiding en hulp kan bieden, 
wordt samen met de ouders een handelingsplan 
opgezet met ondersteuning van het speciaal 
onderwijs.

Over al deze zaken kunt u op onze school een 
informatief gesprek aanvragen. Wanneer u 
overweegt uw kind met maatwerk aan te melden 
bij de Prinses Julianaschool, dan verzoeken wij u 
tijdig contact op te nemen, omdat het regelen 
van een verantwoorde plaatsing nodige tijd vergt. 
Wanneer het voor de school niet mogelijk is om 
uw kind verantwoord op te vangen, dan moeten 
wij u, in het belang van uw kind, teleurstellen. 
U kunt in dit geval bezwaar aantekenen bij de 
adviescommissie voor toelating en begeleiding.

10.20 Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook 
kinderen die extra ondersteuning hebben.  

Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar 
een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo 
kunnen ze meedoen in de samenleving en hebben 
ze de beste kansen op het vervolgonderwijs.
Met ingang van 1 augustus 2014 krijgen school-
besturen een zorgplicht. Scholen moeten voor 
elk kind een passende onderwijsplek bieden, 
ook als duidelijk is dat er voor een kind extra 
ondersteuning nodig is. Dit kan op de school waar 
het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe 
leerling) maar ook op een andere school voor 
regulier basisonderwijs.

Alle scholen moeten in verband hiermee 
aan de door PPO Rotterdam vastgestelde 
basisondersteuning voldoen. Deze is voor 
alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de 
basisondersteuning kunnen scholen ook extra 
vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen 
het totale aanbod aan ondersteuning vast in 
een schoolondersteuningsprofiel. Het afgelopen 
schooljaar hebben alle Rotterdamse basisscholen 
verplicht een verkorte (gecomprimeerde) versie 
van dit schoolondersteuningsprofiel opgesteld. 
Het gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel 
is voor ouder(s)/verzorgers in te zien op de 
schoolwebsite en ligt ter inzage bij de directie van 
de school. 

Voor meer informatie omtrent passend onderwijs 
en de wijze waarop dit bij ons op school wordt 
vormgegeven, verwijzen wij u baar het speciale 
gedeelte hierover op onze website.
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11.4  Schooldiëtiste
Elke 6 weken is er een diëtiste op onze school, 
die u kan helpen met het bevorderen van een 
gezond gewicht voor uw kind en verantwoorde 
leefgewoontes. U kunt een afspraak maken 
via de intern begeleider.

11.5  Hoofdluis 
Ook op onze school wordt zo nu en dan hoofdluis 
geconstateerd. Het is belangrijk dat als u 
als ouder dit ontdekt, u dit zo snel mogelijk op 
school bespreekt, zodat er snel en effectief 
gehandeld kan worden. Op school controleren 
we na elke vakantie langer dan een week de 
kinderen op hoofdluis. Er bestaat nog steeds een 
misverstand over dit onderwerp. Men denkt, dat 
hoofdluis voorkomt op een onverzorgd hoofd. Dit 
is niet het geval. Hoofdluis komt alleen voor op 
verzorgde hoofden.

12.1   Verzekering
Alle kinderen zijn onder schooltijd via het 
bestuur verzekerd. Het is wel verstandig, dat 
de ouders zelf een WA-verzekering voor hun 
kind afsluiten, voor het geval het kind iets van 
anderen beschadigt.

12.2  Schoolfotograaf 
Eenmaal per schooljaar komt de 
schoolfotograaf op school. Er worden dan 
meestal individuele foto’s gemaakt en een 
groepsfoto. Deze foto’s kunnen door de ouders 
gekocht worden. Ook bijbestellen is mogelijk. 

12.3   Excursies en Schoolkamp
uitstapjes
Er worden regelmatig uitstapjes gemaakt die 
passen bij een bepaalde thema. Soms dicht 
bij de school in de buurt, soms wat verder weg. 
Regelmatig worden hierbij ouders gevraagd om 
als begeleiding mee te gaan.

12.4 Schoolreis
Een keer per jaar gaat de school met alle 
kinderen tegelijk op schoolreis. Hiervoor wordt 
een gedeelte van het schoolfonds gebruikt. 
Van de ouders worden er geen extra bijdrage 
gevraagd. Het gaat er vooral om dat we een 
leuke dag hebben met de kinderen.

12.5 Kamp
De kinderen van de Prinses Julianaschool 
zullen in groep 8 op kamp gaan. Soms gaan 
ze kamperen in tenten, een andere keer wordt 
er gekozen voor een kamphuis. Voor veel 
kinderen is dit een nieuwe ervaring. Ze zijn 
lekker buiten in een landelijke omgeving, eens 
even uit de stadslucht. Het is van belang voor 
de ontwikkeling van kinderen in deze fase. Wij 
verwachten van ouders dat zij dit ondersteunen 
en hun kinderen stimuleren om mee te gaan.
Wanneer er zwaarwegende argumenten zijn om 
niet mee te gaan verwachten wij dat u dit op 
school bespreekt. 

Het schoolkamp wordt voor een groot gedeelte 
uit het schoolfonds betaald. Verder wordt van 
de ouders een extra kampbijdrage van 80,00 
euro gevraagd.

12.7  Schoolzwemmen en 
Schoolsportvereniging
Leerlingen van groep 5 en 6 gaan een keer 
per twee weken schoolzwemmen. Tijdens dit 
schoolzwemmen kunnen kinderen verschillende 
zwemdiploma’s halen afhankelijk van het niveau 
van de leerling. Schoolzwemmen is een verplicht 
onderdeel in het lesrooster. 

Onze school is ook aaneengesloten bij de 
schoolsportvereniging. Dit betekent dat de 
verenigingen naar de scholen komen, zodat uw 
kind dichtbij huis kennis kan maken met diverse 
sporten. Onze vakleerkracht gymnastiek 
coördineert de schoolsportvereniging. U zult 
snel in het nieuwe schooljaar hier uitgebreid 
over worden geïnformeerd.

12.8 Vakanties
Herfstvakantie:  22-10-18  -  26-10-18
Kerstvakantie:  24-12-18  -  04-01-19
Voorjaarsvakantie:  25-01-19 -  01-03-19
Paasvakantie:  19-04-19 -  22-04-19
Meivakantie: 22-04-19 -  03-05-19
Hemelvaart:  30-05-19  - 30-05-19
Tweede Pinksterdag:  10-06-19

Passend onderwijs - op scholen van Kind en 
Onderwijs Rotterdam Wanneer een kind wordt 
aangemeld op een school zal deze school een 
passende onderwijsplek bieden. Alle scholen 
moeten in verband hiermee aan een bepaalde 
vorm van basisondersteuning voldoen. Deze is 
voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de 
basisondersteuning kunnen scholen ook extra 
vormen van ondersteuning bieden. Scholen 
leggen het totale aanbod aan ondersteuning 
vast in een school-ondersteuningsprofiel. Het 
school-ondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/
verzorger(s) in te zien op de (school)website en 
het ligt ter inzage bij de directie van de school.
Wanneer een kind op een school wordt aangemeld 
en duidelijk is dat een kind extra ondersteuning 
nodig heeft, zijn de ouder(s)/verzorger(s) verplicht 
om dit bij de directie te melden. Dit geldt overigens 
ook wanneer sprake is van aanmelding op 
meerdere scholen.

De school heeft vervolgens 6 weken de tijd om te 
bekijken of het kind kan worden toegelaten; tijdig 
aanmelden (bij voorkeur 10 weken voor de start 
van het schooljaar) is dus erg belangrijk.
Er wordt bij het bepalen of de onderwijsplek 
passend is, rekening gehouden met de 
behoefte van het kind, de mogelijkheden van 
de school en regio en de voorkeuren van de 
ouder(s)/verzorger(s). Kan de school een kind 
niet toelaten, dan moet het schoolbestuur 
het kind een passende onderwijsplek op een 
andere school aanbieden. Deze verplichting 
van het schoolbestuur is de feitelijke zorgplicht. 
Het zoeken naar een alternatieve, passende 
onderwijsplek, doet het schoolbestuur uiteraard in 
overleg met de ouder(s)/verzorger(s).

Voor kinderen waarvoor bij het samen-
werkingsverband extra ondersteuning wordt 
aangevraagd, zal een ontwikkelingsperspectief 
worden opgesteld. Dit heeft als doel om duidelijk 
te krijgen wat de mogelijkheden van een kind zijn 
en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden 
ontwikkeld.

Voor kinderen die geen extra ondersteuning nodig 
hebben zal er weinig veranderen. Wel bestaat de 
mogelijkheid dat er op termijn meer kinderen die 
extra ondersteuning nodig hebben, op school of 
in de groep komen. Dit is echter afhankelijk van de 
afspraken die de scholen in de regio met elkaar 
hebben gemaakt. Een belangrijk aspect ten 

aanzien van de invoering van passend onderwijs 
is het vergroten van de ouderbetrokkenheid. 
Ouder(s)/verzorger(s) en de school zijn samen 
verantwoordelijk voor de randvoorwaarden 
waaronder een kind zich zo optimaal mogelijk op 
allerlei gebieden kan ontwikkelen. We noemen dat 
educatief partnerschap.

Deze vorm van partnerschap waarbij open en 
eerlijke communicatie van groot belang is, start 
bij de aanmelding en zal gedurende de gehele 
schoolloopbaan van groot belang zijn. Tijdens het 
verblijf van uw kind op school en bij de overgang 
naar het voortgezet onderwijs wordt u nauw 
betrokken bij alle ontwikkelingen die voor/bij uw 
kind van belang zijn.
 
Het uitspreken van wederzijdse verwachtingen 
op basis van een transparante houding, waarbij 
rekening wordt gehouden met elkaars expertise 
ten aanzien van opvoeding en onderwijs, zal 
zorgen voor een betere samenwerking tussen 
ouder(s)/verzorger(s) en school. Samen is meer!!!

11.1  Schoolarts
Als een kind vijf jaar oud is, vindt een gesprek met 
de jeugdarts of jeugdverpleegkundige en 
de ouder(s) plaats, aangevuld met (lichamelijk) 
onderzoek van het kind. 
In het jaar dat een kind negen wordt, krijgt het 
inentingen, die landelijk voorgeschreven zijn:
»  inenting tegen difterie, tetanus en polio (DTP)
»  inenting tegen bof, mazelen en rode hond  
 (BMR)

11.2  Jeugdtandverzorging
Kinderen, die geen eigen tandarts hebben, 
kunnen deelnemen aan de jeugdtandverzorging. 
Tweemaal per jaar worden deze kinderen 
opgehaald en worden de gebitten door de 
schooltandarts verzorgd. Formulieren voor 
deelname zijn verkrijgbaar bij de directie.

11.3  E.H.B.O. 
Ook op school gebeuren kleine ongelukjes. Het is 
dan nodig snel en verantwoord te handelen. 
De bedrijfshulpverleners in de school zijn in staat 
dit te doen. Als deskundiger hulp nodig is, gaan 
we met het kind naar de eerste hulpafdeling van 
het ziekenhuis of naar een huisarts en u wordt 
uiteraard direct geïnformeerd.
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13  Adressen Notities

Bestuur 
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam 
Crooswijksesingel 19 
3034 CH Rotterdam
Tel 010-4125101

Schoolmaatschappelijk Werk
Eudokiaplein 34
3037 BT Rotterdam
Tel 010-4661900
Spoedeisende contacten via de school!

Buitenschoolse Opvang 
Kinder Service Hotels
KSH 010-4659365
www.kinderservicehotels.nl  

GGD 
Eudokiaplein 31 
3037 BT Rotterdam
Tel 010-4664402

Jeugd Onderwijs Samenleving 
(Voorheen Dienst Stedelijk Onderwijs)

Bureau leerlingzaken 
Blaak 16
3011 AN Rotterdam
Tel. 010-2674444
Bestuur
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