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Inleiding 

 

 

 

Voor u ligt de schoolgids van openbare basisschool ‘De Drentse Hoek’. Na het lezen van dit 

boekje weet u heel veel meer over onze basisschool. Het is belangrijk dat de werkwijze en 

het pedagogisch klimaat van de school overeenkomen met de zienswijze van de ouders. 

 

Jaarlijks krijgt u de jaarkalender met alle belangrijke gegevens voor dat schooljaar, zoals de 

groepsverdeling, namen van de teamleden en een overzicht van activiteiten en school-

vakanties. De jaarkalender maakt onderdeel uit van de schoolgids. 

 

Openbare basisschool ‘De Drentse Hoek’ 

Uitgangspunt van de openbare basisschool is ‘Niet apart maar samen’. Onze school staat 

open voor alle kinderen zonder onderscheid naar overtuiging of achtergrond. In een fijn leef- 

en werkklimaat staan prestaties, sociale vaardigheden en individuele begeleiding voorop. 

Gebruik makend van de modernste methodes en digitale leermiddelen bieden wij modern 

onderwijs dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Ons motto is ‘Samen werken aan de basis’. 

 

Wij hechten grote waarde aan kleinschalig onderwijs. Als Voorschool leggen wij een goede 

basis voor de toekomst van uw kind. Met groepsgerichte instructie en zorg op maat werken 

wij aan het bereiken van de kerndoelen voor het basisonderwijs. Dit alles met een hecht team 

in een goede sfeer. 

 

Basisschool ‘De Drentse Hoek’ ligt in Morgenstond, een wijk in opbouw die in de komende 

jaren het visitekaartje van Den Haag-Zuid zal vormen. Onze prachtige, nieuwe school draagt 

bij aan de mooie uitstraling van de wijk. Onze leerlingenpopulatie is een afspiegeling van de 

wijk.  
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1. Algemeen 

 

 

 

Buitenschoolse opvang 

Onze school werkt samen met Stichting Kinderopvang DAK en Stichting Kinderopvang 

Triodus. Voor en na schooltijd en in de vakanties worden de kinderen door hen opgevangen. 

De kinderen worden van school opgehaald.  

 

Computers 

Vanaf groep 3 heeft iedere groep drie computers in het lokaal. De kleutergroepen beschikken 

over iPads. De onderwijsprogramma's worden gebruikt ter ondersteuning van de dagelijkse 

lessen. Alle kinderen werken op de computer, ingedeeld naar de individuele mogelijkheden. 

 

Eten en drinken 

Rond tien uur is de ochtendpauze. Voor extra energie mogen de kinderen iets gezonds (!!) 

eten en drinken. We denken dan aan een boterham of fruit en een melkproduct of 

vruchtensap. De kinderen nemen dit zelf van huis mee naar school. Het is niet toegestaan 

om koolzuurhoudende dranken te nuttigen. Het tussendoortje is niet bedoeld als vervanging 

van het ontbijt. Wij zorgen voor een sfeer waarin de kinderen rustig kunnen eten. We dringen 

geen eten of drinken op en gaan geen strijd aan als een kind niet wil eten of drinken. 

 

Excursies 

De groepen volgen een aantal keren per jaar lessen buiten de school, bijvoorbeeld in het 

Museon. Het vervoer naar het Museon wordt uit de ouderbijdrage betaald. Het is ook mogelijk 

dat een groep een herfstwandeling gaat maken of naar de kinderboerderij gaat. Indien er niet 

voldoende begeleiding is, kan een activiteit niet doorgaan. 

 

Foto’s en filmopnamen 

Met enige regelmaat worden er op school foto’s gemaakt voor bijvoorbeeld onze website. Als 

u reden heeft om uw kind niet op foto’s te willen, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht 

van uw kind. U zult ook merken dat er soms filmopnamen gemaakt worden. Deze opnamen 

kunnen worden gebruikt bij besprekingen. Dit kan zijn in het kader van School Video 

Interactie Begeleiding (SVIB); een methode om aan de hand van korte filmopnamen van de 

klas te kijken naar klassenorganisatie, interactie en didactiek.  

 

Geestelijke stromingen 

Tijdens o.a. geschiedenis, aardrijkskunde, wereldoriëntatie en geestelijke stromingen komen 

de grote wereldgodsdiensten aan bod. Ieder jaar is er een interculturele ochtend. Deze 

ochtend staat in het teken van verschillende landen, culturen en godsdiensten. 
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Gevonden voorwerpen 

Gevonden voorwerpen worden aan de kapstok tegenover de balie gehangen en bij de balie 

bewaard. De niet opgehaalde spullen worden regelmatig naar de Kringloop gebracht. Het is 

raadzaam uw kind geen waardevolle materialen (mobieltjes, sieraden, speelgoed enz.) mee 

naar school te laten nemen. (Vak)leerkrachten zijn niet aansprakelijk voor vermissing van in 

bewaring gegeven spullen. 

 

Gronden voor vrijstelling van het onderwijs 

Als bedoeld in de WPO art. 41 en de WEC art. 46: op verzoek van ouders kan een leerling 

vrijstelling worden verleend van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. De 

gronden voor vrijstelling worden bepaald door of namens het bevoegd gezag, waarbij tevens 

wordt bepaald welke onderwijsactiviteiten er voor de leerling voor in de plaats komen. 

 

Gym 

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen tweemaal per week les van de vakleerkracht Lichamelijke 

Opvoeding. Zij maken daarbij gebruik van onze grote gymzaal met moderne toestellen. Na 

afloop van deze gymlessen is douchen verplicht. De gymlessen voor de kleuters worden door 

de groepsleerkracht verzorgd in het speellokaal of de gymzaal. Eén keer per week krijgen 

ook de kleuters gymles van de vakleerkracht. Indien een leerling om medische redenen niet 

mag gymmen of zwemmen dient u een briefje van de huisarts/specialist in te leveren. In 

overleg tussen ouders en de leerkracht wordt een termijn afgesproken. 

 

Huiswerk 

De kinderen krijgen regelmatig huiswerk mee. De boeken die zij daarbij gebruiken zijn 

eigendom van de school. Daarom verzoeken wij u erop toe te zien dat de kinderen zorgvuldig 

met de boeken om gaan. Dan kunnen andere kinderen er ook nog mee werken. Wij 

verwachten dat u ervoor zorgt dat de kinderen thuis de gelegenheid krijgen hun huiswerk te 

maken. Een rustig plekje waar ze ongestoord kunnen werken bevordert het resultaat. Eén 

keer per week ontvangt u mail met daarin het huiswerk voor de komende week. U bent zo 

altijd op de hoogte van wat er geleerd of gemaakt moet worden.  

 

Inschrijven 

U kunt telefonisch een afspraak maken voor een rondleiding door de school en het ‘proeven’ 

van de sfeer. Er zijn verschillende procedures om kinderen aan te melden: 

 

1-4 jarigen 

Wij werken met het convenant van de Gemeente Den Haag. Dit betekent o.a. dat kinderen 

kunnen worden aangemeld vanaf hun 1e verjaardag. Meer informatie over het convenant 

kunt u vinden op  www.eenaanmeldleeftijd.nl. 

Bij overschrijding van het leerlingplafond worden de volgende toelatingscriteria gehanteerd: 

1. kinderen waarvan broertjes/zusjes op onze school zitten 

2. kinderen die doorstromen vanuit onze peuterspeelzaal 

3. de samenstelling van de groep 

 

http://www.eenaanmeldleeftijd.nl/
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Kort voor de 4e verjaardag mag uw kleuter 5 ochtenden 'op visite' komen. Uw kind mag dan in 

de kleutergroep komen kijken en meedoen.  

 

Vanaf 4 jaar 

De grootte en/of samenstelling van de groep waarin een nieuwe leerling moet worden 

geplaatst is bepalend voor toelating. Indien een leerling van een andere basisschool komt, 

wordt altijd met deze school contact opgenomen. Bij kinderen met specifieke problemen of 

aanpak moet bekeken worden of de school de juiste begeleiding kan bieden.  

 

Voordat kinderen naar de basisschool komen moeten zij zindelijk zijn en zelfstandig naar het 

toilet kunnen gaan. 

 

In de laatste week voor de kerst- en zomervakantie worden geen nieuwe leerlingen 

ingeschreven.  

 

Klachtenregeling / vertrouwenspersoon 

Met een klacht of zorg kunt u in eerste instantie terecht bij de leerkracht van uw kind. Als u er 

samen niet uitkomt kunt u onze IB-ers, Geert Wiessner en José Kuipers, raadplegen. 

 

De vertrouwenspersonen zijn José Kuipers (IB) en Chantalle Hendriks. Ook bij hen kunt u 

met klachten terecht. Zij kunnen contact opnemen met de vertrouwens-personen van het 

bestuur, mevrouw M. Ferber (070-3535266 / marion.ferber@ziggo.nl) of de heer A. van der 

Zalm (06-51993618 / info@albertvanderzalm.nl). Informatie over de klachtenregeling kunt u 

bij hen verkrijgen. Het bestuur van stichting De Haagse Scholen is aangesloten bij de 

Stichting Onderwijsgeschillen. Het adres en telefoonnummer vindt u achterin deze gids. Voor 

vertrouwelijke gesprekken kunt u ook terecht bij onze schoolmaatschappelijk werkster. Meer 

informatie vindt u onder het kopje Schoolmaatschappelijk Werk verderop in deze gids. 

 

Kledingvoorschriften 

Zowel de leerkrachten als de leerlingen dragen passende kleding. In de klassen en in de 

gymzaal is het niet toegestaan om hoeden, petten, sjaaltjes, capuchons enz. te dragen. De 

school streeft ernaar dat er geen religieuze uitingen worden gedaan middels kleding zoals  

hoofddoekjes of keppeltjes. Jassen en tassen worden op de gang aan de kapstokken 

gehangen.  

 

Logopedie 

In groep 2 worden leerlingen op school gescreend voor logopedie. Een logopedist toetst de 

spraak-taalontwikkeling.  

 

Materialen 

In groep 3 leren de kinderen schrijven met een potlood om vervolgens over te gaan op een 

pen. De kinderen krijgen van school de middelen die zij nodig hebben om het onderwijs te 

kunnen volgen. Vanaf groep 3 moeten de kinderen wel zelf een stoffen etui en een gemerkt 

papierschaartje meenemen. 
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Medezeggenschap 

De Medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de ouders en het schoolteam bij het 

bestuur van onze school: stichting De Haagse Scholen. De MR bestaat uit zes leden; drie 

leerkrachten en drie ouders. Zij kunnen advies uitbrengen aan het bestuur. In een aantal 

gevallen moet het bestuur van De Haagse Scholen eerst instemming hebben van de MR.  

 

Er is ook een vorm van medezeggenschap die gaat over zaken die meer scholen of alle 

openbare scholen tegelijk aangaan en over zaken die te maken hebben met het bestuur en 

de algemene organisatie van het openbaar onderwijs in Den Haag. Deze 

medezeggenschapsraad wordt uitgeoefend door de Gemeenschappelijke Medezeggen- 

schapsraad (GMR). 

 

Volgens de wet en het reglement moet het bestuur van het openbaar onderwijs de GMR op 

tal van terreinen laten adviseren of instemmen voordat plannen mogen worden uitgevoerd. 

Dat varieert van het ziekteverzuimbeleid tot en met de vakantieplanning, en van de financiële 

jaarrekening tot en met de formatiedagen 

 

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld 

Zoals wettelijk verplicht per juli 2013 werken wij met de meldcode. 

 

Melk 

U kunt uw kind aanmelden voor schoolmelk. Dit kan via www.campinaopschool.nl of door het 

invullen van een inschrijfformulier dat bij de balie verkrijgbaar is. De school ontvangt bericht 

over de aanmelding en uw kind krijgt dan iedere ochtend halfvolle melk. De aanmelding duurt 

ca. 3 weken.  

 

Mobiele telefoons 

Het is niet verstandig een mobiele telefoon mee naar school te nemen (zie gevonden 

voorwerpen). Het is niet toegestaan onder schooltijd de mobiele telefoon aan te hebben. 

 

Na schooltijd 

's Middags gaat de school om 15.00 uur uit. Na schooltijd worden er verschillende cursussen 

aangeboden op het gebied van dans, sport, creativiteit en expressie in het kader van het 

gemeentelijk project ‘de verlengde schooldag’. Informatie over aanvangstijden en voor welke 

leeftijdsgroepen de verschillende cursussen zijn bedoeld, ontvangt u te zijner tijd in een 

aparte brief. 

 

Het is fijn dat zoveel kinderen gebruik maken van de naschoolse activiteiten. Ook zien wij met 

plezier dat veel kinderen na schooltijd op de speelplaats en op het speelveld spelen. Echter, 

in school wordt op dat moment gewerkt. Er worden lessen voorbereid, administratie 

bijgehouden, gesprekken gevoerd, vergaderingen gehouden enz. Het is belangrijk dat de 

teamleden geconcentreerd kunnen werken/overleggen zonder dat zij worden gestoord door 

kinderen of ouders die wachten, aanbellen om water te drinken, naar de wc moeten, op 

broertjes/zusjes wachten enz.. 

http://www.campinaopschool.nl/
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Daarom de volgende regels; de voordeur gaat een kwartier na schooltijd dicht, op woensdag 

om 12.15 uur en de andere dagen om 15.15 uur. Als er activiteiten na schooltijd zijn, wordt de 

zij-ingang bij de gymzaal gebruikt. De toegangsdeuren naar de school en de deuren van de 

kleedkamers zijn dan dicht. Ouders wachten buiten. Als het slecht weer is, ter beoordeling 

door de coördinator na schoolse activiteiten, kunnen ouders in de hal van de gymzaal 

wachten. 

 

Onderwijsbegeleidingsdienst 

Onze school maakt gebruik van de diensten van het Haags Centrum voor Onderwijs-

begeleiding (HCO). De school geeft aan op welke gebieden advies gewenst wordt; 

bijvoorbeeld over onderwijsinhoudelijke zaken, keuze van nieuwe methodes of kinderen met 

leermoeilijkheden. In groep 3 wordt het 'derde groepsonderzoek' afgenomen, in groep 5 het 

‘vijfde groepsonderzoek’. Medewerkers van het HCO kijken de toets na en bespreken deze 

op school. Ouders krijgen hiervan een schriftelijk verslag dat mondeling wordt toegelicht 

tijdens het 2e rapportgesprek. 

 

Onderwijskundige rapporten 

Indien een leerling de school verlaat maakt de groepsleerkracht een onderwijskundig rapport 

voor de nieuwe school. Hierin worden onder andere de door ons gebruikte methodes, 

gegevens uit het leerlingvolgsysteem en bijzondere leerling-gegevens vermeld. 

 

Ouderbijdrage 

Voor het organiseren van niet-gesubsidieerde activiteiten zoals: museum- en theaterbezoek, 

Sinterklaasfeest, Kerstdiner, Paasontbijt, sportdag, kleuterfeest, enz. vragen wij een bijdrage 

van € 23,- per jaar per kind. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u voor deze vrijwillige 

bijdrage een brief met informatie. U kunt contant betalen of de Ooievaarspas laten scannen 

bij de balie tussen 8.15 en 8.45 uur. U kunt ook het bedrag overmaken op IBAN nummer 

NL82 INGB 0004 3824 59 t.n.v. ouderraad OBS De Drentse Hoek. Aanname van het kind is 

niet afhankelijk van deze betaling. Zie verder: financieel overzicht.  

 

Ouderraad 

De Ouderraad is het team tot grote steun. Zij helpt bij het organiseren en uitvoeren van 

activiteiten maar neemt ook zelf initiatieven. Mede dankzij hun bijdragen zijn de feesten een 

groot succes. 

 

Ouders in de school 

Kinderen vinden het fijn als hun ouders betrokken zijn bij school. Zo kunnen de ouders van 

de kleuters en groep 3 bij het ‘uitloopje’ het werk van hun kinderen bewonderen. Bij ‘VVE 

thuis’ volgen ouders van kleuters een cursus over het projectaanbod in de groep en de 

wisselwerking met thuis.  

 

Soms wordt een beroep gedaan op ouders om te helpen bij activiteiten zoals sportdag, 

begeleiding van de kinderen tijdens een herfstwandeling of bij een bezoek aan de bibliotheek. 
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Zonder de inzet van ouders zouden deze activiteiten niet door kunnen gaan. Wij en de 

kinderen zijn dus blij met uw hulp. Ook zijn ouders actief in de Ouderraad en 

Medezeggenschapsraad. 

 

Overblijf/tussenschoolse opvang 

Het overblijven is bedoeld voor de kinderen waarvan de ouders werken, zelf een opleiding 

volgen of die te ver van school wonen. Ook is het mogelijk de kinderen incidenteel te laten 

overblijven als u een keertje niet op tijd thuis kunt zijn. In alle andere gevallen raden wij u aan 

oplossingen te bedenken met bijvoorbeeld andere ouders. Het is fijn als de kinderen zoveel 

mogelijk thuis of bij een vriendje of vriendinnetje kunnen eten. Het is heerlijk voor de kinderen 

om tussen de middag even ‘tot rust’ te komen in een vertrouwde, rustige omgeving. 

 

De kinderen die overblijven moeten middels een inschrijfformulier aangemeld worden. De 

kinderen tot en met groep 4 blijven over in hun lokaal bij de eigen leerkracht en een 

overblijfmoeder. De oudere leerlingen hebben een vast overblijflokaal. Wij zorgen voor een 

sfeer waarin de kinderen rustig kunnen eten. We dringen geen eten of drinken op en gaan 

geen strijd aan als een kind niet wil eten of drinken. Na het eten nemen de overblijfmoeders 

de kinderen mee naar buiten. 

 

Om de kinderen te laten overblijven is een strippenkaart te koop bij de balie tussen 8.15 en 

8.45 uur. Een kaart voor 4 keer overblijven kost € 6,= en voor 16 keer overblijven € 24,=. De 

strippenkaart blijft op school en de leerkracht houdt bij wanneer het kind overblijft. Als de 

kaart vol is, gaat deze mee naar huis zodat u weet dat u een nieuwe strippenkaart moet 

kopen.  

 

Als kinderen op vaste dagen overblijven kan ook één keer per schooljaar of één keer per half 

jaar per bank worden betaald. Voor de zomervakantie ontvangt u hiervoor bij de Nieuwsbrief 

een opgaveformulier dat uiterlijk in de eerste week na de vakantie moet worden ingeleverd. 

De betaling dient uiterlijk in de tweede week na de vakantie door ons te zijn ontvangen.  

 

Tijdens het overblijven mogen de kinderen de speelplaats niet verlaten. Bij slecht weer blijven 

de kinderen binnen. 

 

Personeel 

Onze school kent de volgende functies/taken: 

 Administratief medewerkster 

 Algemeen schoolmedewerkster 

 Directie 

 Groepsleerkracht 

 ICT-Coordinator 

 Intern Begeleider    

 Interne coach 

 Onderwijsassistent/tutor 

 Taalcoördinator 

 Vakleerkracht gym 

 

Bij ziekte van een leerkracht wordt er eerst intern gekeken naar vervanging voor de groep. 

Indien er geen vervanging mogelijk is kunnen de kinderen een enkele keer verdeeld worden 
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over de andere groepen. Zij krijgen dan een onderwijsprogramma mee dat zij zo veel mogelijk 

zelfstandig kunnen maken. Ook maken wij gebruik van de mogelijkheid extern een leerkracht 

in te huren. 

 

Peuterspeelzaal ‘Het Drentse Hoekje’/VVE 

De Drentse Hoek is een Voorschool. Dit betekent dat er een intensieve samenwerking is met 

peuterspeelzaal ‘Het Drentse Hoekje’ van MOOI!Escamp. Samen hebben wij gekozen voor het 

werken met de projecten van Piramide. Het doel is de kinderen zo goed mogelijk voorbereid 

naar groep 3 te laten gaan. De peuterspeelzaal is bij ons in het gebouw gevestigd. Het 

telefoonnummer is 070-2053506. 

 

Roken 

Het is niet toegestaan in de school of op het schoolplein te roken. Wij verzoeken de ouders 

ook niet voor het hek te roken. 

 

Schakelklas 

In de schakelklas kan veel extra tijd en aandacht worden besteed aan de Nederlandse Taal 

omdat dit een kleine groep is. Naast het groepsprogramma wordt er gewerkt met 

woordenschatprogramma’s in een taalrijke leeromgeving. Omdat er intensief wordt 

samengewerkt met de parallelgroep profiteren ook deze kinderen mee van het extra 

taalaanbod.  

 

Schoolarts  

Kinderen maken in hun schooljaren een grote ontwikkeling door. Zowel lichamelijk, geestelijk 

als sociaal is het kind in de groei. Alle kinderen die in Den Haag wonen of er naar school gaan 

worden daarom opgeroepen voor een regulier preventief gezondheidsonderzoek door de 

Jeugdgezondheidszorg GGD Den Haag. Zo kunnen in een vroeg stadium bedreigingen voor 

een gezonde ontwikkeling worden opgespoord en eventueel passende maatregelen genomen 

worden. 

 

De jeugdartsen, -verpleegkundigen en medisch teamassistenten van JGZ geven voorlichting 

en advies aan kinderen en iedereen die bij het opgroeien betrokken is. Zij zijn experts op het 

gebied van gezondheid, gedrag en leefomgeving en worden vaak nauw betrokken bij 

projecten op het gebied van bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning, gezond gewicht, 

verzuimbegeleiding en alcohol, roken en drugs. 

 

JGZ zal gebruik maken van de adresgegevens uit de leerlingadministratie van de school. 

Ouders die daartegen bezwaar hebben kunnen dit melden bij de Jeugdgezondheidszorg 

Rayon Escamp. Het adres van Jeugdgezondheidszorg vindt u achterin deze schoolgids. 

Verder informatie over de activiteiten van JGZ is te vinden op www.denhaag.nl/ggd. 

 

Schoolfotograaf 

Ieder jaar komt de schoolfotograaf een portretfoto en een groepsfoto maken. Dit gebeurt 

meestal in de maand maart of april. De kosten bedragen circa € 13,-. 

http://www.denhaag.nl/ggd
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Schoolmaatschappelijk Werk 

Wanneer er problemen zijn kan het prettig zijn daar eens met iemand over te praten en samen 

naar een oplossing te zoeken. Dit kunnen problemen zijn op het gebied van opvoeding 

(slaapproblemen, niet luisteren enz.) maar ook relatieproblemen of ingrijpende gebeurtenissen 

in uw leven. Het telefoonnummer vindt u op de achterste bladzijde. 

 

Schoolplan 

Bij de directie ligt het schoolplan 2015-2019 ter inzage. In het schoolplan wordt onder andere 

het onderwijskundig en pedagogisch beleid beschreven en een meerjarenplanning betreffende 

bijvoorbeeld formatie, nascholing en financiën. 

 

Schoolreis/kleuterfeest 

Vanaf groep 3 gaan de kinderen op schoolreis. De bestemming verandert ieder jaar. De kosten 

bedragen circa € 24,-. U kunt als u dat prettig vindt € 2,- per week sparen bij de 

groepsleerkracht. De groepen 1 en 2 hebben op deze dag een kleuterfeest. 

 

Schooltandarts 

De schooltandarts komt twee keer per jaar op school om de kinderen, waarvan de ouders 

toestemming hebben gegeven voor deelname aan de Jeugdtandzorg, te controleren. Wanneer 

een kind een behandeling nodig heeft, krijgt u daarvoor een uitnodiging op het 

Jeugdtandzorgcentrum. Na het verlaten van de basisschool kan uw kind tot 19 jaar deelnemer 

blijven.  

 

Schooltelevisie 

De School-TV programma's zijn een aanschouwelijke aanvulling op ons onderwijspakket. De 

programma's waar naar wordt gekeken sluiten aan bij de lessen van de groep.  

 

Schooltijden 

De kinderen van de groepen 1 t/m 3 komen vanaf 8.15 uur via de hoofdingang naar binnen. De 

kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen nog even buitenspelen op het schoolplein. In verband met 

de veiligheid is het niet toegestaan om te voetballen vanaf 8.15 uur, vanaf 12.45 uur en van 

15.00 – 15.15 uur. Om 8.25 uur gaat de eerste gong. De leerlingen verzamelen bij de 

leerkracht en gaan als groep naar binnen. Om 8.30 uur gaat de tweede gong, alle kinderen 

moeten dan in de klas zijn en de lessen beginnen. Om 11.45 uur begint de middagpauze. Om 

12.55 uur gaat de eerste middaggong en om 13.00 uur de tweede. 

 

Om 15.00 uur gaat de school uit, de kleuters kunnen worden opgehaald bij de klas. 

‘s morgens     ’s middags  

maandag  08.30 - 11.45 uur      13.00 - 15.00 uur        

dinsdag     08.30 - 11.45 uur      13.00 - 15.00 uur      

woensdag 08.30 - 12.00 uur    vrij 

donderdag 08.30 - 11.45 uur      13.00 - 15.00 uur      

vrijdag 08.30 - 11.45 uur      13.00 - 15.00 uur      
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Snoepen 

Onder schooltijd mogen de kinderen niet snoepen. Op verjaardagen mogen de kinderen geen 

suikerhoudend snoep trakteren, want ook wij willen meewerken aan een schoon gebit. 

Bovendien zijn er kinderen die niet goed reageren op de kleurstoffen in snoep. Wil een kind 

toch snoep uitdelen dan wordt dit aan het eind van de ochtend mee naar huis gegeven. Kaas, 

komkommer, fruit, zoutjes e.d. is ook erg lekker zo tussen de lessen door. 

 

Sociale Media 

Sociale Media kan zinvol en bruikbaar zijn maar ook een bron van ongewenste uitingen. Ook 

uw kind kan daar last van hebben. Als u merkt dat uw kind op een onplezierige wijze benaderd 

wordt, blokkeer of verwijder dan de afzender. Het is niet verstandig dat uw kind hierop reageert 

of anderen zelf ook onheus gaat bejegenen. Het is zonde van de kostbare onderwijstijd om op 

school aandacht te moeten besteden aan dit soort negatieve zaken die zich elders afspelen. 

Wij verzoeken u dan ook het gedrag van uw kind op de sociale media in de gaten te houden. U 

als ouder bent verantwoordelijk voor hetgeen uw kind op de sociale media plaatst. 

Gepubliceerde teksten en uitlatingen zijn voor onbepaalde tijd openbaar, ook na verwijdering 

van het bericht. Het is niet gewenst om foto-, film- en geluidsopnamen van school gerelateerde 

situaties op sociale media te zetten, tenzij betrokkenen hiervoor toestemming hebben 

gegeven. Op school hebben wij een internet protocol. 

 

Sponsoring/fondsenwerving 

De school heeft in de praktijk niet vaak te maken met sponsoring. Als dit wel het geval is mag 

dit niet van invloed zijn op keuzes die gemaakt worden voor het onderwijs. Een enkele keer 

wordt van fondsen een bijdrage ontvangen voor bijzondere activiteiten of leermiddelen.  

 

Sportdagen 

Jaarlijks wordt er voor alle groepen een sportdag georganiseerd. 

 

Spreken met leerkracht of directie 

Om in alle rust te kunnen praten is het handig een afspraak te maken voor een gesprek met 

een leerkracht of de directie. 
 

Stage 

In samenwerking met de Haagse Hoge School, afdeling PABO en HALO, worden op onze 

school stagiaires begeleid. Zij zullen in de verschillende groepen praktijkervaring opdoen. Ook 

bieden wij plaats aan Lio-stagiaires. In het jaar dat zij afstuderen aan de PABO nemen zij 

gedurende 15 weken een groep (gedeeltelijk) over. Oud-leerlingen hebben bij ons op school 

soms hun ‘snuffelstage’. Ook zijn stagiaires van het MBO welkom.  

 

Vakanties en vrije dagen 

Het actuele vakantierooster vindt u in de jaarkalender en op de website. 
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Werkweek 

Eenmaal in de basisschoolperiode gaan de kinderen op werkweek. Deze vindt plaats in groep 

7 of 8. In de loop van het schooljaar ontvangt u alle informatie over deze gezellige en leerzame 

week. De kosten bedragen ± € 120,-. U kunt hiervoor sparen of het bedrag ineens betalen. Per 

jaar besluit de Gemeente Den Haag of scholen een vergoeding krijgen voor houders van de 

Ooievaarspas. Indien dit het geval is wordt een deel van de kosten voor Ooievaarspashouders 

hieruit betaald. 

 

Zoekgeraakte/kapotgemaakte spullen  

Indien boeken, werkschriften, tablets of andere materialen tijdens het gebruik door de 

kinderen thuis of op school zoekraken of opzettelijk worden kapotgemaakt of beschadigd, 

moeten de kosten voor vervanging door de ouders worden betaald. De kosten voor een 

nieuwe tablet bedragen € 150,=, een nieuw schoolrapport kost € 2,=. 

 

Zwemles 

Zwemmen is in groep 5 en 6 een verplicht onderdeel van Lichamelijke Oefening. Met ingang 

van schooljaar 2017-2018 gaat alleen groep 5 schoolzwemmen. Tijdens de lesperiode kunnen 

de kinderen 3 diploma’s halen. Daarna gaan ze verder met lessen zwemvaardigheid. In de 

jaarkalender kunt u lezen in welk zwembad en op welk tijdstip wij dit schooljaar door de 

gemeente zijn ingedeeld. Het busvervoer naar het zwembad moet worden betaald en wordt 

niet vergoed door de Ooievaarspas. De kosten staan vermeld in het hoofdstuk ‘Financieel 

Overzicht’ verderop in deze gids. 

 

Notities 
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2. Onderwijsdoelen- en resultaten 

 

 

 

Visie 

Onze visie is dat kinderen naar school komen om te leren. Het leren van de 

basisvaardigheden Nederlandse taal, lezen, rekenen en schrijven is het uitgangspunt van ons 

onderwijsaanbod. Wij gaan er vanuit dat vooral school dé plek is waar kinderen deze 

basisvaardigheden leren. De lesmethodes zijn onze leidraad bij het leerstofaanbod. Ons doel 

is elk kind optimaal te laten presteren. 

 

School vindt de relatie met ouders belangrijk  in de driehoek van kind – ouder – leerkracht om 

het beste voor de leerlingen te bereiken. De school staat voor een transparante communicatie 

met ouders, waarbij ouders worden gezien als partners van de school. 

 

We zijn voorspelbaar en werken met vaste dag- en weekroosters. Bij de kleuters wordt 

gewerkt met dagritmekaarten. Wij maken een jaarplanning waar zo min mogelijk van wordt 

afgeweken. Bij het plannen van de activiteiten staat de vraag centraal of deze bijdragen aan 

ons onderwijsdoel. 

 

In de peuterspeelzaal en de kleutergroepen werken we met de projecten van Piramide, een 

totaalprogramma met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden. In een taalrijke leeromgeving 

ligt de nadruk op het verwerven van de Nederlandse taal, beginnende geletterd- en 

gecijferdheid. Met behulp van het ‘planbord’ kiezen de kleuters voor activiteiten die de 

leerkracht  aanbiedt.  

 

Klassikaal onderwijs met gedifferentieerde instructie (DIM) en verwerking is ons uitgangspunt. 

De cognitieve vorming wordt afgewisseld met coöperatieve strategieën en activerende 

didactiek  en is resultaatgericht. Door structuur en duidelijkheid te bieden en daarbij 

zelfstandige en samenwerkende werkvormen te hanteren,  krijgt de leerkracht tijd om 

leerlingen/groepjes apart te nemen. Alle kinderen vanaf groep 4 verwerken de instructie op 

hun tablet. Wij maken daarbij gebruik van Snappet. Wij hebben systematisch aandacht voor 

vorderingen en ontwikkeling van onze leerlingen. Met behulp van groepsplannen wordt een 

ononderbroken ontwikkelingslijn voor elke leerling gerealiseerd. 

 

De relatie tussen ouders en school komt ook tot uiting tijdens de bijeenkomsten van ‘VVE 

thuis’. Ouders van de peuterspeelzaal en de kleutergroepen volgen per thema een 

bijeenkomst over het aanbod in de groep en activiteiten die ze thuis kunnen doen die daarbij 

aansluiten. 

 

Ons onderwijs richt zich op kennisverwerving, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de 

ontwikkeling van de creativiteit en het verwerven van culturele en lichamelijke vaardigheden. 
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Vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek verbreden de kennis van onze 

leerlingen en leveren ook een grote bijdrage aan het woordenschatonderwijs. 

 

De Inspectie van het Onderwijs heeft ons een ‘basisarrangement’ toegekend. Dit is de mate 

waarin toezicht wordt gehouden op de kwaliteit van het onderwijs op scholen. Wij hebben 

vorige schooljaar de hoogste score gekregen op de onderdelen ‘leerkrachtvaardigheden’ en 

‘pedagogisch handelen’ bij zowel de kwaliteitsanalyse van de hele school als van de VVE. 

 

Score Cito eindtoets 

De Drentse Hoek  Ondergrens       Bovengrens 

2016:  537,4   532,8   536,8 

2015:  531,7   532,6   536,6 

2014 : 531,0   532,0   536,0 
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Verwijzingen  

 

2015-2016 

VWO    : 6 

HAVO/VWO   : 4    

VMBO kader   : 4 

HAVO                                    : 3 

VMBO TL/HAVO  : 2 

VMBO TL   : 1 

VMBO kader/TL  : 1  

VMBO basis/kader  : 1 

VMBO basis/kader + LWOO : 1 

Totaal    23 

 

2014-2015 

VMBO kader   : 5 

VMBO TL   : 4 

VMBO basis met LWOO : 4 

VWO    : 4 

HAVO/VWO   : 3      

HAVO                       : 2 

VMBO kader met LWOO : 2  

VMBO basis   : 1    

VMBO TL/HAVO  : 1    

Totaal                                    26 

 

2013-2014 

VMBO basis   : 5 

VMBO kader   : 4      

VMBO TL/HAVO  : 3 

VMBO TL   : 2 

VMBO basis met LWOO  : 2 

HAVO/VWO   : 2       

VWO    : 1 

Havo       : 1 

Praktijkonderwijs  : 1 

Totaal    21 

 

2012-2013 

VMBO theoretisch/HAVO : 4 

VMBO theoretisch : 4 

VMBO kader : 2 

VMBO basis : 2 

VMBO basis met LWOO : 2 

HAVO/VWO : 2 

VWO : 1 

Havo : 1 

Totaal 18 
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Onderwijstijd 

De leerlingen hebben dit schooljaar 2016 - 2017 938,30 uur onderwijstijd. Hiermee voldoen we 

aan het minimum aantal van 7520 uur in 8 jaar. 

 

 Leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8 

          

I Functieontwikkeling         

 Functieontwikkeling 10:00 09:45 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 

          

II Basisvaardigheden         

 Engelse taal 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 

 Nederlandse taal 4:15 4:15 7:45   9:30 8:30 8:30 8:30 8.30 

 Rekenen en wiskunde 1:00 1:00 4:00 5:15 5:45 5:45 5:45 5:45 

 Schrijven 0:00 0:30 3:15 1:00 0:45 0:15 0:30 0:15 

          

III Kennisgebieden         

 Aardrijkskunde 0:00 0:00 0:00 0:00 0:45 1:15 1:15 1:15 

 De natuur  0:00 0:00 0:00 0:00 0:30 0:30 0:45 0:45 

 Geestelijke stromingen 0:00 0:00 0:00 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 

 Geschiedenis 0:00 0:00 0:00 0:00 0:30 0:45 0:45 0:45 

 Maatschappelijke verhoudingen 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:30 

 Wereldoriëntatie 0:00 0:00 0:45 1:00 0:00 0:00 0:00 0:00 

          

IV Expressie Activiteiten         

 Beeldende vorming 0:00 0:00 1:30 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 

 Muzikale vorming 1:30 1:30 1:00 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 

 Spel en beweging 4:30 4:30 1:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 

          

V Lichamelijke oefening         

 Lichamelijke oefening 2:45 2:45 1:30 1:30 2:15 2:15 1:30 1:30 

          

VI Sociale redzaamheid/verkeer         

 Bev. Soc. Redzaamheid  0:00 0:00 1:00 0:30 0:30 0:30 0:45 0:30 

          

VII Diverse clusters 0:00 0:00 1:15 1:15 1:15 1:00 1:00 1.00 

          

 Pauze 0:00 0:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 

          

 WeekTotaal 24:30 24:30 24:30 24:30 24:30 24:30 24:30 24:30 
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3. Informatie naar ouders 

 

 

 

Adviezen Voortgezet Onderwijs 

In het derde rapport van groep 7 wordt een voorlopig advies gegeven voor het Voortgezet 

Onderwijs. U kunt hierdoor gerichter de Open Dagen bezoeken. Bij het rapport van groep 8 in 

maart komt het definitieve advies. In overleg met directie/IB zal de groepsleerkracht een advies 

uitbrengen. Een lid van de directie is bij dit gesprek aanwezig. In april wordt de centrale 

eindtoets afgenomen. De toets richt zich op de capaciteiten en leervorderingen.  

 

Informatieavond 

De tweede maandag na de zomervakantie wordt op school een informatieavond gehouden 

voor alle ouders. U kunt dan kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind(eren) en u 

ontvangt informatie over dit nieuwe schooljaar. 

 

Nieuwsbrief/weekmail 

In de weekmail leest u nieuws en wetenswaardigheden uit de groep van uw kind(eren). Ook 

vindt u hierin - indien van toepassing - informatie over het huiswerk. Eén keer per maand wordt 

daar de Nieuwsbrief bijgevoegd met informatie over school.  

 

Rapporten en oudergesprekken 

De groepen 3 t/m 8 krijgen drie keer per jaar een rapport. Over de kleuters wordt een gesprek 

gevoerd en later in het jaar een kleuterrapport geschreven. De ouders moeten het rapport op 

komen halen en met de leerkracht bespreken. 

 

Om een rooster te kunnen maken voor de rapportbesprekingen krijgen de ouders een 

rapportbriefje om een voorkeurstijd aan te geven. Hier wordt zo veel mogelijk rekening mee 

gehouden. Deze briefjes moeten terug naar de groepsleerkracht.  

 

Notities 
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4. Huisregels 

 

 

 

De leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om een goed onderwijsproces mogelijk te  

maken. Het gaat hierbij onder andere om het volgende:  

 

Sociale omgangsvormen 

 pesten.... pikken we niet, 

 houdt rekening met elkaar, 

 eerst denken dan doen, 

 praat aardig met elkaar, let op je toon, 

 toon respect voor een ander, 

 doe alleen dat bij een ander wat je zelf ook leuk zou vinden, 

 probeer ruzie pratend op te lossen, zo nodig met hulp van de leerkracht. 

 

Regels buiten de klas 

 loop rustig in de gangen en op de trap (let op de veiligheid van anderen en jezelf), 

 doe rustig zodat je anderen niet stoort, 

 praat rustig. 

 

Omgang met materialen 

 tafels zijn zo veel mogelijk leeg ook als je naar huis gaat, 

 stoelen aanschuiven en als je naar huis gaat op de tafel zetten, 

 schrijven en tekenen alleen op de daarvoor bestemde plekken (schriften/schoolbord), 

 zuinig omgaan met alle materialen, 

 materialen zelf op de goede plek terugzetten. 

 

Gespreksregels 

 goed luisteren als een ander praat, 

 praat met elkaar op een rustige en beleefde toon, 

 vertel je verhaal zo, dat de anderen het leuk vinden om er naar te luisteren, 

 als dit is aangegeven mag je zachtjes met elkaar overleggen tijdens het werken. 

 

Eten en drinken 

 alleen tijdens de daarvoor bestemde tijd, 

 alleen sap, siroop of melkproducten en gezonde etenswaren. 

 

WC-regels 

 alleen naar het toilet voor of na de uitleg, 

 na toiletgebruik handen wassen in de klas, 

 kleuters hangen een ketting om als zij naar de wc gaan,  

 de groepen 3 t/m 8 draaien een bordje in de klas om van groen naar rood. 

 

Deze regels gelden ook bij overblijf en excursies. 
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5. Zorg voor het kind 

 

 

 

De groepsleerkrachten 

De groepsleerkracht is de eerste verantwoordelijke voor de zorg aan ieder kind in zijn of haar 

groep. De leerkracht zorgt voor een goed pedagogisch klimaat en verzorgt de lessen, rekening 

houdend met de verschillen tussen kinderen op sociaal emotioneel gebied en op leergebied. In 

de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met groepsplannen voor rekenen en taal  en in de groepen 3 

t/m 8 voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen.  De groepsplannen worden 

gemaakt na de twee CITO toets rondes van januari/februari en mei/juni. De klas wordt dan per 

vakgebied ingedeeld in drie groepen: 

 

 De 1 ster kinderen: deze kinderen krijgen extra instructie, hulp en begeleiding van de 

leerkracht. 

 De 2 ster kinderen: deze kinderen gaan na de instructie van de leerkracht aan het werk. 

Indien nodig krijgen ze extra  hulp en begeleiding. 

 De 3 ster kinderen: deze kinderen gaan na een korte instructie zelfstandig aan het werk. 

Ook deze leerlingen kunnen extra hulp en begeleiding krijgen waar nodig. 

 

De groepsplannen worden geëvalueerd met de Intern Begeleider. Daarna worden de 

groepsplannen zo nodig bijgesteld.  

 

Leerlingvolgsysteem 

Op school maken wij gebruik van methode gebonden toetsen en van de toetsen ontwikkeld 

door het CITO. De leerkrachten analyseren de toetsen en houden in hun lesvoorbereiding en 

in hun lessen en bij het maken van de groepsplannen rekening met de uitslagen van de 

toetsen. De resultaten worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem en besproken tijdens 

groepsbesprekingen voor ieder rapport. De Cito-resultaten worden op het rapport vermeld.  

 

De Intern Begeleiders 

Taken van de Intern Begeleiders zijn o.a.: 

- overleg met leerkrachten over de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en  het bieden 

  van ondersteuning aan groepsleerkrachten bij het organiseren van  de aanpak van de zorg 

  binnen de groep.  

- ondersteuning groep 8 bij de adviezen voor het voortgezet onderwijs 

- ondersteuning van onze peuterspeelzaal 

- organiseren van de groepsbesprekingen 

- evalueren van de groepsplannen 

- organiseren van overleg met ouders, leerkrachten en begeleiders ook van buiten de school. 

- coördineren van de hulp aan kinderen die wellicht dyslectisch kunnen zijn 

- coördineren van hulp voor zorgleerlingen 
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- voorzitten School Ondersteuningscommissie   

- coördineren van zorginitiatieven op niveau van de hele school 

- onderhouden van contacten met andere scholen/instellingen 

 

Voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, wordt zo nodig een handelingsplan 

gemaakt.  

 

Passend Onderwijs 

Passend Onderwijs is de uitwerking van de wet die op 1 augustus 2014 van kracht is 

geworden en bepaalt dat scholen (formeel de schoolbesturen) ervoor verantwoordelijk zijn dat 

elke leerling die bij hen op school zit of wordt aangemeld, een passende onderwijsplek krijgt. 

Dat kan op de eigen school zijn of op een van de andere scholen binnen het 

samenwerkingsverband (zorgplicht). 

 

Indien de school waarop de leerling zit of is aangemeld, dat onderwijs kan verzorgen, en dat is 

in bijna 95% het geval, dan verandert er niets en merkt de leerling weinig of geen verandering. 

Leerling en school passen goed bij elkaar. De school biedt “basisondersteuning” en de leerling 

heeft daar voldoende aan. Basisondersteuning is de ondersteuning die elke school in het 

samenwerkingsverband minimaal kan bieden. 

 

Een samenwerkingsverband is een organisatie die de samenwerking tussen alle basisscholen, 

scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor speciaal basisonderwijs binnen een bepaald 

gebied organiseert. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Stichting 

Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Het gebied omvat heel Den Haag, 

Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.  

 

Ongeveer 1 op de 20 leerlingen in ons samenwerkingsverband heeft niet genoeg aan 

basisondersteuning en is aangewezen op een vorm van extra ondersteuning. Vaak kan die 

extra ondersteuning gegeven worden op de school waar de leerling zit of wordt aangemeld. De 

school bepaalt in overleg met de ouders hoe die ondersteuning het beste kan worden gegeven 

en kan daarvoor extra middelen aanvragen bij SPPOH. 

 

School Ondersteuningscommissie (SOC) 

Indien de basisondersteuning niet genoeg blijkt te zijn wordt de leerling besproken in de SOC 

op onze school. In de SOC hebben in ieder geval zitting de leerkracht en de Intern Begeleider 

(IB), een adviseur Passend Onderwijs van SPPOH, onze schoolmaatschappelijk werkster en 

de ouders. Op verzoek kan ook een orthopedagoog of psycholoog van het HCO, de schoolarts 

of logopedist worden uitgenodigd. Een kind wordt in deze commissie besproken nadat de 

ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven. Daarvoor ondertekent u een 

ouderverklaring. Van de uitkomst van de bespreking in de SOC ontvangt u een verslag. Het 

kan zijn dat er is besloten om nader onderzoek te doen. Daarvoor kunt u opnieuw toestemming 

geven. Dossiervorming vindt plaats op school volgens de richtlijnen van de Wet op de 

Persoonsregistratie. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 
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Individueel arrangement 

Na bespreking in de SOC kan besloten worden een individueel arrangement aan te vragen. Dit 

is een op de behoefte van de individuele leerling afgestemd pakket van onderwijs, 

ondersteuning en zo nodig zorg. Samen met de ouders wordt dit individuele arrangement 

opgesteld en uitgevoerd. Het arrangement wordt bekostigd door SPPOH. 

 

Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO) 

Soms is het niet haalbaar om de extra ondersteuning op de eigen school te organiseren en 

wordt er voor de leerling een lesplaats in het speciaal basis onderwijs of in het speciaal  

onderwijs georganiseerd. De toelating wordt door de basisschool in samenwerking met de 

ouders aangevraagd bij het samenwerkingsverband SSPOH. Als een toelaatbaarheids-

verklaring is afgegeven kan inschrijving op een SBO- of SO school plaatsvinden. 

 

Indien documentatie als verslagen, observaties en formulieren door de ouders ondertekend 

moeten worden, wordt hierover met u contact opgenomen. 

 

Voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs verwijzen wij u naar de volgende 

websites: 

 

www.sppoh.nl - Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)  

Het samenwerkingsverband waar onze school toe hoort met veel actuele informatie over 

Passend Onderwijs specifiek voor onze regio. 

 

www.passendonderwijs.nl - Het centrale informatiepunt voor de implementatie van passend 

onderwijs van het ministerie van OCW. 

 

www.steunpuntpassendonderwijs.nl - Website over Passend Onderwijs, speciaal voor ouders. 

http://www.sppoh.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
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6. Financieel overzicht 

 

 

 Hhh  

Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is € 23,- per jaar en dient vóór 1 november betaald te worden. Voor deze 

vrijwillige bijdrage ontvangt u aan het begin van het schooljaar een brief met de benodigde 

informatie. U kunt contant betalen aan de balie tussen 8.15 en 8.45 uur of u kunt het bedrag 

storten op IBAN nummer NL82 INGB 0004 3824 59 t.n.v. ouderraad OBS De Drentse Hoek. U 

kunt ook in termijnen betalen; € 13,- vóór 1 november en € 10,- vóór 1 februari. Indien uw kind 

een Ooievaarspas heeft, kunt u deze vóór 1 november op school laten scannen.  

 

Het geld wordt o.a. gebruikt voor sportdag, Sinterklaas, Kerst, Pasen, kindershow, afscheid 

groep 8, toneelvoorstellingen, museumbezoek en kleuterfeest. Zonder uw bijdrage is het niet 

mogelijk deze activiteiten te organiseren. Zij vormen een belangrijke bijdrage aan de algemene 

ontwikkeling van uw kind. U kunt ook per onderdeel betalen maar dit heeft niet onze voorkeur 

omdat dit voor ons veel extra werk met zich meebrengt. Bovendien bent u duurder uit. 

 

Kerst  €  3,00 

Sportdag €  3,50 

Museumbezoek  €  5,00 

Toneelvoorstellingen €  5,00 

Paasontbijt  €  5,00 

Kleuterfeest €  5,00 

Sinterklaas  €  6,00 

Afscheidsfeest groep 8 €  6,00 

 

Indien ouders niet willen betalen, kunnen de kinderen uitgesloten worden van deelname aan 

activiteiten die uit de ouderbijdrage betaald worden. Zij krijgen dan een apart programma op 

school. Aanname is niet afhankelijk van betaling. Met vragen kunt u terecht bij de directie. 

 

Overige kosten 

Schoolreis groepen 3 t/m 6            ± €  24,00 

Werkweek groep 7 en 8                 ± € 120,00 

Schoolfotograaf                              ± €  13,00 

Busvervoer schoolzwemmen 1e kind €  22,00 

Busvervoer schoolzwemmen 2e kind  €  11,00  

Busvervoer schoolzwemmen 3e kind  €  8,00 

Overblijf strippenkaart 4x €  6,00 

Overblijf strippenkaart 16x €  24,00  
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7. Veiligheid 
 

 

 

Het is belangrijk dat u als ouder met een gerust hart uw kind op school achter kunt laten. 

Daartoe hebben wij als school een aantal afspraken gemaakt en maatregelen genomen. 

 

Arbo 

Bonden en werkgevers hebben de Arbocatalogus PO vastgelegd in de CAO Primair Onderwijs 

2009 en deze daarmee bindend verklaard voor deze sector. Inmiddels heeft ook de 

Arbeidsinspectie de catalogus getoetst en akkoord bevonden. Alle informatie is beschikbaar 

via de website: www.arbocataloguspo.nl.  

 

BedrijfsHulpVerlener 

De school heeft drie gediplomeerde BedrijfsHulpVerleners. Ieder jaar gaan zij naar de 

nascholingscursus en wordt het diploma verlengd. De BHV-ers hebben een EHBO- diploma, 

evenals de vakleerkracht gym. 

 

Bescherming 

Het Koningin Wilhelminafonds adviseert om kinderen niet met ontbloot bovenlijf aan de zon 

bloot te stellen. Daarom dragen de kinderen tijdens het buitenspelen een hemdje of t-shirt. 

Een uitzondering kan zijn als de kinderen met water buiten spelen.  

 

Buiten de school 

Activiteiten die buiten school plaatsvinden hebben extra aandacht. Immers, op het moment dat 

wij ons in het verkeer begeven en de leerlingen in een andere omgeving komen is veiligheid 

een belangrijk aandachtspunt. Er is een protocol waarin afspraken hierover zijn vastgelegd. 

Leerlingen worden uitgesloten van een volgende buitenschoolse activiteit als zij zichzelf of 

anderen in gevaar hebben gebracht of zich niet aan de afspraken van het protocol hebben 

gehouden. 

 

Ook zijn er afspraken op het gebied van begeleiding. Bij iedere excursie moeten twee 

volwassen begeleiders mee. In ieder geval een leerkracht en daarnaast ouders, onderwijs- of 

klassenassistenten, stagiaires of andere volwassenen. Zij begeleiden zelfstandig groepjes 

leerlingen. Indien er bij een buitenschoolse activiteit niet genoeg begeleiding is kan deze niet 

doorgaan. 

 

Ongewenst gedrag 

Het is jammer als een kind, door wat voor oorzaak dan ook, in de problemen raakt door 

ongewenst gedrag. Een goede samenwerking tussen ouders en school is altijd belangrijk 

maar in deze situatie noodzakelijk. Er zal regelmatig overleg tussen ouders en school moeten 

zijn. Als het met een kind op school echt niet gaat, moeten ouders het kind op komen halen. 

http://www.arbocataloguspo.nl/
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De medewerkers van de school of de ouders van het kind dat ongewenst gedrag vertoont, 

spreken het (eigen) kind op dit gedrag aan. Dit is niet de taak van andere ouders. 

 

Ontruimingsoefening 

Aan het begin van ieder schooljaar is er een ontruimingsoefening. Deze wordt geëvalueerd, 

eventueel bijgesteld en herhaald. 

 

Ontruimingsplan 

Wij hebben een ontruimingsplan dat door de brandweer wordt gecontroleerd. 

 

Pesten/plagen/ruzie 

Plagen is het op speelse wijze prikkelen van een ander door middel van verbale en fysieke 

grapjes. Ook kan het plagen wederzijds zijn. Bij ruzie zijn kinderen boos op elkaar of doen ze 

vervelend tegen elkaar. Pesten is het gedrag waarbij een persoon herhaald en gedurende 

langere tijd bejegend wordt op een manier die kan leiden tot fysieke verwondingen en/of 

psychisch lijden.  

 

Tijdens de lessen “Goed gedaan” wordt aandacht besteed aan pesten en ruzie maken en het 

voorkomen en zelf oplossen daarvan. Ook werken wij met het protocol van ‘Het Pestbriefje’; 

de gepeste leerling vult een vragenformulier in, de pester krijgt dit te lezen en vult ook een 

formulier in. De ouders van betrokken leerlingen dienen de formulieren te ondertekenen en 

moeten in samenspraak met de school er alles aan doen het pesten te stoppen. Zie ook 

www.pestbriefje.com. De ouders zijn wettelijk verantwoordelijkheid en aansprakelijk voor de 

gedragingen van hun kind. De school heeft een adviserende/begeleidende rol. 

 

Politie 

Indien zich op school een strafbaar feit voordoet zal altijd de politie worden ingeschakeld. Er is 

een prettige samenwerking met de schoolwijkagent. 

 

Regels en afspraken 

Voor een veilig schoolklimaat is het belangrijk goede en duidelijke afspraken met elkaar te 

maken en deze ook schriftelijk vast te leggen. Dit doen wij in zogenaamde protocollen. Zo is er 

onder andere een pestprotocol en een internetprotocol in gebruik. Deze protocollen worden 

aan het begin van het schooljaar met de kinderen besproken en een aantal keren in het jaar 

opnieuw onder de aandacht gebracht. 

 

Taakspel 

Spelregels zijn belangrijk om met respect en vertrouwen met elkaar om te kunnen gaan. Voor 

een veilig schoolklimaat worden middels Taakspel leerkrachten en kinderen er steeds weer 

aan herinnerd dat goede spelregels nodig zijn om op een prettige manier met elkaar om te 

gaan en dat men zich consequent aan afspraken moet houden. Positief gedrag belonen en 

negatief gedrag negeren is een kenmerk van Taakspel.  

 

http://www.pestbriefje.com/
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8. Leerplicht 
 

 

 

Ziekte, verzuim en te laat komen van een leerling 

Kinderen in Nederland hebben het recht onderwijs te volgen, ouders hebben de plicht ervoor te 

zorgen dat hun kind ook daadwerkelijk onderwijs krijgt.  

 

Er is een gemeentelijk verzuimprotocol waar alle scholen voor Primair Onderwijs zich aan 

moeten houden, zie Protocol Schoolverzuim op www.denhaag.nl. Ongeoorloofd verzuim en te 

laat komen moet worden gemeld bij Leerplicht. Zij zullen dan een afspraak met de ouders 

maken. Bij schoolverzuim kan een proces-verbaal en een geldboete het gevolg zijn. De 

scholen zullen gecontroleerd worden of zij zich aan het verzuimprotocol houden. Indien een 

school zich niet houdt aan het verzuimprotocol kan ook de school een proces-verbaal krijgen. 

 

Wanneer uw kind, om welke reden dan ook (ziekte, doktersbezoek etc.) niet op school kan 

verschijnen, wilt u dit dan tussen 8.15 uur en 8.45 uur aan ons doorgeven. Hebben wij om 9.00 

uur nog geen afmelding ontvangen, dan ontvangt u van ons een brief dat er sprake is van 

ongeoorloofd verzuim en dat dit een volgende keer bij Leerplicht wordt gemeld. Het is 

belangrijk om tandarts- of doktersbezoek zoveel mogelijk na schooltijd af te spreken zodat de 

kinderen geen lessen missen. Onder schooltijd mogen kinderen nooit alleen naar huis. Als 

kinderen op school ziek worden, moeten zij worden opgehaald. 

 

Het is heel erg storend als kinderen te laat op school komen. Voor de groep omdat zij in de les 

gestoord worden maar ook voor het kind dat te laat is. Het mist de instructie en heeft daar last 

van bij het maken van de les of het vervolgprogramma. Dus ’s morgens om 8.30 uur en ’s 

middags om 13.00 uur in de klas.  

 

Te laat komen is ook schoolverzuim. Na 3x te laat komen ontvangt u een brief, na 6x te laat 

komen heeft u een gesprek met de groepsleerkracht, na 9x wordt gemeld bij de 

Leerplichtambtenaar. 

 

Extra verlof 

Verlofaanvragen (anders dan bij calamiteiten) dienen schriftelijke en tenminste 8 weken van te 

voren te worden aangevraagd. 

 

Bij calamiteiten is het in enkele bijzondere gevallen mogelijk voor uw kind verlof aan te vragen, 

bijvoorbeeld bij een overlijden in de familie. Het verlof moet tot een minimum beperkt worden 

omdat de kinderen anders een achterstand oplopen ten opzichte van hun medeleerlingen!  

 

http://www.denhaag.nl/
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Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer wegens de specifieke aard van het beroep 

van één van de ouders het volstrekt onmogelijk is binnen de schoolvakanties 2 weken op 

vakantie te gaan. Er dienen bewijsstukken te worden overlegd waaruit blijkt dat vakantie in de 

schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Alleen het feit 

dat tijdens de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is 

onvoldoende. Dit verlof is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het oplossen van roosterproblemen 

van de werkgever.  

 

Verlof moet altijd bij de directie aangevraagd worden. Wanneer het om maximaal tien 

schooldagen gaat beslist de directeur na overleg met Leerplicht. De directeur is gebonden aan 

de regels van Leerplicht. Bij meer dan tien schooldagen beslist de Leerplichtambtenaar. 

 

Leerplicht controleert elk jaar steekproefsgewijs de verlofaanvragen. Voor meer informatie ligt 

er een folder bij de balie. Het telefoonnummer van de afdeling Leerplicht vindt u op de laatste 

bladzijde. 

 

Notities 
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9. Adressen en telefoonnummers  
 

 

 

Obs ‘De Drentse Hoek’  Psz ‘Het Drentse Hoekje’     

Oosterhesselenstraat 586   Oosterhesselenstraat 586 

2545 SL DEN HAAG  2545 SL DEN HAAG  

Tel.  : 070-3661515  Tel.  : 070-2053506   

     

CJG Den Haag Escamp        Jeugdtandzorg   
Zonneoord 288 D (Pius X)   Zuidlarenstraat 201-203 

2544 KM DEN HAAG  2545 VT DEN HAAG  

Tel. : 070-7529000  Tel. : 070-3051200 (optie 7) 

   

Stichting DAK  > Buitenschoolse opvang KC Bamboe  

Noordwal 10  Meppelweg 339 

2513 EA DEN HAAG   2544 AH DEN HAAG 

Tel.  : 070-7502100  Tel. : 06-21409035 

 

Stichting Triodus  > Buitenschoolse opvang Pastuso 

Koniginnegracht 10  Norgstraat 12  

2514 AA DEN HAAG   2545 TV DEN HAAG 

Tel. : 070-3120000       Tel.  : 06-52374542 

 

Stichting De Haagse Scholen  > bezoekadres 

Postbus 61454  Johanna Westerdijkplein 1 

2506 AL DEN HAAG  2521 EN  DEN HAAG 

Tel. : 070-3065200 

 

Stichting Onderwijsgeschillen Centrum Jeugd en Gezin 

Postbus 85191 Laan van Wateringseveld 392 

3508 AD UTRECHT 2548 CJ  DEN HAAG 

Tel.  : 030-2809590 Tel.     : 070-7529030 

 

Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding 070-4482828 

Zwembad Zuiderpark  070-3679463 

Afdeling Leerplicht  070-3535454 

Schoolmaatschappelijk Werk 015-2131151 

Vereniging voor Openbaar Onderwijs  036-5331500 

Inspectie voor het onderwijs  0900-1113111 

Campina schoolmelk   0900-2356355 
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Akkoord schoolgids 2016 - 2017 

 

Den Haag, juli 2016 

 

Voorzitter MR 

Naam:  

 

Handtekening 

 

Procedure vaststelling schoolgids 

 

Wij hebben deze gids met veel zorg voor u gemaakt. We hebben getracht u een zo compleet 

mogelijk beeld te schetsen van de gang van zaken op onze school omdat wij het belangrijk 

vinden dat de ouders goed geïnformeerd hun schoolkeuze moeten maken. 

 

Na het lezen van deze schoolgids heeft de MR met de gids ingestemd. Daarna is de gids in 

3-voud naar het bestuur gestuurd, die er voor zorgt dat één exemplaar bij de Rijksinspectie 

komt. Het uitgangspunt is dat de schoolgids om het jaar wordt uitgereikt. Mochten er 

tussentijds grote veranderingen plaatsvinden dan zullen alle ouders wijzigingen of 

toevoegingen ontvangen. De meest actuele versie staat op www.obsdedrentsehoek.nl. 

 

Voor akkoord is namens de MR getekend door de voorzitter. Deze voor akkoord getekende 

schoolgids ligt ter inzage bij de directie. 

 

http://www.obsdedrentsehoek.nl/

