Schoolgids

www.rkbswillibrord.nl
Waar we vanuit ieders talent elkaar stimuleren tot meer!

Een woord vooraf
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouder(s) en verzorger(s) van de leerlingen van RKBS Willibrord
en voor nieuwe ouders die belangstelling hebben voor onze school.
Voor het eerst naar de basisschool is een grote stap in het leven van een kind. Als ouder wil je je kind
daarbij zo goed mogelijk begeleiden. Ook in het geval van verhuizing wil je er zeker van zijn dat de
school waarvoor je kiest, je kind(eren) optimale kansen tot ontplooiing biedt. Hoe we werken, wat
we nastreven, wat wij belangrijk vinden om de leerlingen te leren, hoe we gestalte geven aan onze
katholieke identiteit en op welke wijze wij het onderwijs verzorgen voor onze leerlingen, zetten wij
in deze schoolgids uiteen. Wij zijn ons terdege bewust van de grote verantwoordelijkheid die bij ons
ligt voor wat betreft de begeleiding van de aan onze zorg toevertrouwde kinderen.
Tevens vindt u in deze schoolgids allerlei praktische zaken, uiteraard is deze gids nooit volledig.
Mocht u suggesties, vragen of wensen hebben, meldt u dit dan gerust aan ons. Wij hopen daarmee
een volgende uitgave van de schoolgids nog beter te maken.
De schoolgids zal worden verspreid onder nieuwe leerlingen, verder is de schoolgids te lezen en te
vinden op onze website www.rkbswillibrord.nl. Op onze schoolwebsite is veel actuele informatie te
vinden.
Daarnaast verschijnt maandelijks onze nieuwsbrief “Het Willibrord Nieuws” voor alle ouders. De
belangrijke berichten van dat moment worden hierin vermeld.
Alle belangrijke data kunt u vinden in de jaarkalender van de Digi DUIF.
Tevens zal relevante informatie ook op de whiteboards bij de klassen opgehangen worden of via het
mailsysteem Digi DUIF worden verspreid.
Mochten er dan nog vragen blijven, dan kunt u zich tot de leerkracht of directie wenden.

Namens het team, het managementteam en de medezeggenschapsraad,

Keesjan Massar, Directeur RKBS Willibrord
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Hoofdstuk 1: Algemeen
Deze beide locaties liggen op ca. 800 meter af-

1.1 ONZE geschiedenis
In 1925 startte men in Bergschenhoek met katholiek onderwijs. Dit onderwijs vond plaats in
een gebouw achter de Nederlands Hervormde
kerk. Men startte als een school met twee groepen onder de naam Pius X.

stand van elkaar. Daardoor is de afstand tussen
de locaties onderling binnen loopafstand gebleven.
De inrichting van de gebouwen is op elke locatie
van hetzelfde niveau. Wij zullen ook op geen
enkele locatie een onderwijskundige concessie
qua voorzieningen doen. De kwaliteit van het
onderwijs en de daarbij behorende voorwaarden
in de voorzieningensfeer zullen bij ons altijd
voorop staan.

1.2 Keuze van de naam van de
school
In 1996 is bij het geven van een naam aan de
school gezocht naar een echte katholieke naam.
De naam Willibrord is heel bewust gekozen. Wij
In 1996 werd de tweede katholieke basisschool

zijn uit overtuiging een katholieke school en dit

van Bergschenhoek in de wijk Oosteindsche Ac-

mag in de naam doorklinken.

ker opgericht: onze school RKBS Willibrord. Het
eerste jaar werd les gegeven in een noodlocatie

Willibrord leefde van

aan de Groeneweg. In oktober 1997 hebben wij,

658 tot 739. Hij was

samen met een tweetal collega-scholen, het

een Ierse monnik die

scholencomplex aan de Stampioendreef in ge-

heel veel reisde. Op

bruik genomen.

zijn reizen kwam hij
in contact met andere

De Willibrord heeft vanaf 2005 een tweede loca-

culturen. Met respect

tie aan de Groeneweg in gebruik.

benaderde hij mensen
met een andere overtuiging.

Hij

toonde

zorg voor de mensen
die het, op welke manier dan ook, wat minder hadden. Deze levenshouding sluit aan
bij wat wij de leerlingen mee willen geven.
U leest daarover meer
in het volgende hoofdstuk.
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1.3 De missie van onze school

wordt gebruik gemaakt van moderne methodes
en materialen, waarin het gebruik van ICT niet
meer weg te denken is. Hiermee wordt het ken-

Willibrord: Welzijn, Weten, Waarde(n)vol

nisniveau, het creatieve vermogen, de samen-

•

Wij hebben aandacht voor een evenwichtige

werkings vaardigheden en de toekomstkansen

emotionele ontwikkeling zodat de leerling in

van de leerlingen, binnen hun eigen mogelijk-

balans is (het Welzijn).

heden, vergroot.

•
•

Wij stimuleren de denkontwikkeling van de
leerling (het Weten).

De dynamische en veranderende samenleving

Wij hechten aan de creatieve ontwikkeling

vraagt ook om ﬂexibiliteit. Daarom werken we

van waardevolle vaardigheden (de Waarden).

met de leerlingen ook groepsdoorbrekend op
bijvoorbeeld het gebied van technisch lezen, zo
leren ze op hun eigen niveau en maken gebruik

1.4 Onze visie

van hun eigen leerstijl. Om te zorgen voor een
juiste balans, worden er in de school ook plekken gecreëerd om rustig te kunnen werken.

Onderwijs gericht op kennis, talent en
creativiteit

•

We leren de leerlingen zelfbewust te laten

De Willibrord biedt uitdagend onderwijs aan

worden. Wie ben je, wat doe je en waarom.

leerlingen, daarmee kunnen ze hun eigen talen-

We proberen de leerlingen zelfvertrouwen te

ten optimaal ontwikkelen en voorbereid worden

geven, om jezelf te accepteren zoals je bent.

op onze dynamische en veranderende samenle-

Van daaruit kun je goed omgaan met ande-

ving. Kennis speelt daarbij een belangrijke rol.

ren.

Als school hebben wij hoge verwachtingen van

•

We leren om de leerlingen respect en waar-

ieder kind. We hebben oog voor de verschillen,

dering voor elkaar te laten hebben. Om el-

dit is in onze manier van werken terug te zien.

kaar te accepteren zoals je bent. Om elkaars

Hiernaast krijgen de leerlingen tijd en ruimte

verschillen te accepteren.

om hun creatieve talenten te ontwikkelen en
hun eigen mogelijkheden te ontdekken.

•

We proberen hetzelfde bij te brengen voor de
omgeving, de natuur en voor andermans eigendommen. We geven aan dat concentratie

Samen veel leren

en motivatie belangrijk zijn, maar ontspan-

Kinderen leren zowel individueel als van en met

ning en creativiteit net zo goed.

elkaar. Ze groeien op in een omgeving waarin ze
begeleid en gestimuleerd worden. Zo kunnen ze

We geven hier aandacht aan in de dagelijkse

zich optimaal ontwikkelen en zelf meer verant-

omgang met elkaar, maar ook tijdens feesten

woording leren dragen voor hun eigen leerpro-

en vieringen. Deze aspecten ontwikkelen is nog

ces. Het van en met elkaar leren doen kinderen

moeilijker dan leren rekenen of lezen. We wor-

dagelijks. Met coöperatieve werkvormen worden

den geholpen door onze methode voor levens-

de kinderen geprikkeld om naar individuele en

beschouwelijke ontwikkeling Trefwoord en onze

gezamenlijke oplossingen te zoeken.

methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling
Goed gedaan. Bij deze lessen leren de leerlingen

Flexibel leren

preventief over hun gedrag na te denken.

Leerlingen op de Willibrord ontwikkelen zich in
een gestructureerde omgeving onder begeleiding

Wij vinden het belangrijk om structureel en pre-

van enthousiaste, gemotiveerde leerkrachten die

ventief aandacht te geven aan het ontwikkelen

ook open staan voor hun eigen leerproces. Er

van normen en waarden.
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We maken gebruik van regels in de klassen en

de organisatie (leerstofjaarklassen, individuele

op de gang. We willen immers dat iedereen zich

leerlijnen, klassengrootte, beschikbare midde-

op de Willibrord veilig kan voelen en wordt ge-

len, zorgbreedte, klassenmanagement, ruimte),

waardeerd om wie hij/zij is. Dat betekent duide-

ﬁnanciële middelen, lokaal onderwijsbeleid en

lijkheid voor iedereen. De regels op school zijn

de betrokkenheid van de ouders en het bestuur.

aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen,
maar hebben dezelfde strekking.

Het doel van de leefregels is om onze school
nog socialer te maken dan deze al is!

1.5 Karakter van de school

Een missie van een school beschrijven is één,
het daadwerkelijk volledig realiseren is een
tweede. Wij gaan ervoor om onze basisschool
de komende jaren te laten uitgroeien tot een
school waar ieder kind steeds beter onderwijs
‘op maat’ kan krijgen. Een school waar een goed
sociaal-pedagogisch klimaat zichtbaar is, zodat leerlingen met plezier naar school gaan en
waar deskundige en gemotiveerde leerkrachten
op effectieve wijze en met gebruikmaking van
moderne hulpmiddelen, het onderwijs bewust
en enthousiast verzorgen.
De Willibrord streeft er naar om een veilige
omgeving te bieden aan de leerlingen. Een
school waarin de leerling zich geaccepteerd en
gewaardeerd voelt. Vanuit veiligheid en geborgenheid kunnen de leerlingen zich optimaal
ontwikkelen. Binnen deze veilige omgeving
dagen we kinderen uit om naar vermogen te
presteren. Na de gewenningsperiode van de
leerlingen verwachten wij dat zij naar vermogen presteren.
De eerste jaren op school zijn meestal de kleuterjaren. In deze periode krijgen de leerlingen
alle ruimte om zich al spelend te ontwikkelen.
De taak van de leerkrachten hierbij is vooral
begeleidend. Ongeveer vanaf groep drie/vier
krijgt de leerling een andere leerstijl, gaat het
Natuurlijk is er een spanningsveld tussen wat je

bewuster leren. Een kind wil leren lezen, reke-

als school wilt en wat je als school daadwerke-

nen, schrijven etc. Het onderwijs moet daarop

lijk kunt doen. Wij hebben immers rekening te

afgestemd worden. Langzamerhand krijg je het

houden met diverse factoren, zoals de teamle-

onderscheid in vakgebieden. Naast het spelele-

den (hun enthousiasme, kennis, visie op onder-

ment zie je de leerling steeds rustiger en lang-

wijs, mogelijkheden en veranderingscapaciteit),

duriger met een opdracht bezig zijn.
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Vanaf groep 5, in individuele gevallen eerder,
geven wij de leerlingen structureel huiswerk
mee. Wij willen hiermee bereiken dat de leer-

1.7 School en identiteit

lingen meer verantwoording voor hun leren
gaan dragen en ook leren om een tijdsplanning

Geloven is een levenshouding. Daarom is ge-

te maken die in vooral het voortgezet onder-

loofsopvoeding geen vak als rekenen of taal.

wijs van hen gevraagd wordt. Met name in de

Wij geven onze katholieke identiteit vorm door

laatste jaren verwachten wij van de leerlingen

het vieren van de katholieke feestdagen en in

een ﬂinke leerprestatie, weliswaar naar eigen

de sfeer waarin wij als leerkrachten met elkaar

vermogen.

en met de leerlingen omgaan. We geven daarbij
zaken als solidariteit, betrokkenheid en respect
voor elkaar een actieve plaats in ons onderwijs.
Geloofsopvoeding is een manier van omgaan
tussen leerlingen onderling en leerkrachten;
het is “de nestgeur” van de school en cultuurbepalend. De katholieke levensovertuiging
van de leerkrachten is niet alleen tijdens de
godsdienstlessen herkenbaar. De leerkrachten
hebben allemaal bewust voor het katholieke
onderwijs gekozen. Niet dat wij zo streng zijn
in de katholieke leer. Juist het zoeken dat zo
vele katholieken bezighoudt, trekt ons bijzonder

Onze taak hierbij is de leerling zich optimaal te

aan. Dit houdt het vak ook bijzonder levendig.

laten ontwikkelen door er zorg voor te dragen
dat er een vertrouwde omgeving is met goed op

Om de lessen vorm te geven, gebruiken we de

elkaar afgestemde materialen en methodes en

methode Trefwoord. Uitgangspunt van deze

met leerkrachten die oog en oor hebben voor de

methode is het christendom, maar daarnaast

leerling.

wordt met name in midden- en bovenbouw
ook aandacht geschonken aan de andere geloofsrichtingen (jodendom, islam, hindoeïsme,

1.6 Pijlers van de Willibrord

boeddhisme). De voorbereiding op de Eerste
Communie wordt georganiseerd door het parochiebestuur en vindt gedeeltelijk op school
plaats. Leerlingen die niet hun Eerste Communie doen, volgen de vorderingen van hun
klasgenoten.

Hoe krijgt deze identiteit daadwerkelijk
vorm in het dagelijks onderwijs op onze
school?
In de volgende activiteiten zien wij ons karakter
daadwerkelijk terugkomen:
•

Dagelijks wordt gewerkt uit de methode Trefwoord. Tijdens deze en andere lessen is er
respect voor elkaars verhalen en meningen.
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•

•

•

Ook voor levensvragen is ruimte, zowel naar

Doordat dit in alle groepen gebeurt, weten de

de medeleerlingen toe als individueel naar

leerlingen precies waar ze aan toe zijn: een stuk-

de leerkracht.

je herhaling van de leerstof, een korte heldere

Bij het inrichten van de klas denken wij aan

doelstelling van deze les, samen inoefenen van

het regelmatig rouleren van plaatsen. Voor-

de leerstof en daarna de eigen verwerking. Bij

komen moet worden dat er vaste groepen

de verwerking kan de leerling op eigen niveau

ontstaan. Dit bevordert het met elkaar om-

doorwerken. Dit vergt een grote zelfstandigheid

gaan van de leerlingen. Na elke vakantie van

van de leerling. Doordat de leerlingen hier vanaf

een week of langer wisselen de tafelgroepjes

de kleutergroepen mee te maken hebben, lukt

dan ook van samenstelling.

dit normaliter goed. Tijdens de verwerking heeft

Samenwerking tussen leerlingen dient zo

de leerkracht de handen vrij voor de leerlingen

nodig door de leerkracht gestimuleerd te

die extra zorg nodig hebben. Zorg omdat ze het

worden.

nog niet begrijpen of juist meer/moeilijkere stof

Er wordt geaccepteerd dat er verschillen be-

aankunnen.

staan tussen de leerlingen. Deze verschillen
worden gebruikt om elkaar te leren accepteren en te waarderen.
•

Speciale aandacht wordt besteed aan zowel
leerlingen in achterstandsituaties als aan de
meer begaafde leerlingen.

•

Alle katholieke activiteiten en festiviteiten
(Carnaval, Pasen, Kerstmis en de reguliere lessen) dienen door iedereen, ongeacht
levensbeschouwing

en

sociaal-culturele

achtergrond gevolgd te worden. De Eerste
Communie is uiteraard facultatief.
•

De kerstviering en de paasviering vinden
voor een gedeelte ook plaats in de kerk.

•

Onze methodes botsen niet met onze katholieke principes.

•

Uiteraard zijn deze lessen, net zoals bij-

Onder het zelfstandig werken verstaan wij dat

voorbeeld taal- en rekenlessen, voor alle

leerlingen gedurende een bepaalde tijd zelf-

leerlingen verplichte activiteiten bij ons op

standig een aantal opgegeven taken kunnen

school!

verwerken. Deze taken zijn aangepast aan het
niveau van de leerlingen en zijn voor zover
mogelijk zelfcorrigerend. De leerkracht is op

1.8 Wijze van lesgeven

bepaalde tijden tijdens dat zelfstandig werken
aanspreekbaar om kinderen te begeleiden bij het
leren om zelfstandig problemen op te lossen.

In iedere groep wordt op dezelfde wijze lesge-

Gedurende de andere tijd, aangegeven met een

geven. Natuurlijk wel aangepast aan de leeftijd

symbool, moeten de leerlingen werken met uit-

en eigenheid van de leerlingen en de groep. Op

gestelde aandacht of vragen ze onderlinge steun

verschillende momenten van de dag wordt er

aan elkaar. Tijdens deze resterende tijd heeft de

instructie gegeven volgens het directe instructie

leerkracht zijn handen vrij om leerlingen extra

model: een instructie voor ieder van de drie ni-

hulp/instructie te geven op die gebieden waar de

veaugroepen.

leerling het nodig heeft.
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Deze lesstof wordt voor de groepen 1 en 2 weergegeven op een planbord. Hierop kan door de leerling
worden aangegeven welk werkje hij gaat doen. Zo

1.9 De Methodes

leert de leerling plannen wanneer hij/zij bepaalde
opdrachten uit kan voeren.
Vakgebied

Groep

Methode

Catechese

1–8

Trefwoord

Rekenen/Taal

1-2

Schatkist en
kleuter universiteit

Aanvankelijk lezen

3

Lijn 3

Rekenen

3–8

Wereld in Getallen 4

Taal

4–8

Taal Actief 4

Spelling

4–8

Taal Actief 4

Technisch Lezen

4–6

Lekker Lezen

Begrijpend Lezen

4–8

Goed Gelezen

Studerend lezen

6–8

Blits

Schrijven

3–8

Pennenstreken

Aardrijkskunde

5–8

Meander

Geschiedenis

5–8

Brandaan

Biologie

5–8

Naut

Verkeer

3–8

Verkeerskrant VVN

groep. Uitgangspunt voor ons is de onderstaan-

Creatieve vakken

1–8

Moet je doen

de minimale tijdsinvestering. Natuurlijk zal de

Engels

1-4

i-Pockets

schoolreis, voorstellingen etc.) weleens van af

Engels

5–8

Big English

moeten wijken, maar het dient wel als uitgangs-

Soc. Emotioneel

1–8

Goed Gedaan

Extra uitdaging
voor diverse
vakgebieden

3–8

Levelwerk

De lesstof voor het zelfstandig werken wordt voor
de groepen 3 t/m 8 weergegeven in een weektaak.
In deze weektaak wordt een aantal zaken weergegeven:
•

De vakken/ vakgebieden.

•

Het verplichte werk dat de leerling af moet
hebben.

•

Het extra werk dat de leerling maakt nadat
het verplichte werk af is. Dit geldt zowel voor
verdiepende als remediërende leerstof. Remediërend werk kan voor sommige omschreven
in een handelingsplan of apart programmaleerlingen verplicht zijn.

•

Een planningsmogelijkheid voor de leerlingen.
Dat is een essentieel onderdeel dat de leerlingen zelf verantwoordelijk maakt voor hun
werkindeling en werktempo.

•

Een mogelijkheid voor de leerlingen om af te
kruisen welke opdrachten zij reeds af hebben.

•

Een mogelijkheid voor de leerkrachten om af te
kruisen dat zij het werk hebben ingezien.

•

Het werk is zoveel mogelijk door de leerlingen
zelf na te kijken.

De doorgaande lijn van het zelfstandig werken
is ook duidelijk te zien in de tijdsinvestering per

leerkracht daar door externe factoren (sportdag,

punt.
Groepen 1 en 2:

dagelijks tijdens de
werklessen.

Groep 3:

dagelijks 15 minuten

Groep 4:

dagelijks 20 minuten

Sinds dit schooljaar hebben wij een dag in de

Groep 5:

dagelijks 25 minuten

week de beschikking over een muziekdocent. Hij

Groep 6:

dagelijks 30 minuten

zal in blokken van steeds 4 weken verschillende

Groep 7:

dagelijks 35 minuten

groepen muziekles geven. Hierbij valt te denken

Groep 8:

dagelijks 40 minuten

aan zang, instrumenten en ritmes.
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en bevordert de onderlinge samenwerking en

1.10 Engels

het respect voor elkaar. Kinderen leren het best
als ze op verschillende manieren kunnen leren.
Daarom worden ze in Big English gestimuleerd

In de groepen 1 t/m 4 werken we met de metho-

om in het Engels te zingen, te discussiëren en

de i-Pockets, deze methode is volledig digitaal.

rollenspellen te spelen. Kortom, elk kind kan

Er zijn dus geen les- of werkboeken. In de me-

zijn sterke kant laten zien.

thode is alles gericht op het verwerven van een
(grotere) woordenschat in het Engels. De nadruk ligt op het luisteren, begrijpen en spreken.
Pas halverwege groep 4 komen er eenvoudige
leesoefeningen bij.
i-Pockets sluit met de thema’s aan bij de belevingswereld van de kinderen. Elk thema start
met een praatplaat om de voorkennis van de
kinderen te activeren en nieuwe woorden aan te
bieden. Behalve de activiteiten op het scherm,
doen we ook kringactiviteiten waarbij we ook alleen maar Engels praten. Door dit te combineren
met gebaren en andere visuele ondersteuning,
begrijpen de kinderen al snel wat de leerkracht
bedoelt. Hoe meer de leerlingen worden blootgesteld aan Engels, des te beter dit is voor hun
taalontwikkeling. Nieuwe woorden, zinnen en
begrippen worden veel herhaald in verschillende contexten.
Behalve de praatplaat aan het begin van een
thema wordt er gebruik gemaakt van liedjes,
digitale prentenboeken, ﬂashcards, gesprekjes

Deze methode werkt met een papieren leerlin-

en spelletjes om de Engelse taal aan te leren.

genboek (Pupil’s Book). De individuele verwerking gebeurt via het online huiswerkplatform

In de groepen 5 t/m 8 werken we met de me-

(MyEnglishLab: Big English). Deze methode

thode Big English. Big English besteedt niet

heeft een hoog uitstroomniveau en is gericht op

alleen aandacht aan het ontwikkelen van En-

het spreken van de kinderen. MyEnglishLab is

gelse spreek- en luistervaardigheden, er is ook

een online huiswerkplatform (online werkboek)

aandacht voor het ontwikkelen van 21e-eeuwse

waarin we de opdrachten van Big English per

vaardigheden. De methode bevat duidelijk ge-

leerling of per groep kunnen klaarzetten. De

structureerde vakoverstijgende lessen. Ze leren

gemaakte oefeningen worden dan automatisch

dingen over de wereld om hen heen, over an-

gecorrigeerd door het systeem. Bovendien kun-

dere culturen en maken kennis met vakken als

nen we de voortgang van de leerlingen volgen.

biologie, aardrijkskunde en wiskunde. Ze leren

Dankzij het ingebouwde leerlingvolgsysteem

bovendien kritisch denken, ontwikkelen hun

krijgen we inzicht in de prestaties en verbeter-

creativiteit en leren zaken te onderzoeken. De

punten, zodat we onze aanpak gemakkelijk op

methode stimuleert hun sociale ontwikkeling

de leerling kunnen aanpassen.
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Duurzaamheid is er voortdurend voor zorgen dat

1.11 Jaarverslag

er bij de verdere ontwikkeling van de samenleving met de grootste zorg afwegingen worden
gemaakt zodat ook de volgende generaties prima

Elk jaar wordt er een jaarverslag geschreven

in hun behoeften van welzijn en welvaart kun-

door de directie van de school. Middels dit ver-

nen voorzien. Duurzaam: goed voor nu én goed

slag wordt er verantwoording afgelegd voor het

voor de toekomst. Uitgaande van deze deﬁnitie

afgelopen schooljaar. Tevens worden hier de

ligt er de uitdaging hoe deze te vertalen naar

beleidsvoornemens voor het komende jaar in

concrete acties op de Willibrord. De inzameling

vastgelegd.

van papier is daar een voorbeeld van evenals het
streven om het papiergebruik tot een minimum

Dit jaarverslag is te downloaden via de website

te beperken door de digitale mogelijkheden zo

van de school, www.rkbswillibrord.nl.

optimaal mogelijk te benutten. Ook de lessen
binnen onze methodes die aanleiding zijn om
met onze leerlingen in gesprek te gaan over

1.12 Duurzaamheid

duurzaamheid, worden ten volle benut. Daarnaast is het ook een punt van ontwikkeling:
waar liggen kansen en mogelijkheden voor de

Duurzaamheid is een breed begrip. Vandaar dat

Willibrord om duurzaam werken nog meer vorm

er vele deﬁnities van duurzaamheid bestaan.

te geven in de komende jaren.

Binnen de Laurentius Stichting gaan we uit van
de volgende deﬁnitie:

13

2
14

schoolorganisatie

Hoofdstuk 2: de schoolorganisatie
2.1 Organisatiestructuur van de school ........................................................ 16
2.2 Vervanging leerkrachten bij ziekte ......................................................... 17
2.3 Stagiaires............................................................................................... 18
2.4 Schooltijden ........................................................................................... 18
2.5 Studiedagen team .................................................................................. 19
2.6 Voor- en naschoolse opvang .................................................................. 19
2.7 Verkeerssituatie rondom de schoolgebouwen .........................................20

15

Hoofdstuk 2: De schoolorganisatie
Gezien vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid stelt de Laurentius Stichting zich ten

2.1 De organisatie

doel vanuit de katholieke grondslag in haar
scholen aan de in haar werkgebied woonachtige

De stichting waartoe onze school behoort, is

leerplichtige leerlingen kwalitatief goed onder-

de Laurentius Stichting voor Katholiek Pri-

wijs aan te bieden en te geven.

mair Onderwijs. Onder het bevoegd gezag van
de Laurentius Stichting ressorteren 27 scholen

De Laurentius Stichting acht het van groot be-

voor basis- en speciaal onderwijs, een school

lang dat verweven met haar maatschappelijke

voor

speciaal

taak een blijvende oriëntatie plaatsvindt op de

onderwijs) en een internationale school. Het

waarden die gevonden worden in de katholieke

aantal leerlingen van de bij de stichting aange-

traditie en in de gemeenschap van de katholieke

sloten scholen is ruim 9000 en er werken zo’n

kerk. Op de scholen zelf zijn in dit opzicht het

900 medewerkers. Er zijn 10 peuterspeelzalen

vak godsdienst/levensbeschouwing alsmede de

bij de stichting aangesloten.

plaatsing van een aantal religieuze rituelen op

praktijkonderwijs

(voortgezet

de week- en jaarprogramma’s, belangrijke elementen.
De Laurentius Stichting streeft er naar om bij
de beleidskeuzes de aspecten van de gemeenschapsvorming en onderlinge solidariteit bewust te betrekken. Door middel van dit streven
wil de Laurentius Stichting een bijdrage leveren
aan een aangename, onderling veilige en opDe dagelijkse bestuursverantwoordelijkheid is

bouwende leef- en werkomgeving voor zowel

in handen van het College van Bestuur, bestaan-

haar doelgroep als haar medewerkers.

de uit twee leden: mw. Dr. S. Schenning en dhr.
C. van der Kraan. Mw. Dr. S. Schenning is als

Wie was Laurentius?

voorzitter eindverantwoordelijk. Ondersteuning

De heilige Laurentius was diaken van Rome. Hij had

vindt plaats door stafmedewerkers op het ge-

onder andere de taak de heilige boeken in bewaring

bied van identiteit, personeel, huisvesting, ICT,

te houden. Daardoor is hij patroon geworden van

facilitair en onderwijs. De Raad van Toezicht,

mensen met een beroep waarin boeken een belang-

bestaande uit vijf leden, oefent het toezicht uit

rijke rol spelen, zoals archivarissen, bibliothecaris-

op de organisatie.

sen, maar ook leraren, scholieren en studenten.
Een anekdote uit die tijd vertelt ons dat de keizer van

Adresgegevens

Rome Laurentius opdroeg de schatten van de kerk

Laurentius Stichting voor Katholiek Primair

over te dragen aan de keizer. Laurentius verscheen

Onderwijs

daarop met de armen en de hulpbehoevenden, met

Postbus 249

de mededeling: “Dit zijn de schatten van de kerk”.

2600 AP Delft

In 258 stierf Laurentius de marteldood. Zijn feestdag

Bezoekadres: Burgemeestersrand 59

is op 10 augustus. De vallende sterren in de periode

2625 NV Delft

rond die dag worden ook wel de Laurentiustranen

015 – 2511440

genoemd. Mooi weer op Sint Laurentius belooft veel

secretariaat@laurentiusstichting.nl

goeds. “Laurentius zonneschijn, beduidt een jaar vol

www.laurentiusstichting.nl

wijn.”
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Vanuit de vijf kernwaarden: vrijheid/verant-

leren denken en keuzes maken. Zo draagt ons

woordelijkheid, groei, samen, openheid en

onderwijs bij aan de menselijke ontwikkeling

eigenheid, wordt gewerkt aan de pedagogische

van leerlingen, medewerkers en ouders in de lo-

opdracht de leerlingen een uitdagende leerom-

kale en brede maatschappelijke context waarin

geving te bieden, waarin ze zelfstandig kritisch

de scholen zich bevinden.

Organogram van de Willibrord

Directeur
Keesjan Massar

Digi
Coach
Bianca
Lamot
Coach
Plus
Onderwijs
AnneMarie
Jonkers

MT:
-Directeur
-Bouwcoördinatoren

Bouwcoördinator
Onderbouw
Purdey Giesbers

Taal
coach
Monique
Stolk

Bouwcoördinator
Middenbouw
Emmy Palli

IB
Bele
Huigen
Bouwcoördinator
Bovenbouw
Jamy Plomp

Mariëtte
Lubbers

BOUWOVERLEGGEN en paralleloverleg

LK

LK

LK

LK

LK

LK

LK

LK

L

Teamvergadering

opgesteld. Het protocol dat gevolgd wordt op het

2.2 Vervanging leerkrachten bij
ziekte

moment dat we vervanging zoeken is als volgt:
1.

In eerste instantie zetten we, als dit mogelijk
is, de duo leerkracht in.

2.

Als dat niets oplevert zoeken we intern naar

Tijdens ziekte, buitengewoon verlof of studie-

een (parttime) leerkracht die op die desbe-

verlof moeten de groepen gewoon doordraaien.

treffende dag geen werkzaamheden voor

Daarom hebben wij een vervangingsprotocol

school verricht.
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3. Als dat niet mogelijk is, zoeken we een invalleerkracht, de vervanger.
4. Dan kijken we of we een op die dag werk-

2.4 Schooltijden

zame leerkracht met ambulante taken voor
een groep kunnen plaatsen.
5. Kunnen we dan nog steeds geen vervanging

De schooltijden zijn als volgt:
Maandag

13.00 – 15.00 uur

vinden, dan worden als laatste mogelijkheid
de groepen opgesplitst.

08.30 – 12.00 uur

Dinsdag

Helaas kan het ook voorkomen dat gedurende

08.30 – 12.00 uur
13.00 – 15.00 uur

lange tijd leerkrachten vervangen moeten wor-

Woensdag

08.30 – 12.15 uur

den. U begrijpt dat we dan zorgvuldig op zoek

Donderdag

08.30 – 12.00 uur

gaan naar een leerkracht die voor langere tijd
de groep kan vervangen. We willen hiermee

13.00 – 15.00 uur
Vrijdag

voorkomen dat er heel veel wisselingen plaats-

08.30 – 12.00 uur
13.00 – 15.00 uur

vinden.

Het binnenkomen is op beide
locaties als volgt geregeld:

2.3 Stagiaires

•

De deuren gaan om 8.20 uur en 12.50 uur
open, als de bel gaat.

•

Er is op het plein alleen toezicht tijdens

Gedurende enkele weken per jaar lopen er stu-

de pauze onder schooltijd, niet voor en na

denten van het ID college en de Pabo stage in

schooltijd.

verschillende groepen. In deze periode geven zij

•

De leerkracht is dan in de klas aanwezig en

onder begeleiding van groepsleerkracht les. Zo

geeft alle leerlingen een hand bij binnen-

leren zij het vak van de leerkracht in de praktijk.

komst.

De eindverantwoordelijkheid voor de les (en de

•

groep) blijft in handen van de groepsleerkracht.

De leerlingen mogen in de groepen 1 t/m 5
onder begeleiding van een ouder/verzorger
naar binnen.

•

Om de zelfstandigheid van de bovenbouwleerlingen te bevorderen, verwachten wij dat
de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 zelf
de school inkomen. Vanaf groep 4 wordt dit
echter al gestimuleerd.

•
Wij hebben een convenant gesloten met Pabo
Thomas More uit Rotterdam. Wij bieden hun
studenten de gelegenheid om praktijkervaring
op te doen. Dit betekent dat onder begeleiding
van een leerkracht (mentor) de student les kan
geven aan een bepaalde groep of onderzoek kan
doen in verband met studieopdrachten. Vanuit
de Pabo wordt dit proces begeleid door een studiebegeleider die contact heeft met de student
en de stage coördinator (Jamy Plomp) van onze
school.
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Kleine mededelingen kunnen de leerlingen
zelf doen aan de leerkracht. Voor overige
zaken kunnen ouders na schooltijd een afspraak maken of via de mail.

Om 8.30 en 13.00 uur gaat de buitenbel
en gaan de lessen beginnen. In verband
met de effectieve leertijd beginnen wij
ook echt op deze tijden met de lessen.
Daarnaast is het prettig als afspraken
met huisarts, tandarts en orthodontist
zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland worden. Wij gaan ervan uit dat u
hier rekening mee houdt.

2.5 Studiedagen Team
Gedurende een studiedag zijn alle leerlingen
vrij van school. De school kan op deze dag geen
opvang bieden voor uw kind(eren). Deze dagen
zijn bij de start van het schooljaar bekend en zijn
op de website te vinden bij het vakantierooster.
Wij begrijpen dat dit wellicht voor enige organisatorische overlast voor u kan zorgen, maar
wij zijn bij het vaststellen van deze datum vaak
ook afhankelijk van dagen en tijden die externe
cursusleiders tot hun beschikking hebben.

Voorschoolse opvang
Door de samenwerking met de scholen OBS
Groenehoek, CBS De Acker en RKBS Willibrord
is het mogelijk voor BSO Zus en Zo aan kinderen
voorschoolse opvang te bieden bij BSO Switch en

2.6 Voor- en naschoolse opvang
Binnen de wijk Oosteindsche Acker is een aantal aanbieders van voor- en naschoolse opvang
actief. Hieronder vindt u een korte beschrijving

Stilo. Dit biedt kinderen van de dependances aan
de Groeneweg de mogelijkheid gebruik te maken van voorschoolse opvang bij BSO Switch. De
kinderen van de locatie Stampioendreef kunnen
van de voorschoolse opvang gebruik maken bij
BSO Stilo.

van deze instanties:

2. Smallsteps
1. BSO Zus en Zo

Smallsteps is een landelijke organisatie voor

•

Activiteitengerichte buitenschoolse opvang

kinderopvang en heeft meerdere vestigingen in

voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Bergschenhoek. Hier wordt voor-, tussen- en

Voorschoolse, naschoolse en vakantie op-

naschoolse opvang aangeboden.

vang in Bergschenhoek.

www.smallsteps.info

•
•

Inclusief extra’s: begeleiding naar zwemles,
wisselend activiteitenprogramma en evenementen.

Locatie: BSO Stilo
Stampioendreef 7
2661 SR Bergschenhoek
Contactpersoon:
Ellen Frijhof (06-21161098)

Locatie: BSO Switch
Groeneweg 127
2661 AL Bergschenhoek
Contactpersoon:

Smallsteps Groeneweg

Monique van der Bogerd (06-26959570)

Groeneweg 43

010-5221788

2661 AL Bergschenhoek

info@bsozusenzo.nl

010 5248177

www.bsozusenzo.nl

www.kinderopvang-groeneweg43.nl
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Smallsteps Bikkels

Alle locaties

Stampioendreef 3

•

Er wordt op de schoolpleinen niet geﬁetst.

2661 SR Bergschenhoek

•

De ﬁetsen worden geplaatst in de daartoe

010 5211500
www.bso-bikkels.nl

bestemde rekken.
•

Leerlingen die dichtbij wonen komen zo veel
mogelijk te voet of met de ﬁets naar school.

3. Kinderopvangservice
De Droomplaats
Stampioendreef 1

In verband met de situatie bij de locatie
Groeneweg is het volgende afgesproken:

2662 SR Bergschenhoek

•

De Droomplaats Okidoki

Alle leerlingen die lopend naar school ko-

010-5291001

men, maken gebruik van de voetgangers-

www.dedroomplaats.nl

oversteekplaatsen.
•

Ouders die hun kind met de auto brengen,
moeten er rekening mee houden dat het
druk is. Houdt u, als u met de auto komt, ook
de veiligheid van andere kinderen in het oog.

•

Op de parkeerplaats tussen de scholen in,
geldt een parkeerverbod tussen 10.00-13.00
uur. Dit maakt het mogelijk voor de kinderen

2.7 Verkeerssituatie rondom de
schoolgebouwen
In overleg met de andere twee scholen zijn de
volgende afspraken gemaakt.
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om buiten te kunnen spelen op de parkeerplaats.

3
Schoolloopbaan
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Hoofdstuk 3: De schoolloopbaan van de basisschool
langrijke zaken uitgelegd. Samen met het ant-

3.1 Plaatsing van de leerlingen

woord op uw vragen krijgt u een beeld van beleid
en sfeer van onze school. Als u voor onze school
kiest, dan wordt het inschrijfformulier ingevuld.

De locatie Stampioendreef beschikt over 10

Er worden enkele vragen over uw kind gesteld.

lokalen. Hierin zijn de kleuters t/m groep 8

Als er zaken zijn die voor ons belangrijk zijn om

gehuisvest. Op de locatie Groeneweg beschik-

te weten, dan kunt u die meteen vertellen, zodat

ken we over 6 lokalen en daar bevinden zich de

wij daar vanaf het begin rekening mee kunnen

kleuters t/m groep 6. Onderwijskundig en orga-

houden. We denken dan aan allergieën, ziekten,

nisatorisch is het uiteraard gewoon één school,

bijzondere omstandigheden e.d. Ongeveer zes

met hetzelfde beleid, dezelfde leerkrachten,

weken voor de schoolgerechtigde leeftijd ont-

dezelfde directie en dezelfde voorzieningen.

vangt u van ons bericht over de groepsindeling

Het voordeel hiervan is dat de leerlingen gedu-

en de verdere gang van zaken. Wij begrijpen dat

rende hun basisschooltijd niet steeds heen en

een ongelukje kan gebeuren, maar uw kind dient

weer worden verplaatst tussen verschillende

uiteraard wel zindelijk te zijn als hij/zij voor het

locaties en dat kinderen uit hetzelfde gezin

eerst op school komt (wennen).

zo goed als altijd op dezelfde locatie geplaatst
kunnen worden.

Wij hebben als regel om in principe geen broertjes en zusjes bij elkaar te plaatsen. De bijna vierjarige leerling mag 5 keer een ochtend komen
wennen. U kunt hiervoor een afspraak met de
groepsleerkracht maken. In de wenperiode vindt
er een intakegesprek plaats met de leerkracht
over uw kind. Als uw kind 4 jaar is, mag het elke
dag naar school. Is dit nog te vermoeiend, dan
kunt u met de leerkracht afspreken dat uw kind
voor een bepaalde periode bijv. voorlopig alleen
’s morgens komt.
Na ongeveer 6 weken wordt u uitgenodigd voor
een gesprek met de groepsleerkracht. U kunt
dan vragen en opmerkingen kwijt over de start
van uw kind op school. Komt uw kind bij ons
op school na bijv. een verhuizing dan spreekt u
de dag af dat uw kind komt en ook dan wordt u

Als u een basisschool voor uw kind gaat kiezen,

uitgenodigd voor een aanvangsgesprek. Nader-

is dat een belangrijke zaak. Tenslotte is uw

hand kunt u altijd met vragen etc. bij de groeps-

kind een groot deel van de dag onder onze hoe-

leerkracht terecht. Wij stellen een regelmatig

de. Wij zijn ons bewust van de verantwoording

contact met de ouders zeer op prijs.

die u in onze handen legt. Om de aanname zo
zorgvuldig mogelijk te laten verlopen volgen

Kiest u voor onze school, omdat uw kind op zijn/

we een procedure.

haar huidige school niet voldoende functioneert,
dan is de aannameprocedure wat uitgebreider.

Nadat u een afspraak heeft gemaakt, wordt u

U kunt hierover inlichtingen inwinnen bij de

rondgeleid door de school en worden enkele be-

directie.
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Argumenten waar wij als school rekening mee

Naast de plaatsing van uw kind bij de start op

houden voor wat betreft de plaatsing van de

onze school, kan het om redenen van groeps-

leerlingen zijn o.a.:

grootte ook voorkomen dat kinderen later in

•

pedagogische argumenten

hun schoolloopbaan van locatie moeten wis-

•

groepsindeling van broer(s)/zus(sen)

selen. Bijvoorbeeld wanneer er op één van de

•

leeftijd broer(s)/zus(sen)

locaties teveel leerlingen van groep 2 in een

•

woonadres

groep 3 terecht zouden komen. De school heeft

•

zorgvraag leerlingen

hier een procedure voor opgesteld en het één

•

groepssamenstelling qua aantal leerlingen,

en ander zal altijd zoveel mogelijk in samen-

niveau en karakters

spraak met de ouders van de desbetreffende

een zo evenwichtig mogelijke verdeling jon-

leerlingen plaatsvinden. Ook hierbij geldt dat

gens/meisjes

het eindoordeel van het managementteam

•

bindend is.
Geen van de bovengenoemde factoren is op
zichzelf doorslaggevend. Omdat de school de
verantwoordelijkheid heeft over alle op school
ingeschreven leerlingen is het voor ons on-

3.2 Aannamebeleid

mogelijk om rekening te houden met strikt
persoonlijke argumenten en individuele organi-

Op de Willibrord hebben ouders van een moge-

satorische problemen. Uiteraard zullen ook die

lijke nieuwe leerling eerst een gesprek met de

factoren wel in de deﬁnitieve beslissing worden

directie. Als de ouders besluiten hun kind in te

meegenomen, maar het indelen van de groepen

willen schrijven wordt hiervoor het formulier

per locatie zal door het managementteam ge-

‘voorlopige inschrijving’ gebruikt. Hierop die-

daan worden met onderwijskundige argumen-

nen de ouders o.a. in te vullen of er eventuele

ten als doorslaggevende factor. Die indeling

medische problemen of ontwikkelingsachter-

zal, na een bespreking binnen het team, aan de

standen zijn bij hun kind. Te denken valt aan

ouders kenbaar worden gemaakt en is bindend.

het vermelden van: logopedische, (fysio)the-

De mogelijkheid bestaat dus dat uw kind ook op

rapeutische of andersoortige instanties. Ook

een andere locatie geplaatst kan worden dan uw

dienen de ouders aan te geven of zij verwachten

voorkeur heeft. Wij hopen dat u hier begrip voor

dat hun kind wellicht extra begeleiding i.v.m.

op kunt brengen.

eventueel aanwezige leerproblemen, motorische
problemen, gedragsproblemen of andersoortige
problemen nodig zal hebben. Dit formulier dient
volledig en naar waarheid te worden ingevuld
en ondertekend aan de school geretourneerd te
worden.
Op het moment dat dergelijke problemen zijn
aangegeven door de ouders, dan verwachten wij
dat wij - om een volledig beeld van het kind te
krijgen en om een gemotiveerd en onderbouwd
oordeel te kunnen geven over de eventuele
aanname of weigering van het kind - volledige
inzage krijgen in alle in het verleden gedane
onderzoeksresultaten en bestaande medische
dossiers van het kind.
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Leerlingen die naar groep 3 gaan worden in-

3.3 Doubleren of versnellen

dien nodig ook meegenomen in de logopedische
screening. Met deze gegevens gaan we in gesprek met de ouders om samen tot een goede

We gaan ervan uit dat de leerlingen in prin-

keuze te komen. De eindbeslissing ligt echter

cipe in acht jaar onze school doorlopen. Het

bij de school. Op deze manier kunnen we op

kan om onderwijskundige redenen nuttig zijn

een weloverwogen wijze de beslissing nemen,

de schoolperiode met een jaar te verlengen

waarbij het belang van de leerling voorop staat.

of te versnellen. In het overgrote deel van de
gevallen gebeurt dit in de onderbouw, maar
het kan ook in andere bouwen voorkomen.
Een besluit hiertoe wordt in goed overleg met
u als ouders genomen. Uitgangspunt is dat
school en de ouders gezamenlijk achter het te

3.5 Verwijzing naar het
voortgezet onderwijs

nemen besluit staan. Het advies van de school

In groep 8 start de procedure verwijzing naar

weegt echter zeer zwaar en is in principe

het Voortgezet Onderwijs. In het kort ziet deze

bindend. Uiteindelijk baseren wij ons advies

er als volgt uit:

op reële waarnemingen en resultaten. Het is
natuurlijk van groot belang dat de leerlingen

U wordt zo goed mogelijk op de hoogte gehou-

die doubleren extra goed begeleid worden.

den van de verschillende keuzemogelijkheden

Uiteraard zal er in deze situatie regelmatig

van Voortgezet Onderwijs die er zijn. In maart

overleg tussen u, de groepsleerkracht en de

en april zijn de open dagen van deze VO-scho-

intern begeleider plaatsvinden om de voort-

len. De leerkracht bezoekt met de leerlingen een

gang te bespreken.

aantal van deze scholen. Uiteraard is het ook van
belang dat u zich als ouders samen met uw kind
gaat oriënteren op diverse VO-scholen. Daar

3.4 Leerlingen geboren in
oktober tot en met december

zijn deze open dagen uitermate geschikt voor.

Leerlingen uit groep 1-2 die geboren zijn in
de maanden oktober, november en december
komen mogelijk in aanmerking voor een vervroegde overgang naar groep 3. Om deze beslissing op een goede manier te maken, brengen we
met behulp van ons leerlingvolgsysteem Kijk!
voor groep 1-2 alle ontwikkelingsgebieden in
beeld met de nadruk op de sociaal emotionele en
motorische ontwikkeling.
Ook worden er meer eisen gesteld ten aanzien
van de mate van zelfstandigheid, werkhouding,
intrinsieke motivatie en het vasthouden van de
concentratie: voorwaarden die van belang zijn

In de maand januari of februari nodigt de groep

om van de overstap naar groep 3 een succes te

8 leerkracht u op school uit en volgt een advies-

maken.

gesprek.
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Ons schooladvies komt tot stand in een overleg waarbij de leerkrachten van de groepen
6 t/m 8, de directie en de intern begeleider

3.6 Uitstroom

aanwezig zijn. Dit om een zo volledig mogelijk
beeld van uw kind te krijgen op alle gebieden

Onderstaande tabel geeft u een beeld van de ad-

(cognitief, sociaal-emotioneel, werkhouding,

viezen die wij aan onze schoolverlaters hebben

vermogen tot samenwerken en zelfstandig

gegeven:

werken, studievaardigheid etc.).
In april wordt de Eindtoets afgenomen. De
Eindtoets dient als tweede gegeven voor de
scholen van het Voortgezet Onderwijs. Met
ingang van schooljaar 2017 – 2018 wordt op

Advies

2015 2016 2017 2018 Totaal

%

VWO

20

29

19

15

83

31

HAVO/
VWO

5

9

9

8

31

12

vies van de school. Het derde gegeven is de
schoolkeuze van leerlingen en ouders. Deze

HAVO

13

9

14

5

41

15,5

VMBO-T /
HAVO

4

10

6

2

22

8

VMBO-T

11

11

16

9

47

18

VMBO-G /
VMBO-T

2

0

0

1

3

1

VMBO-G

0

4

0

0

4

1,5

VMBO-K /
VMBO-G

1

1

0

0

2

0,5

Aan het eind van groep 8 zit de taak voor ons

VMBO-K

3

2

2

2

9

3,5

als school er op. Toch zullen wij de leerlingen

VMBO-B /
VMBO-K

3

2

4

3

12

4,5

VMBO-B

3

5

2

2

12

4,5

PrO

0

0

0

0

0

0

Totaal

65

82

72

47

266

de Willibrord de Route 8 toets als Eindtoets
afgenomen. Het eerste gegeven is het ad-

drie “gegevens” worden vermeld op het
aanmeldingsformulier voor het Voortgezet
Onderwijs. De uiteindelijke toelating op de
school voor Voortgezet Onderwijs is aan deze
school.
In februari/maart worden de kinderen door de
ouders aangemeld bij het Voortgezet Onderwijs. Bij deze aanmelding moet het adviesformulier van onze school overgelegd worden.

nog blijven volgen. Hoe gaat het verder met
de leerlingen? Voldoen ze ook in het Voortgezet Onderwijs aan onze verwachtingen? De
leerlingen bouwen immers voort op de basis
die wij samen met u hebben mogen leggen.
Vandaar dat wij jaarlijks contact hebben met
alle scholen voor Voortgezet Onderwijs om de
leerresultaten van ‘onze leerlingen’ te blijven
volgen. Van al onze oud-leerlingen krijgen
wij de rapportresultaten tot en met het eindexamen van het VO. Pas na het examen in het
Voortgezet Onderwijs laten wij ze echt los. Uiteraard waarderen wij het bijzonder wanneer
de leerlingen ook dan nog zo af en toe contact
met ons zoeken.
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100

te verwijderen en de manier waarop uitvoering

3.7 Protocol Toelating, Schorsing
en Verwijderen van leerlingen

wordt gegeven aan dit besluit. Verwijdering van

De Laurentius Stichting heeft een gezamenlijk

rende minstens 8 weken zonder succes gezocht

protocol opgesteld voor de toelating, schorsing

is naar een andere school of instelling. Indien

en verwijdering van leerlingen van hun scholen.

er binnen 8 weken een vervolgschool gevonden

Het doel van dat protocol is een beleid te formu-

is, is er sprake van een overgang. Overgang van

leren dat de willekeur bij toelating, schorsing en

een basisschool naar een school voor speciaal

verwijdering uitsluit. Het genoemde protocol is

onderwijs is daarnaast alleen mogelijk als dit

terug te vinden op de website.

plaatsvindt in overeenstemming met de ouders.

Onder verwijderingsbeleid wordt verstaan het

Voor meer informatie over dit onderwerp ver-

complex van redenen op basis waarvan besloten

wijzen wij naar de directie van de school of naar

wordt/kan worden om een leerling van school

de Laurentius Stichting.

leerlingen is aan wettelijke voorschriften gebonden. Deﬁnitieve verwijdering van een leerling
kan alleen plaatsvinden als aantoonbaar gedu-
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Hoofdstuk 4: De zorg voor de leerlingen
klas en wordt aangestuurd door de leerkracht.

4.1 Algemeen

De Intern Begeleiders op onze school hebben
naast een coördinerende interne rol ook geregeld contacten met externe hulpinstanties.

Wij hebben als school de taak onze leerlingen
zowel cognitief als sociaal-emotioneel te bege-

Op de Willibrord is voor twee dagen in de week

leiden in hun ontwikkeling. Deze zorg begint met

een Remedial Teacher werkzaam om de in-

het uitkiezen van leermethoden. De leerkracht

dividuele begeleiding voor een beperkt aantal

probeert met de methode de leerstof zo aan te

leerlingen uit te kunnen uitvoeren. De Remedial

bieden dat ieder kind zich de leerstof eigen kan

Teacher zorgt voor zover mogelijk voor de prak-

maken. Daarnaast bieden de methodes moge-

tische uitvoering en reikt concreet materiaal

lijkheden voor leerlingen die meer aankunnen

aan. Remedial teaching kan zowel binnen als

dan de basisstof. Voor leerlingen met leerpro-

buiten de groep van de leerling plaatsvinden.

blemen is extra oefenstof aanwezig.

De remedial teaching vindt in principe plaats
voor een hulpplanperiode van ongeveer 6 weken

Om de leerlingen goed te kunnen volgen hebben

of vindt plaats in het kader van een door het

we een leerlingvolgsysteem (LVS). In de groepen

samenwerkingsverband PPO Delﬂanden toege-

1 en 2 gebruiken wij ‘KIJK’. In de groepen 3 t/m 8

kend onderwijsarrangement.

hanteren wij het CITO-leerlingvolgsysteem. Dit
LVS toetst enkele malen per jaar methode-onafhankelijk alle aangeboden leerstof. Deze toetsen
laten zien hoe de leerlingen en de school scoren
t.o.v. leeftijdgenoten. Daarnaast volgen we de
leerlingen middels de toetsen uit de methoden
die we voor de verschillende vakken gebruiken.
Meer over het LVS kunt u lezen in paragraaf 4.9.
We gaan niet uit van het automatisme dat iedere
achterstand begeleiding nodig heeft. We bieden
alle leerlingen de gelegenheid zich op eigen
wijze te ontwikkelen. Als we ons zorgen maken
over het verloop van de ontwikkeling, gaan we

Een dergelijk onderwijsarrangement zorgt voor

extra begeleiding overwegen. Met ouders be-

extra ﬁnanciële middelen voor de basisschool,

spreken we de mogelijkheden.

waardoor extra ondersteuning gerealiseerd kan
worden. Uiteraard is de communicatie met ouders van groot belang. Niet alleen om te infor-

4.2 Specifieke zorg voor
leerlingen

meren welke speciﬁeke plannen er gemaakt zijn

Sommige leerlingen hebben naast het aange-

ject.

en welke begeleiding er op school kan worden
geboden, maar ook om te bepalen wat de actieve
rol van ouders kan zijn in het begeleidingstra-

boden leerprogramma extra individuele hulp
nodig. In overleg tussen leerkrachten en Intern

Tevens beschikken wij over een leerkrachton-

Begeleiders wordt vastgesteld wat er per leer-

dersteuner, zij biedt ondersteuning en hulp

ling nodig is. De uitvoering vindt plaats in de

aan de leerkrachten. De leerkracht kan aan de
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leerkrachtondersteuner vragen om bepaalde

Wanneer vanuit de groepsbesprekingen met de

leerlingen in de klas extra te begeleiden of zij

Intern Begeleider naar voren komt dat de leer-

kan de klas overnemen, zodat de leerkracht met

ling onvoldoende kan proﬁteren van de geboden

bepaalde leerlingen individueel aan de slag kan

hulp of leerstof en er structurele problemen zijn

gaan. Een mooie aanvulling voor de leerlingen

of blijven, dan wordt er een plan van aanpak

en leerkrachten op onze school.

opgesteld. Uiteraard wordt u als ouders altijd
geïnformeerd over de gang van zaken.

4.3 Interne zorgcommissie
De interne zorgcommissie (IZC) bestaat uit de
twee Intern Begeleiders, de directeur en een
extern deskundige van de schoolbegeleidings-

4.5 Beleid ten aanzien van
plusleerlingen

dienst. De IZC komt ongeveer een keer per 6

De groep meer- en/of hoogbegaafde leerlingen

weken bij elkaar en is een belangrijke schakel

op de Willibrord is dusdanig groot, dat het van

naar de externe zorg. Hier kan onder meer het

groot belang is dat er gedurende de gehele week

besluit genomen worden een van de volgende

in alle groepen voldoende uitdaging wordt aan-

vervolgstappen te zetten: adviezen geven voor

geboden aan deze leerlingen. Voor deze groep

verdere aanpak binnen de groep, toestemming

kinderen hebben wij het protocol ‘Signalering

geven voor het starten van een eigen leerlijn,

Plusleerlingen’ en het protocol ‘Aanpak Plus-

extern onderzoek, het opstarten van een proce-

leerlingen’ ontwikkeld. Deze protocollen kunt u

dure voor verwijzing naar het speciaal basison-

op onze website terugvinden.

derwijs of speciaal onderwijs, het aanvragen van
een onderwijsarrangement.

4.4 In de praktijk
Vrijwel altijd signaleert de groepsleerkracht als
eerste dat een kind bepaalde leerstof niet aankan of de leerstof wellicht te gemakkelijk vindt.
Ook kunnen er gedragsproblemen of andere
problemen zijn. Dit kan waargenomen worden
door observaties in de klas, resultaten uit het
CITO-LVS of door de resultaten van afgenomen
methode-gebonden toetsen.
Vervolgens is het van belang om de resultaten
af te wegen: in hoeverre is er sprake van een
structurele leerachterstand, leervoorsprong of

Hierin wordt beschreven volgens welke criteria

bijvoorbeeld structurele gedrags- of andere pro-

wij bepalen welk niveau van de leerstof pas-

blemen, of betreft het een incidenteel probleem.

send is voor de verschillende leerlingen. Binnen

In veel gevallen kan de leerkracht zelf een op-

de eigen groep wordt er met de differentiatie

lossing vinden en zelf het probleem aanpakken.

binnen de reguliere methodes, het compacten
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van de leerstof en met de methode Levelwerk
voor gezorgd dat iedereen op passende wijze de
uitdaging krijgt die nodig is. Daarnaast is er de
plusklas. Hierin wordt een groep begaafde leerlingen geplaatst om een keer per week met gelijk gestemde leerlingen op een nog uitdagender
niveau les te krijgen.
Om een goed beeld van deze kinderen te krijgen en van kinderen die meer uitdaging in de
klas kunnen gebruiken, maken we naast ons
eigen inzicht, ook gebruik van Sidi-screeningsvragenlijsten. In de groepen 4 en 6 wordt
met toestemming van de ouders de NSCCT

4.7 Handelingsgericht werken

toets afgenomen. Dit geeft ons een beeld van

Op de Willibrord werken wij handelingsgericht.

het volledige leerpotentieel. In de plusklas

Dit houdt in dat er meer vanuit de behoefte van

wordt gewerkt met de Pittige Plustorens. De

de leerling gewerkt wordt. De leerkracht past het

projecten van de Pittige Plustorens doen een

handelen aan naar de behoefte van de leerling.

beroep op planmatig werken, zelfstandigheid,

De centrale vraag bij handelingsgericht werken

samenwerken, meervoudige intelligenties en

is:

creativiteit. Daarnaast zijn de projecten multi-

•

Wat vraagt de leerling aan ons?

disciplinair, dat wil zeggen dat de onderwerpen

•

Welke benadering, aanpak, ondersteuning,

variëren van taal tot techniek en van kunst tot

instructie heeft het nodig?

organisatie.
De kenmerken van het kind worden vertaald
naar onderwijsbehoeften.

4.6 Groeps- en leerlingbespreking

We richten ons op wat de leerling nodig heeft
om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak
een positief effect heeft.

Per schooljaar is er 2 keer een groepsbespreking.
Dit is een overleg tussen de Intern Begeleider
en de groepsleerkracht. Deze besprekingen
vinden zoveel mogelijk onder schooltijd plaats,

4.8 Externe onderzoeken

waarbij de groepsleerkracht wordt vervangen
door een andere leerkracht. Voorafgaand aan de

Soms kan het noodzakelijk zijn om een extern

groepsbespreking verzamelt en analyseert de

onderzoek te starten naar de belemmeringen

leerkracht alle (toets)resultaten. Tijdens deze

van een leerling. De expertise die wij in dat spe-

gesprekken wordt de groep als geheel bekeken

ciﬁeke geval niet of onvoldoende bezitten wordt

en geanalyseerd. Algemene zaken die met de

op deze manier “in huis” gehaald.

groepsdynamica te maken hebben worden be-

Ouders worden in deze speciﬁeke situatie altijd

sproken. Indien de onderwijsbehoeften van een

betrokken. Onze school heeft nauwe contacten

leerling onduidelijk blijven of als een leerling

met de Schoolbegeleidingsdienst OnderwijsAd-

(herhaald) onvoldoende proﬁteert van de ge-

vies.

hanteerde aanpak, komt dat in een leerlingbespreking ter sprake. Er kan dan gekozen worden

Binnen het samenwerkingsverband PPO Delf-

voor een speciﬁeke en gerichte aanpak.

landen is afgesproken dat de school in principe
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geen onderzoek zal verrichten om dyslexie vast

se vakgebieden.

In groep 8 volgt de Route 8

te stellen. Ouders zijn echter altijd vrij om zelf

Eindtoets. Deze toets dient als tweede gegeven

extern onderzoek te laten verrichten. In sommi-

voor het Voortgezet Onderwijs advies. Uiteraard

ge gevallen is onderzoek via de gemeente moge-

gebruiken wij naast de methode-onafhankelij-

lijk. De school kan u als ouders hierbij begelei-

ke CITO-toetsen ook de toetsen uit de diverse

den. In belang van uw kind verwachten wij dan

methoden. Het schoolrapport geeft vanaf groep

ook dat onze informatie wordt meegenomen in

3 een weerslag van de methode-gebonden toet-

het onderzoek.

sen. De resultaten van CITO worden 2x per jaar
in het schoolrapport opgenomen. De prognose
voor het Voortgezet Onderwijs wordt in groep 7

4.9 Het Leerlingvolgsysteem

in het rapport toegevoegd.

De ontwikkeling van de leerlingen volgen wij

4.10 Sociale en emotionele
ontwikkeling

op de voet. Tijdens de kleuterjaren wordt de
leerling geobserveerd. Wij bekijken of de leerling zich stabiel ontwikkelt. Bekend bij kinderen
van deze leeftijd is, dat zij zich “schoksgewijs”

De sociale en emotionele ontwikkeling volgen

ontwikkelen. Wij gebruiken bij de kleuters het

wij door het gedrag van de leerling te observe-

digitale leerlingvolgsysteem KIJK.

ren. We gebruiken hiervoor in groep 3 t/m 8 een
leerlingvolgsysteem

voor

sociaal-emotionele

Rond het zesde/zevende jaar verandert de

ontwikkeling: Sociale Competentie Observatie-

instelling van de leerling. Het wil gaan leren

lijst (SCOL). De leerkrachten vullen 2x per jaar

schrijven, rekenen, lezen etc. Het onderwijs

hun bevindingen in en vanaf groep 6 wordt dit

past zich hierbij aan. De prestaties van de leer-

ook aan de leerlingen gevraagd. Voor de uitvoe-

ling worden vanaf nu meer structureel in kaart

ring van gerichte lessen in dit kader gebruiken

gebracht. Van groep 3 t/m groep 8 worden de

we de methode Goed Gedaan. Op de website van

toetsresultaten vastgelegd in het digitale leer-

de school vindt u ook ons pestprotocol en ons

lingvolgsysteem. Middels een vaststaande toets

internetprotocol.

kalender nemen wij CITO-toetsen af op diver-

4.11 Rapportage
Twee maal per jaar vinden er 10-minuten gesprekken plaats over de vorderingen van uw
kind. Op het rapport worden de resultaten van
de toetsen weergegeven. De resultaten laten zien
of uw kind gemiddeld, boven het gemiddelde
of onder het gemiddelde van het groepsniveau
scoort. Op deze manier ziet u als ouder direct
of de leerling qua leerstof goed, gemiddeld of
onder gemiddeld scoort.

De CITO normering op het rapport
Op onze school maken wij al jaren gebruik van
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het leerlingvolgsysteem (LVS) van CITO. Dit zijn

houdt zich bezig met het bevorderen en be-

toetsen voor o.a. rekenen, spelling, taal, begrij-

waken van gezondheid, groei en ontwikkeling

pend lezen en technisch lezen.

van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Dit noemen we

De CITO-toetsen zijn landelijk genormeerd. Dat

preventieve gezondheidszorg. Er zijn standaard

betekent dat er een vaste score is die is geba-

preventieve onderzoeken in groep 2 en een

seerd op hoe alle leerlingen in Nederland scoren

meet-, weeg- en visusonderzoek in groep 7. De

op deze toetsen. Door deze toetsen jaarlijks af te

onderzoeken in groep 7 vinden op school plaats.

nemen krijg je een redelijk beeld van de ontwik-

Bij zorgen vanuit school of de ouders kunnen

keling van een kind. Je kunt zien hoe de leerling

natuurlijk ook aanvullende wegen (logopedist,

scoort ten opzichte van het landelijk gemiddel-

huisarts, psycholoog, opvoedingsbureau etc.)

de, maar ook of de leerling zijn eigen ontwik-

bewandeld worden. De contactgegevens van het

kelingslijn blijft volgen of dat het daar ineens

CJG kunt u op onze website terugvinden.

boven of onder scoort. Als dat laatste gebeurt, is
dat een signaal om te kijken wat de oorzaak van
die verandering kan zijn.

4.13 Schoolmaatschappelijk werk

De normering wordt uitgedrukt in de
Romeinse cijfers I, II, III, IV en V.

In sommige gevallen maken de ouders en/of

I=

goed (0-20% scoort hoger)

school zich zorgen over de ontwikkeling of het

II=

ruim voldoende (20-40% scoort hoger)

gedrag van uw kind. In dat geval kunt u contact

III=

voldoende (40-60% scoort hoger)

opnemen met de schoolmaatschappelijk werker,

IV=

onvoldoende (60-80 % scoort hoger)

Simone van Bree, die aan de school verbonden

V=

zwak (80-100 % scoort hoger)

is. Haar contactgegevens kunt u op onze website
terugvinden.

4.12 Jeugdgezondheidszorg/CJG

Het maatschappelijk werk op school draagt bij
aan het versterken van de positie van uw kind
binnen de school, het gezin en de maatschappij.

De dienst Jeugdgezondheidszorg valt onder het

Doelstelling is de ontwikkeling van leerlingen

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rotterdam

zo goed mogelijk te laten verlopen. Vroegtijdig

en omstreken. Totdat uw kind 4 jaar wordt, valt

signaleren van problemen die in de schoolsitu-

het onder de zorg van het consultatiebureau. Als

atie tot uiting komen is hierbij van belang. De

uw kind naar de basisschool gaat, wordt de zorg

schoolmaatschappelijk werkers kunnen in veel

overgenomen door het CJG.

gevallen direct hulp bieden en zijn zeer goed op
de hoogte van de verschillende hulpverlenende
instanties in de regio. Zij kunnen u daarom, als
dat nodig is, snel met de juiste instantie in contact brengen.
In een kennismakingsgesprek bespreekt u met
de schoolmaatschappelijk werker welke zorgen
er met betrekking tot uw kind zijn en welke

Bij de jeugdgezondheidszorg werken jeugdart-

vragen u heeft. Dit gesprek kan bij u thuis of op

sen, sociaal-verpleegkundigen en doktersas-

de school plaatsvinden. Als dat nodig is kan er

sistenten in teamverband. Deze zorg is geheel

direct kortdurende hulp geboden worden. Is er

kosteloos. De afdeling Jeugdgezondheidszorg

speciﬁeke of meer uitgebreide hulp nodig, dan
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wordt u in contact gebracht met de juiste in-

Deze dienst geeft advies omtrent schoolorgani-

stantie.

werker

satie, individuele leerlingenzorg en kan gerichte

houdt gedurende de ondersteuning contact

cursussen geven aan de leerkrachten. Er komen

met de school. Hij of zij neemt deel aan het

orthopedagogen van OnderwijsAdvies langs om

zorgoverleg op school en kan ondersteuning

de leerkracht en de Intern Begeleider extra te

bieden aan de leerkrachten. Dit gebeurt altijd

ondersteunen bij de individuele leerlingenzorg.

in overleg met u.

Bij sommige zorggesprekken die ouders over

De

schoolmaatschappelijk

hun kind hebben met de groepsleerkracht en de
Intern Begeleider zal deze externe deskundige

4.14 Logopedie

dan ook aanwezig zijn.

Op de Willibrord vinden we het belangrijk dat de
leerlingen zich mondeling en schriftelijk goed
kunnen uitdrukken. Om dit te kunnen bereiken
werkt onze school samen met logopedisten uit
de omgeving. Logopedisten onderzoeken en
behandelen hulpvragen op gebied van stem,
spraak, taal, gehoor en mondgedrag. De nadruk
ligt op het voorkomen van problemen in de
mondelinge communicatie van uw kind.
Deze preventieve aanpak van problemen in
de mondelinge communicatie bestaat uit een

4.16 Passend onderwijs / schoolondersteuningsprofiel

screening van de leerlingen tussen 5 en 6 jaar.
Onze school maakt deel uit van het samenEen aantal leerlingen wordt voorgedragen op

werkingsverband passend primair onderwijs

de indicatie door de groepsleerkracht of op ver-

Delﬂanden (PPO). Dit samenwerkingsverband

zoek van de ouders. Meestal zijn dit leerlingen

bestaat uit de basisscholen, die gehuisvest zijn

uit groep 2, maar ook wanneer er in hogere

in Delft, Den Hoorn, Lansingerland, Pijnac-

groepen leerlingen binnenstromen die logope-

ker-Nootdorp en Schipluiden. Ook de scholen

dische problemen hebben, dan kunnen die door

voor speciaal basisonderwijs en speciaal onder-

de logopedist gescreend worden. De screening

wijs, die gehuisvest zijn in deze vier gemeenten

wordt uitgevoerd door logopedisten van Logo-

behoren tot PPO Delﬂanden.

pediepraktijk “Berkel en Rodenrijs/ Bergschen-

www.ppodelﬂanden.nl

hoek”. Op de Locatie Stampioendreef huurt een
externe logopedist uit Berkel en Rodenrijs een

Doel van deze samenwerking is om kinderen in

werkruimte.

de leeftijd van 4 – 12 jaar een passende onderwijsplek aan te bieden. Voor ouders en andere
belangstellenden hebben scholen met elkaar af-

4.15 Schoolbegeleidingsdienst

spraken gemaakt over de basisondersteuning in
de basisscholen. Basisondersteuning betekent
hier dat basisscholen afgesproken hebben om

Onze school is aangesloten bij de Schoolbege-

een bepaald onderwijsniveau te kunnen leveren.

leidingsdienst OnderwijsAdvies in o.a. Zoeter-

Indien kinderen meer dan deze basisonder-

meer.

steuning nodig hebben, dan zijn er aanvullende
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arrangementen of speciale lesplaatsen voor
deze kinderen. De wetgeving met betrekking tot
passend onderwijs geeft aan dat iedere school

4.17 Niveaus in de zorgstructuur

een schoolondersteuningsproﬁel (SOP) dient te
hebben, zodat ouders een goed zicht krijgen op

In de zorgstructuur van onze school kennen wij

het proﬁel van de school en binnen het samen-

3 niveaus:

werkingsverband geconstateerd kan worden of
er een dekkend netwerk van voorzieningen is.

Groepsniveau

Het ondersteuningsplan van het samenwer-

Dit betreft de extra hulp (bijvoorbeeld verlengde

kingsverband geeft hier meer informatie over.

instructie, vermindering verwerkingsstof) die
de leerkracht in de klas biedt. Uiteraard zullen
we u van deze vorm van extra begeleiding op
de hoogte brengen middels rapportgesprekken.
Wanneer er een handelingsplan wordt opgesteld
wordt u hiervan op de hoogte gesteld via een
standaard briefje of via een oudergesprek.

Schoolniveau
In dit geval heeft de leerkracht de hulp ingeroepen van de Intern Begeleider, omdat de zorg
dusdanig ernstig is, dat de leerkracht daarbij
graag extra ondersteund wil worden. Wanneer
we besluiten een plan van aanpak te gaan opstellen en uitvoeren, rekenen we natuurlijk
Alle scholen hebben daarvoor een schoolonder-

op uw toestemming. De ondersteuning kan,

steuningsproﬁel gemaakt op basis van hetzelfde

middels advies, observatie of onderzoek, ook

instrument. Het schoolondersteuningsproﬁel

plaatsvinden door een externe deskundige (van-

van de Willibrord is voor ouders te vinden op

uit het samenwerkingsverband PPO Delﬂanden

onze website.

of Schoolbegeleidingsdienst OnderwijsAdvies).
In al deze gevallen zullen we u daarvan op de

Kort samengevat komt het SOP van de Willibrord
er op neer dat wij als basisschool in staat zijn
onze leerlingen een uitgebreid pakket aan zorg
aan te bieden, waarmee zo veel mogelijk maatwerk kan worden geboden. Dit geldt zowel voor
de kinderen die baat hebben bij extra ondersteuning als voor de kinderen die baat hebben bij
extra uitdaging. Echter, het kan voorkomen dat
wij als school de grens bereiken van wat binnen
ons vermogen ligt. Dat is het moment dat wij
onze contacten met de externe partners op het
gebied van de zorg zullen aanspreken om het
gevraagde aanbod te kunnen realiseren. Het is
ook mogelijk dat de conclusie op enig moment is
dat een kind beter af is met het aanbod van een
speciale basisschool, speciaal (basis)onderwijs.
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hoogte stellen.

Bovenschoolse zorg

heeft met een bepaald leerstofonderdeel krijgt

Hiermee bedoelen we de bijzondere zorg die

extra instructie en/of extra oefenstof. Wie goed

nodig is en die we als school onvoldoende kun-

kan leren, krijgt extra uitdagende opdrachten

nen bieden. Uw kind wordt in deze situatie ook

(is anders dan meer van hetzelfde). Over het

aangemeld bij PPO Delﬂanden. Het doel van de

algemeen kunnen we stellen, dat de leerlingen

aanmelding is een arrangement voor een spe-

zich binnen ons onderwijs goed kunnen ont-

ciale lesplaats, waarmee uw kind geplaatst kan

wikkelen.

worden in het S(B)O. Voordat we praten over
bovenschoolse zorg is er reeds langdurig contact

Voor een aantal leerlingen geldt dit echter niet.

met u geweest en bent u op de hoogte van de

Soms vormen het gedrag, de prestaties in de

gesignaleerde problematiek.

groep of de uitslagen van toetsen aanleiding om
extra maatregelen te nemen. Soms is het verstandig dat een leerling een jaar langer in een

4.18 Procedure rond doubleren
van een leerling

groep blijft. Het kan zijn dat de leerling nog niet

Wij streven naar onderwijs, dat zodanig is inge-

een doublure, kunt u navragen bij de Intern Be-

richt, dat leerlingen een ononderbroken ontwik-

geleider of directie. Ook kunt u deze procedure

kelingsproces kunnen doorlopen en dat is afge-

terugvinden op onze website.

rijp is voor een volgende groep. Wij spreken in
dat geval over een “doublure”. De procedure die
ontwikkeld is hoe wij als school omgaan met

stemd op de voortgang van die ontwikkeling.
De Willibrord is klassikaal georganiseerd; het
leerstofjaarklassensysteem. Kinderen van eenzelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep.

4.19 Huiswerk

Elk kind echter is uniek en ontwikkelt zich van
nature binnen zijn/haar eigen mogelijkheden en

De uitgangspunten met betrekking tot huiswerk

beperkingen. Het is nieuwsgierig en wil steeds

alsmede de praktische afspraken per leerjaar,

iets nieuws leren. Op school stimuleren we de

zijn beschreven in de notitie ‘Huiswerkbeleid’

leerlingen en dagen ze uit nieuwe dingen te

die u op onze website aantreft.

ontdekken.
In de groepen 1 en 2 is voor ons spelenderwijs
“leren” heel belangrijk, waarbij het volgen van
de sociaal-emotionele ontwikkeling van elke
leerling, als basis voor de verstandelijke ontwikkeling, prioriteit geniet. In de groepen 3 t/m
8 vindt differentiatie en individualisering plaats
volgens het BHV-model (basis-, herhalings- en
verrijkingsstof), met name voor de vakken taal
en rekenen. Op deze wijze wordt rekening gehouden met goede en zwakke, snelle en minder

Een korte samenvatting

snelle leerlingen en hier zijn de methodes ook

Huiswerk wordt in de onderbouwgroepen in

op geselecteerd.

principe niet gegeven. In de groepen 3 en 4 kan
er incidenteel als de leerkracht dat nodig acht

Wanneer de ontwikkeling wat minder vanzelf-

huiswerk worden meegegeven of gevraagd wor-

sprekend verloopt, bieden we hulp. Wie moeite

den om thuis te oefenen met lezen. In de groepen
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5 t/m 8 is huiswerk structureel. Hiervoor dienen

ring maken als bijvoorbeeld het leestempo van

de leerlingen vanaf groep 6 dan ook zelf een

een leerling (te) laag ligt.

agenda aan te schaffen. Door middel van agendagebruik weet u als ouder ook wat uw kind voor

In groep 6, 7 en 8 volgt ook na elk hoofdstuk een

huiswerk mee heeft gekregen. Hierdoor kunt

toets. Leerlingen mogen ook thuis leren. De drie

u uw kind dan ook makkelijker ondersteunen.

boeken worden in het begin van het jaar door de

Alleen voor wat betreft de zaakvakken mogen

leerlingen gekaft met eigen kaftpapier. Het boek

vanaf groep 6 de leerboeken mee naar huis wor-

en eventueel ook het werkschrift mogen in de

den genomen.

week van de toets mee naar huis in een stevige
tas. Het boek moet terug naar school op de dag

Met zaakvakken bedoelen we de vakken Aard-

van de toets. In december en juli controleren

rijkskunde (Meander), Natuuronderwijs (Naut)

wij de boeken op netheid. Het is dus van belang

en Geschiedenis (Brandaan). In groep 5 wordt

dat uw kind altijd het boek meeneemt. Eventu-

voor het eerst kennis gemaakt met deze vakken.

ele schade aan het boek wordt in overleg met u

De bedoeling is dat de leerlingen deze toetsen

verrekend.

kunnen maken door goed mee te doen tijdens de
les. In groep 5 hoeft er nog niet thuis geleerd te

Bij alle overige vakken worden dus geen boeken

worden. De boeken gaan dus nog niet mee naar

meegegeven. Het huiswerk zal hier in een ande-

huis. De leerkracht kan evenwel een uitzonde-

re vorm (kopieën etc.) worden aangeboden.
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Hoofdstuk 5: De ouders
ouderraad van de Willibrord. Het huishoudelijke

5.1 Ouderraad
Op onze school is een ouderraad (OR) aanwezig.
Deze werkt samen met het schoolteam ideeën
en plannen uit voor diverse schoolse activiteiten
zoals sportdag, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval,

reglement en de statuten liggen ter inzage op
school.
Schooljaar

Innen

Groep 1 & 2 Groep 3 t/m 7 Groep 8

2017-2018 Okt ‘17

€ 45,00

€ 90,00

€ 70,00

2018-2019 Okt ‘18

€ 45,00

€ 90,00

€ 70,00

Pasen, schoolreisje, kleuterfeest, de open dag,
oud papier, schoolfotograaf, etc. Als het schoolteam een draaiboek van de activiteiten heeft sa-

Bestuur van de ouderraad

mengesteld, zorgt de ouderraad voor de inkoop

Voorzitter:

Sandra Kerkvliet

van de benodigde materialen, prijzen, eten en

Vice-voorzitter:

Ries Pisa

drinken. Zij zorgen voor de verdere organisatie

Penningmeester:

Ben de Kruijf

van de activiteiten buiten de klassen om, met

Secretaris:

Bianca van Lieshout

eventuele hulpouders.
Deze samenstelling kan jaarlijks op de ALV verDe ouders van de ouderraad instrueren de

anderen. De ALV wordt jaarlijks gehouden in

hulpouders die door het schoolteam zijn ge-

oktober. De agenda en notulen van deze verga-

vraagd voor de activiteiten.

dering kunt u op de website terugvinden. Voor
de exacte datum verwijzen we u graag naar de

Zonder de hulp van hulpouders kunnen de
activiteiten niet plaatsvinden.

jaarkalender of kunt u mailen naar:
ouderraad@rkbswillibrord.nl.

De ouderraad organiseert eenmaal per jaar een
algemene ledenvergadering (ALV). In deze vergadering legt de ouderraad verantwoording af
over het gevoerde beleid en het ﬁnanciële overzicht wordt gepresenteerd. In deze vergadering

5.2 Ouderparticipatie en
ouderbetrokkenheid

worden ook de nieuwe leden benoemd die het

Ouders kunnen op verschillende manieren be-

jaar de ouderraad gaan versterken. Ook de vrij-

trokken zijn bij het onderwijs van hun kind. We

willige ouderbijdrage wordt in deze vergadering

maken onderscheid tussen ouderbetrokkenheid

elk jaar weer opnieuw vastgesteld.

en ouderparticipatie.

Op dit moment bedraagt de vrijwillige ouderbij-

Er is sprake van ouderbetrokkenheid wan-

drage 45 euro per jaar. Daarnaast betaalt u vanaf

neer uit het gedrag van ouders blijkt dat zij

groep 3 voor uw kind 20 euro voor schoolreis en

zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de

25 euro voor het sparen voor het kamp. Momen-

schoolontwikkeling van hun kinderen (Vries,

teel zijn we nog bezig met het invoeren van deze

2010). Het gaat om (emotionele) betrokkenheid

spaarbijdrage, waardoor de leerlingen in groep

bij de ontwikkeling van hun kind, bij de school

8 een aangepast bedrag betalen. Hieronder een

en de leerkracht. De ouders tonen belangstel-

overzicht zoals de komende jaren geïnd gaat

ling, scheppen voorwaarden voor het huiswerk

worden, mits de bedragen niet wijzigen.

maken en begeleiden hun kind daarbij zo nodig.

Een en ander is vastgelegd in de door de N.K.O.

Maar ook bezoeken zij ouderavonden, en tonen

goedgekeurde statuten d.d. 20-11-1998 voor de

zij respect voor de leraar. Kortom: ouderbetrok-
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kenheid gebeurt vooral thuis, maar er vindt ook

activiteiten proberen wij zoveel mogelijk via

een deel op school plaats.

Digi DUIF (het digitale communicatiesysteem
van de school) te laten verlopen. Daarnaast zijn
er binnen de school verschillende “organen”
waarbinnen u als ouder kunt functioneren. We
kennen op school de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. Mocht u hiervoor interesse hebben, kunt u altijd bij ouders uit de OR en/of MR
informatie inwinnen. Zie daarvoor paragraaf 5.1
en 5.6 in deze schoolgids.

5.3 Oudercontacten
Aan het begin van de schoolcarrière van de leerling is er veelvuldig contact met de ouders. Bij
Van groot belang achten wij dat ouders en leer-

de kleuters vindt er een intakegesprek plaats

krachten met elkaar in gesprek blijven over de

tijdens de wenperiode. Na ongeveer 6 weken

ontwikkeling van het kind. Wanneer bepaalde

vindt er nog een gesprek plaats over de bevin-

zaken niet optimaal verlopen betreffende uw

dingen van de afgelopen periode. Wanneer u

kind of wanneer u vragen heeft over zaken in de

uw kind brengt/haalt, is er gelegenheid om een

klas, worden de volgende stappen gevolgd om

korte boodschap aan de leerkracht door te geven.

dit te waarborgen:

Uiteraard willen wij graag op tijd beginnen met
de lessen. Voor wat langere of meer diepgaan-

1.

Er vindt een gesprek plaats met de betref-

de gesprekken hebben wij dan ook graag dat u

fende leerkracht(en). Een stap naar de di-

een afspraak maakt met de leerkracht buiten

rectie, zonder eerst met de leerkracht zelf

de schooltijden om. De school organiseert een

gesproken te hebben, is niet mogelijk.

algemene informatieavond aan het begin van

2. Mocht u er met elkaar niet uitkomen, dan

het schooljaar, waarin de groepsleerkracht(en)

volgt er een gesprek met de ouder(s)/ver-

per groep uitleg geven over allerlei praktische

zorger(s), de betrokken leerkracht(en) én de

zaken en het inhoudelijke programma voor het

directeur.

aanstaande schooljaar.

Bij ouderparticipatie gaat het om actieve deel-

Ook vinden er in het begin van het schooljaar

name van ouders aan activiteiten op school. Dit

startgesprekken plaats. Hierin maken ouders

kan variëren van helpen bij knutselactiviteiten

en leerkracht(en) nader kennis met elkaar en

in de groepen (bijvoorbeeld voor de activitei-

kunnen ouders informatie delen die het mede

tenmiddagen), repareren of schoonmaken van

mogelijk maakt om een goede start van het

materialen, het begeleiden naar excursies etc.

schooljaar te realiseren. Daarnaast vinden rapportavonden of 10-minutengesprekken plaats

Op de Willibrord kunnen de ouders zich per

waarin informatie wordt uitgewisseld over de

activiteit aanmelden. Berichten daaromtrent

ontwikkeling van uw kind. In de gang hangt-

ontvangt u via “Het Willibrord Nieuws”, de

naast alle klassendeuren een whiteboard waarop

whiteboards bij de lokalen, de klassenouder

door de leerkracht(en) speciﬁeke groepsinfor-

en/of de groepsleerkracht. Inschrijvingen voor

matie wordt geschreven.
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De ervaring leert ons dat het contact met ouders

iedere groep vullen 1 of 2 ouders de rol van klas-

van de “oudere” leerlingen minder is, omdat

senouder in. Jaarlijks wordt er bij de informa-

deze leerlingen zelfstandig naar school komen.

tieavond door de leerkracht(en) gevraagd welke

Ook bij deze leerlingen blijft het belangrijk dat

ouders zich beschikbaar stellen voor de rol van

er contact is tussen de leerkracht en de ouders.

klassenouder. Afhankelijk van de animo, maakt
de leerkracht een keuze. Hierbij is het van belang dat de rol van klassenouder kan rouleren,
zodat zoveel mogelijk ouders met belangstelling
deze rol een jaar in kunnen vullen. De klassenouder(s) fungeren als tussenpersoon voor de
leerkracht naar de overige ouders van de groep
en omgekeerd. Leerkrachten spreken activiteiten door met de klassenouder(s) en vragen hen,
indien gewenst, het voortouw te nemen bij het
organiseren van hulp.

5.5 Informatie aan (gescheiden)
ouders
Ouders bezitten volgens de Wet gezamenlijk ouderlijk gezag over hun minderjarige kind(eren).
Volgens diezelfde wet is de school verplicht de
ouders op de hoogte te houden van de algemene
gang van zaken op school en van het functioneren en de vorderingen van de leerling. Ouders
hebben recht van inzage in alle informatie, documenten, rapporten, onderzoeksverslagen e.d.
over hun kind. De school mag geen informatie
achterhouden of gegevens zonder toestemming
Bij de ingangen van onze school is op de prik-

van de ouders aan derden bekend maken.

borden een ruimte vrijgemaakt waar informa-

In de meeste gevallen wonen vader, moeder en

tieve zaken worden vermeld. Tevens ontvangt u

kind(eren) in hetzelfde huis bij elkaar en komt

maandelijks onze nieuwsbrief “Het Willibrord

de informatie over school en kind d.m.v. brie-

Nieuws” via Digi DUIF.

ven, rapporten, ouderavonden, gesprekken e.d.
vanzelf bij de belanghebbenden terecht.
Mocht u meer over dit onderwerp willen weten

5.4 Klassenouders

kunt u dit bij de directie opvragen.

Op de Willibrord is jaarlijks sprake van een groot

5.6 Medezeggenschapsraad (MR)

aantal activiteiten die mede mogelijk gemaakt
worden door de inzet van vele ouders. Om de
inzet van de ouders soepel te laten verlopen,

Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?

zijn de klassenouders in het leven geroepen. In

De MR heeft als taak alle beleidszaken waarbij de
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school betrokken is door te spreken. De MR heeft
in sommige zaken adviesrecht en in sommige
zaken instemmingsrecht. Deze rechten zijn bij

5.7 Verlofregeling

wet vastgesteld. Indien u dit wenst kunt u een
gedeelte van de vergaderingen als toehoorder

Vanaf 5 jaar zijn de leerlingen leerplichtig. De

bijwonen. Onze MR is ook vertegenwoordigd in

leerlingen worden alle schooltijden op school

de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

verwacht. Bij ziekte van uw kind kunt u ‘s mor-

(GMR) van alle scholen die behoren bij de Lau-

gens tussen 8.00 en 8.20 uur de school bellen om

rentius Stichting. De GMR bespreekt voorname-

uw zoon/dochter ziek te melden. Een extra dagje

lijk alle bovenschoolse aspecten van het beleid.

vrij kunt u schriftelijk 4 weken van te voren (behalve bij calamiteiten) bij de directie aanvragen

Bevoegdheden van de MR

via het verlofformulier dat u bij de directie of in

Voor bepaalde zaken, moet het schoolbestuur de

de informatierekjes in de gangen kunt verkrijgen.

mening van de MR vragen voordat een besluit
kan worden uitgevoerd. De MR heeft voor die in

Alleen in de volgende situaties kan de directie u

de WMS omschreven kwesties twee “inspraak-

toestemming verlenen voor verlof:

bevoegdheden”: instemmingsrecht en advies-

•

Verhuizing van het gezin naar een andere
gemeente, maximaal 2 dagen.

recht. In de WMS staat dus beschreven voor
welke kwesties het schoolbestuur de MR moet

•

Gezinsuitbreiding, maximaal 1 dag verlof.

raadplegen: het is immers niet zo, dat voor alles

•

Ernstige ziekte, overlijden van bloedverwanten of hun partners.

de inspraak van de MR vereist is. Afhankelijk
van de kwestie waar het om gaat, heeft de MR

•

Bij eerste graad (ouders) maximaal 4 dagen.

het recht om het schoolbestuur te adviseren en

•

Bij tweede graad familie (broers, zussen of
grootouders) maximaal 2 dagen.

in sommige kwesties is het niet alleen advies,
maar heeft het schoolbestuur de instemming

•

neef, overgrootouders) 1 dag.

van de MR nodig om een besluit te kunnen uitvoeren.

Bij derde graad familie (oom, tante, nicht,

•

Huwelijk van familie, (eerste, tweede en
derde graad), 12½- 25- 40- 50-jarig hu-

Samenstelling

welijksfeest en ambtsjubileum van familie

De MR bestaat uit een oudergeleding en een

(eerste en tweede graad) binnen Bergschen-

leerkrachtengeleding. Voor de exacte samen-

hoek 1 dag, daarbuiten 2 dagen.

stelling verwijzen we u naar de website.

•

Bij andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen.

Voorzitter: Dave Middelburg
Secretaris: Marlous van Vliet

Wanneer door de speciﬁeke aard van het beroep
van één van de ouders het gezin niet tenminste

Uw mening

twee weken tijdens de schoolvakantie met va-

Uw mening stellen wij zeer op prijs. U bent

kantie kan, dan kan de directie voor ten hoogste

daarom altijd van harte welkom om bij onze

tien dagen de leerling vrij geven. Het verzoek

vergadering aanwezig te zijn als toehoorder.

dient dan vergezeld te gaan van een onderte-

Op de website kunt u de data vinden van onze

kende werkgeversverklaring. In de eerste 2 we-

vergaderingen. Op de website van de school

ken van het schooljaar is het niet mogelijk om

worden ook de notulen van de MR-vergaderin-

verlof te verlenen.

gen geplaatst. Mocht u interesse hebben in onze
agenda, dan kunt u deze altijd opvragen bij onze

Bij het begrip “speciﬁeke aard van het beroep”

secretaris of via mr@rkbswillibrord.nl.

dient met name te worden gedacht aan seizoens-
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gebonden werkzaamheden, resp. werkzaam-

De klachtenregeling is een wettelijk verplichte

heden in bedrijfstakken die een piekdrukte

regeling als aanvullend instrument op de be-

kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk

staande inspraakmogelijkheden. Ouders, ver-

onmogelijk is om in die periode een vakantie op

zorgers, voogden en personeelsleden kunnen

te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn

klachten indienen over gedragingen en beslis-

(en/of worden aangetoond) dat een vakantie

singen van het bestuur en het personeel.

in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts

De klachtenregeling werkt als volgt:

het gegeven dat gedurende de schoolvakanties

Op elke school is een contactpersoon aangesteld.

een belangrijk deel van de omzet wordt behaald

Bij ons op school is die persoon de directeur. De

is onvoldoende.

taak van de contactpersoon is om een klacht aan
te horen. Indien nodig verwijst de contactper-

De leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie

soon de klager naar de leerkracht of het bestuur.

onder schooltijd vrijwel onmogelijk is.
De contactpersoon kan de klager doorverwijzen

Alle verloven die niet binnen de bovengenoemde toegestane situaties vallen,
mogen en zullen door ons dus ook niet
gehonoreerd worden. Deze verloven
zullen als ongeoorloofd worden aangemerkt op het verlofformulier. Mocht u
desondanks toch verlof opnemen, dan
zal uw formulier worden doorgestuurd
naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Bergschenhoek.

naar de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is aangesteld voor beide Laurentius-scholen in Bergschenhoek. Hij hoort de
klacht aan en probeert door bemiddeling tot
een oplossing te komen. Hij begeleidt de klager
desgewenst bij de verdere procedure en verleent
bijstand bij het doen van aangifte.
Deze vertrouwenspersoon is:
Dhr. J.M. van Ochten tel. 010- 5113202.
Indien u nadere informatie wenst over de klachtenregeling kunt u op onze website de regeling

5.8 Klachtenregeling

inzien. De vertrouwenspersoon kan bepalen dat
een klacht neergelegd wordt bij de Stichting
Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs

Er zijn soms zaken waarmee ouders het niet

(GCBO).

eens zijn. Dit kunnen onderwerpen zijn van
organisatorische aard, gebeurtenissen omtrent

Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor

vorderingen van hun kind, aangelegenheden die

informatie over de GCBO, de (klachten)proce-

leerkrachten aangaan etc.

dures, de samenstelling van de commissies, de
wet- en regelgeving en de jurisprudentie. Indien

Voor de leerkrachten en leerlingen is het be-

u vragen heeft, staan de secretarissen van deze

langrijk dat deze zaken direct gemeld worden

commissie u graag te woord. Zij zijn te bereiken

bij de leerkracht, bouwcoördinator van de be-

via één telefoonnummer, postadres en e-mail-

treffende bouw of directie afhankelijk van de

adres:

aard en de ernst. U kunt altijd met één van deze
personen een afspraak maken, wij vinden het

Postbus 82324

belangrijk om elkaar te spreken om te voorko-

2508 EH Den Haag

men dat klachten een eigen leven gaan leiden in

070-3861697

gesprekken op het schoolplein.

info@gcbo.nl
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Voor meer informatie verwijzen wij u door naar
de directie.

5.9 Onderwijsinspectie

In de afgelopen jaren is het gebruik van de
Alle scholen in Nederland staan onder toezicht

Snappet-tablets steeds verder uitgebreid bin-

van de Onderwijsinspectie. Deze instantie con-

nen de Willibrord. Sinds dit schooljaar werken

troleert de kwaliteit van de scholen. Onze school

de groepen 3 t/m 8 hiermee. Met de uitbreiding

is in de afgelopen jaren drie keer bezocht door

van het aantal tablets binnen de school neemt

de inspecteur. De resultaten van deze positief

ook de kans op een ongelukje, waarbij de tablet

verlopen onderzoeken kunt u vinden op de site

beschadigd kan raken, toe. Als de oorzaak van

van de Onderwijsinspectie. Voor vragen kunt u

de beschadiging voornamelijk ligt bij school,

de Onderwijsinspectie telefonisch bereiken on-

zullen we de verzekering van school hiervoor

der nummer: 0800-8051.

inschakelen. Ligt de oorzaak van de schade bij

De website van de inspectie is:

de leerling, dan zullen wij u als ouders vragen

www.onderwijsinspectie.nl.

om hiervoor uw aansprakelijkheidsverzekering
in te schakelen.

5.11 Vervoer van kinderen
met de auto
De basisregel is dat alle kinderen kleiner dan 1,35
meter zowel voorin als achterin een geschikt en

5.10 Verzekeringen /
Aansprakelijkheid

goedgekeurd kinderzitje of zitverhoger moeten

De Willibrord heeft een verzekeringspakket

Er mogen niet méér passagiers vervoerd worden

afgesloten, onder andere bestaande uit een

dan er gordels beschikbaar zijn.

ongevallenverzekering

en

gebruiken. Anderen moeten de veiligheidsgordel gebruiken.

een

aansprake-

lijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij
schoolactiviteiten

(leerlingen,

personeel

en

vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft
recht op een (beperkte) uitkering indien een

5.12 Gebruik mobiele telefoons
op school

ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn

In samenspraak met de Medezeggenschaps-

de geneeskundige en tandheelkundige kosten

raad hebben wij besloten dat leerlingen op de

gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen

Willibrord hun mobiele telefoon niet aan mo-

verzekering van de betrokkene geen dekking

gen hebben op school. Ook niet op ‘trilstand’.

biedt. Bijvoorbeeld door eigen risico. Materiële

Dit geldt zowel in het schoolgebouw als op de

schade (kapotte brillen, ﬁetsen etc.) valt niet

speelplaatsen onder schooltijd. Bij calamiteiten

onder deze dekking. De aansprakelijkheidsver-

kan een leerling gebruik maken van de school-

zekering biedt zowel de school zelf als zij die

telefoon. Ouders kunnen de school ook altijd via

voor de school actief zijn dekking tegen schade-

dat nummer bereiken om iets door te geven.

claims ten gevolge van onrechtmatig handelen.

Leerlingen met een mobiel in hun bezit tijdens
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schooltijd, moeten de mobiel vóór schooltijd

moeten daarover afspraken gemaakt worden in

inleveren bij de leerkracht. Er is daarvoor een

een verwerkersovereenkomst, die op bestuurs-

bakje beschikbaar in het leslokaal. Na schooltijd

niveau wordt afgesloten.

kunnen de leerlingen hun mobiel weer uit het

voor Basispoort (digitale leermiddelengebruik),

bakje ophalen. Het afgeven gebeurt op eigen

ESIS (leerlingadministratiesysteem) en CITO

verantwoordelijkheid (inzake schade en verlies/

(leerlingvolgsysteem). Een lijst van leveranciers

diefstal) van de leerling (verantwoordelijke ou-

en bedrijven die persoonsgegevens verwerken

der). De school (leerkracht) kan niet aanspra-

en waarmee verwerkersovereenkomsten zijn

kelijk voor schade, verlies en/of diefstal worden

afgesloten wordt op bestuursniveau up to date

gesteld. Wanneer een leerling een mobiel in

gehouden en ligt ter inzage bij de directie.

eigen beheer houdt onder schooltijd en hij/zij er

Het model verwerkersovereenkomst, dat in ge-

storende activiteiten mee verricht, zal de mobiel

bruik is, maakt deel uit van het Convenant Di-

in beslag worden genomen. De leerkracht over-

gitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0 (maart

legt daarna met de ouders de vervolgstappen.

2018), een initiatief van o.a. de PO- en de VO-

Een leerling mag dus wel een mobiele telefoon

Raad.

Dat geldt b.v. o.a.

meenemen, maar niet gebruiken op school.
In schooljaar 2018-2019 wordt overgegaan naar
nummervoorziening voor de leerlingen. Daarbij
krijgen de leerlingen een nummer voor het gebruik van digitale leermiddelen, dat niet meer
herleidbaar zal zijn 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

5.13 Privacy wetgeving

•

vragen
•

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG ingegaan, een priva-

•

gevens. Binnen de AVG worden school en be-

in de beperking van de hoeveelheid en het
soort gegevens dat wij verwerken

•

landen van de Europese Unie op dezelfde manier
geregeld. Ook scholen verzamelen persoonsge-

in de grondslag waarop de gegevens worden
verwerkt

cywet die geldt in heel Europa. Dankzij de AVG
is de bescherming van persoonsgegevens in alle

in het doel, waarvoor wij de gegevens op-

in de verantwoording naar betrokkenen over
het gebruik van hun persoonsgegevens

•

in de juistheid en actualiteit van de te verwerken persoonsgegevens.

stuur gezien als ‘verwerkersverantwoordelijke’.
Dat betekent dat de school bepaalt waarom de

Voor u verandert in die zin meer dat wij u soms

school de persoonsgegevens verzamelt, hoe dat

meer moeten vragen b.v. om toestemming voor

gebeurt en hoe deze worden verwerkt.

het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en ﬁlm).
Wij moeten dat jaarlijks doen en soms inciden-

Schakelt de school een partij in die namens de

teel om uw uitdrukkelijke toestemming te vra-

school iets met persoonsgegevens doet, dan

gen. Tevens moeten wij als school en stichting
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met iedereen, die uw gegevens verwerkt, ook

Binnen de stichting wordt gewerkt met een

met externe partijen (bijv. uitgeverijen, advi-

handboek voor alle privacyregels. De komende

seurs) een verwerkersovereenkomst sluiten,

maanden zullen aan de hand van dit handboek

zodat we verzekerd zijn van een juiste wijze van

alle scholen van de juiste informatie worden

omgaan met gegevens. Daarnaast zijn er ver-

voorzien. U wordt regelmatig op de hoogte ge-

plichte regels voor het al of niet bewaren van

houden. Mocht u vragen hebben, dan kunt u

uw gegevens.

contact opnemen met de directie van de school
of met de functionaris gegevensbescherming

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.
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van de Laurentius Stichting via tel. 015-2511440.

6
praktische zaken
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Hoofdstuk 6: Praktische zaken
gymschoentjes nodig die op school bewaard

6.1 Weekbeurt

worden. Zij gymmen in hun ondergoed. De
kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben zaalschoenen nodig en een t-shirt en broekje om in

In de groepen 3 t/m 8 komt u in alle groepen

te gymmen. Daarnaast is een handdoek nodig

het begrip ‘weekbeurt’ tegen. De weekbeurt

voor het douchen na de gymles. Het rooster

draagt aan het eind van elke dag zorg voor een

krijgt u door via de leerkracht.

aantal kleine klassentaken, zoals bijvoorbeeld:
plantjes water geven, computers afsluiten,
aanvegen klaslokaal, kasten netjes houden etc.
Om misverstanden te voorkomen: het gaat hier

6.3 Algemene schoolzaken

niet om regulier schoonmaakwerk, maar om
het opruimen en ordenen van de door de leer-

6.3.1

De groepen 1 en 2

lingen gebruikte materialen. De weekbeurt zal

In de kleutergroepen zitten leerlingen van groep

tussen de 5 en 10 minuten tijd kosten en alle

1 en 2 bij elkaar, in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar.

leerlingen komen evenveel keer aan de beurt.

De leerlingen blijven gedurende de kleuterpe-

Het achterliggende doel is de leerlingen ver-

riode in dezelfde groep. Op het moment dat uw

antwoordelijkheid bij te brengen voor de eigen

kind 4 jaar wordt, mag hij/zij naar school. In de

leef- en werkomgeving. Uiteraard proberen wij

weken voor de vierde verjaardag mag uw kind

wel rekening te houden met ‘de activiteiten van

komen wennen. Dit wordt gepland in overleg

het kind na school’. Wij zullen minimaal 1 week

met de ouders en de leerkracht(en) van uw

van tevoren bij uw kind aangeven wanneer hij

kind.

of zij weekbeurt heeft. De meeste leerkrachten
hebben een schema hangen waarop u kunt zien
wanneer uw kind deze weekbeurt heeft.

6.2 Gym
De kleutergroepen van de locatie Stampioen-

Om de leerlingen tijdens de kleuterperiode te

dreef en de locatie Groeneweg kunnen dagelijks

observeren en te registreren gebruiken we het

gebruik maken van de aanwezige speellokalen.

leerlingvolgsysteem ‘KIJK’. Dit is een instru-

Voor alle overige groepen zijn gymtijden in-

ment waarmee de ontwikkeling van 4 tot 6 jaar

geroosterd in sporthal ‘De Ackers’. Dit is een

nauwkeurig in kaart wordt gebracht. Met behulp

openbare gymzaal, dus geef geen waardevolle

van ‘KIJK’ verzamelen we op een systematische

spullen mee en liever geen deodorant spuitbus-

wijze informatie over de totale ontwikkeling

sen. De groepen 3 t/m 5 gaan hier wandelend

van kinderen. Het ontwikkelingsproﬁel in

naartoe. De groepen 6 t/m 8 aan de Stampioen-

‘KIJK’ bestaat uit: basisgegevens en ontwikke-

dreef gaan met de ﬁets. Alle groepen krijgen

lingslijnen. Op basis van deze informatie kun-

wekelijks een toestelles van een vakleerkracht.

nen wij inspelen op de ontwikkelingsbehoeften

Ook de spelles wordt veelal door de vakleer-

van de leerlingen door onze rol als leerkracht,

kracht gegeven, echter ook in een beperkt aan-

activiteiten, inrichting van speelleefomgeving

tal gevallen door de eigen (daartoe bevoegde)

hier op af te stemmen. ‘KIJK’ wordt twee keer

groepsleerkracht. De kleuters hebben canvas

per jaar digitaal ingevoerd en tijdens de 10
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minuten-gesprekken (nov/mei) met de ouders

Die kan gegeven worden door vader, moeder,

besproken.

maar ook bijvoorbeeld door oom, tante, etc.

Praktische informatie over de kleutergroepen

De overblijf maakt gebruik van een digitaal re-

ontvangt u bij aanvang van het schooljaar tij-

gistratiesysteem. Dit zorgt voor een efﬁciënte

dens de informatieavond of in de loop van het

en snelle uitvoering van de administratie van

schooljaar bij de start van uw kind.

de overblijf. Binnen dit systeem is overblijven
via een abonnement of een familiestrippenkaart

6.3.2

Voor de overige groepen

mogelijk. Er is één kaart voor het hele gezin,
waar de overblijfbeurten van alle kinderen van

Activiteiten

het gezin van afgeschreven worden. Het systeem

•

De activiteiten in de groepen 3 t/m 8 zijn

kan de gegevens inlezen vanuit het administra-

speciﬁek vastgelegd in een lesrooster. Voor

tiesysteem van de school. Vanuit het systeem

de vakgebieden en de gehanteerde methodes

kunnen mails gestuurd worden naar ouders,

verwijzen wij u naar paragraaf 1.8 van deze

bijvoorbeeld als het saldo van de strippenkaart

schoolgids.

op is. De meest recente tarieven kunt u terug

Een aantal keer per jaar is er voor de groepen

vinden op onze website.

•

1 t/m 8 een activiteitenmiddag.
•

Een schoolagenda is verplicht vanaf groep 6.

Indien uw kind in de loop van het jaar instroomt

•

Jaarlijks doen vele kinderen uit de groepen

dan betaalt u natuurlijk een evenredig bedrag.

6 t/m 8 mee aan het schoolvoetbaltoernooi

Het is niet mogelijk om de vaste dagen van een

bij CVV Berkel. Ook doen er verschillende

abonnement eenmalig te wisselen met een an-

kinderen mee aan het zwemtoernooi en het

dere dag.

schaaktoernooi.
•
•

De groepen 3 t/m 7 gaan jaarlijks op school-

Voor de locatie Stampioendreef

reis.

IBAN: NL43 RABO 010.66.06.549

Groep 8 gaat op kampweek.

Voor de locatie Groeneweg
Praktische informatie betreffende de groep van
uw kind ontvangt u bij aanvang van het schooljaar tijdens de informatieavond.

6.4 Overblijven
Wij bieden de leerlingen de mogelijkheid om
onder begeleiding van overblijfkrachten over te
blijven. De groepen worden geclusterd zodat de
groepen een verantwoorde grootte hebben en er
rustig gegeten kan worden. De kinderen nemen
hun lunchpakketje mee en vanuit school wordt
gezorgd voor een stuk fruit of groente.
Het overblijven is er voor de ouders en wordt
begeleid door ouders; extra hulp is altijd nodig.
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IBAN: NL33 RABO 010.55.56.122

De familiestrippenkaart blijft bestaan tot het

zetten met stofzuigen, wassen van alle kleding

laatste kind van het gezin de school verlaat.

enz. Ook hiervan is geen enkel bewijs dat dit

Eventueel openstaand saldo krijgt u dan retour.

bijdraagt aan de behandeling.

Voor eventuele vragen of als u geïnteresseerd

Samenvatting

bent om overblijfkracht te worden, kunt u te-

•

recht bij de overblijfcoördinatoren, de website
van de school, de leerkracht van uw kind of stuur

le om grote uitbraken te voorkomen
•

een e-mail met uw vraag. Ook het overblijfreglement kunt u op de website terugvinden.
overblijven@rkbswillibrord.nl

preventie; informeren en periodieke controbehandeling; kammen met luizenkam evt.
behandelen met chemische middelen

•

wassen stofzuigen enz. thuis geen toegevoegde waarde

De overblijfcoördinatoren:

www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/

Ingrid Kolk

Wat_kun_je_tegen_hoofdluis_doen

Locatie Stampioendreef

www.ggdgezondheidsinfo.nl/
dossiers.asp?regioid=&dossierid=42

Irene van den Bulk
Miranda Kuiper

Wij maken op school wel gebruik van een luizen-

Sanaa Boumadian

zak. Hoewel deze interventie omstreden is m.b.t.

Locatie Groeneweg

hoofdluis vinden wij het wel zo opgeruimd staan
bij de kapstokken. Na iedere vakantie wordt er
door de klassenouders een luizencontrole gere-

6.5 Luizenprotocol

geld.

In 2011 is door het RIVM een nieuwe beleids-

6.6 Sponsoring

richtlijn rondom hoofdluis geschreven. Er is
daarin naar diverse studies gekeken over het effect van maatregelen die tot dan toe geadviseerd

Voor zover van toepassing zullen de gelden die

werden.

wij ontvangen via sponsoring en donatie worden
besteed volgens de geldende richtlijnen zoals

De belangrijkste interventie om een hoofdluis

vastgelegd in het convenant d.d. februari 1997.

uitbraak op een school te voorkomen is nog al-

U kunt natuurlijk altijd contact met de directie

tijd de periodieke controle die bij ons wordt uit-

opnemen als u de school op enige wijze ﬁnan-

gevoerd in de eerste week na een schoolvakantie

cieel of materieel wilt ondersteunen. Uiteraard

door ouders.

stellen wij persoonlijke en/of bedrijfsmatige
sponsoring in de vorm van materialen en dien-

Na het constateren van luis bij de controle is de

sten ook bijzonder op prijs.

meest belangrijke interventie het kammen van
de haren met een luizenkam. Het gebruik van
chemische producten die overal te koop zijn kan
aan de bestrijding wat toevoegen, maar dit effect

6.7 Jarig

is minimaal en resistentie is mogelijk. Kammen
is primair het belangrijkste middel.

Als uw kind jarig is, vieren we feest. Natuurlijk

Tevens wordt overal nog geadviseerd om bij het

mag uw kind trakteren. Wij stellen het op prijs

ontdekken van luis het huis volledig op de kop te

als u een gezonde traktatie meegeeft.
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In de kleutergroepen wordt de jarige extra in het

4 t/m 8 gebruiken daar de sportvelden van BCVB

zonnetje gezet. De jarige mag een beetje later de

voor. De groepen 1 t/m 3 blijven bij school en

klas betreden, waarna hij/zij wordt toegezongen

gebruiken de speelplaatsen of de sporthal.

door de groep. De ouders mogen hier ook getui-

De Koningsspelen vinden plaats op de laatste

ge van zijn. De vierde verjaardag vieren we nog

vrijdag voor de meivakantie en hebben meer een

niet op school. In de groepen 4 t/m 8 wordt de

spelletjeskarakter. Doordat de groepen waarin

verjaardag kort gevierd tijdens het eet- en drink-

de spelletjes worden gespeeld gemengd zijn sa-

moment. De ouders zijn hier dan niet meer bij.

mengesteld (groep 1 t/m groep 8), draagt deze
dag ook bij aan het ‘Willibrord-gevoel’ van de
kinderen. Zowel bij de sportdag als bij de Ko-

6.8 Schoolreis

ningsspelen kunnen wij de hulp van ouders,
oppas, opa, oma enz. goed gebruiken!

Tegen het eind van het schooljaar gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. Data kunt u vinden
in de jaarkalender. De ouderraad vraagt hiervoor

6.11 Muzische vorming

een aparte bijdrage. De hoogte van dat bedrag
wordt vastgesteld op de ALV. De schoolreis-

Iedere groep gaat een aantal keer per jaar naar

commissie zoekt een leuke bestemming uit en

een voorstelling uitgekozen door de Stichting

de leerkrachten zoeken ouders uit, die graag

Muzische Vorming Bergschenhoek. Het kan een

meegaan voor de begeleiding. De kosten voor de

dans-, toneel- of muziekvoorstelling zijn. De

schoolreis worden door de OR automatisch ge-

voorstellingen worden gehouden in Het Spec-

incasseerd. Hoogte van dat bedrag en de datum

trum achter sporthal De Ackers aan de Groene-

van incasso worden vermeld in het Willibrord

weg of in de Driesprong.

Nieuws.
Lijkt het u leuk te helpen met het uitzoeken van
de voorstelling, geef het dan door aan de leer-

6.9 Kleuterfeest

kracht.

De kleuters gaan nog niet op schoolreis. Zij

6.12 Werkweek/musical

hebben in plaats daarvan een kleuterfeest in
juni. Aan de hand van een thema wordt dan een
gezellig feest georganiseerd. Dit vindt plaats

Als afsluiting van de basisschooljaren wordt er

in en om de school. We hebben daar hulp van

voor de leerlingen van groep 8 een werkweek

veel ouders (opa, oma of oppas) bij nodig. Alle

georganiseerd. Het is een week vol activiteiten

informatie betreffende het kleuterfeest wordt

waaraan, zoals oud-leerlingen melden, goede

tijdig vermeld in het Willibrord Nieuws en via
Digi DUIF.

6.10 Sportdag
Ieder jaar houden wij met alle groepen een sportdag in het begin van het schooljaar. De groepen
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herinneringen worden bewaard. De eigen bij-

wij over zo’n netwerk. Binnen de Laurentius

drage voor dit kamp bedraagt € 150,-. De ouder-

Stichting is het systeembeheer, de inkoop, de

raad legt het resterende bedrag bij. De ouderraad

afschrijving van de computers en het onderhoud

int dit bedrag middels automatische incasso.

centraal geregeld. De leerlingen kunnen werken

Het bedrag wordt vanaf groep 3 gespaard met

met veel methode gebonden en methode onder-

€ 25,- per jaar.

steunende programma’s.

Mocht uw kind door ziekte of verandering van

Alle groepen hebben de beschikking over een

school niet mee kunnen gaan op schoolkamp,

elektronisch schoolbord: een zogenaamd touch-

dan kunt u alleen middels een annuleringsver-

screen. Dit touchscreen is aangesloten op een

zekering restitutie van de kampbijdrage aanvra-

computer en vervangt het traditionele krijtbord.

gen. Die annuleringsverzekering dient u wel zelf

Ook in de kleutergroepen wordt gewerkt met

af te sluiten. De ouderraad kan in zo’n geval, na

een digitaal touchscreen.

de door u gedane storting van de ouderbijdrage,
helaas geen geld restitueren vanwege de reeds

Al een aantal jaar werken wij met Snappet:

gemaakte reserveringskosten.

leerlingen werken dan bij enkele vakken op een
eigen tablet in plaats van in schriften of werk-

Aan het eind van het schooljaar verzorgen alle

boekjes. Snappet wordt gebruikt in de groepen 4

groepen 8 een eigen musical, daarnaast is er

t/m 8. Op de tablets werken wij voor de vakken

voor alle groepen 8 een gezamenlijk eindfeest.

taal, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Alle
overige vakken worden in schriften en werkboeken verwerkt.

6.13 Computers

De leerkracht geeft de gewone lesinstructie
met behulp van het touchscreen. De verwer-

Computeronderwijs speelt een grote rol. Op dit

king (opgaven) doet de leerling echter via de

moment kunnen alle groepen gebruik maken

tablet en niet meer in een schrift. De leerling

van computers en tablets die allen aangesloten

ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed

zijn op ons netwerk. Op elke locatie beschikken

heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de
opdracht meteen verbeteren. Directe feedback:
niet meer wachten tot de leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je
het goed of fout doet. Dit is een enorm verschil
in vergelijking met het werken in schriften en/
of werkboeken.
De leerkracht kan via de leerkracht-computer
meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt
door de leerlingen. De leerlingen zijn met naam
te zien op de computer. Achter de naam ziet de
leerkracht of een opdracht goed of fout gemaakt
is. Rood is fout, groen met rode streep dan heeft
de leerlingen er meer dan 1 keer voor nodig gehad en groen is in 1 keer goed. Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met
de leerstof. Stel dat er een bepaalde opdracht
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worden deze groepsbibliotheekjes aangevuld
met boeken uit het kinderboekenweekpakket.
Lezen is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Een goed aanbod van aantrekkelijke
boeken draagt hier zeker zijn steentje aan bij.

6.15 Oud papierophaal
Iedere tweede donderdag van de maand.
Door de enorme inzet van sommige ouders
(vooral de vaders) van onze leerlingen en zelfs
van sommige oud-leerlingen is het oud papier
ophalen een begrip geworden. Door deze extra
inkomsten kunnen wij extra materialen aandoor veel leerlingen fout wordt gemaakt kan de

schaffen voor de leerlingen, zoals software,

leerkracht deze opdracht nogmaals klassikaal

materiaal om buiten te spelen, boeken voor de

uitleggen.

bibliotheek, kortom allerlei middelen die niet
gesubsidieerd worden. Wij zijn enorm trots op

Op de Willibrord hebben wij de beschikking

deze werkgroep! Natuurlijk kunnen wij altijd

over meerdere programmeermogelijkheden en

hulp gebruiken, want u weet: Vele handen ma-

materialen. Met het programmeren en het leren

ken licht werk. Meer informatie is te verkrijgen

omgaan met 21e eeuwse vaardigheden worden

bij de ouderraad.

de kinderen gestimuleerd in het probleemoplossend denken, het creatief denken en handelen, als ook het omgaan met mediawijsheid. Het
gebruik van deze materialen wordt in de klassen

6.16 Lege batterijen

gestimuleerd en zoveel mogelijk aan het lesmateriaal toegevoegd of tijdens de activiteitenmid-

Al meer dan 10 jaar

dagen ingezet.

halen wij lege batterijen op in onze
school. Mocht u lege

6.14 Bibliotheek

batterijen

hebben,

geeft u ze dan mee
naar school en gooi

De jeugdbibliotheek van bibliotheek Oostland

ze

in

de

speciale

is in de Driesprong gevestigd, hier maken we

batterijenbak.

met de school dan ook dankbaar gebruik van. De

bak staat op alle lo-

school en de bibliotheek kunnen zo structureel

caties op een centrale

samenwerken op het gebied van taalontwikke-

plaats. Wij ontvangen

ling, leesbevordering en mediawijsheid.

voor de batterijen een

Deze

bepaald bedrag. HierDaarnaast beschikt de Willibrord over een eigen

voor zal voor de leer-

collectie leesboeken. Per groep is er een aanbod

lingen een extraatje

van leesboeken in het lokaal te vinden. Jaarlijks

gekocht worden.

56

van de activiteitenmiddagen is dat er groeps-

6.17 Open podium

doorbroken (groep 3 t/m 8) creatieve activiteiten plaatsvinden, in groepjes van maximaal
zo’n 14 leerlingen, die normaal gesproken niet

Een aantal keer per jaar hebben wij een Open

in de reguliere handvaardigheidslessen aan bod

Podium. Op deze dag laten alle groepen iets zien

(kunnen) komen. Een aantal voorbeelden van

op het podium in De Driesprong. Dat kunnen

activiteiten die vorig jaar plaatsvonden zijn:

korte toneelstukjes, liedjes, dansjes etc. zijn.

koken, bord-beschilderen, solderen, ﬁguur-

Ook dit schooljaar kunnen, naast onze leerlin-

zagen, handwerken, bloempotten decoreren

gen, ouders komen kijken. Omdat de ruimte in

en vogelhuisjes timmeren. Hiervoor is de hulp

de zaal beperkt is hebben wij bij elke voorstel-

van creatieve ouders onontbeerlijk! U kunt zich

ling één groep aangewezen waarvan de ouders

hiervoor aanmelden bij de groepsleerkracht van

mogen komen kijken.

uw kind. De groepen 1 en 2 bieden hun eigen activiteiten aan en doen dit op dezelfde middagen

Om de voorstellingen in goede banen te leiden

het eerste uur.

hebben we vanuit eerder opgedane ervaringen
de volgende regels ingesteld:
•

Gezien de beperkte ruimte kan er slechts één
ouder per leerling toegelaten worden.

•

•

6.19 Tot slot

Omdat het de spelers erg aﬂeidt, kunnen
er helaas geen baby’s en/of peuters komen

Met deze schoolgids laten wij u zien hoe wij

kijken.

werken. Omdat het onderwijs zo veelomvattend

Wij verzoeken u om de zaal weer te verlaten

is, is dit maar een korte impressie van onze

zodra de laatste groep leerlingen klaar is,

school. Wij zijn volop in beweging en zullen dit

zodat de volgende groepen er weer snel in

blijven. Deze schoolgids wordt dan ook jaarlijks

kunnen.

bijgesteld.

Het schema van het Open Podium staat op de

Wij kunnen ons voorstellen dat u zelf wel eens

website. U bent natuurlijk welkom om een fo-

een kijkje wilt komen nemen. Woorden zijn im-

totoestel mee te nemen maar wilt u er dan wel

mers niet genoeg, het gaat om de praktijk. Een

voor zorgen dat het de leerlingen niet aﬂeidt.

kijkje als gast in een klas kan heel verhelderend

Wij verzoeken u om aan de zijkant van de zaal

werken. U bent als ouder dan ook van harte wel-

te wachten tot alle leerlingen zitten, dan kunt

kom. Maakt u hiervoor wel een afspraak.

u zien waar nog plaats vrij is. Wij hopen dat wij
met zijn allen op deze manier weer een aantal

Wij zien u graag komen!

hele leuke dagen zullen hebben. Aan het einde

Team RKBS Willibrord.

van het jaar is er de mogelijkheid om alle optredens op DVD/Blue ray aan te schaffen, hier
krijgt uw kind een bestelformulier voor mee.

6.18 Activiteitenmiddag
Vier keer per jaar wordt er een activiteitenmiddag gehouden voor alle groepen. De bedoeling
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De Willibrord Song
Willibrord Bergschenhoek, Willibrord

Spelling, gym, taal

Bergschenhoek,

Alles doen we samen

Top, Top, Willibrord, Top, Willibrord!

We doen het allemaal

Swag, vet lauw, cool

Een plek voor iedereen

Hey – ho, (top), Hey, Willibrord!

Techniek, drama, mega!

Hey (top) ho, swag, swag, hey, Willibrord, cool!

Vet, gaaf, chill,
Willibrord laat je horen!!

Refrein
Elke dag is anders,

Pittig en uitdagend,

Spelling, gym, taal

Plusklas, plusklas,

Alles doen we samen

Crea en zelfstandig,

We doen het allemaal

Plusklas, plusklas,
Presenteren, programmeren,

Een plek voor iedereen

Musical, toernooien,

Techniek, drama, mega!
Vet, gaaf, chill,

Samen op kamp

Willibrord laat je horen!!

Vind je het soms lastig
Of kom je er niet uit?

Leren lezen

Samen staan we sterk,

Taal en gym

“Ik kan het!” roep je luid.

Schrijven aan elkaar

Willibrord ….. Cool

We worden megaslim
Refrein
Kleuters lekker spelen

Elke dag is anders,

Dat doen ze met elkaar

Spelling, gym, taal

Dansen, springen, zingen

Alles doen we samen

We zijn er voor elkaar.

We doen het allemaal

Bo – ven – bouw,

Een plek voor iedereen

Leren doen we samen

Techniek, drama, mega!

Van en met elkaar

Vet, gaaf, chill,

Groep 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8,
Cool ……. Willibrord …… Cool!

Hey – ho, hey Willibrord
Hey (top) ho, swag, hey Willibrord

Refrein
Elke dag is anders,

Willibrord laat je horen!!

Via de website van de Willibrord kunt u een gezongen versie van ons schoollied beluisteren!
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Adressenlijst
RKBS Willibrord
Locatie Stampioendreef

Locatie Groeneweg

Stampioendreef 9

Groeneweg 125

2661 SR Bergschenhoek

2661 KV Bergschenhoek

010- 5299368

010-5210550

010- 5299373
willibrord@laurentiusstichting.nl
www.rkbswillibrord.nl

Bestuur secretariaat
Laurentius Stichting
Postbus 649
2600 AP Delft
015 – 2511440
www.laurentiusstichting.nl

Ouderraad secretariaat
Mevr. M. Kerkvliet
ouderraad@rkbswillibrord.nl

Medezeggenschapsraad secretariaat
Medezeggenschapsraad secretariaat
Postbus 31
2660 AA Bergschenhoek
010-5299368
mr@rkbswillibrord.nl

Overblijfcoördinatoren
Ingrid Kolk (locatie Stampioendreef)
Irene van den Bulk (locatie Groeneweg)
Miranda Kuiper
Sanaa Boumadian
overblijven@rkbswillibrord.nl

6
www.rkbswillibrord.nl
Waar we vanuit ieders talent elkaar stimuleren tot meer!

