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Voorwoord 
 
Fijn dat u geïnteresseerd bent in de St. Bonifaciusschool en dat u bereid bent onze 
schoolgids te lezen!  
 
De St. Bonifaciusschool is één van de 8 basisscholen in Wassenaar. De school is gehuisvest 
in een schitterend rijksmonument in het centrum van de gemeente en heeft een dorps 
karakter. Het prachtige gebouw biedt zowel binnen als buiten veel leef- en leerruimte voor de 
237 leerlingen (peildatum 1 oktober 2016).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  St. Bonifaciusschool 
 
 
Het team van de St. Bonifaciusschool heeft samen met de medezeggenschapsraad een 
duidelijk en compleet beeld getracht te schetsen van de school hetgeen is opgenomen in 
deze schoolgids. U zult informatie vinden over de dagelijkse gang van zaken, wat en hoe 
kinderen op de St. Bonifaciusschool leren en wat ouders en school van elkaar mogen 
verwachten. Wij hopen dan ook dat u de schoolgids ervaart als een bron van informatie en 
een fijn hulpmiddel. Ook vindt u meer informatie op onze website: www.bonifaciusschool.nl.  
 
Mocht u na het lezen vragen of suggesties hebben, dan vernemen wij deze graag.  
 
 
Namens het team van de St. Bonifaciusschool, 
 
Johanneke Reinders 
Locatiedirecteur van de St. Bonifaciusschool 
 
 
Wassenaar, augustus 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Schoolgids St. Bonifaciusschool schooljaar 2017-2018 
Kloosterland 5 | 2242 JS | Wassenaar | 070-5116379 | www.bonifaciusschool.nl      3                                                         

 

Inhoudsopgave 
 
Voorwoord 
 
1 De school     5 
 1.1 Missie van de school    5  

1.2 Visie van de school   5 
1.3 Afspraken volgens Possitive Behaviour Support (PBS) 6 

 1.4 Situering van de school   7 
 1.5 Schoolgrootte   7 
 1.6 Stichtingsbestuur   7 
 
 
2 De leerlingen    9 
 2.1 Nieuwe leerlingen    9 
 2.2 De ontwikkeling van de leerlingen   9 
 2.3 Begeleiding van leerlingen naar een volgende groep 11 
 2.4 Leerlingenzorg en zorg voor kinderen met specifieke behoeften 12 
 2.5 Passend onderwijs en onze school   13 
 2.6 Externe zorg   14 
 2.7 Begeleiding van leerlingen naar het voortgezet onderwijs 16 
 
 
3 De organisatie van het onderwijs   17 
 3.1 Het onderwijsprogramma   17 
 3.2 De vakken    17 
 3.3 De aanbiedings- en werkvormen in groep 1-2  22 
 3.4 Na- en buitenschoolse activiteiten   22 
 3.5 Tussenschoolse en buitenschoolse opvang  24 
 
  
4  De organisatie van de school   25 
 4.1 Wie zijn er werkzaam binnen de school?  25 
 4.2 Activiteitenplan   26 
 4.3 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 26 
 4.4 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw  27 
 4.5 Wijze van vervanging bij ziekte, studieverlof, scholing 27 
 4.6 Scholing leerkrachten   28 
 4.7 De begeleiding en inzet van stagiaires en lio's van de lerarenopleidingen 28 
 4.8  Samenwerking met andere scholen en overige relaties 28 
 4.9 Veiligheidsbeleid   29 
 4.10  Foto’s en/of (video)opname(n) voor schoolgebruik 30 
 4.11 Sociale media   30 
 
 
5  De resultaten van het onderwijs   31 
 5.1 De resultaten van individuele leerlingen  31 
 5.2 De resultaten van de jaargroepen   31 
 5.3 Leerlingen die extra zorg kregen   31 
 5.4 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs  32 
 5.5 Kwaliteitszorg   32 



 

Schoolgids St. Bonifaciusschool schooljaar 2017-2018 
Kloosterland 5 | 2242 JS | Wassenaar | 070-5116379 | www.bonifaciusschool.nl      4                                                         

 

6 De ouders     34 
 6.1 Informatievoorziening aan ouders   34 
 6.2 Betrokkenheid van ouders   36 
 6.3 Activiteitenbijdrage en bijdrage voor een specifiek doel 36 
 6.4 Klachtenprocedure   37 
 6.5 Meldcode huiselijk geweld   38 
 6.6 Ongevallenregistratie   38 
 6.7 Schoolverzekering    38 
 6.8  Overige rechten en plichten van ouders  39 
 6.9 Sponsoring    39 
 
 
7 Regeling school- en vakantietijden   40 
 7.1 Schooltijden   40 
 7.2 Vakantietijden   40 
 7.3 Wegbrengen en ophalen van de kinderen  41 
 7.4 Schoolverzuim   41 
 7.5 Verlofregelingen voor kinderen inzake familieomstandigheden 42 
 7.6 Overlegmogelijkheden voor ouders  42 
 
 
8 Namen, telefoonnummers en mailadressen  43 
 8.1 De school    43 
 8.2 Externe personen   44 
 8.3 Peuterspeelzaal   45 
 8.4 Stichting Kinderdagverblijven Wassenaar  45 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Schoolgids St. Bonifaciusschool schooljaar 2017-2018 
Kloosterland 5 | 2242 JS | Wassenaar | 070-5116379 | www.bonifaciusschool.nl      5                                                         

 

1. De school 
 
1.1  Missie van de school 
 

“Hun toekomst, óók onze zorg!” 
 
1.2  Visie St. Bonifaciusschool Wassenaar    
Visie op onderwijs 
Het onderwijs op onze school kenmerkt zich door degelijkheid, rust en regelmaat gebaseerd 
op afspraken en regels. We staan open voor innovatie maar zullen dat steeds relateren aan 
onze successen uit onze onderwijspraktijk. De school beschikt over eigentijdse leermiddelen, 
uitgebreide ICT-voorzieningen (netwerk, smartboards, touchscreens en tablets). 
Het onderwijs wordt groepsgericht aangeboden waarbij oog is voor het individuele kind. 
Er is dagelijks aandacht voor de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen, waarbij gestreefd 
wordt naar het behalen van optimale resultaten.  
Naast de vakgebieden rekenen, taal en lezen is er structureel aandacht voor de andere vak- 
en vormingsgebieden zoals de zaakvakken en de creatieve vakken. Voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling hebben wij een leerlijn en een leerlingvolgsysteem.  
Verworvenheden (o.a. werken met drie instructieniveaus, ‘beertjesmethode’, het zelfstandig 
werken) zijn als een rode draad herkenbaar in alle groepen van de school. Om tegemoet te 
komen aan de behoefte tot bewegen wordt met grote regelmaat gebruik gemaakt van de 
speelzaal voor de jongere kinderen en de gymzaal voor de oudere kinderen. 
Ons onderwijs is steeds in beweging, rekening houdend met maatschappelijke 
ontwikkelingen en schoolpopulatie. Een dynamisch proces dat bestaat uit implementatie, 
evaluatie, reflectie en aanpassen. 
 
Visie op zorgbreedte 
In het kader van passend onderwijs zijn in principe alle kinderen welkom op de St. 
Bonifaciusschool. We willen kinderen die extra zorg nodig hebben optimaal begeleiden. Zo 
bieden wij extra ondersteuning  op zowel cognitief gebied (o.a. rekenen, taal, lezen) als op 
sociaal-emotioneel gebied (o.a. concentratie, gedrag). Hierbij differentiëren we zowel voor de 
minder- als voor de meerbegaafde kinderen. Dit doen we individueel en/of in kleine groepjes. 
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) worden onze grenzen in hoofdlijnen aangegeven 
omdat steeds per kind bekeken zal worden waar de feitelijke grenzen liggen. De school is 
zich bewust dat er grenzen zijn aan de zorg die zij kan bieden. Verwijzing naar andere 
vormen van (passend) onderwijs kan zeker (in het belang van het kind) aan de orde zijn.  
 
Visie op leerkrachten 
De leerkrachten op onze school zijn professionals en dat betekent dat zij, gerelateerd aan de 
visie: 

-     in staat zijn kinderen te enthousiasmeren en te motiveren  
- gedifferentieerd (met meerdere niveaus) werken binnen hun groep  
- kunnen inspelen op de inbreng van kinderen 
- gebruik maken van de moderne technieken; communicatiemiddelen en didactische 

leermiddelen 
- goed kunnen samenwerken en verantwoordelijkheid kunnen nemen 
- communicatief vaardig zijn  
- bereid zijn tot (permanente) bijscholing  
- openstaan voor innovatie 
- zich steeds beseffen een onderdeel te zijn van een groter samenhangend geheel. 

 
 
Visie op identiteit 
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Onze school staat in principe open voor alle kinderen. Wel verwachten wij dat ouders en 
kinderen onze katholieke identiteit respecteren, zoals wij ook de overtuiging van ouders en 
hun kinderen respecteren.  
We zijn een katholieke school die zich kenmerkt door een sfeer van acceptatie, 
vriendelijkheid, vertrouwen en veiligheid. We willen de kinderen leren rekening te houden 
met de ander, verdraagzaam en ook behulpzaam te zijn. Tegelijkertijd willen wij een 
schoolgemeenschap zijn waar kinderen kunnen uitgroeien tot evenwichtige jonge mensen. 
Een schoolgemeenschap zijn betekent ook saamhorigheid. De saamhorigheid is o.a. 
herkenbaar in de aandacht voor gezamenlijke vieringen voor alle kinderen van de school. 
 
Visie op ouders 
In ons onderwijs zien wij ouders als belangrijke partners. De school gaat er van uit dat de 
opvoedingstaak primair bij de ouders ligt, waarbij we wel ondersteunend kunnen en willen 
zijn. Ondanks de toenemende druk op het onderwijs om steeds meer opvoedende taken uit 
te voeren zal de school hier steeds constructief kritisch mee omgaan, omdat we ons bewust 
zijn van het gegeven dat de uiteindelijke invloed van de school op de opvoeding beperkingen 
heeft.  
Onderwijs zien we als onderdeel van de opvoeding waarmee ook het belang van een goede 
communicatie op basis van openheid en wederzijds vertrouwen tussen ouders en school 
wordt (h)erkend.  
Ouders en school hebben een gemeenschappelijk belang. Ouders mogen er van uit gaan 
dat de school altijd handelt, adviseert en beslist in het belang van het kind! 
 
 
1.3 Afspraken volgens Possitive Behaviour Support (PBS) 
Om het positieve gedrag van kinderen te stimuleren hebben wij afspraken verwoord in 
regels. Deze afspraken gelden voor verschillende ruimtes en voor de verschillende groepen. 
In onderstaand schema ziet u voor welke groep en welke ruimte de afspraak geldt. 
 
Afspraken Ruimtes Groepen  

Klas  Gang Buiten 1-2 3-8 
Als	iemand	zegt	‘stop’,	dan	houd	ik	op.	 X  X X X 

Spelen	vinden	wij	top,	daarna	ruimen	we	alles	op.	 X X X X X 

Wees	netjes	en	beleefd,	zodat	je	het	goede	voorbeeld	
geeft.	

X  X X X 

Er	is	er	maar	1	die	praat,	zodat	luisteren	beter	gaat.	 X   X X 

Hand	in	hand	oké.	Aan	slaan,	schoppen	en	duwen	daar	
doen	we	niet	aan	mee.	

 X X X X 

Wandelen	in	de	gang,	dat	weten	we	allang.	  X  X X 

Heeft	iemand	eens	verdriet,	help	dan	als	je	het	ziet.	   X X X 

Dik,	dun,	groot	of	klein,	het	is	leuk	dat	we	allemaal	
anders	zijn.	

X  X X  

Wees	zuinig	op	het	materiaal,	want	het	is	van	ons	
allemaal.	

X X X  X 

Iedereen	voelt	zich	op	zijn	best,	als	er	niemand	wordt	
gepest.	

X  X  X 

Gaat	het	op	het	toilet	eens	mis,	zorg	dan	dat	het	
daarna	weer	netjes	is.	

 X   X 
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1.4 Situering van de school 
Onze school ligt midden in de dorpskern van Wassenaar. Zij ligt wat verscholen achter de 
bebouwing van de Kerkstraat. Vanaf het parkeerterrein Kloosterland is de school duidelijker 
zichtbaar. Door deze ligging en mede door het zeer grote speelterrein eromheen ondervindt 
de school geen enkele hinder van de geluiden van de straat. Zij ligt in een heel rustige 
omgeving. Onze school is van drie zijden bereikbaar:  

- Er is een toegangspad vanaf het woonerfgebied "De Spinbaan".  
- Het toegangspad vanaf de Kerkstraat brengt u naar onze hoofdingang.  
- Ook via het parkeerterrein Kloosterland is onze school bereikbaar.  

 
 
 
 

1.5 Schoolgrootte 
Bij de start van het schooljaar 2016-2017 zaten er 237 op onze school, verdeeld over 9 
groepen. Het aantal leerlingen op onze school is al vele jaren heel stabiel. We hebben drie 
kleutergroepen (groepen 1-2 gemengd) en van de groepen 3 t/m 8 elk één groep.  

 
Wij beschikken over een zeer ruim gebouw met vele extra faciliteiten, zoals een speelzaal, 
een gymzaal, een handenarbeidlokaal, een studieplein en ruimtes voor extra leerhulp.  
 

 
1.6 Stichtingsbestuur 
Onze school maakt sinds januari 2007 deel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs 
Wassenaar (SKOW). Hieronder vallen drie scholen, te weten onze school, de St. 
Jozefschool en de St. Jan Baptistschool. Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment 
uit zes leden en bestaat vanaf 1 augustus 2012 uit een dagelijks bestuur, t.w. de directeur-
bestuurder die in de formele zin eindverantwoordelijk is voor alle zaken op de scholen. Het 
algemeen bestuur is formeel verantwoordelijk voor het toezicht op het dagelijks bestuur. Met 
deze constructie, die statutair is vastgelegd, voldoet de Stichting Katholiek Onderwijs 
Wassenaar aan de eisen die gesteld worden in de wet en regelgeving over intern toezicht en 
de code goed bestuur. 
De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen dagelijks bestuur en algemeen 
bestuur en directie zijn vastgelegd in het bestuursreglement. De verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden tussen dagelijks bestuur en locatiedirecties is vastgelegd in het 
managementstatuut. Het bestuur van de SKOW handelt vanuit de volgende missie en visie: 
 

Missie SKOW 
De missie van onze stichting is het creëren van een schoolomgeving in het primair onderwijs 
waarin docenten en leerlingen op een menslievende wijze, met respect voor een ieder, 
gedegen onderwijs geven en ontvangen met een katholieke grondslag. 
 

Mission Statement 
Bij SKOW maken de mensen het verschil. 
 

Bestuursfilosofie 
Uitgangspunt is het principe van bestuur op hoofdlijnen. Er is een heldere scheiding tussen 
de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur enerzijds en het (school)management 
anderzijds, vastgelegd in het managementstatuur. Het dagelijks bestuur is 
eindverantwoordelijk voor de continuïteit en de kwaliteit van de taakuitvoering door de 
scholen. Ook is het dagelijks bestuur eindverantwoordelijk voor de naleving van de op de 
scholen van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het dagelijks bestuur fungeert als 
werkgever voor de managers en medewerkers van de scholen. Het management wordt 
gevormd door het dagelijks bestuur i.c. de directeur-bestuurder enerzijds en 
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locatiedirecteuren anderzijds. De directeur-bestuurder draagt de verantwoordelijkheid voor 
zowel de beleidsvoorbereiding, als de beleidsuitvoering en dagelijkse leiding van de 
stichting. 
Het dagelijks bestuur formuleert lange termijn doelstellingen en zet duidelijke kaders neer 
waarbinnen het management zelfstandig opereert. 
Met behoud van een duidelijke eigen signatuur en/of identiteit per school wordt - waar nodig 
en mogelijk - onderling samengewerkt, wanneer daarmee - ofwel de efficiency dan wel de 
kwaliteit van het onderwijs - kan worden vergroot. 
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2. De leerlingen 
 
 
2.1 Nieuwe leerlingen  

! Als uw kind 4 jaar wordt, is uw kind van harte welkom op onze school. In verband     
met de vele aanmeldingen, stellen wij het op prijs als u ongeveer drie jaar van 
tevoren uw kind komt inschrijven. Voorafgaand kan een kennismakingsbezoek 
gepland worden. Tijdens dit bezoek kunt u de sfeer van de school proeven en 
hebben wij de gelegenheid u meer te vertellen over de aanpak en de werkwijze van 
de school. Desgewenst kunt u per mail of telefonisch een afspraak voor een 
kennismakingsbezoek maken met de locatiedirecteur. 

 
Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het twee ochtenden komen om alvast een beetje 
te wennen aan de nieuwe situatie.  
Ongeveer drie maanden van tevoren krijgt u van ons bericht in welke groep uw kind 
geplaatst wordt. De groepsdocent neemt dan telefonisch contact met u op om de 
twee kijkochtenden met u af te spreken. De school zal er alles aan doen om de start 
in groep 1 goed te laten verlopen. Zo krijgt u o.a. een oudervragenlijst, waarop u 
bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind kunt weergeven. Voorop staat voor 
ons, dat uw kind zich zo snel mogelijk bij ons thuis voelt en opgewekt naar school 
komt. 

 
Uw inbreng als het gaat om bijzonderheden of het zich mogelijk niet prettig voelen op 
school, is uiteraard bijzonder belangrijk. Mocht u, op welke wijze dan ook, merken dat 
uw kind problemen of aanpassingsmoeilijkheden heeft, laat het ons dan zo spoedig 
mogelijk weten. Wij zijn daar allemaal bij gebaat. 

 
De indeling voor groep 1 is voorbehouden aan de school.  

 
! Wanneer een kind van een andere school komt, nemen wij contact op met de vorige 

school  om de noodzakelijke informatie te verkrijgen, zodat een goede opvang op 
onze school bevorderd wordt. 

 
! Wanneer het gaat om de aanmelding van een kind met een handicap is het van belang 

na te gaan of wij op school dit kind met deze specifieke handicap voldoende kansen 
en begeleiding kunnen bieden. In samenspraak met de ouders hanteren wij een 
aantal stappen om tot een zorgvuldig besluit van wel of niet toelaten te komen. Dit 
sluit aan op de wettelijke regelingen w.o. passend onderwijs en is aanwezig op 
school. 
 

 
2.2 De ontwikkeling van de leerlingen 
Wij vinden het van groot belang de ontwikkeling van uw kind adequaat te volgen en ons 
programma voor hem of haar aan te passen. Het werk van de kinderen wordt dagelijks 
gecontroleerd of geobserveerd. 

 
De door ons gekozen methoden bieden om de twee à drie weken een toets aan. Dit geeft 
ons een goed inzicht in de beheersing van de leerstof. Kinderen die de stof beheersen, 
kunnen verdergaan met verrijkende stof. Voor kinderen die meer begeleiding nodig hebben, 
wordt extra hulp geboden in de groep zelf of door de remedial teacher van de school. 
De uitslag van de toetsen, de vorderingen van het kind en alle specifieke hulp worden 
vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem en in het leerlingendossier. 
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Vijf maal per jaar wordt binnen het team het functioneren van alle kinderen besproken. Voor 
enkele kinderen zullen deze besprekingen frequenter zijn. Het spreekt voor zich dat wij u 
uitnodigen voor een gesprek om de vorderingen te bespreken en u in te lichten hoe wij de 
begeleiding verder willen aanpakken als wij daar aanleiding voor zien. 

 
Naast de twee ouderavonden per jaar, stellen wij het zeer op prijs als u, indien nodig, het 
initiatief neemt om eventuele problemen aan ons voor te leggen. Alleen in een goede 
samenwerking kunnen we uw kind het beste begeleiden. 

 
Ons leerlingvolgsysteem en het leerlingendossier zijn alleen toegankelijk voor de docenten 
en voor de ouders zelf op schriftelijk verzoek. Wij houden ons hierbij aan de wet op de 
privacy. Wettelijk zijn wij verplicht de gegevens van ieder kind vijf jaar te bewaren, waarna ze 
vernietigd worden. Een en ander is beschreven in het Privacyreglement, dat op school 
aanwezig is. 
 
Leerlingvolgsysteem 
Onze school hanteert een leerlingvolgsysteem voor het cognitieve en het sociaal-emotionele 
deel. Om cognitieve resultaten van de leerlingen te monitoren gebruiken wij het 
leerlingvolgsysteem CITO. Onze school neemt twee keer per jaar landelijke, methode-
onafhankelijke toetsen af voor de groepen 1 tot en met 8, in januari/februari (M-toetsen) en 
juni (E-toetsen). Ze hebben tot doel de lees- spelling- en rekenvorderingen te volgen van 
zowel individuele - als groepen kinderen. Doel van deze signaleringsonderzoeken is: 
 • het tijdig signaleren van kinderen die achterblijven, zodat ook tijdig hulp geboden 
  kan worden; 

• het signaleren van beter presterende kinderen zodat meer uitdagende stof kan 
worden geboden; 

• het tijdig signaleren van mogelijke tekorten in de didactiek, zodat gewenste 
maatregelen kunnen worden genomen; 

• de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken. 
Per leerling worden de resultaten van de gestandaardiseerde toetsen weergegeven. De 
vorderingen kunnen worden afgelezen per leerjaar (groep 1 t/m groep 8) en per vakgebied 
(lezen, spelling, rekenen/wiskunde, taal, wereldverkenning en informatieverwerking).  
 
Het sociaal-emotioneel welzijn wordt gemonitord met behulp van het observatiemiddel 
SCOL. Dit observatiemiddel loopt parallel aan onze methode Kinderen en ... hun sociale 
talenten. 
 
Hoogbegaafdheid 
Al geruime tijd besteedt onze school extra aandacht aan leerlingen met meer dan 
gemiddelde capaciteiten. Zo is voor hen op veel momenten de instructie ingekort en 
verwerken zij de stof geregeld op een  hoger niveau en in compacte vorm. De zo 
vrijgekomen tijd besteden zij aan verrijkend en uitdagend materiaal. Daarnaast is het 
mogelijk een keer per week te werken met groepjes pluskinderen. Samen met hun 
begeleider werken zij aan eigen projecten, waaraan zij tijdens taakuurmomenten in de klas 
verder kunnen werken. 
Om onze kennis rondom het onderwerp meer- en hoogbegaafdheid uit te breiden nemen wij 
deel aan het netwerk Specialisten Hoogbegaafdheid, dat door de Schooladviesdienst wordt 
georganiseerd. Daarnaast werkt een kleine werkgroep van leerkrachten uit de verschillende 
bouwen aan het opzetten van een goed beleidsplan om zo de zorg voor onze meer- of 
hoogbegaafde leerlingen goed te borgen.  
 
 
 
 
Hulp aan leerlingen 
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Remedial teaching 
Om kinderen, die achter dreigen te raken, te begeleiden heeft onze school verschillende 
mogelijkheden en voorzieningen. Dit gebeurt aan de hand van handelingsplannen waarbij de 
uitvoering in handen is van de interne remedial teacher, de groepsleraar, of een collega. 
Soms ook werken we met groepjes leerlingen. De ouders worden van tevoren op de hoogte 
gesteld en tevens wordt op hen een beroep gedaan om het huiswerk, dat voortkomt uit de 
hulp goed te begeleiden. 
 
SOVA-training (sociale vaardigheidstraining) 
Jaarlijks wordt op de St. Bonifaciusschool een SOVA-training gegeven aan een aantal 
kinderen dat vastloopt in hun contacten met anderen. Het gaat hierbij om twee type kinderen. 
Enerzijds kinderen die verlegen of schuw gedrag vertonen, die onhandig zijn in de omgang 
met anderen, die zich in zichzelf terugtrekken en contacten uit de weg gaan. Anderzijds 
kunnen het kinderen zijn, die anderen en zichzelf overschreeuwen, die negatief en agressief 
getint gedrag laten zien in de omgang met anderen. Beide type kinderen hebben een gebrek 
aan zelfvertrouwen, hebben moeite om zich in een groep staande te houden en worden 
belemmerd in hun emotionele ontwikkeling. Door deze kinderen in een groep met lotgenoten 
te plaatsen, krijgen ze de mogelijkheid sociale vaardigheden te oefenen en in de praktijk te 
brengen. Hierdoor kunnen ze positieve ervaringen opdoen in de omgang met anderen, wat 
het zelfvertrouwen versterkt en hen weerbaarder maakt in sociale interacties. De training 
wordt gegeven door twee leerkrachten waarvan één gecertificeerd is. 
. 
 
2.3 Begeleiding van leerlingen naar een volgende groep 
Overgang naar de volgende groep 
In principe gaan alle kinderen die vóór 1 oktober jarig zijn naar de volgende groep. In een 
enkel geval adviseren wij een verlenging van een jaar. Uiteraard komt dit advies niet 
plotseling uit de lucht vallen. Tijdens de oudergesprekken zullen wij vroegtijdig deze 
mogelijkheid met u bespreken. Wanneer wij er beiden van overtuigd zijn, dat door deze 
keuze de ontwikkeling van uw kind in gunstige zin beïnvloed wordt, zullen wij pas deze 
beslissing nemen. 
Wanneer wij van mening zijn dat een leerling van groep 1 (jarig tussen 1 oktober en 1 
januari) meer op zijn/haar plaats is in groep 2, is een doorstroom naar groep 2 mogelijk. Met 
de ouders van deze leeftijdsgroep wordt altijd een gesprek gevoerd, ook als het kind niet 
eerder doorstroomt. 
Een document OND-kinderen (oktober-november-december-kinderen) ligt ter inzage op 
school. 

 
Doubleren. 
In alle groepen is het mogelijk om te doubleren. 
De redenen voor een jaar extra kunnen heel divers zijn en ook verschillen per bouw. In de 
onderbouw, m.n. groep 1, 2 en 3, kijken we vooral naar de cognitieve ontwikkeling, sociaal 
emotioneel en de kalenderleeftijd. In de bovenbouw kijken we meer naar een combinatie van 
factoren: hoe is de werkhouding, zelfstandigheid, de verwachting dat het kind de achterstand 
in kan halen of is het een leerstoornis en zal het kind meer gebaat zijn bij een apart, 
aangepast programma. 
Nadat we alle gegevens goed hebben doorgesproken en bekeken, brengen we een advies 
uit naar de ouders en proberen we met elkaar een beslissing te nemen (ook in geval van 
twijfel). Mocht het nodig zijn, kunnen we altijd advies inwinnen bij de SAD, eventueel 
ondersteund met een didactisch onderzoek. In slechts enkele gevallen zullen wij een 
bindend advies geven. Dit om het kind in bescherming te nemen en omdat wij ervan 
overtuigd zijn dat een jaartje extra duidelijk meerwaarde heeft.  

 
Versneld doorgaan.  



 

Schoolgids St. Bonifaciusschool schooljaar 2017-2018 
Kloosterland 5 | 2242 JS | Wassenaar | 070-5116379 | www.bonifaciusschool.nl      12                                                         

 

De meeste gevallen van “versneld doorgaan”, het overslaan van een jaargroep, zullen zich in 
de onderbouw voordoen. Als een leerkracht n.a.v. observaties en onderzoeken denkt aan 
een snelle, opvallende ontwikkeling van een kind, meldt hij het kind aan bij de intern 
begeleider en/of kindbespreking. Samen met het team kijken we naar de verschillende 
aspecten en mogelijkheden. Om een eventuele versnelling te ondersteunen, vragen we 
nader onderzoek aan bij de SAD, nadat we onze zorgvraag gedeeld hebben met de ouders 
en ook zij akkoord gaan met verder onderzoek. Maakt een kind in een hogere groep een 
snellere ontwikkeling door, dan zal het team eerder geneigd zijn om de leerling binnen 
zijn/haar jaargroep extra verrijkingsstof aan te bieden, eventueel in samenwerking met de 
SAD. 

 
 
2.4 Leerlingenzorg en zorg voor kinderen met specifieke behoeften  
Leerlingbesprekingen 
Onze school houdt regelmatig leerlingbesprekingen over kinderen die opvallen door hun 
leer- of gedragsproblemen. Bij drie van deze leerlingbesprekingen zijn medewerkers van de 
Schooladviesdienst (SAD) betrokken: de psycholoog en de vaste remedial teacher op onze 
school. Ouders worden geïnformeerd als hun kind in een leerlingbespreking komt. 
 
Onderzoek en hulp via de Schooladviesdienst 
Kinderen met leer- en/of gedragsproblemen voor wie wij  
advies of hulp willen, kunnen (na overleg met en toe-  
stemming van de ouders) het gehele jaar door aangemeld 
worden bij de Schooladviesdienst van Wassenaar. Op basis van de verstrekte informatie 
wordt meestal nader onderzoek of speciale leerhulp aangeboden door de 
Schooladviesdienst. Advisering en hulpverlening zijn doorgaans gebaseerd op onderzoek 
maar kunnen ook plaatsvinden op basis van één of meerdere oudergesprek(ken). Aan 
onderzoek van de Schooladviesdienst zijn geen kosten verbonden. Ouders worden 
rechtstreeks door de Schooladviesdienst geïnformeerd en via de school. Over onderzoek en 
speciale leerhulp op school zijn ouderfolders aanwezig over zorg via de Schooladviesdienst. 
N.B. In het kader van Passend Onderwijs zullen er mogelijk wijzigingen in deze werkvorm 
plaatsvinden (zie Passend Onderwijs 2.4). 

 
Beleid dyslexieverklaringen 
In het kader van een zorgvuldige toewijzing van zorgmiddelen hebben de Wassenaarse 
basisscholen en voortgezet onderwijsscholen met elkaar criteria opgesteld waaraan 
dyslexieverklaringen dienen te voldoen. Indien dyslexieverklaringen niet voldoen aan deze 
criteria zullen zij niet worden geaccepteerd.  
  
Criteria acceptatie dyslexieverklaringen in het basisonderwijs 

1. In het basisonderwijs worden vanaf augustus 2012 alleen verklaringen 
geaccepteerd die zijn afgegeven op basis van vergoede zorg. 

2. In het basisonderwijs worden vanaf augustus 2012 alleen verklaringen 
geaccepteerd die zijn afgegeven op basis van het protocol masterplan dyslexie 
2006. 
 

Criteria acceptatie dyslexieverklaringen in het voortgezet onderwijs 
1. In het voortgezet onderwijs worden vanaf augustus 2012 alleen verklaringen     

geaccepteerd die al op de basisschool zijn verkregen en geaccepteerd. 
 
 
  
2. In het voortgezet onderwijs geldt vanaf augustus 2012 voor dyslexieverklaringen  

die pas in het voortgezet onderwijs worden verkregen, het volgende: deze 
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dyslexieverklaringen worden alleen geaccepteerd indien ze zijn verstrekt door een 
GZ psycholoog en/of orthopedagoog, die op basis van het protocol  
masterplan 2006 dyslexie werkt. Het is hierbij zeer wenselijk dat de anamnese   
een rol heeft gespeeld, inhoudende dat de schoolresultaten een langere periode 
zijn meegewogen. 

	
In zijn algemeenheid geldt voor zowel het basisonderwijs  
als het voortgezet onderwijs dat alleen verklaringen die  
zijn verkregen met medeweten van en in samenwerking 
met de school, worden geaccepteerd. 
	
Eventuele kosten 
Indien overlegde dyslexieverklaringen niet voldoen aan  
bovenstaande gestelde criteria zijn wij als school  
genoodzaakt de desbetreffende dyslexieverklaring niet  
te accepteren. Alle reeds gemaakte kosten, dan wel toekomstige kosten voortvloeiend uit het 
verkrijgen van een nieuwe dyslexieverklaring komen voor rekening van de ouders.  
 

 
2.5  Passend onderwijs en onze school 
Onze school is, via het bestuur, lid van het samenwerkingsverband Passend Primair 
Onderwijs regio Leiden (PPO). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal 
(basis)onderwijs in de regio Leiden zorgen wij ervoor dat er voor elk kind een passende 
onderwijsplek beschikbaar is. Dat noemen we zorgplicht. 
 
Ondersteuning binnen de basisschool 
Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We 
gaan daarbij uit van de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van uw kind. 
Soms is er iets extra’s nodig om een kind verder te helpen. Als de leerkracht of u als ouder 
dat signaleert dan zal de leerkracht daarover met u in gesprek gaan. De leerkracht kan de 
hulp inroepen van de intern begeleider van onze school. 
In ons team is specifieke deskundigheid beschikbaar rondom AD(H)D, DCD, faalangst, 
sociale vaardigheidstraining, autisme en dyslexie. 

 
Het ondersteuningsteam 
Soms is het voor de leerkracht, intern begeleider en u als ouder niet duidelijk welke 
ondersteuning gewenst is. In dat geval kan het ondersteuningsteam bij elkaar komen. Er 
wordt dan hulp ingeroepen van de adviseur Passend onderwijs en/of de gezinsspecialist. De 
adviseur Passend onderwijs kent de weg naar beschikbare ondersteuning in het onderwijs 
en de gezinsspecialist kent de weg naar opgroei- en opvoedondersteuning. Doel van het 
ondersteuningsteam is om te onderzoeken welke ondersteuning het beste past bij de 
behoefte van het kind en af te spreken hoe deze wordt uitgevoerd. 
 
Het expertteam 
Als blijkt dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als school kunnen bieden, kunnen we 
een beroep doen op het expertteam. Het expertteam bestaat uit deskundigen die 
gespecialiseerd zijn in ondersteuning aan kinderen en leerkrachten op het gebied van 
gedrag, motoriek, taalontwikkeling, kinderen met een ontwikkelingsachterstand, of juist 
kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. 
 
 

 
Informatie over passend onderwijs en PPO 
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Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze interne begeleider en verwijzen 
wij u naar de website van het samenwerkingsverband, www.pporegioleiden.nl  
Via de Kennisbank op de site van PPO vindt u links naar de (speciale) scholen die 
aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband. 
Andere sites: www.passendonderwijs.nl, www.poraad.nl, 
www.steunpuntpassendonderwijs.nl. 
 

 
2.6  Externe zorg 
Een gezonde groei en ontwikkeling is belangrijk voor elk kind. De jeugdartsen en 
jeugdverpleegkundigen volgen samen met u de groei en ontwikkeling van uw kind. Zij 
begeleiden u bij de opvoeding. Samen zoeken ze naar antwoord op ál uw vragen.  En ze 
geven noodzakelijke vaccinaties. Soms heb je als ouder een steuntje in de rug nodig. Ook 
dan staan deskundige medewerkers voor u klaar. 
 
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de  
ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact op met: 
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West 
Contactbureau: 088 - 054 99 99   
E-mail:  info@jgzzhw.nl 
Website: www.jgzzhw.nl 
 
Gezondheidsonderzoek groep 2 
Net als bij de bezoeken aan het consultatiebureau wordt uw kind eerst gemeten en 
gewogen. Er wordt een ogentest en een gehooronderzoek gedaan. Daarna voert de 
jeugdarts een lichamelijk onderzoek uit, waarbij specifiek gekeken wordt naar de houding en 
de motoriek. De jeugdarts gaat met u in gesprek over de gezondheid en de opvoeding. Heeft 
u specifieke vragen of zorgen, aarzel dan niet om het te vertellen. Dan bekijken ze samen 
met u wat nodig is om tot een oplossing te komen.  
 
Spraak-taalonderzoek 5-jarigen 
Een kind van vier jaar maakt al goede, eenvoudige zinnen. Rond vijf jaar maakt hij langere 
zinnen met ‘want’ of ‘maar’. Een goed moment om te kijken hoe het met de taalontwikkeling 
gaat. De logopedisten zijn gespecialiseerd in spraak- en taalontwikkeling en testen uw kind 
onder schooltijd op de basisschool. Aan de hand van het onderzoek krijgt u advies of extra 
oefening wenselijk is.  
 
Gezondheidsonderzoek groep 7 
In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een les in de klas. De les gaat onder 
andere over voeding, puberteit, alcohol en pesten. De jeugdverpleegkundige voert daarna 
met uw kind een gesprek over dingen die uw kind bezighouden. Zit uw kind in groep 7, dan 
ontvangt u in de loop van het schooljaar een brief over dit onderzoek. In deze brief zit ook 
een vragenlijst voor u als ouders en de vraag of u wel/niet toestemming geeft voor het 
onderzoek. 
 
Opvoedingsondersteuning 
Bij het opvoeden van kinderen komen ouders voor vele vragen te staan. Meestal lukt het om 
zelf een antwoord te vinden, maar soms roepen vragen twijfels en zorgen op. Het kan dan 
helpen om er eens met iemand over te praten. Met een familielid of vrienden. Soms kan het 
gewenst zijn om een deskundige te raadplegen. Wekelijks houdt een opvoedingsdeskundige 
spreekuur bij de Schooladviesdienst. Ouders uit Wassenaar kunnen op afspraak met vragen 
terecht bij mevrouw mr. drs. L. Schoeren, opvoedingsdeskundige. 
  
Het spreekuur is bedoeld voor ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar. Om een afspraak te 
maken kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Schooladviesdienst Wassenaar 
via telefoonnummer (070) 5118500. Het spreekuur volgens afspraak vindt plaats in Raadhuis 
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De Paauw, Raadhuislaan 22 in Wassenaar, op de eerste etage is de Schooladviesdienst 
gevestigd. Aan de gesprekken zijn geen kosten verbonden.  
Zie eventueel ook: www.sadwassenaar.nl, binnen de rubriek Ouders. Tevens zijn er op 
school informatiefolders aanwezig. 
 
Schoolmaatschappelijk werk (SMW Kwadraad) 
Een zorgeloze kindertijd. Dat gunnen we onze kinderen allemaal! Maar helaas kunt u uw 
kind niet altijd voor problemen behoeden. Soms weet u misschien niet eens precies wat er 
aan de hand is, maar u ziet wel dat uw kind niet gelukkig is of ander gedrag vertoont dan u 
van hem of haar gewend bent. Uiteraard wilt u in zo’n geval graag weten waar uw kind mee 
zit en hem of haar helpen hiermee om te gaan. De basisschool is een plek waar kinderen 
een groot deel van hun tijd besteden, waardoor de school kan signaleren hoe het met een 
kind gaat.  
 
De school heeft contact met het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) van Stichting 
Kwadraad. De school kan wanneer u hulp wenst een aanmelding voor u (en voor uw kind) 
doen bij het Schoolmaatschappelijk werk.  
 
Wat kan het Schoolmaatschappelijk werk voor u doen? Het SMW kan met u meedenken ten 
aanzien van de situatie, ook als niet duidelijk is wat er bij uw kind speelt of als het (nog) niet 
om een groot probleem gaat.  
 
Tijdens een eerste gesprek met het SMW, het intakegesprek, bekijkt de 
schoolmaatschappelijk werker samen met u welke stappen het beste genomen kunnen 
worden. Vaak volgen er daarna meer gesprekken, met u en/of uw kind. Uiteraard praat de 
schoolmaatschappelijk werker nooit alleen met uw kind zonder dat u daar toestemming voor 
heeft gegeven. De gesprekken vinden in principe op school of kantoor plaats en in 
uitzondering bij u thuis. Bij sommige problemen kan een andere instelling, organisatie of 
persoon u beter helpen. In overleg met u wordt dan gekeken waar u het beste naar 
verwezen kunt worden en daar kan de schoolmaatschappelijk werker u ondersteuning bij 
bieden. Daarnaast werkt de schoolmaatschappelijk werker nauw samen met de leerkrachten 
en intern begeleider, zodat ook zij uw kind kunnen helpen of rekening kunnen houden met 
bepaalde omstandigheden. 
  
Om een indruk te geven met welke vragen u het SMW kan benaderen, volgen hier enkele 
voorbeelden. 

• Uw kind vindt de omgang met anderen niet makkelijk. 
• Uw kind heeft school-gerelateerde problemen. 
• Uw kind zit niet lekker in z’n vel. 
• Er zijn problemen in de thuissituatie. 
• U vindt het prettig als er iemand meekijkt in de opvoeding van uw kind. 
• U vraagt zich af wat het schoolmaatschappelijk werk voor u kan doen.  

Het SMW is vertrouwelijk en gratis. Het SMW is te bereiken via een leerkracht en de intern 
begeleider van de school. Het SMW zal dan contact met u opnemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 Begeleiding bij de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs 
In september is er een algemene informatieavond. Hier krijgen de ouders te horen hoe de 
voorlichtings- en adviesprocedure betreffende de overgang naar het voortgezet onderwijs 
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verloopt. In de maanden die volgen, ontvangen de ouders informatiemateriaal dat door de 
scholen voor voortgezet onderwijs wordt verspreid. Ook vinden er al individuele 
schoolkeuzegesprekken plaats tussen ouders en de groepsdocent. Ouders en toekomstige 
brugklassers kunnen oriënterende bezoeken brengen aan de scholen. In de klas wordt 
regelmatig gesproken over de naderende schoolkeuze en kijken leerlingen naar begeleidend 
videomateriaal. Ook brengen de kinderen klassikaal een bezoek aan het Adelbert College, 
het Rijnlands en het Andreas College. 

 
In de maand februari vinden op onze school de gesprekken plaats over de adviezen van de 
leerlingen van groep acht. Bij dit advies weegt ook mee de persoonlijke interesse, motivatie, 
werkhouding en voorkeur van het kind. Het schooladvies is leidend bij de aanname van 
kinderen in het VO. Als het resultaat van de Eindtoets hoger is dan het advies, kan dit 
mogelijk leiden tot een aangepast advies. In deze periode verzorgt het Voortgezet  Onderwijs 
ook haar voorlichting naar de leerlingen, hun ouders en de basisscholen. 

 
Voorlichting naar de basisscholen: in de maand december. 

 
Uitnodigingen voor de Open Dagen 
voor leerlingen en ouders: in de maand januari. 

 
Aanmelding 
In de periode van begin februari tot half maart kunnen leerlingen worden aangemeld bij de 
scholen voor Voortgezet Onderwijs. 
Aanmelding gebeurt rechtstreeks door de ouders of via de basisschool. Ouders ontvangen 
van de desbetreffende school een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het 
aanmeldingsformulier. 
 
Toelating en plaatsing 
Toelating tot de brugklas gebeurt op basis van advies van de basisschool, evenals de 
plaatsing in een specifieke brugklas (Havo / Vwo of bijvoorbeeld Vmbo-t / Havo).  
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3. De organisatie van het onderwijs 
 
In de hele school gaan wij uit van het "leerstofjaarklassensysteem". Alle leerlingen krijgen het 
basisprogramma aangeboden. Dit  basisprogramma komt overeen met de wettelijk 
vastgestelde kerndoelen. Binnen dit programma hanteren wij een differentiatiesysteem om 
ieder kind zo goed mogelijk te begeleiden. Wij willen daarmee daadwerkelijk inspelen op de 
verschillen in o.a. aanleg en tempo van kinderen. 
 
 
3.1 Het onderwijsprogramma  
In het hierna volgende worden de verschillende vak- en vormingsgebieden beschreven zoals 
die volgens artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs moeten worden gegeven. Voor alle 
genoemde vakgebieden heeft de overheid ook zogenaamde kerndoelen beschreven. Deze 
kerndoelen beschrijven de eisen waaraan het aanbod dient te voldoen. In het kader van 
specifieke aandacht voor de vakgebieden rekenen en taal zijn ook referentieniveaus 
opgesteld. Deze referentieniveaus beschrijven vrij concreet welke minimumeisen worden 
gesteld aan rekenen en taal.  
In een cyclus van een aantal jaren doorlopen wij steeds ons totale onderwijsaanbod waarbij 
we de kerndoelen en referentieniveaus betrekken als een belangrijk kader. Daar wij moderne 
methoden gebruiken, voldoen wij op (bijna) alle gebieden aan de kerndoelen en 
referentieniveaus. Zie ook ons Activiteitenplan (3.3.b). 
 

 
3.2 De vakken 
De vakken taal, lezen, rekenen en schrijven vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn de 
basisvaardigheden. Zij vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Zij krijgen dan ook op 
onze school ruimschoots aandacht. 
Naast deze basisvaardigheden krijgen de kinderen de wereld-oriënterende vakken, de 
vakken op het gebied van kunstzinnige vorming en bewegingsonderwijs.  
Op ons activiteitenplan (dagindeling) hebben wij een evenwichtige indeling gemaakt, zodat 
alle vakgebieden goed tot hun recht komen. Juist daardoor kunnen kinderen zich zo 
harmonisch mogelijk ontwikkelen en kunnen hun talenten naar voren komen. 

 

 
Nederlandse taal 
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Op onze school werken wij met de methode "Taal Actief 4”. 
De methode heeft een aparte leerlijn voor zowel taal als spelling. Beide leerlijnen gaan uit 
van dezelfde thema’s. Naast het leren schrijven van woorden, biedt het ruimschoots 
aandacht aan spreken, luisteren, stellen en taalbeschouwing. De methode heeft een 
verrijkingsprogramma en een hulpprogramma. 

 
Lezen 
In de kleutergroepen gebruiken wij de methode "Schatkist". Daarna wordt in groep 3 
verdergegaan met de methode "Veilig Leren Lezen" en vanaf groep 4 gebruiken wij voor 
technisch lezen “Station Zuid”.   
Naast deze technische leesmethode gebruiken wij vanaf groep 4 "Goed gelezen". Deze 
methode geeft de kinderen lessen op het gebied van begrijpend/studerend lezen. Om het 
leesplezier te bevorderen hebben wij in alle groepen een uitgebreide bibliotheek. Genoemde 
methoden bieden vele mogelijkheden voor remediëring en verrijking. 

 
Rekenen 
In de kleutergroepen werken wij voornamelijk met  "Schatkist " en “Met sprongen vooruit”. 
In de groepen 3 t/m 8 werken we met de nieuwe versie van de methode Pluspunt. De 
leerlijnen bestaan uit duidelijke, kleine stappen met aandacht voor oefenen en herhalen. Er is 
veel afwisseling en een heldere opbouw voor de kinderen. Dit geeft de kinderen een stevige 
rekenbasis met veel mogelijkheden voor differentiatie. Sinds april 2015 verwerken de 
leerlingen de stof op hun tablet (zie ook in dit hoofdstuk “Werken met tablets”). 

 
Schrijven 
Om de kinderen goed en duidelijk te leren schrijven, gebruiken wij de methode 
“Pennenstreken". Extra hulp bieden wij aan vanuit het programma "Schrijfspoor". 
De kinderen schrijven op onze school eerst met potlood. Medio groep 4 krijgen de kinderen 
een vulpen van school. De hele schoolperiode blijven we met vulpen schrijven. Voor 
kinderen die moeite met schrijven hebben, wordt gezocht naar een schrijfmiddel dat beter bij 
hen past. 

 
Engels 
Vorig schooljaar zijn wij gestart met een  nieuwe methode Engels “Hello World”. Deze 
methode wordt gebruik in de groepen 5 t/m 8. Het doel van deze methode is het leren 
communiceren in alledaagse situaties. 
In de groepen 1 t/m 4 wordt Engels incidenteel en thematisch aangeboden. Er zijn 
verschillende bronnen waaruit geput kan worden. 

 
Wereld-oriënterende vakken 
In de onderbouw (groep 1 t/m 4) zijn er voorbereidende activiteiten op het gebied van 
wereldverkenning. Wij maken gebruik van projecten, werkbladen, de methode "In de kijker" 
en schooltelevisie. 
Vanaf groep 5 starten wij met verschillende methoden. 

 
Aardrijkskunde 
Wij werken met de methode "Hier en Daar". De methode geeft instructielessen, zelfstandige 
lessen en lessen over topografie. Kinderen worden geactiveerd om zelf informatie op te 
zoeken. 

 
Geschiedenis 
Wij gebruiken de methode "Bij de Tijd". Ook deze methode biedt de kinderen ruime 
mogelijkheden om de lessen zelfstandig te verwerken. 

 
Burgerschapskunde 
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Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt 
het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden en doet dat 
door middel van burgerschapskunde. 
Onderwerpen uit dit vakgebied komen aan de orde in catechese, geestelijke stromingen, 
methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling “Kinderen en hun sociale talenten” en de 
wereld-oriënterende vakken.  
Kinderen willen we laten groeien in een maatschappij, waarin de belangrijkste 
basisvoorwaarden zijn: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen en 
verdraagzaamheid. Vanuit onze katholieke identiteit vinden wij het belangrijk, dat leerlingen 
op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor 
anderen, maar ook naar anderen omzien. 

 
Natuur- en techniekonderwijs 
De school werkt sinds 2008 met de methode “Natuniek”. Deze methode bevat zowel lessen 
natuur als lessen techniek en wordt gegeven in de groepen 3 t/m 8. 
In groep 6 bieden wij ook veldbiologie aan. De kinderen werken dan in eigen schooltuinen. 
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben in het kader van NME (Natuur en Milieu 
Educatie) een keer per jaar een les buiten school 
 
Verkeer 
Graag willen wij met u werken aan een goede verkeersopvoeding. Veiligheid in het verkeer is 
van groot belang. Voor de verkeerslessen maken wij gebruik van verkeerskalenders en de 
verkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland. 
Vanaf augustus 2010 doet de school mee aan het project “De Verkeersleerkracht”. Dit  
project bestaat uit een aantal praktische verkeerslessen. Het doel is de kinderen van alle 
groepen in een praktische situatie bewuster te leren omgaan met het verkeer. Zo oefenen de 
kinderen van de groepen 1-2 met oversteken, de kinderen van de groepen 3-4 met 
motorische fietsvaardigheid en de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 krijgen diverse 
fietsvaardigheidsoefeningen. 

 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Op onze school proberen we de leerlingen te leren hoe ze sociaal competent kunnen zijn. 
Omdat wij willen dat onze leerlingen – uw kinderen – goed met elkaar om kunnen gaan. 
Zowel in de klas, op het schoolplein, op straat als thuis. We doen dat door zelf het goede 
voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld door te laten zien dat je een ruzie ook op kunt lossen door 
erover te praten, in plaats van door elkaar te schreeuwen of te schelden. Door de leerlingen 
vooral te vertellen wat ze goed doen en niet steeds te benadrukken wat ze niet goed doen.  
Daarnaast geven we ook lessen sociale competentie. Naast het leren jezelf goed te 
presenteren, leren ze ook goed met elkaar om te gaan. We gebruiken de methode “Kinderen 
en hun sociale talenten”. 

 
Tekenen / Handvaardigheid 
In groep 1 t/m 8 staan deze vakken wekelijks op het programma.  
De methode op onze school bevat drie onderdelen: handvaardig, tekenvaardig en 
textielvaardig.  
In de lokalen en gangen kan iedereen het hele jaar de kunstwerkjes van de kinderen 
bewonderen. 

 
 
 
 
 
 
Muziek 
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Voor muziekonderwijs hebben wij een vakdocent. Mevrouw J. Sloekers verzorgt de lessen. 
Vanaf groep 3 krijgen alle groepen 1 keer per week van hem les. Wij maken gebruik van de 
methode "Muziek" en in groep 1-2 de methode "Moet je doen". Deze beide methodes 
hebben een breed aanbod. Naast zang komen o.a. aan de orde: ritme, maat, muziek 
beluisteren, muziekkennis en het bespelen van diverse instrumenten.  

 
Drama 
Wij werken met de methode "Moet je doen". 
De methode geeft lessen op het gebied van pantomime, improvisatie, tableau-vivant, 
taalspel, schimmenspel en dramatiseren.  
Ieder jaar zijn er ook enkele toneelmiddagen. Alle groepen komen dan bij elkaar om hun 
creatieve activiteiten te presenteren. Traditiegetrouw verzorgt groep 8 aan het einde van het 
schooljaar een musical. 

 
Catechese 
Op onze school hebben wij gekozen voor ervaringscatechese. Met onze projecten gaan wij 
uit van de belevingswereld van de kinderen. 
Wij werken met projecten uit de methode “Hemel en aarde”. Naast deze projecten krijgen in 
het bijzonder het kerst- en paasfeest een grote plaats op onze school. In alle groepen wordt  
30 à 45 minuten per week catechese gegeven. 
Het Eerste Communieproject in groep 4 en het Vormselproject in groep 8 worden verzorgd 
door de parochie in nauw overleg met enkele docenten. Ouders worden in dat jaar 
uitgenodigd om hun kind hieraan deel te laten nemen. Het staat de ouders vrij of ze hier wel 
of niet op ingaan. De activiteiten hieromtrent vinden na schooltijd plaats. 
  
Bewegingsonderwijs 
De kinderen van groep 1-2 krijgen tussen de herfstvakantie en Pasen twee keer per week 
kleutergym. Eén keer in de week van een vakdocent en één keer in de week van hun eigen 
groepsdocent. Vóór de herfstvakantie en ná Pasen krijgen ze één keer in week (op vrijdag) 
kleutergym van een vakdocent. Daarnaast spelen zij dagelijks 1 tot 1 1/2 uur buiten. 
De kinderen vanaf groep 3 krijgen twee lessen verzorgd door een vakdocent.  
  
Schoolzwemmen 
Van onze school hebben de leerlingen van groep 3 en 4 zwemles. Van het begin van het 
schooljaar tot eind januari zwemmen de leerlingen van groep 4 een keer per week 45 
minuten. Van eind januari tot de zomervakantie zwemmen de leerlingen van groep 3 45 
minuten per week. In nauwe samenwerking met het team van het Sterrenbad willen wij 
zorgdragen voor kwalitatief en veilig zwemonderwijs. 
 
Bewaking van kwaliteit 
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Jaarlijks stelt het zwembad een werkplan Schoolzwemmen op. In dit plan worden alle lessen 
beschreven. Zo nodig wordt het plan bijgesteld. Uitgangspunt blijft: kwaliteit bieden. 
 
Veiligheid 
Het behoeft geen betoog dat juist bij het zwemmen de veiligheid voor ons allen de hoogste 
prioriteit heeft. Samen met alle Wassenaarse scholen en het team van het Sterrenbad is er 
een protocol schoolzwemmen opgesteld. In dit protocol is vastgelegd welke maatregelen wij 
gezamenlijk nemen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.  

 
Computeronderwijs en het ICT-project 
Op onze school heeft de computer  een duidelijke plaats binnen ons onderwijs. Het is een 
goed hulpmiddel om bepaalde leerstof in te oefenen. Bij een aantal vakgebieden wordt de 
computer ingezet. De computer wordt ook gebruikt bij hulpprogramma's voor kinderen die 
extra ondersteuning nodig hebben. 
In alle groepen wordt met de computer gewerkt. Vanaf groep 6 wordt de computertijd 
uitgebreid en werken de leerlingen volgens de methode Aabeecee gericht aan de opbouw 
van vaardigheden, zoals: tekstverwerken, internetgebruik, het zoeken van informatie en 
maken van powerpoint-presentaties. Al enkele jaren gaan de leerlingen van groep 8 ook met 
eenvoudig programmeren aan de slag. 
Onze school beschikt over een modern computernetwerk met aansluiting op het internet. Wij 
houden dit netwerk in stand via onze deelname aan het gezamenlijke computerproject van 
de Wassenaarse basisscholen, verenigd in het Scholen Collectief Wassenaar. Daarbij 
komen de aanschaf en het beheer van computers via gezamenlijke afspraken tot stand. 
Continuïteit bij het werken met computers is op deze wijze gegarandeerd. 
In alle groepen werken wij met touchscreens of smartboards. Beide zijn digitale 
hulpmiddelen voor bij alle vakken. 

 
Werken met Snappet (tablets) 
Snappet werkt met het principe dat het er niet om gaat DAT je met een tablet werkt, maar 
WAT je er mee doet. Dit sluit volledig aan bij onze visie. Snappet heeft in de afgelopen 3 jaar 
alle bestaande methoden (rekenen, taal, spelling enz.) gedigitaliseerd en zodanig verwerkt, 
dat kinderen hun eigen lesboeken kunnen blijven gebruiken.  
De instructie van de leerkracht blijft zoals we dat gewend waren, maar de opdrachten 
worden nu niet meer in een schrift gemaakt maar op de tablet. Hierdoor zijn de antwoorden 
direct zichtbaar voor zowel de leerling als de leerkracht. De leerling ziet een krul als de 
opdracht goed is en een kruis als het fout is. Bij een fout antwoord krijgt de leerling nog een 
tweede kans. Is de tweede poging ook fout, dan gaat hij automatisch door naar de volgende 
opdracht. De leerkracht ziet ondertussen op een laptop of het digibord welke opdrachten de 
leerlingen gemaakt hebben en hoe ze het doen. Zo kan de leerkracht direct hulp bieden aan 
de leerlingen die vastlopen of moeilijke opdrachten klassikaal bespreken. Deze directe 
feedback voor het kind en de leerkracht zien wij als een groot voordeel welke bijdraagt aan 
een passender onderwijsaanbod voor de leerlingen en betere resultaten.  
Als een leerling klaar is met het standaardwerk, gaat hij verder met extra opdrachten. Daarin 
oefent de leerling helemaal op zijn eigen niveau. Iedere leerling maakt dan opdrachten die 
voor hem of haar nog moeilijk zijn. 
Snappet werkt volgens een abonnement. Per leerling betalen wij een vast bedrag per jaar. 
Daarmee huren wij de tablet en krijgen we toegang tot de software. We hoeven dus geen 
tablets te kopen en kunnen per jaar beslissen of we er wel of niet mee door gaan. Doordat in 
de toekomst de werkboeken overbodig worden, kan door dit systeem uiteindelijk 
kostenneutraal gewerkt worden. Voor de ouders zijn er geen kosten aan het gebruik van de 
tablets in de klas. 
 
Wij zetten Snappet in voor rekenen, woordenschat, studievaardigheden en voor herhaling en 
verrijking van taal- en spellingopdrachten. De overige vakken blijven wij gewoon op de 
gebruikelijke manier doen. De kinderen zitten dus niet de hele dag achter een tablet. De 



 

Schoolgids St. Bonifaciusschool schooljaar 2017-2018 
Kloosterland 5 | 2242 JS | Wassenaar | 070-5116379 | www.bonifaciusschool.nl      22                                                         

 

tablet is door Snappet “dichtgebouwd”. Dat betekent dat alleen de lesprogramma’s erop te 
doen zijn en dat de leerlingen dus niet tijdens de les spelletjes kunnen doen of elkaar de 
antwoorden kunnen doorsturen. 
 

Schooltelevisie 
Ter ondersteuning van verschillende vakgebieden maken wij gebruik van de programma's 
van de onderwijstelevisie. Enkele programma's, die dit jaar gevolgd worden, zijn: Huisje-
boompje-beestje, Koekeloere, Reken met Raaf, Vroeger en zo, Jeugdjournaal en Nieuws uit 
de natuur. 
 

 
3.3 De aanbiedings- en werkvormen in groep 1-2 
De aanpak in groep 1-2 verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van het 
lokaal en de manier van werken is anders.  
De schooldag begint in de kring, daarna volgt de werkles. De kinderen spelen/werken dan in 
hoeken, aan de tafels en met matjes op de grond. Na de werkles volgt de spelles. Hiervoor 
gaan de kinderen naar de speelzaal of de speelplaats. 
Bijna alles wordt in spelvorm aangeboden. Kinderen leren juist door spelen. Ook in groep 2 
wordt deze vorm voortgezet, maar hier heeft de groepsdocent een meer sturende rol. 

 
Vanuit projecten of thema's komen de vakken in samenhang aan de orde. 
Op het groepsrooster staat aangegeven welk vak- en vormingsgebied op bepaalde tijden 
extra aandacht krijgt. In de dagelijkse praktijk is dit in de groep niet zo merkbaar. Wie speelt 
in de poppenhoek is ook met taalontwikkeling bezig, wie speelt met een lotto leert ook de 
getallen of kleuren en wie een tekening maakt is ook met voorbereidend schrijven bezig. In 
de groep 1-2 wordt de basis gelegd. 
Een goede basis is van groot belang om succesvol aan het programma van groep 3 te 
kunnen beginnen. 
Leerlingen van groep 2 krijgen vanaf februari op de donderdagmiddag apart les in het lokaal 
van groep 3 (oudste-kleutermiddag). Op deze middag houden zij zich extra bezig met 
voorbereidend taal/lezen, rekenen en schrijven.  

 
 
3.4  Na- en buitenschoolse activiteiten  
Culturele activiteiten 
Voor elke groep wordt jaarlijks in samenwerking met het Kunstgebouw een aantal culturele 
activiteiten (“Kijk/Kunst”) georganiseerd. Drama, beeldende kunst, muziek en dans komen 
hierbij aan bod. Ook bezoeken alle groepen jaarlijks een museum in het kader van de 
cultuurlijn Museum, opgezet door Cultuureducatiegroep Leiden. 
  
Excursies 
Naar aanleiding van een les of een project, maken  de leerlingen verschillende excursies, 
bijvoorbeeld een bezoek aan een boerderij, bakkerij, museum of natuurgebied. Elke groep 
neemt tenminste aan twee van deze activiteiten deel. 

 
Schoolreisje 
Wat betreft "het schoolreisje"  kent onze school een cyclus van drie jaar. In het eerste jaar 
maken we met de kinderen een z.g. "grote schoolreis". We gaan dan met de bus naar een 
dierentuin, attractiepark of iets dergelijks. Het jaar hierop brengen wij met de school een 
bezoek aan Duinrell.  
In het derde jaar volgt een feestdag in en rond de school. In overleg en in samenwerking met 
de oudercommissie wordt deze dag ingevuld. Sport en spel, maar ook drama vormen de 
ingrediënten van deze dag. 
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Schoolkamp 
Aan het einde van hun laatste leerjaar gaan de leerlingen van groep 8 op schoolkamp. 
Gedurende drie dagen sluiten zij op een gezellige en sportieve wijze hun basisschoolperiode 
af. 

 
Bonifeest 
Traditiegetrouw besteden wij rond 5 juni aandacht aan het feest van St. Bonifacius. In 
overleg met de oudercommissie wordt een feestelijk programma samengesteld. 

 

 
 

Sport 
De school neemt deel aan een aantal sportwedstrijden voor de Wassenaarse basisscholen. 
De gymnastiekdocenten van de scholen vormen de sportcommissie. Zij verzorgen jaarlijks 
de volgende activiteiten: lijnbal, voetbal, zwemmen, handbal en slagbal. 
 
Schaken 
Vanaf groep 4 kunnen kinderen schaaklessen volgen. Bij voldoende animo worden de lessen 
meestal aansluitend aan een middagprogramma gegeven en worden ze verzorgd door een 
ervaren begeleider. 

 
Oud papier 
Al jarenlang zamelt onze school oud papier in. Eén keer per maand kunnen leerlingen en 
ouders hun oud papier kwijt in de container. De opbrengst wordt gebruikt voor extra spel- en 
leermateriaal. 

 
Kinderpostzegelactie 
De leerlingen van groep 7 en 8 nemen deel aan de jaarlijkse kinderpostzegelactie. Het 
opvoedkundige aspect van deelname aan deze actie behoeft geen verdere toelichting. 

 
Vastenactie 
In de weken voor Pasen  werken we met een catecheseproject waarin het paasgebeuren 
centraal staat. Ook het begrip "vasten" komt hierbij aan de orde. We maken dit concreet door 
een inzamelingsactie te houden. De opbrengst van deze geldinzameling komt ten goede aan 
een vooraf bepaald goed doel.  
 
 
 
3.5  Tussenschoolse en buitenschoolse opvang 
 
Tussenschoolse opvang  
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De tussenschoolse opvang of het zogeheten overblijven, regelt de school zelf. Het 
overblijven kost € 0,90 per dag en wordt verzorgd door vrijwilligers (ouders/grootouders van 
school) die daarvoor een vergoeding ontvangen. De overblijfcoördinator, Yolanda van Nes, 
coördineert het overblijven en draagt zorg voor de financiële afhandeling. Wilt u 
gebruikmaken van de tussenschoolse opvang, dan kunt u uw kind aanmelden via 
overblijf@bonifaciusschool.nl. Voor verdere informatie over beide regelingen verwijzen wij u 
naar de jaarkalender. 
 

Buitenschoolse opvang  
Alle basisscholen zijn verantwoordelijk voor de aansluiting van de school op de buiten- 
schoolse opvang. In Wassenaar hebben alle basisscholen gekozen voor het zogenaamde 
makelaarsmodel. Dit wil zeggen dat met een externe organisatie een contract is afgesloten 
over realisatie van buitenschoolse opvang. De scholen werken in dit kader samen met 
Norlandia kinderopvang (voorheen genaamd SKW kinderdagverblijven Wassenaar). 
 
Norlandia kinderopvang  biedt zowel buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar als 
dagopvang voor 0-4 jaar en wel  op 3 ruime en prachtige locaties in Wassenaar.  
Ouders krijgen bij Norlandia kinderopvang een ruime keuze uit verschillende 
opvangmogelijkheden. Naast voorschoolse opvang (VSO) van 7.30-8.45 uur en naschoolse 
opvang (NSO) van 14.15-18.30 uur bestaat er de mogelijkheid om alleen in vakanties en 
studiedagen (vakantieopvang) af te nemen of juist alleen tijdens schoolweken 
(schoolwekenopvang). Ook is het mogelijk om een combinatie van deze pakketten te maken.  
Bij de buitenschoolse opvang staat vrije tijd centraal. Lekker spelen met vriendjes en 
vriendinnetjes. Op iedere locatie worden allerlei spelmaterialen en speelhoeken 
aangeboden. Je kunt er dus lekker ravotten, hutten bouwen, koken, timmeren, knutselen, 
chillen, sporten en eindeloos buitenspelen op de ruime en groene buitenspeelplaatsen. 
Daarnaast organiseren de pedagogisch medewerkers leuke activiteiten. Ook tijdens iedere 
vakantie worden er leuke activiteiten en uitstapjes georganiseerd altijd passend binnen een 
thema. 
Meer informatie over de buitenschoolse opvang vindt u op de website van Norlandia 
kinderopvang www.norlandia.nl. Ook is op school een informatiepakket verkrijgbaar over 
onze buitenschoolse opvang. Als uw kind(eren) gebruik wilt laten maken van de opvang kunt 
u contact opnemen met de afdeling plaatsing &planning  info@norlandia.nl of op  
071-561 00 84.                                                                                                   

 
4. De organisatie van de school  
 
4.1   Wie zijn werkzaam in de school? 
 
Functie Naam 
Directeur-bestuurder dhr. R. (Rob) de Jong  



 

Schoolgids St. Bonifaciusschool schooljaar 2017-2018 
Kloosterland 5 | 2242 JS | Wassenaar | 070-5116379 | www.bonifaciusschool.nl      25                                                         

 

tel. 06-23644029 
e-mail: rob44@casema.nl 

Locatiedirecteur  mw. J. (Johanneke) Reinders 
tel. school: 070-5116379, thuis: 06-14473531 
e-mail: j.reinders@bonifaciusschool.nl 

Intern begeleiders mw. D. (Dominique) van Raaphorst (groep 1 t/m 3) 
e-mail: d.vanraaphorst@bonifaciusschool.nl  
mw. M. (Mariëtte) Hendriks (groep 4 t/m 8) 
e-mail: m.hendriks@bonifaciusschool.nl 
tel. school:070-5116379 

Groepsdocenten 
 

mw. C. (Carola) Bos 
mw. C. (Chantal) Bossaert 
mw. S. (Stephanie) Conradi 
mw. M. (Mariël) Frazer 
mw. R. (Richalle) de Haas 
mw. I. (Inge) Hansen 
dhr. L. (Lesley) Hoogduijn 
dhr. K. (Koen) Hoogenboom 
mw. D. (Daniella) Noordervliet  
dhr. M. (Marcèl) Ponsen 
mw. F. (Fleur) Stijnman 
mw. G. (Grietje) Wagenaar 
mw. B. (Brenda) Zandbergen 

Vakdocent gymnastiek dhr. B. (Bas) Conradi 
Vakdocent muziek mw. J. (Jolanta) Sloekers 
Remedial teachers 
 

Intern:  
mw. G. (Grietje) Wagenaar (groep 1 t/m 3) 
mw. M. (Mariëtte) Hendriks (groep 4 t/m 8) 
Extern (SAD): mw. E. (Ellen) Fekkers 

Coördinatoren voor: 
* computeractiviteiten 
* wereldverkenning 
* kunstzinnige vorming 
* onderbouw 
* bovenbouw 
* hoogbegaafdheid 

 
dhr. K. (Koen) Hoogenboom 
mw. F. (Fleur) Stijnman 
mw. C. (Carola) Bos 
mw. F. (Fleur) Stijnman 
dhr. M. (Marcèl) Ponsen 
dhr. Ponsen, dhr. Hoogduijn 

Huishoudelijke dienst mw. P. (Petra) van Egmond 
mw. Y. (Yvonne) Hooijmans 

Administratie mw. M. (Monique) Louwrier 
op vrijwillige basis: 
mw. C. (Clara) Zandbergen 
mw. J. (Janny) Ruijgrok 

Conciërge dhr. J. (Sjaak) Paauwe 
Coördinator tussenschoolse 
opvang 

mw. Y. (Yolanda) van Nes 

 
U kunt de leerkrachten via de e-mail  en het telefoonnummer van school bereiken. 
  
 
4.2    Activiteitenplan 
Ieder jaar wordt vóór 1 augustus ons activiteitenplan opgesteld. Dit plan ligt op school ter 
inzage. In het plan treft u de volgende zaken aan: 

-  Groepsroosters. 
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Hierin wordt een overzicht gegeven van de vakken, op welke dagen we ze geven en 
hoeveel tijd wij ervoor uittrekken. Tevens staat vermeld wie de lessen geven, de 
groepsdocenten of vakdocenten. 
- Vakantierooster. 
- Overzicht van de docenten die op onze school werken en welke taken ze hebben. 
- Overzicht van feesten en andere evenementen. 

 
Groep 3 t/m 8 
In ons activiteitenplan wordt duidelijk een indeling gemaakt van de vakken. Wij bieden de 
vakken aan door middel van een groepsinstructie. Na de instructie (voor sommigen beknopt) 
volgt de verwerking. De kinderen starten met de verwerking van het basisprogramma. Dit 
programma doorlopen de meeste kinderen. Zij kunnen geheel zelfstandig aan de slag gaan. 
De groepsdocent heeft op dat moment voldoende tijd om enkele kinderen individueel of in 
een klein groepje extra hulp (verlengde instructie) te bieden.  
Naast het basisprogramma beschikt de school over extra leerstof. Na de verwerking van de 
basisstof, gaat de ene leerling met de verrijkende stof beginnen, een ander is bezig met 
herhalende stof en weer een ander krijgt remediërende stof aangeboden. Op deze wijze 
kunnen wij de kinderen zo individueel mogelijk begeleiden. Een differentiatiesysteem 
waarbinnen wij ieder kind de juiste aandacht kunnen geven.  

 
Tijdens de verwerking en het taakuur kunnen de kinderen zelfstandig met hun programma 
verder gaan. De groepsdocent krijgt hierdoor de mogelijkheid om nog meer kinderen 
individuele aandacht te geven. De verwerking vindt niet alleen individueel plaats. Geregeld 
wordt er ook in groepjes gewerkt of met tweetallen. 
 
 

4.3 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 
Wij achten het vanzelfsprekend dat wij ieder jaar blijven werken aan de kwaliteit van ons 
onderwijs en het zo nodig trachten te verbeteren. In ons schoolplan 2015-2019 staat een en 
ander duidelijk omschreven. Het schoolplan ligt voor u ter inzage. 
Jaarlijks worden enkele vak- en vormingsgebieden geëvalueerd, veranderingen en/of 
vernieuwingen doorgevoerd en nascholingsbijeenkomsten en cursussen gevolgd.   

 
Aan het begin van het schooljaar maken wij met de Schooladviesdienst begeleidings-
afspraken en stellen een nascholingsplan op.  
Naast de begeleidings- en nascholingsactiviteiten volgen wij de netwerkbijeenkomsten van 
de S.A.D. Ook deze bijeenkomsten zijn gericht op de kwaliteitsverbetering. Er zijn 
netwerkbijeenkomsten op het gebied van leerlingenzorg, hoogbegaafdheid, computer-
activiteiten, wereldverkenning en kunstzinnige vorming. Het begeleidings- en nascholings-
plan ligt voor u ter inzage. 
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4.4     Speciale voorzieningen in het schoolgebouw 
Gebruik van de verschillende ruimten. 

! Onze school is gehuisvest in een monumentaal gebouw. Wij hebben de beschikking 
over negen groepslokalen. Het grootste deel van de dag vinden hier de 
groepsactiviteiten plaats. 

! Voor de groepen 1 en 2 is er een apart speellokaal. Bovendien hebben zij de 
beschikking over een aparte ingang en een eigen afgesloten speelplaats. 

! Wij prijzen ons gelukkig dat wij beschikken over een goed geoutilleerde gymzaal. Deze 
ruimte wordt ook door twee andere scholen gebruikt. 's Avonds gebruikt een aantal 
verenigingen de zaal. De ruimte wordt eveneens gebruikt voor onze 
toneelvoorstellingen, de jaarlijkse musical en andere festiviteiten. 

! Op het studieplein staan boeken (informatief en fictief) en een 15-tal computers. Hier 
vinden onder andere de ICT-lessen plaats. 

! Voor het vakgebied Beeldende Vorming is er een apart lokaal. Hier zijn ook de 
gereedschappen en een deel van het materiaal ondergebracht. 

! Onze school beschikt over een groot aantal computers. Deze staan in en bij de lokalen, 
zodat de groepen steeds met meerdere apparaten kunnen werken. 

! Ten behoeve van de remedial teachers, logopedist en jeugdarts zijn er drie kamers 
beschikbaar. In één daarvan is de orthotheek ondergebracht. Hier vinden we het 
extra materiaal dat nodig is om kinderen met problemen bij lezen, taal, rekenen  en 
schrijven te helpen. 

! In de personeelskamer vinden de vergaderingen plaats. Hier werken ook de 
administratieve krachten en brengt het personeel de pauze door. 

! Het gebouw heeft voldoende nooduitgangen en voor minder-validen is er een toilet 
aanwezig. 
 

 
4.5 Wijze van vervanging bij ziekte, studieverlof, scholing 
Leerkrachten kunnen om verschillende redenen wel eens afwezig zijn. Bij ziekte wordt er 
vervanging gezocht. Gelukkig kan de school nog steeds een beroep doen op een aantal 
bereidwillige docenten dat wil vervangen. Ook bij vervanging n.a.v. studieverlof of scholing 
doen wij een beroep op dezelfde groep mensen. In geen enkel geval worden er leerlingen 
naar huis gestuurd i.v.m. afwezigheid van een leerkracht. 
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4.6  Scholing van leraren 
Elk jaar is er een bepaald budget om docenten verder te professionaliseren. Om bijscholing 
te structureren en te stimuleren, worden er aan het begin van een nieuw schooljaar, in 
onderling overleg, afspraken gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoefte 
vanuit de school en de persoonlijke voorkeur van de docent. Deze afspraken staan 
beschreven in het nascholingsplan. Over de inhoudelijke kant van de nascholing verwijzen 
wij naar hoofdstuk 3.4. 
 
 
4.7 De begeleiding en inzet van stagiaires en lio's van lerarenopleidingen 
Ieder jaar wordt in de maand juni door het team bekeken in welke groepen in het komende 
schooljaar een stagiair(e) geplaatst kan worden. Wij ontvangen stagiaires uit alle vier de 
leerjaren van de lerarenopleidingen. Door het begeleiden van studenten snijdt het mes aan 
twee kanten. Enerzijds willen wij onze medewerking geven aan de opleiding van goede 
docenten en aan de andere kant betekent twee mensen in een groep ook extra begeleiding 
van de kinderen. 
Daarnaast bieden wij ook regelmatig stageplekken aan onderwijsassistenten in opleiding en 
aan middelbare scholieren voor hun maatschappelijke stage. 
 
 
4.8   Samenwerking met andere scholen en overige relaties 
1. Samenwerking met Wassenaarse basisscholen "Het ScholenCollectief Wassenaar" 
(SCW) 
Er is een goed contact tussen de basisscholen. Op veel gebieden werken wij samen. Wij 
vinden het van groot belang om de Wassenaarse kinderen goed onderwijs te bieden, elkaar 
daarin te ondersteunen en voor een goed verloop afspraken te maken. Ook op bestuurlijk 
niveau is reeds lange tijd sprake van samenwerking. Deze samenwerking is geformaliseerd 
in de Stichting ScholenCollectief Wassenaar. Op het gebied van diverse zaken proberen we 
samen voordelen te vinden.  

 
2. Samenwerking met de Schooladviesdienst Wassenaar 
We werken evenals alle Wassenaarse basisscholen nauw samen met de Schooladviesdienst 
Wassenaar (SAD). Deze dienst ondersteunt ons bij de zorg voor onze leerlingen en bij de 
zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs. 
Bij de zorg voor de leerlingen (zie ook paragraaf 2.3) 
Iedere week is er een remedial teacher van de SAD, een dagdeel, op onze school 
werkzaam. Zij geeft speciale leerhulp aan kinderen met leerproblemen. Op ons verzoek kan 
de SAD ook kinderen testen, zowel psychologisch als didactisch. Een observatie in de klas 
of een dyslexieonderzoek (dit i.s.m. HCO Den Haag) is eveneens mogelijk. Dit gebeurt altijd 
in overleg met alle betrokkenen.  
Ten aanzien van de zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs: 
Wij maken elk jaar begeleidingsafspraken over de instandhouding en de verbetering van de 
kwaliteit van het onderwijs op onze school en over het invoeren van vernieuwingen. Deze 
afspraken bestaan uit regelmatig overleg tussen de SAD en onze school over: 

• schoolmanagement (met de directie); 
• deskundigheidsbevordering van het team; 
• ondersteuning van de leraar bij het lesgeven; 
• specifieke begeleiding van kinderen; 
• ICT in school (met de coördinator computeractiviteiten); 
• participatie in de netwerken (adjunct-)directeuren, computer/internet, 

wereldverkenning,  kunstzinnige vorming en hoogbegaafdheid (samen met 
andere scholen). 

U kunt het jaarverslag van de Schooladviesdienst op onze school inzien. 
 
3. Samenwerking Passend Primair Onderwijs regio Leiden 
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Zoals u in hoofdstuk 2.4 heeft kunnen lezen maakt onze school vanaf 1 augustus 2014 deel 
uit van het samenwerkingsverband Passend Primair Passend Onderwijs regio Leiden. Op de 
website www.pporegioleiden.nl kunt u lezen wat dit inhoudt en wat dit voor de school en u 
betekent. 

 
4. Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) Kwadraad 
De school heeft contact met het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) van Stichting 
Kwadraad. De school kan wanneer u hulp wenst een aanmelding voor u (en voor uw kind) 
doen bij het Schoolmaatschappelijk Werk. Zie hoofdstuk 2.4. 

 
5. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Zuid-Holland West en Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 
In hoofdstuk 2 van deze gids vindt u daar de nodige informatie over. 

 
6. Bibliotheek 
Alle groepen hebben de gelegenheid om een groot aantal boeken van de Wassenaarse 
Bibliotheek te lenen. Elke 6 weken kunnen zij boeken ruilen. Daarnaast bezoekt jaarlijks een 
aantal groepen de bibliotheek voor een speciale les. Wij willen de kinderen graag stimuleren 
om tot lezen te komen. 
  
7. Kunstgebouw en Cultuureducatiegroep Leiden 
Het Kunstgebouw Zuid-Holland en cultuureducatiegroep Leiden ondersteunen ons met 
verschillende programma’s voor verschillende groepen (“Kijk/Kunst”) en bezoek aan musea. 
 
8. ROV 
In overleg met een verkeersleerkracht van het ROV organiseren we jaarlijks voor elke groep 
een aantal praktische verkeerslessen. 
 
 
4.9 Veiligheidsbeleid 
Veiligheid is een veelomvattend begrip. We onderscheiden "technische" veiligheid, zoals 
eisen aan de lokalen, verlichting en het meubilair. Maar ook de bescherming tegen pesten, 
bedreiging, seksuele intimidatie, geweld en discriminatie. De school heeft een veiligheidsplan 
opgesteld dat in 2015 volledig is geactualiseerd. In dit plan, dat voortkomt uit het 
Arbobeleidsplan, zijn de nodige afspraken omtrent veiligheid vastgelegd. 
In deze schoolgids zijn verder passages opgenomen over een veilig schoolklimaat 
(hoofdstuk 1.1) en over de klachtenprocedure in algemene zin en met betrekking tot 
seksuele intimidatie (hoofdstuk 6.4) 
 
Pestprotocol 
Ook de St. Bonifaciusschool kent een pestprotocol. Het protocol heeft als doel om alle 
kinderen zich bij ons op school veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. Leerkrachten en ouders uit de MR onderschrijven gezamenlijk dit pestprotocol. 
Het protocol bevat o.a. een helder stappenplan hoe te handelen in geval van pesten. U vindt 
het protocol terug op onze website. 

 
Protocol Internet en Digitale communicatie 
Onze school geeft de leerlingen richting aan het gebruik van internet als informatiemedium 
en biedt gedragsregels voor digitaal communiceren. Daarom hanteren wij het protocol 
Internet en Digitale Communicatie. Dit protocol is opgesteld in samenwerking met alle 
Wassenaarse scholen, zowel basis- als voortgezet onderwijs, en verder afgestemd op onze 
school. 
 
Het protocol voorziet ook in de afhandeling van moeilijke situaties, bijvoorbeeld als leerlingen 
belangrijke gedragsregels overschrijden. Verder voorziet het protocol ook in uitgangspunten 
voor de school en de leraren. Bijvoorbeeld door steeds duidelijke regels bij het gebruik van 
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internet en digitale communicatie te stellen. Maar ook om binnen het onderwijs aandacht te 
besteden aan de omgangsvormen binnen digitale communicatie. Zie ook 3.14 sociale media. 
 
 
4.10 Foto’s en/of (video)opname(n) voor schoolgebruik. 
In het algemeen geldt dat publicatie van foto’s en video, waarop mensen te herkennen zijn, 
niet is toegestaan als iemand daar schade van kan ondervinden. In de wet staat letterlijk 
"Openbaarmaking van foto's waarop personen herkenbaar in beeld komen is niet geoorloofd 
indien de geportretteerde een redelijk belang heeft zich tegen de openbaarmaking te 
verzetten".  
Uitgangspunt van de huidige wetgeving is dat je op de een of andere manier toestemming 
moet hebben om foto’s of videomateriaal te publiceren.  
Uit informatie van het College Bescherming Persoonsgegevens kunnen we eigenlijk alleen 
maar concluderen dat we beter geen foto's kunnen publiceren waarop personen herkenbaar 
zijn waarvan we niet expliciet toestemming hebben om hun foto of ander beeldmateriaal te 
publiceren. Het betekent ook dat we dus een register/archief moeten aanleggen, zodat we 
eventueel later altijd kunnen aantonen welke toestemming we hadden. 
Bij aanmelding van kinderen door de ouders of op het moment dat de kinderen daadwerkelijk 
naar school gaan, vragen we ouders specifiek of ze wel / geen toestemming geven voor:
  
 - het plaatsen van foto’s/filmpjes waarop uw kind voorkomt op de website van school 

- het schoolintern gebruiken van foto’s en/of videomateriaal waarop uw kind voorkomt           
ten behoeve van leerlingenzorg en/of schoolactiviteiten 

 - het gebruiken van foto’s voor de schoolgids 
 - het gebruiken van foto’s en/of videomateriaal voor publicitaire schooldoeleinden 
Voor de website geldt dat, ondanks uw gegeven toestemming, foto’s en/of filmpjes waarop 
uw kind voorkomt kunnen worden verwijderd als u aangeeft bezwaar te hebben. Deze 
verklaring blijft van toepassing totdat u deze intrekt of een nieuwe verklaring ondertekent. 

 
Publicatie van schoolfoto’s door ouders gemaakt tijdens evenementen is niet toegestaan 
zonder overleg met de directie van de school. 
 
 
4.11 Sociale media 
Sociale media zoals Hyves, Twitter, Facebook, YouTube en Linkedln bieden de mogelijkheid 
om te laten zien dat je trots bent op de school en kunnen derhalve een bijdrage leveren aan 
een positief imago van de school. Van belang is te beseffen dat met berichten op sociale 
media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook geschaad kunnen 
worden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan. 
 
Essentieel is dat, net als in de meer traditionele communicatiemogelijkheden, alle gebruikers 
van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe 
mogelijkheden met een positieve instelling benaderen. 

 
De scholen van de SKOW vertrouwen erop dat medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers 
en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en hebben daarvoor 
een protocol opgesteld om een ieder die bij de scholen van de SKOW betrokken is of zich 
daarbij betrokken voelt, daarvoor richtlijnen te geven. Dit protocol heeft de instemming van 
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en is op school in te zien (zie hiervoor ook 
de website van de school bij schooldocumenten). 
 
5. De resultaten van het onderwijs  
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Onze school volgt de ontwikkeling van de individuele leerlingen nauwgezet. Daarnaast 
volgen wij de ontwikkeling van de verschillende jaargroepen. 
Via het dagelijkse werk heeft de school al een goed beeld van de leervorderingen. Enkele 
keren per jaar beoordelen wij de leervorderingen via signaleringsonderzoeken.  
 
5.1 De resultaten van individuele leerlingen 
Zoals in hoofdstuk 2.3 is beschreven, worden de resultaten van alle leerlingen van eind 
groep 1 t/m medio groep 8 bijgehouden in een digitaal leerlingvolgsysteem. Een à twee keer 
per schooljaar worden met name de resultaten op het gebied van lezen (technisch en 
begrijpend lezen), spellen en rekenen geregistreerd. In de kleutergroepen gaat het om de 
niet-methodegebonden  toetsen Taal voor Kleuters, Rekenen voor kleuters en Beginnende 
Geletterdheid. In april wordt bij de leerlingen van groep 8 de Centrale Eindtoets afgenomen. 
Op deze wijze worden de cognitieve vorderingen van een kind, gedurende zijn of haar 
schoolloopbaan in beeld gebracht. 

 
5.2 De resultaten van de jaargroepen 
Onze school doet evenals alle andere Wassenaarse basisscholen mee aan de jaarlijkse 
didactische signaleringsonderzoeken. In de maanden januari/februari en juni worden de 
leervorderingen van alle kinderen van de groepen 1-2 t/m 8 getoetst. Het gaat hierbij om de 
vorderingen in lezen (technisch en begrijpend/studerend lezen), spellen en rekenen. De 
resultaten van de groepen worden tot uitdrukking gebracht in een groepsprofiel. Omdat het 
om genormeerde niet-methodegebonden toetsen gaat, kan elke leraar zien of de gehele 
groep voldoende op niveau is.  
Wanneer er in een groep met betrekking tot een onderdeel tegenvallende prestaties zijn, 
kijken we naar mogelijke oorzaken. Evenals op individueel niveau nemen wij op 
groepsniveau maatregelen, indien we de resultaten kunnen verbeteren. Soms is dat 
efficiënter dan maatregelen voor aparte kinderen. In sommige situaties schakelen we daarbij 
de SAD in.  
 
5.3 Leerlingen die extra zorg kregen 
Wanneer kinderen onvoldoende vooruitgaan of tegenvallen in leerprestaties, wordt hulp 
geboden. Hulp door de interne remedial teacher van de school of hulp van de remedial 
teacher van de Schooladviesdienst. 
Het onderstaande staatje geeft een overzicht van de aantallen leerlingen en het percentage 
binnen de totale school. Ook het aantal zittenblijvers is hierin opgenomen, alsmede het 
aantal kinderen dat het afgelopen schooljaar naar een speciale school voor basisonderwijs is 
gegaan. 
 
Leerlingen die extra zorg kregen in 2016-2017  
 aantal 

leerlingen 
percentage 

van alle 
leerlingen* 

Interne remedial teaching 

Remedial teaching S.A.D. 

Zittenblijvers 

Naar speciale school voor basisonderwijs 

Naar speciale school voor voortgezet onderwijs 

53 

6 

 2 

 1 

 0 

22,36 % 

2,53 % 

0,84 % 

0,42 % 

0 % 

*percentages op basis van 237 leerlingen (1 oktober 2016) 
 
 
5.4 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 
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Van de leerlingen van groep 8 gingen het afgelopen schooljaar 18 leerlingen naar het 
Adelbert College, 4 leerlingen naar het Rijnlands Lyceum, 1 leerling naar het Teylingen 
College (afdeling Duinzigt), 4 leerlingen naar het Andreas College Katwijk, 1 leerling naar het 
Stedelijk Gymnasium Leiden, 1 leerling naar het Fioretti College in Lisse en 1 leerling naar 
De Delta in Leiden. 
 
Uitstroom leerlingen naar het voortgezet onderwijs 

aantal kinderen  type onderwijs 
5 gingen naar VMBO (B/K/GL) 
4 gingen naar VMBO (t) 
4 gingen naar  VMBO(t)/HAVO 
1 gingen naar HAVO 
6 gingen naar  HAVO/VWO 

10 gingen naar VWO / GYMNASIUM 
 

De hierboven weergegeven uitstroom van de schoolverlaters ligt geheel in het verlengde van 
de eerdere resultaten uit het leerlingvolgsysteem van deze leerlingen (beschreven in de 
paragrafen hiervoor). Ook waren de resultaten bij alle leerlingen in overeenstemming met de 
verwachtingen. 
 
5.5 Kwaliteitszorg 
Werken aan de kwaliteit van het onderwijs kent op onze school een lange traditie. Jaarlijks 
kiezen we enkele thema's die we veelal samen met de Schooladviesdienst Wassenaar 
verbeteren. Het betreft thema's op het niveau van het management, van het team en van de 
groep. De te bereiken doelen leggen we vast in "begeleidingsafspraken" en de resultaten 
worden vastgelegd in een jaarverslag c.q. het Schoolplan van de school. In een aparte 
Kwaliteitsmap hebben we verder instrumenten en procedures opgenomen. 

 
Het afgelopen schooljaar is veel aandacht besteed aan o.a. de hierna volgende 
onderwerpen.  
 
Onderwijsleerproces. 

• Het verbetertraject Handelingsgericht Werken (HGW) heeft het afgelopen jaar 
voortgang gekregen. HGW wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van 
alle kinderen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het 
onderwijsaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van 
de leerlingen. De leerkrachten zijn zich daardoor bewust geworden van de waarden 
om doelgericht te werken.  
In dat kader hebben wij het afgelopen jaar onderwijsplannen ontwikkeld. De 
onderwijsplannen maken inzichtelijk welk onderwijs wordt gegeven aan welke 
cognitieve groep kinderen in welke jaargroep.    

• (Hoog-)begaafdheid is een blijvend speerpunt voor de school. Zo hebben wij ons 
afgelopen jaar gericht op het bieden van een leerstofaanbod met de Taxonomie van 
Bloom. Deze taxonomie stelt dat er op verschillende denkniveaus gewerkt kan 
worden. Voor kinderen met een hoger cognitief vermogen is namelijk gebleken dat zij 
niet alleen zaken willen onthouden maar ook willen analyseren en creëren. Tijdens de 
bouwvergaderingen is gesproken over een passend onderwijsaanbod. 

• Onder begeleiding van de SAD zijn de schoolregels herzien. De schoolregels zijn 
vervangen door afspraken volgens PBS (possitive behaviour support). Deze 
afspraken zijn duidelijk, begrijpelijk en positief verwoord. Per ruimte zijn er specifieke 
afspraken geformuleerd. 
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Met behulp van begeleiding van de SAD wordt komend schooljaar o.a. aan de volgende 
punten gewerkt: 

• Onderwijsbehoeften van alle leerlingen in kaart brengen 
• Onderwijsplannen verfijnen en verder ontwikkelen 
• Klassenmanagement  
• Keuze een nieuwe methode begrijpend lezen 
• Keuze een nieuwe leesmethode groep 3 
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6. De ouders  
 
6.1 Informatievoorziening aan ouders  
Het spreekt voor zich dat wij er alles aan zullen doen om u zo goed mogelijk te informeren. 
Wij hopen, dat u, als u behoefte heeft aan overleg, naar de school komt. Samen kunnen wij 
ervoor zorgen dat uw kind zich op zijn of haar gemak voelt op school. Onze school heeft de 
informatievoorziening als volgt geregeld. 

 
Contact school 
Wij kennen geen spreekuur. Wij vinden dat u ons altijd, indien nodig, moet kunnen spreken.  
Wanneer u de directeur of een groepsdocent wilt spreken, verzoeken wij u dit zo veel 
mogelijk na schooltijd te doen (15.00 uur). Wilt u ervan verzekerd zijn dat wij u te woord 
kunnen staan, maakt u dan even een afspraak met ons. Als u vóór schooltijd iets aan ons 
wilt doorgeven, doet u dat dan bij voorkeur om 08.30 uur. 

 
Ouderavond 
In oktober wordt er geen rapport uitgegeven, maar zijn er wel ouderavonden voor de 
groepen 1-4. U bespreekt met de groepsdocent het functioneren van uw kind. Deze 
gesprekken duren 10 minuten. Voor de groepen 5-6-7-8 zijn er ouder-kindgesprekken. 
Ouders en leerlingen bespreken samen met de leerkracht het functioneren en de ambities 
van de leerlingen. Deze gesprekken duren 15 minuten. 
In februari wordt het eerste rapport uitgegeven en zijn er 2 ouderavonden waarop het rapport 
wordt besproken met de ouders. Deze gesprekken duren 10 minuten. Het tweede (laatste) 
rapport wordt in juli uitgegeven zonder ouderavonden. Waar nodig worden er afspraken met 
ouders gemaakt. 

 
Adviesavond groep 8 
In de maand februari nodigen wij de ouders van groep 8 hiervoor uit. Voordat u uw kind gaat 
opgeven bij een school voor voortgezet onderwijs willen wij u hierin graag adviseren. Ons 
advies wordt  schriftelijk bevestigd. (Zie ook hoofdstuk 2.4.)  

 
 

Rapporten 
De leerlingen uit groep 2 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport over zijn/haar 
vorderingen. Voorafgaande aan de rapporten hebben de leerlingen deelgenomen aan 
diverse niet-methodegebonden toetsen. Deze gegevens worden ook in een rapportcijfer 
meegenomen. Vanaf groep 4 maken wij gebruik van een cijferrapport, aangevuld met enkele 
woordbeoordelingen. 
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Informatie-avond 
In het begin van het schooljaar houden wij een algemene informatie-avond. U kunt dan 
kennismaken met de nieuwe groepsdocent en wij zijn in de gelegenheid u te informeren over 
het onderwijs van dat jaar. Specifieke activiteiten per leerjaar kunnen wij dan ook aan u 
doorgeven. Wij vinden het van essentieel belang, dat ouders deze avond bijwonen. 

 
Jaarkalender 
Op de eerste schooldag krijgt uw kind de jaarkalender mee. Op deze kalender vindt u de 
meeste activiteiten, zoals toneelmiddagen, feesten, schoolreisje, vakanties enzovoort 
vermeld. Aan de achterzijde staat nog de nodige praktische informatie met betrekking tot 
bijvoorbeeld zwemmen, het fietsen naar school, schaken, gymnastiek,  huiswerk, de 
tussenschoolse en buitenschoolse opvang. 

 
Bonifax 
Dit is de naam van onze digitale nieuwsbrief. In het begin van iedere maand komt er een 
Bonifax uit. In deze nieuwsbrief treft u de nodige actuele informatie over die maand aan. Op 
deze wijze hopen wij u zo volledig mogelijk te informeren over de gang van zaken op onze 
school. 

 
Schoolgids 
Deze nieuwe schoolgids is bij uitstek een informatiebron om onze school te leren kennen. 
Jaarlijks wordt de gids op een aantal punten aangepast. 

 
Wist-je-datjes Gids 
Hierin staan alle activiteiten en festiviteiten uitgelegd die gedurende het schooljaar 
plaatsvinden en die niet in de schoolgids of op de jaarkalender worden toegelicht. De data 
waarop deze activiteiten en festiviteiten plaatsvinden, kunt u bijna allemaal terugvinden op 
de jaarkalender. Een exemplaar ter inzage vindt u op onze website. 

 
Website 
De school beschikt over een eigen website: www.bonifaciusschool.nl. Hier vindt u bijna 
alle informatie over de school, die u nodig heeft. 

 
Informatievoorziening aan gescheiden ouders 
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is 
over de wijze waarop de communicatie en consultatie over de ontwikkelingen en vorderingen 
van de leerling verloopt. De school heeft daarom een protocol ontwikkeld hoe hiermee wordt 
omgegaan. 
De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden 
ouders. Dat betekent, dat de school ervan uitgaat, dat ouders, die beiden het ouderlijk gezag 
verkregen hebben, elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. 
In principe gaan we ervan uit, dat ouders, in het belang van hun kind, gezamenlijk aanwezig 
zijn bij de ouderavonden en/of gespreksavonden n.a.v. rapporten. In overleg met de 
(locatie)directie kan daarvan worden afgeweken, waarbij de ouders het initiatief moeten 
nemen om de wijze van communicatie aan te passen. 
Verdere informatie vindt u in het protocol, dat via de directie van de school te verkrijgen is. 
Het protocol is ook in te zien via de website van de school. 

 
 

 
 
 
 
6.2  Betrokkenheid van ouders 
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Zonder de hulp van ouders zouden wij een aantal activiteiten niet aan de kinderen kunnen 
aanbieden. 
Wij zijn dan ook erg blij dat ieder jaar weer vele ouders ons met allerlei activiteiten willen 
helpen. In het begin  van ieder schooljaar staat er in de Bonifax en de jaarkalender een 
algemene oproep en kan eenieder zich aanmelden. Ook laten wij tussentijds geregeld 
digitaal een brief uitgaan, waarin wij uw hulp vragen. Ook doen wij oproepen via het prikbord 
in de hal van de school.  
Wij vragen onder andere uw hulp bij: het overblijven, zwemmen, feesten, sport-
evenementen, het schoolreisje, vervoer naar buitenschoolse activiteiten enzovoort. Op 
school hebben wij een beschrijving van wat we precies van u verwachten, hoeveel tijd ermee 
gemoeid is en hoe een en ander in zijn werk gaat. 
 
Oudercommissie 
Aan onze school is een actieve oudercommissie (OC) verbonden. Hierin zitten door ouders 
gekozen vertegenwoordigers. Omtrent de samenstelling, verkiezingen, taken, functies e.d., 
verwijzen wij naar de statuten en het huishoudelijk reglement van de oudercommissie. 
Eens in de zes weken komt de oudercommissie bijeen. Naast de lopende schoolzaken 
hebben de ouders een grote inbreng rondom het organiseren van de jaarlijks terugkerende 
festiviteiten. Het e-mailadres is oc@bonifaciusschool.nl. 

 
Medezeggenschapsraad 
Ook onze school heeft een medezeggenschapsraad (M.R.). De raad bestaat uit een ouder- 
en een personeelsgeleding. Vertegenwoordigers van beide groepen worden steeds voor drie 
jaar gekozen. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in 
het M.R.-reglement. Dit reglement ligt op school ter inzage. Onze MR is vertegenwoordigd in 
de GMR, die uit leden van de drie RK scholen bestaat. 
 

 
6.3    Activiteitenbijdrage en bijdrage voor een specifiek doel. 
De school vraagt een vrijwillige activiteitenbijdrage voor extra activiteiten en andere zaken, 
die niet tot het gewone onderwijs behoren. Op onze school stelt de oudercommissie, in 
overleg met de medezeggenschapsraad, jaarlijks het bedrag vast. De oudercommissie 
maakt een begroting en draagt zorg voor de inning van de gelden. Het geld wordt o.a. 
besteed aan: St. Nicolaas- en kerstfeest, carnaval, Pasen en Bonifeest. Ook gaat er een 
gedeelte naar de sportdag  en het schoolreisje. Daarnaast krijgt de school geregeld iets 
extra's, zoals nieuwe bibliotheekboeken en een geluidsinstallatie. Uw bijdrage is zeer 
noodzakelijk om bovengenoemde activiteiten mogelijk te maken. 
Voor dit schooljaar is de bijdrage vastgesteld op € 35,--. Voor kinderen die ná 1 maart op 
school komen, wordt een bijdrage van € 25,-- gevraagd. Uiteraard is het mogelijk om in 
termijnen te betalen. Banknummer van de O.C. is: NL46INGB0005480662, t.n.v. 
Oudercommissie St. Bonifaciusschool. 

 
Naast de genoemde activiteitenbijdrage zijn er nog twee andere bijdragen voor meer 
specifieke doelen. Zo vragen wij een extra bijdrage voor ons schoolreisje. De hoogte van dit 
bedrag is afhankelijk van het reisdoel en de "bijdrage" vanuit de oudercommissie. Ook voor 
het jaarlijkse schoolkamp van groep 8 vragen wij een extra bijdrage. Ouders worden tijdig 
geïnformeerd over de hoogte van de bedragen en de wijze van betalen. Voor ouders die de 
bijdragen niet kunnen betalen, bestaat er een reductie- en kwijtscheldingsregeling.  
 
 
 
 
 
6.4 Klachtenprocedure 
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Op onze school is het de gewoonte dat bij een klacht de ouder en leerkracht direct hierover 
met elkaar in contact treden om een oplossing te bewerkstelligen in het belang van de 
betrokken leerling. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan is overleg met de 
directie mogelijk en als de klacht nog niet naar genoegen is afgehandeld, kan deze 
ingediend worden bij het dagelijks bestuur van onze school, de directeur-bestuurder, dhr. R. 
de Jong, tel. 06-23644029 en e-mail rob44@casema.nl.  
Hieronder volgt enige informatie over de wettelijk voorgeschreven klachtenregelingen.  
 
a. De algemene klachtenregeling 
Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het 
onderwijs. Het kan eraan bijdragen dat er een klimaat heerst waarbij onvrede op de school 
aan de orde komt en de school maatregelen ter verbetering kan treffen. Ook in andere 
sectoren wordt een klachtenregeling als belangrijk element van de bewaking van de kwaliteit 
gezien.  
De klachtenregeling beoogt te bewerkstelligen dat klachten zoveel mogelijk worden opgelost 
door de school waarbij zij zijn ontstaan. De regeling gaat er van uit dat de scholen er, met 
het oog op de verantwoordelijkheid die zij hebben voor hun functioneren en de mogelijke 
gevolgen ingeval zij niet goed functioneren, belang bij hebben klachten van leerlingen en 
ouders zorgvuldig af te wikkelen.  
Afwikkeling van ingediende klachten kan op een aantal wijzen geschieden. Zo is denkbaar 
dat de klachtencommissie van oordeel is dat zij niet de geëigende instantie is om de klacht te 
behandelen. In dat geval kan de klager worden geadviseerd zich van een ander instrument 
te bedienen. De gebruikelijke situatie zal echter zijn dat de behandelende instantie de klacht 
in behandeling neemt en daarover een oordeel uitspreekt. Voorts is het denkbaar dat de 
behandelende instantie niet tot een oordeel komt over een klacht, hoewel dat redelijkerwijs 
wel zou moeten gebeuren. In dit laatste geval is het mogelijk de inspecteur bij de klacht te 
betrekken.  Dit op grond van de algemene bevoegdheid die de inspectie heeft op het punt 
van het toezicht op de scholen. 
 
De klachtenregelingen zijn te vinden op de website van de school. 
 Correspondentie-adres: 
 Stichting GCBO 
 Postbus 82324 
 Tel: 070-3861697 
 Fax: 070-3020836 
 E-mail: info@gcbo.nl 
 
b. De klachtenregeling seksuele intimidatie 
Binnen de algemene klachtenregeling kent onze school een specifieke regeling met 
betrekking tot seksuele intimidatie. De regeling, geldend voor alle Wassenaarse 
basisscholen, is opgesteld ter voorkoming en bestrijding van seksuele intimidatie binnen de 
scholen. De regeling gaat ervan uit, dat een klacht eerst wordt onderzocht door een 
onafhankelijke externe vertrouwenspersoon. Van zeer groot belang daarbij is, dat alle 
betrokkenen binnen de vastgestelde regeling op zeer discrete wijze omgaan met de emoties 
die in dergelijke gevallen spelen. Dit geldt voor zowel klager als aangeklaagde. Om 
bovengenoemde te realiseren zijn taken en bevoegdheden van betrokkenen in duidelijke 
reglementen vastgelegd. 
De regeling omvat: 
a. benoeming van contactpersonen op de scholen 
b.  benoeming vertrouwenspersonen  
c. de werkwijze van voornoemde personen 
d. bevoegdheden van voornoemde personen 

 
Voor klachten met betrekking tot seksuele intimidatie is op onze school mevrouw M. 
Hendriks als contactpersonen aangesteld. Het is hun taak om u door te verwijzen naar de 
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externe vertrouwenspersoon. Via hen krijgt u ook de contactgegevens. De afhandeling van 
een klacht loopt via de algemene klachtenregeling. Zie voor de adresgegevens 5.5.a. 
 
6.5  Meldcode huiselijk geweld  
In het kader van wet- en regelgeving hebben scholen de plicht een meldcode te hanteren 
voor huiselijk geweld en mishandeling. 
Deze verplichting geldt ook voor organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de 
(jeugd)gezondheidszorg, de kinderopvang, de jeugdzorg en de maatschappelijke 
ondersteuning en eveneens voor politie en justitie. 

 
De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe wij als school moeten en zullen omgaan 
met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is 
inmiddels vastgesteld en van toepassing. 
Op de scholen is een exemplaar van de meldcode op te vragen. 
 
6.6  Ongevallenregistratie 
In het veiligheidsplan staat opgenomen hoe ongevallen geregistreerd worden. Hierin staat 
dat ongevallen digitaal geregistreerd worden in het administratiesysteem Parnassys. Voor 
meer informatie kunt u het veiligheidsplan ter inzage opvragen bij de locatiedirecteur. 
 
6.7 Schoolverzekering 
Voor alle leerlingen en leerkrachten is een collectieve scholierenongevallenverzekering 
afgesloten die gezien moet worden als een aanvullende verzekering. Deze verzekering is 
van kracht op weg van huis naar school, gedurende het verblijf op school alsmede tijdens 
activiteiten buiten de school. Dit laatste mits in schoolverband en onder toezicht van 
schoolmedewerkers. De verzekering is tot slot ook van kracht op de terugweg van school 
naar huis. De verzekering omvat in die tijd tevens het ongevallenrisico (geen materieel risico) 
door stoeien van de leerlingen onderling. 
De verzekering dekt geen materiële schade. Als er materiële schade is, wordt deze 
verhaald op de aansprakelijkheidsverzekering van degene die de schade veroorzaakt 
heeft. 
Natuurlijk heeft de school wel een verzekering voor het geval de school, of een van de 
schoolmedewerkers aansprakelijk is. Materiële schade ontstaan door bijv. stoeiende 
kinderen kan niet verhaald worden op de verzekering van de school. 
Een aantal ouders stelt het op prijs de ongevallenverzekering uit te breiden tot een 24 uurs-
dekking of ook aansprakelijkheid bij materiële zaken te verzekeren. Kijkt u voor deze 
mogelijkheid op www.leerlingenverzekering.nl.  
Indien u denkt een beroep te kunnen/moeten doen op de schoolverzekering, neemt u dan 
contact op met de schoolleiding. In overleg wordt bepaald welke stappen ondernomen 
dienen te worden. Het is zinvol op te merken dat de scholierenongevallenverzekering zeker 
niet altijd 100% dekking geeft. In een aantal gevallen is de dekking zelfs beperkt. Dit wordt 
veroorzaakt door de verhouding dekkingspercentage en de te betalen premie. Uitgangspunt 
bij de verzekering is dat voor de meeste calamiteiten de eigen verzekering de schade 
(grotendeels) dekt. Op school ligt een kopie van de verzekeringsvoorwaarden ter inzage. 
Als een kind op school medische hulp nodig heeft, nemen wij altijd eerst contact op met de 
ouders/verzorgers tenzij de ernst van de situatie dit niet toelaat. 
Het besluit of medische hulp gewenst is wordt genomen door de medewerkers van school, 
eventueel in overleg met de ouders/verzorgers. 
De kosten van een arts of evt. ambulance komt op de eerste plaats voor rekening van de 
verzekering van de ouders/verzorgers. Indien deze niet toereikend is, kan een beroep 
gedaan worden op de verzekering van de school. 
 
 
6.8 Overige rechten en plichten van ouders 
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Regels voor toelating en verwijdering van leerlingen 
In hoofdstuk 2.1 hebben wij reeds de nodige informatie gegeven over de toelating van 
nieuwe leerlingen op onze school. Het verwijderen van leerlingen is in de historie van onze 
school nog nooit voorgekomen. Eigenlijk staat dit punt dan ook ver van ons af. Mocht het 
helaas in de toekomst toch een keer aan de orde komen, dan zullen wij handelen volgens de 
wettelijke regeling opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs. Deze wettelijke regeling 
ligt ter inzage op school en wordt ook genoemd in ons Pestprotocol. 

 
Het verstrekken van onderwijskundige rapporten 
Wanneer een leerling onze school verlaat, hetzij tussentijds, hetzij aan het eind van groep 8, 
zullen wij een onderwijskundig rapport opstellen. Het rapport wordt in drievoud gemaakt. Eén 
exemplaar is voor de ontvangende school, het tweede voor de ouders en het derde voor ons 
schoolarchief. 
 

 
6.9 Sponsoring 
Op dit moment hebben wij nog geen activiteiten ontwikkeld op dit gebied. Wel hebben het 
schoolbestuur en de medezeggenschapsraad zich met deze zaak beziggehouden en 
afspraken gemaakt. Mocht onze school overgaan op sponsoring, dan zal dat geregeld 
worden volgens de richtlijnen van het Convenant Sponsoring. Dit Convenant is opgesteld 
door het Ministerie van Onderwijs en de bestuursbonden en ligt op school ter inzage. 
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7. Regeling school- en vakantietijden 
 
 
7.1    Schooltijden 
 
Onze schooltijden zijn voor alle groepen gelijk en als volgt: 

 
Maandag  08.45-12.00 uur 12.45-15.00 uur 
Dinsdag   08.45-12.00 uur 12.45-15.00 uur 
Woensdag  08.45-12.00 uur 
Donderdag  08.45-12.00 uur 12.45-15.00 uur 
Vrijdag  08.45-12.00 uur 12.45-15.00 uur. 
 

  
7.2 Vakantietijden schooljaar 2017-2018 
	 	
Vakanties:    
Herfstvakantie 16 oktober 2016 t/m 20 oktober 2016 
Kerstvakantie 25 december 2016 t/m 05 januari 2017 
Voorjaarsvakantie 26 februari 2017 t/m 02 maart 2017 
Paasvakantie 30 maart 2017 t/m 2 april 2017 
Meivakantie 27 april 2017 t/m 11 mei 2017 
Pinksteren 21 mei 2017   
Zomervakantie 16 juli 2017 t/m 24 augustus 2017 
Extra vrij:    
studiedag donderdag 14 september 2017  
begin kerstvakantie vrijdagmiddag 22 december 2017  
verdiepingsdag donderdag 08 februari 2018  
studiedag vrijdag 23 februari 2018  
studiedag dinsdag  3 april 2018  
studiedag maandag 18 juni 2018  
verdiepingsdag dinsdag 26 juni 2018  
begin zomervakantie vrijdagmiddag 13 juli 2018  
 
 
Op donderdag 22 december 2016 hebben de kinderen om 12.00 uur vrij, maar die middag 
worden ze weer op school verwacht om 16.45 uur voor de kerstviering tot 19.00 uur. 
 
De laatste schooldag is op vrijdag 07 juli 2017, eindtijd 12.00 uur. 
 
De totale onderwijstijd voor groep 1 t/m 8 komt hiermee op  947,25   
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7.3  Wegbrengen en ophalen van de kinderen 
 
Groep 1-2 
Wij vragen u om uw kind even voor aanvangstijd naar school te brengen. Vanaf 08.35 uur en 
vanaf 12.40 uur zijn de deuren open en kunt u uw kind naar de klas brengen en afscheid 
nemen. De kinderen gaan in de kring zitten en de juffrouw start om 08.45 uur en om 12.45 
uur met de lessen. Wilt u bij het ophalen van de kinderen buiten even wachten? De kinderen 
worden door de klassenleerkracht naar  buiten gebracht. Zij wachten in de gekleurde cirkels 
om daarna met u mee te gaan. 

 
Groep 3 t/m 8 
Voor de kinderen van groep 3-8 gaat om 08.40 uur de buitenbel. Alle kinderen lopen  naar 
hun klas. Stipt om 08.45 uur beginnen de lessen. Kinderen, die tussen 08.40 en 08.45 uur 
aankomen op school, blijven niet op het schoolplein, maar lopen gelijk door naar binnen, 
naar hun klas. De pleinwacht is tot 08.40 uur, de tijd waarop alle kinderen naar binnen gaan.  
’s Middags gaat de bel om 12.45 uur. Ook tot die tijd is er pleinwacht. 
 
7.4    Schoolverzuim 
 
Bij ziekte 
Wanneer uw kind ziek is, laat het ons dan vroegtijdig telefonisch weten. Wanneer wij in het 
begin van de ochtend geen bericht hebben ontvangen, bellen wij u zelf even op. Zowel voor 
u als voor de groepsdocent is het prettig te weten waar uw kind is. 

 
Vrij van school 
Alleen voor 4-jarigen is er nog geen leerplicht. In overleg met de groepsdocent kunt u 
afspreken op welke tijden uw kind naar school komt. De ervaring wijst uit dat bijna alle 
kinderen hele dagen naar school komen. Wij kunnen ons ook best voorstellen dat u in de 
beginperiode voor alleen de ochtenden kiest. 
Op 5-jarige leeftijd gaat de leerplicht in.  
  
Leerplicht 
Wanneer u buiten de normale vakantietijden vrij van school wilt hebben, behoort u dit ruim 
van tevoren schriftelijk aan te vragen. Alleen als er sprake is van gewichtige redenen 
mogen wij - in beperkte mate - toestemming geven. Geen gewichtige omstandigheden zijn 
o.a.: 
- halve of hele dag eerder afreizen in verband met vakantiedrukte, of 
- uitnodiging van grootouders of andere familieleden om mee op vakantie te gaan. 

 
Hieronder treft u de informatie aan van de gemeente Wassenaar:  
"Leerplicht en vrijstelling schoolbezoek". 
Sinds de herziening van de Leerplichtwet per 1 augustus 1994 van kracht is geworden, is er 
het een en ander veranderd voor iedereen die met leerplicht te maken heeft. Zo zijn ook de 
regels voor verlof buiten de schoolvakanties aangepast. Extra verlof om bijvoorbeeld met 
wintersport te gaan, is niet mogelijk. Zelfs als het verlof één dag betreft. 
 
Vakantieverlof 
Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet 
mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan één maal per schooljaar 
vrij worden gegeven voor extra vakantie onder overlegging van een officiële 
werkgeversverklaring. Deze werkgeversverklaring zal worden voorgelegd aan de 
leerplichtambtenaar. 

 
 
Begin schooljaar 
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In principe wordt er conform de wettelijke bepalingen geen verlof gegeven in de eerste twee 
weken van het schooljaar. 

 
Verlof ingeval van gewichtige omstandigheden 
Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet worden 
gedacht aan verhuizing, huwelijk, etc. 

 
Het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties 
Het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties dient schriftelijk, minimaal een maand 
van te voren, te worden ingediend bij de directie. De school heeft hiervoor 
aanvraagformulieren, die u bij de directie kunt ophalen. 

 
Ongeoorloofd verzuim 
Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de directie 
of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De directie is verplicht dat 
aan de leerplichtambtenaar te melden, die proces-verbaal kan opmaken. 

 
Vragen? 
Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de directie of de leerplichtambtenaar van de 
afdeling Onderwijs van de Gemeente. Tevens is verkrijgbaar bij eerdergenoemde personen 
"Richtlijnen vrijstelling schoolbezoek buiten de schoolvakanties".  Hierin staat precies 
aangegeven wat onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan en hoeveel verlof 
daarvoor kan worden aangevraagd. 

 
 

7.5 Verlofregeling voor kinderen inzake familieomstandigheden 
Zoals u reeds in hoofdstuk  7.4  heeft kunnen lezen mogen wij voor bepaalde feesten of 
activiteiten in de familie vrij geven. 
Bijvoorbeeld feesten als een huwelijk of jubileum. Wij verzoeken u wel vroegtijdig schriftelijk 
aan de directie toestemming te vragen. Wij laten u dan zo snel mogelijk weten of wij ermee 
akkoord kunnen gaan.  

 
 
7.6 Overlegmogelijkheden voor ouders 
In hoofdstuk  5 hebben wij hierover al het nodige geschreven.  
De school is dagelijks van 08.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Wilt u ons spreken, 
maak dan even een afspraak. Wij verzoeken u zoveel mogelijk voor of na schooltijd te bellen. 
U zult begrijpen dat een telefoontje tijdens het lesgeven voor ons hinderlijk is. De directeur is 
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar. 
In zeer dringende gevallen tijdens de avond, het weekend en vakanties kunt u ons bereiken 
via de directie. Hun telefoonnummers en e-mailadressen vindt u in hoofdstuk 8. 
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8. Namen, telefoonnummer en e-mailadressen 
 
8.1  De school  
St. Bonifaciusschool, Kloosterland 5, 2242 JS Wassenaar 
Basisschool voor 4- tot 12-jarigen  
Telefoon 070 - 5116379  Fax: 070 - 5119373 
E-mail: info@bonifaciusschool.nl of ouders@bonifaciusschool.nl 
Website: www.bonifaciusschool.nl  
 
Schoolbestuur 
Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar, 
Postbus 2012, 2240 CA  Wassenaar. 
  
Algemeen bestuur 
 
Voorzitter Dhr. P. (Pascal) Noordover 

tel. 070-5143884  
e-mail: noordover@online.nl 

Penningmeester Dhr. W.E. (Eric) Zandbergen 
Secretaris 
Lid 

Dhr. R (Roy) Pillen 
Dhr. S. (Sander) Piek 

Lid Dhr. P.  (Peter) Suiker 
 

Dagelijks bestuur Directeur-bestuurder 
Dhr. R. de Jong 
tel. 06-23644029 
e-mail: rob44@casema.nl  
 

Medezeggenschapsraad  
 
Voorzitter (oudergeleding) vacature * 
Secretaris (oudergeleding) Vacature * 
Lid (oudergeleding) 
Lid (oudergeleding) 

dhr. V. (Vincent) Lépinasse 
mw. M. (Manuela) Boekweit 

Lid (leerkrachtgeleding) mw. M. (Mariël) Frazer 
Lid (leerkrachtgeleding) dhr. K. (Koen) Hoogenboom 
Lid (leerkrachtgeleding) mw. F. (Fleur) Stijnman (eveneens lid GMR) 
 
*Er is momenteel 1 vacature voor de MR. Nadat de vacature is ingevuld, worden de taken opnieuw 
onderverdeeld. Ook wordt dan gekeken welke ouder zitting neemt in de GMR. 
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Oudercommissie 
 
voorzitter mw. A. v.d. Velde, 070-3316829, rooijakkerz@hotmail.com 
secretaris mw. Hoogduijn, 070-3677464, mirjam.hoogduijn@gmail.com 
penningmeester 
 

mw. M. Oudshoorn (Planje), 070-5176442, 
maschaoudshoorn@hotmail.com 

overige leden per 
groep 
 

Groep 1-2 D/B – Frank Schouten en vacature 
Groep 1-2 I/G – Alexa Petersen en Roos Messemaker 
Groep 1-2 M – Mariska Souman en vacature 
Groep 3 – Madana van Oosten en Margret Lokhorst 
Groep 4 – Anne van der Velde en vacature 
Groep 5 – Anoeska van den Brink en Mascha Oudshoorn 
Groep 6 – Mirjam Hoogduijn en Marloes Kloosterman  
Groep 7 – Marisca Kerstens en Manja Heidinga 
Groep 8 – vacature en vacature 

  
 
8.2  Externe personen 
 
Gemeente Wassenaar 
Telefoon: 14070 (toets alleen deze 5 cijfers) 
E-mail: gemeente@wassenaar.nl 
Bezoekersadres/KCC: Johan de Wittstraat 45 
Postbus 499,2240 AL Wassenaar 
Website: www.wassenaar.nl  

 
Leerplichtambtenaar: mw. M. Broere, e-mail: mbroere@wassenaar.nl  
 
Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis) 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig 
psychisch of fysiek geweld:  
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 1113111 (lokaal tarief).  
 
Schooladviesdienst Wassenaar  
Bezoekadres:  Raadhuislaan 22, 2242 CP Wassenaar. 
Correspondentieadres:  Postbus 26, 2240 AA Wassenaar 
telefoon (070) 5118500 
telefax (070) 5141540 
algemeen@sadwassenaar.nl 
www.sadwassenaar.nl 
 
Spreekuur opvoedingsondersteuning (SAD): 
 
Opvoedingsdeskundige /ontwikkelingspsycholoog:  
Mw. Drs. L. Schoeren  
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Jeugdarts 
Dhr. F. Nijkamp 
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West 
Postbus 339 
2700 AH Zoetermeer.  
Telefoon 079-3430888 
Centrum Jeugd en Gezin: www.cjgwassenaar.nl  
 
Externe vertrouwenspersoon 
Vrijmoet en Maatman (Kind en jeugd) 
Dr. C.M.J. Vrijmoet-Wiersma (jantien@vrijmoetmaatman.nl)  
Drs. E.E. Maatman-Fleuren (liesbeth@vrijmoetmaatman.nl)  
Tel. 06-14211146 
www.vrijmoetmaatman.nl  
 
 
8.3  Peuterspeelzaal 
Peuterspeelzaal ’t Kloostertje,  
Kloosterland 5, 2242 JS  Wassenaar. 
Telefoon 06-15110842. 
 

 
8.4 Buitenschoolse opvang Norlandia Wassenaar. 
Voor de voorschoolse en/of naschoolse opvang op drie locaties in Wassenaar kunt u contact 
opnemen met de afdeling plaatsing en planning:  
info@norlandia.nl of  telefoonnumer 071-5610084 
 
In Wassenaar zijn ook enkele kleinschalige verblijven, die kinderopvang verzorgen. Zie 
hiervoor de gemeentegids. 


