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Geachte ouder(s), 

U heeft de schoolgids van de openbare basis-

school Jules Verne voor u. Wellicht staat u voor 

een belangrijke beslissing en gaat u de basis-

school voor uw kind kiezen. Deze schoolgids 

helpt u daarbij en vertelt u wat u mag en kan 

verwachten van onze school. In vogelvlucht 

bespreken wij onderwerpen als: de opzet en de 

inhoud van het onderwijs, de zorg voor de kin-

deren, het bewaken van de kwaliteit van ons 

onderwijs, de opbrengst van het onderwijs en 

de overige activiteiten die wij als school bieden. 

Zo willen wij u een beknopt en toch zo volledig 

mogelijk beeld geven van onze school.  

Misschien heeft u al één of meer kinderen op 

onze school. In dat geval kunt u op uw gemak 

doorlezen wat de school voor heeft met haar 

onderwijs. 

Er zijn vanzelfsprekend andere manieren om 

meer informatie over de school te krijgen:  

 u kunt een kijkje nemen op onze website;  

 elk jaar is er een open dag, waarop er rond-

leidingen zijn door de school; 

 en natuurlijk kunt u als u vragen heeft altijd 

even contact met ons opnemen.  

Namens de medewerkers van 

openbare basisschool Jules Verne, 

Ingrid IJsseldijk, directeur 
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1. Een woord vooraf 

Schooltijden volgens een continurooster 

maandag t/m vrijdag 

08.30 uur – 14.00 uur 

  

 

Het vakantierooster en de studiedagen staan 

vermeld in het jaarlijks deel van de kalender! 

Bezoekt u ook onze website. Hierop vindt u 

informatie over de school maar ook de laatste 

nieuwsbrief, nieuwtjes, informatie omtrent de 

medezeggenschapsraad en het vakantierooster. 

  

 

Er zijn regelmatig kijkmomenten aan het einde 

van een project. Een uitgelezen moment om 

de school te bezoeken. 

Wanneer u na het lezen van deze gids nader 

kennis wilt maken met Jules Verne, bent u van 

harte welkom. Neemt u dan contact op met de 

school voor een bezoek en/of een persoonlijk 

gesprek.  
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Basisschool Jules Verne is een openbare school, 

midden in de wijk Huiswaard. De school bestaat 

onder zijn huidig naam sinds 1995 en is ont-

staan uit een samenvoeging  van De Bongerd en 

de Theo Thijssen.  

Adresgegevens: 

Basisschool Jules Verne 
Drechterwaard 9 

1824 EX Alkmaar 
 

Telefoonnummer:  072 5628900 

e-mail: directiejulesverne@ronduitonderwijs.nl 
website: www.obsjulesverne.nl 

 

Identiteit 

Onze school is een openbare basisschool. Hij 

staat open voor iedereen, ongeacht opvattingen, 

godsdienst, huiskleur, geaardheid en cultuur. Op 

deze manier is onze school een afspiegeling van 

de samenleving.  

Onze kinderen komen uit gezinnen die verschil-

len in levensbeschouwing en cultuur. Juist die 

verschillen dragen bij aan een rijke leeromge-

ving. De Jules Verne wil, samen met de ouders, 

de kinderen in aanraking brengen met allerlei 

onderdelen van de maatschappij. Respect voor 

elkaar staat daarbij centraal. 

Schooltijden 

Wij hanteren de volgende schooltijden: 

Groep 1 t/m 8 

Maandag t/m vrijdag: 8.30 – 14.00 uur 

De schooldeuren gaan 's morgens open om 8.20 

uur. De kinderen kunnen dan naar binnen en u 

kunt eventueel kort iets bespreken met de leer-

kracht. Wij willen graag precies om 8.30 uur 

beginnen. Daarom gaat er om 08.27 uur een 

tweede bel. Daarna gaan we beginnen met de 

lessen. Wij werken met een continurooster vol-

gens het 5-gelijkdagen model. Kinderen eten 

dus met hun eigen groep en leerkracht. Daar-

naast hebben de kinderen 2x 15 minuten pauze. 

Om 10.15 uur en rond 12.00 uur.  

Opvang rondom de schooltijden 

Rollebol: 

De Jules Verne heeft voor de opvang van kin-

deren bij voorschoolse en naschoolse opvang 

samenwerking met Stichting Schoolkinderop-

vang Rollebol. Hierdoor zijn uw kinderen rond 

de schooltijden ook in handen van professionals, 

goed opgeleide kinderleidsters die bekend zijn 

met onze kinderen.  

 

 

 

BSO vindt plaats op ons eigen terrein in een 

eigen gebouw van Rollebol, ‘Knikkebol’, ons 

voormalige kleutergebouw. Dit gebouw gebrui-

ken wij als school zelf ook, indien nodig. 

Op deze wijze hebben wij een prettige en  

professionele opvang tussen 7.00 en 19.00 op 

veilige en bekende plekken op ons schoolplein! 

Daarnaast hebben we peuteropvang in ons ge-

bouw van Stichting Kinderopvang Alkaar(SKOA). 

Team 

Jules Verne heeft een directeur, die samen met 

de Intern Begeleider en de bouwcoördinatoren 

leiding geeft aan het team. Jules Verne is ver-

deeld in twee bouwen:  

De onderbouw (groep 1 t/m 4) en de boven-

bouw (groep 5 t/m 8) 

De bouwcoördinatoren ondersteunen de direc-

teur, zitten bouwvergaderingen voor en bewa-

ken de uitvoering van het beleid in de bouwen. 

Zo vormen zij de schakel tussen de werkvloer en 

de directie.  

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk 

voor alles wat er in hun groep gebeurt. Voor 

goed onderwijs, een goede sfeer en positief 

contact met u als ouders. In sommige groepen 

wordt een onderwijsassistent ingezet. 

2. Onze school, een wereld van 
verschil 
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De Intern Begeleider heeft een speciale zorg-

taak in de school. Zij bewaakt de doorgaande 

lijn en begeleidt de zorg voor de kinderen in 

brede zin. Hierover leest u meer in het hoofd-

stuk ‘de zorg voor onze leerlingen’. 

Op Jules Verne werken ook nog een administra-

tief medewerkster en een conciërge. 

Vignet Gezonde school 

In het schooljaar 16/17 heb-

ben we het vignet “Gezonde 

school” behaald. Wij werken 

structureel aan gezondheid en  

verbinden dit met verschillen-

de lessen. Wij zijn gestart met 

het thema “gezonde voeding”. 

Wat is ons voedingsbeleid? 

Gezonde voeding draagt bij aan een goede ont-

wikkeling van kinderen. Dit is aangetoond door 

meerdere onderzoeken. Als school willen we hier 

aan bijdragen door bij de kinderen gezond eten 

en drinken te stimuleren. Daarvoor hebben we 

de hulp van de ouders en verzorgers nodig! 

 Rond 10:15 uur eten we met de kinderen 

fruit en groenten. Het is fijn als de kinderen 

een gezonde lunch meebrengen. Bruinbrood 

is gezonder dan witbrood en een krenten-

bolletje of cracker mag af en toe natuurlijk 

ook. Snoep en koek laten we thuis. 

 Pakjes drinken bevatten veel suikers. Als u 

wilt weten hoeveel suiker er in een pakje zit, 

kijkt u dan eens op het bord bij de entree 

van de school. In schooljaar 17/18 zijn we 

begonnen met een speciaal project en heb-

ben kinderen een eigen bidon gekregen om 

het meer water drinken te stimuleren. 

 We vinden het fijn als kinderen op school 

een gezonde traktatie uitdelen. Er is een 

boek met tips op school. Niet-eetbare trak-

taties zijn een leuk alternatief. Leerkrachten 

vinden een gezonde traktatie ook heel fijn!  

 

 

Pedagogisch klimaat 

Jules Verne wil een omgeving bieden waar 

kinderen, ouders en leerkrachten zich geres-

pecteerd en veilig voelen. 

Er wordt ingespeeld op culturele en maat-

schappelijke verschillen. Juist die verschillen 

vormen een rijke leeromgeving voor onze 

kinderen. 

Met duidelijke schoolregels bieden wij een 

goede structuur, waardoor het gedrag van de 

hele schoolbevolking positief wordt beïnvloed. 

Humor en relativeringsvermogen zijn daarbij 

belangrijke instrumenten. 

De school streeft ernaar de zelfredzaamheid 

bij de leerlingen te bevorderen. 

Bij ons aannamebeleid kijken wij zorgvuldig of 

het kind op onze school op zijn plaats is.  
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De Stichting Ronduit is de overkoepelende orga-

nisatie van onze basisschool, die binnen de ge-

meente Alkmaar het openbaar primair onderwijs 

vertegenwoordigt. Op 18 locaties in de stad, 

verdeeld over de wijken, wordt openbaar regu-

lier basisonderwijs aangeboden. Naast de basis-

scholen met een meer traditioneel onderwijs-

concept zijn er ook scholen die werken volgens 

specifieke onderwijskundige profielen: Montes-

sori-, Dalton-, Jenaplan en Ontwikkelingsgericht 

onderwijs.  

 

 

De school voor speciaal basisonderwijs (SBO), 

voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek, 

heeft een groter voedingsgebied dan enkel de 

gemeente Alkmaar. De Piramide is gevestigd in 

Huiswaard, en verzorgt ook onderwijs aan kin-

deren die wonen in de omliggende gemeentes. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

De school voor (voortgezet) speciaal onderwijs 

voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen en psy-

chiatrie (cluster 4), heeft vestigingen in Alk-

maar, Heerhugowaard, Hoorn en Den Helder. 

Met ingang van 15 november 2010 is het Trans-

ferium te Heerhugowaard toegevoegd aan de 

Spinaker. De Spinaker vervult een regionale  

functie voor de kinderen in Noord-Holland 

Noord. 

De Stichting Ronduit heeft de eindverantwoor-

delijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs en 

de dagelijkse praktijk op de scholen. Om het 

bestuur van de stichting te ondersteunen is 

gekozen voor professionele ondersteuning door 

een bestuursbureau met stafmedewerkers. Deze 

worden aangestuurd door een algemeen direc-

teur met secretariële ondersteuning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisscholen 

 
 3 locaties 

 
 Jenaplan 

  
 Ontwikkelingsgericht onderwijs 

 

  

 
 2 locaties 

  
 Dalton 

  
 Montessori 

  

  

  

  
 3 locaties 

 
 

School voor speciaal onderwijs 

 

School voor kinderen met gedrags- 

en/of  

psychiatrische stoornissen (regio-

naal expertisecentrum) 

 

 - Alkmaar (SO en VSO) 

 - Hoorn (VSO) 

 - Heerhugowaard (VSO, Transferium 

en BAP) 

3. Ons bestuur 

De school voor speciaal basisonderwijs: 

De Piramide  

De school voor kinderen met ge-
drags- en of psychiatrische stoornis-
sen  (regionaal expertisecentrum) : 
 
De Spinaker (18ZJ) 

 Alkmaar (SO en VSO) 

 Wijdenes (SO) 

 Hoorn (VSO) 

 Heerhugowaard (VSO) en 
Transferium (gesloten  

jeugdzorg) 

 Den Helder 
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4. Ons onderwijs 
 

 

4.1. Uitgangspunten 

Wij zijn blij met de naam van onze school. Jules 

Verne was een man met belangstelling voor de 

wereld en interesse in de toekomst. Hij heeft 

ons een schat aan dromen nagelaten. Wij willen 

onze kinderen voldoende meegeven, zodat zij 

volop kunnen deelnemen aan de samenleving 

en hun dromen kunnen nastreven. Daarbij han-

teren we een aantal uitgangspunten:  

Een warm en goed pedagogisch klimaat met 

duidelijke regels is een voorwaarde voor goed 

onderwijs 

Kinderen leren het beste als de sfeer op school 

veilig en vertrouwd is. Duidelijke regels dragen 

daaraan bij. Met duidelijke regels geven we de 

kinderen ook normen en waarden mee. Zo 

draagt de school bij aan de opvoeding. 

We willen dat kinderen zich evenwichtig kunnen 

ontwikkelen 

We besteden veel aandacht aan lezen, taal en 

rekenen. In onze maatschappij kunnen we niet 

zonder. We hebben in die vakken doorgaande 

leerlijnen. Die hebben we ook op andere gebie-

den, zoals voor geschiedenis, aardrijkskunde, 

biologie en Engels. Daarnaast vinden we vaar-

digheden als samenwerken, zelfstandig werken 

en de sociaal-emotionele ontwikkeling minstens 

zo belangrijk. 

 
Kinderen mogen kind zijn 

Een kind ontwikkelt zich het beste als het ook 

fouten mag maken. Dat kan gaan om lezen, 

schrijven, taal maar ook om gedrag. Wij als 

opvoeders stellen grenzen, maar we willen niet 

alleen maar verbieden. We willen kinderen ook 

gewenst gedrag leren. 

4.2 Een warm en goed pedagogisch kli-

maat 

Het is heel belangrijk dat de kinderen op een 

goede manier met elkaar omgaan. Dat is be-

langrijk, voor nu en voor later. Hier ligt een van 

de belangrijke opvoedkundige taken van de 

school.  

Hoe leer je dat nu als kind? Door te zorgen voor 

duidelijke regels en afspraken. En je leert het 

vooral doordat de leraren er samen met jou op 

toezien dat de afspraken zorgvuldig worden 

nageleefd. Wij zijn daarom duidelijk over onze 

verwachtingen van de kinderen.  

 

 

 

 

 

 

Om kinderen dit te leren en om daarin een dui-

delijke doorgaande lijn in de school te verzor-

gen, maken wij gebruik van de methode ‘De 

Vreedzame School’. 

Sociale veiligheid op de Jules Verne 

Eigenlijk is iedereen het er wel over eens: een 

basisschool hoort niet zomaar voor iedereen 

toegankelijk te zijn. Het is bijna ondoenlijk om 

de deuren gesloten te houden en/of zicht te 

houden op wie er binnenkomt. Dit komt groten-

deels omdat we vriendelijk en gastvrij willen 

zijn.  

Toch willen we het risico voor ongewenste be-

zoekers zoveel mogelijk beperken door de zij-

deuren van de school om 8.45 uur te sluiten en 

bezoekers via de hoofdingang te ontvangen. Bij 

deze deur hangt een bel met beeldintercom, 

zodat zichtbaar is wie er voor de deur staat. Een 

medewerker zal dan de deur openen. 

Om 8.20 uur gaat de eerste bel. Er staat een 

leerkracht bij de deur om de kinderen te ont-

vangen. Om 8.27 uur gaat de tweede bel en 

dan is het de bedoeling dat ouders de school 

verlaten zodat de lessen om 8.30 uur kunnen 

beginnen. 

De hoofdregel voor ieder binnen de school is: 

‘Doe tegen de ander zoals je wilt dat de ander 

tegen jou doet’. Een belangrijk uitgangspunt is 

dat goed gedrag beloond kan worden; een 

compliment geven stimuleert goed gedrag. 

Wij willen dat kinderen zich thuis voelen op 

onze school. In een veilige situatie kunnen 

kinderen zich spelend en lerend ontwikkelen. 

Daarom besteden de leerkrachten veel zorg 

aan de sfeer in de groepen, en aan de wijze 

waarop de kinderen met elkaar omgaan. Dui-

delijk en (kind)vriendelijk. 
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In de kleutergroepen mogen de ouders de 

kinderen in de klas brengen. Daarnaast is er op 

woensdag inloop, waar ouders een klein werkje 

kunnen doen met hun kind. De school begint 

gewoon om 8.30 uur, maar ouders kunnen een 

kwartiertje blijven. Voor korte mededelingen 

hangt er ook een schriftje bij de deur. Als u de 

leerkracht langer wilt spreken, dan kunt u beter 

een afspraak maken na 14.30 uur. 

Mocht u te laat zijn laat u uw zoon of dochter 

dan zachtjes de klas binnen gaan. Dan wordt de 

les zo min mogelijk verstoord. 

De leerkrachten uit de kleutergroepen gaan om 

14.00 uur ook mee naar buiten. Kleuters wach-

ten achter de gele lijn met de juf tot de ouder 

gezien is door het kind en de leerkracht. 

In de groepen 3 en 4 mogen de ouders tot de 

herfstvakantie de kinderen in de klas bren-

gen. Als iedereen een beetje gewend is, dan 

brengen de ouders de kinderen tot de deur van 

de klas. De leerkrachten staan bij de deur van 

de klas om iedereen te verwelkomen en eventu-

ele korte boodschappen aan te nemen. Aan-

dacht voor het kind bij aanvang van de lessen 

vinden wij belangrijk. Als de les al begonnen is, 

wachten de kinderen tot zij naar binnen mogen. 

Dit is ook allemaal in het kader van zelfstandig 

worden en verantwoordelijk zijn voor je eigen 

spullen. 

De ouders van de groepen 5 t/m 8 nemen 

beneden afscheid bij de zij ingang van school. 

Als de kinderen te laat zijn, wachten zij op de 

gang tot ze naar binnen mogen. 

Natuurlijk zijn er uitzonderen op de regel, maar 

op deze manier houden we overzicht over wie er 

in de school komt en kunnen we lessen op tijd 

beginnen. 

Als eerste helpt deze methode aan het begin 

van het schooljaar om van de groep een groep 

te maken. Er worden samenwerkings- en ver-

trouwensspelletjes gedaan, er worden duidelijke 

afspraken gemaakt voor binnen de groep en de 

regels op schoolniveau worden uitgelegd en/of 

herhaald. 

 

 

Pesten: 

Het is bekend dat kinderen hier enorm onder 

kunnen lijden. Wij realiseren ons dat pesten ook 

bij ons op school voorkomt. Wanneer dat on-

verhoopt het geval is, zal het team van de Jules 

Verne zich volledig inzetten om pesten te be-

strijden. Een duidelijke en directe aanpak, in 

samenwerking met de ouders, is ons antwoord 

op pestgedrag. 

De inzet van de Vreedzame School is ook pre-

ventief. Des te beter het pedagogisch klimaat 

(de sfeer in de klas) des te kleiner de kans op 

pesten.  

 

De Vreedzame school in een notendop 

De Vreedzame School is een programma voor 

basisscholen dat streeft naar een democrati-

sche gemeenschap, waarin leerlingen een 

stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, 

zich positief sociaal gedragen en conflicten 

zonder geweld oplossen. De kern bestaat uit 

een wekelijkse les, voor alle groepen, in con-

flictoplossing en de sociale competenties die 

daarvoor nodig zijn. Maar het is meer dan 

een lesmethode. Het is een visie, een aan-

pak, waarin de eigen kracht van kinderen 

centraal staat. Kinderen krijgen taken en 

verantwoordelijkheden in de klas, in de 

school en ook in de omgeving van de school.  

Zo leren de kinderen allerlei vaardigheden die 

ze nodig hebben als toekomstig burger in 

onze democratische samenleving. Dat leren 

ze o.a. tijdens het werken in klassen– en/of 

schoolcommissies. De school fungeert zo als 

een oefenplaats voor democratisch, actief 

burgerschap.   
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4.3 Vakken 

Naast aandacht voor de sociaal-emotionele ont-

wikkeling en het pedagogisch klimaat, bestaat 

het grootste deel van de dag uit inhoudelijke 

vakken. De vakken lichten we nu even toe. 

 

 

 

 

Taalactiviteiten 

Taal is van grote betekenis voor de ontwikkeling 

van het denken van elk kind en voor de com-

municatie met anderen. Een goede beheersing 

van de gesproken en geschreven taal stelt kin-

deren in staat zich optimaal te ontplooien. Van-

daar dat dit één van de belangrijkste vakgebie-

den is binnen het onderwijs.  

Woordenschat 

Kleuters komen al op school met een schat aan 

woorden. In verhouding tot hun leeftijd hebben 

zij al veel geleerd. De school breidt deze kennis 

uit en maakt deze geschikt als gereedschap voor 

het verdere leren. Om goed af te stemmen op 

het taalniveau van de leerlingen wordt dagelijks 

in de kleine kring gewerkt. Om taalachterstan-

den weg te werken wordt gericht gewerkt aan 

het uitbreiden van de woordenschat. Tevens 

wordt er op gelet dat er begrijpelijke taal wordt 

gesproken en dat er een rijk aanbod is in de taal 

en interactie tussen leerkracht en leerlingen. Wij 

doen dit door te werken met Kleuterplein.  

Daarnaast werken wij met de kleuterplusklas. 

Daarin vindt verfijnde afstemming plaats op het 

gebied van stimulering taalontwikkeling, re-

ken/wiskunde ontwikkeling en sociaal-

communicatieve vaardigheden. Het woord klas 

is eigenlijk verwarrend. De kleuterplusklas is 

namelijk geen aparte klas. De kinderen zitten 

het grootste deel van de week in hun eigen 

groep. Op verschillende momenten in de week 

worden de kinderen uit de kleutergroepen die 

daarvoor in aanmerking komen apart genomen. 

Het project is met name gericht op de jongste 

kleuters die dankzij deze extra inzet van midde-

len en personeel maximaal voorbereid aan hun 

schoolcarrière kunnen beginnen. 

In de jaren erna wordt de woordenschat steeds 

verder uitgebreid.  

Lezen 

Wij willen graag dat kinderen lezen fijn vinden. 

Dit doen wij onder meer door op elke dag een 

vast moment lekker te lezen in een bibliotheek-

boek. De school heeft daartoe een grote en 

goede bibliotheek opgebouwd, waar gretig ge-

bruik van wordt gemaakt. Dit stillezen begint 

zodra de kinderen in groep drie zelfstandig kun-

nen lezen. 

Maar het leesproces komt al veel eerder op 

gang. Kleuters komen in en buiten school veel 

letters tegen. In de kleutergroepen kunnen zij 

ermee spelen. Zo leren veel kleuters al letters 

voordat ze naar groep drie gaan en daar “echt” 

gaan lezen.  

In groep 3 gaan de kinderen de letterkennis 

uitbreiden en gaan ze de letters combineren tot 

woorden en zinnen. Zo krijgt het leesproces 

steeds meer vorm.  

Naarmate de jaren vorderen wordt de leestech-

niek steeds verder ontwikkeld en komt ook het 

begrijpend lezen steeds meer om de hoek kij-

ken. 

Natuurlijk is taal meer dan alleen lezen en 

woordenschat. Wij leren de taal kennen en ge-

bruiken en we leren de regels van de taal. Fout-

loos schrijven is belangrijk om je goed uit te 

kunnen drukken naar anderen. Tot slot komt 

ook de creatieve kant van taal aan bod. De kin-

deren maken allerlei soorten teksten, die soms 

worden verwerkt tot een toneelspel, een ver-

haal, een gedicht, e.d. 

Reken- en wiskunde activiteiten 

Een kind wil graag “groot” zijn. Een kleuter 

vraagt daar ook regelmatig naar bij vader, moe-

der, meester of juf. Zo vergelijkt een kind zich 

regelmatig met anderen. Op deze wijze begint 

de eerste rekenkundige verkenning: begrippen 

als groot / klein, ver / dichtbij, voor / midden / 

achter, zwaar / licht leren kinderen spelender-

wijs kennen. Dat is nodig als basis voor het 

latere rekenonderwijs. Wij zorgen ervoor dat 
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kinderen goed leren rekenen en bovendien be-

grijpen wat ze doen, inzicht krijgen. Met de 

methode ‘wereld in getallen’, krijgen de kin-

deren de kennis en vaardigheden om dat inzicht 

te ontwikkelen. Dat is bovendien van belang 

voor een goede start in het wiskundeonderwijs 

van de school die ze na de Jules Verne bezoe-

ken. 

Voor kinderen die moeite hebben met het reke-

nen, zorgen we voor voldoende herhaling. Voor 

kinderen die sneller door de stof gaan, bieden 

we verrijkingsstof: minder van hetzelfde maar 

meer uitdaging. 

Oriëntatie op 

mens en wereld  

Onder deze noemer 

vallen vakken als 

aardrijkskunde, ge-

schiedenis, natuur-

onderwijs, techniek, 

gezond gedrag en zelfredzaamheid. Kinderen 

zien veel interessante verschijnselen in de we-

reld rondom hen. De school helpt hen die te 

begrijpen en te ordenen. Daartoe zijn bovenge-

noemde vakken een belangrijk hulpmiddel.  

Als kind moet je straks onder meer weten waar 

bijvoorbeeld Alkmaar en Nederland liggen op de 

kaart. Daarom leren wij hen de atlas gebruiken. 

De kinderen willen weten hoe het vroeger was 

en hoe het elders gaat. En we leren hen welke 

belangrijke gebeurtenissen er vroeger plaatsge-

vonden hebben. Wij kijken met hen actief naar 

plant en dier. De schooltuin is daarbij een 

prachtig hulpmiddel. Aandacht voor de omge-

ving dus!  

In allerlei werkstukken en projecten kunnen de 

kinderen hun eigen belangstelling volgen. Daar-

bij bewijst de computer goede diensten. Wij 

werken met een elektronische leeromgeving 

voor geschiedenis. We kijken of we dit de ko-

mende jaren ook voor andere vakken willen 

uitbreiden. 

Levensbeschouwelijk onderwijs 

In groep 8 kunnen de kinderen lessen Humanis-

tisch Vormings Onderwijs volgen. In het HVO-

lesuur wordt gesproken en gewerkt rondom 

thema´s als gevoelens over vriendschap, angst, 

verdriet en alleen zijn. De bedoeling is de kin-

deren te leren hoe hiermee om te gaan. In prin-

cipe doen alle kinderen mee, tenzij u bezwaar 

heeft tegen deze lessen.  

Seksuele- en relationele vorming 

Tijdens de lessen HVO in groep 8 wordt er jaar-

lijks aandacht besteed aan het onderwerp sek-

suele- en relationele vorming. Tijdens de lessen 

wordt het onderwerp seksualiteit bespreekbaar 

gemaakt en wordt aandacht besteed aan licha-

melijke veranderingen in de puberteit, verschil-

len tussen jongens en meisjes, het aangeven 

van wensen en grenzen en het aangaan en be-

eindigen van relaties. Daarnaast besteden we 

aandacht aan identiteit en seksuele diversiteit. 

Ook staan we stil bij beelden waar kinderen via 

de media mee geconfronteerd worden en gaan 

we in op vragen die de kinderen daarover heb-

ben. Dit alles wordt qua inhoud en werkvormen 

afgestemd op de ontwikkelingsfase en de bele-

vingswereld van de kinderen. HVO benadert dit 

onderwerp luchtig, speels en tegelijkertijd res-

pectvol. Het is belangrijk dat kinderen weten dat 

seksualiteit ook te maken heeft met respect 

voor elkaar, met gevoelens van liefde en met 

normen en waarden. 

Lichamelijke opvoeding 

Behendigheid, handigheid, een bal kunnen gooi-

en en vangen of anders gezegd een goede li-

chamelijke ontwikkeling is het doel van alle les-

sen gymnastiek. Wij beginnen daarmee bij de 

kleuters in ons eigen speellokaal. Zo starten ze 

in een veilige omgeving waarin ze alles kunnen 

uitproberen. Kleuters ontwikkelen zo hun even-

wicht, leren sturen, springen, huppelen en be-

wegen op muziek.  

De lessen gymnastiek in de groepen drie t/m 

acht zijn hiervan een verlengstuk. Bovenstaande 

vaardigheden worden verder ontwikkeld en 

daarnaast komen vaardigheden als samenspel 

en sportiviteit nu ook aan bod. De lessen wor-

den gegeven door een vakleerkracht. 

Na de gymnastieklessen nemen de kinderen van 

groep 3 t/m 8 om hygiënische redenen altijd 

een douche, of wassen zichzelf.



 
Schoolgids 2018-2019         12 

4.4 Vakken waarmee wij ons onderschei-

den 

Culturele vorming 

Kinderen maken op de Jules Verne kennis met 

alle aspecten van culturele vorming. Vakdocen-

ten van Artiance geven onder schooltijd les aan 

onze kinderen. Alle kinderen krijgen hiermee 

basiskennis en vaardigheid op het gebied van 

dans, muziek, toneel en beeldende vorming. 

De cultuurcoaches kunnen aansluiten bij het 

lesprogramma. 

We hebben ervoor gekozen om aan te sluiten bij 

Cultuur Primair, dat werkt met cultuurroutes 

waaruit scholen een keuze kunnen maken. In 

drie jaar tijd komen alle disciplines van cultuur 

aan bod. 

Door het geven van cultuureducatie op onze 

school krijgt ieder kind de kans om een brede 

culturele ontwikkeling door te maken.  

Engels 

De Jules Verne geeft VVTO 

Engels (vroeg vreemde talen 

onderwijs). Dit houdt in dat de 

kinderen vanaf de kleuters al 

Engelse les krijgen.  

ICT 

Op onze school hebben we een leerkracht die 

computerlessen geeft aan de kinderen in het 

computerlokaal. Hierbij gaat het vooral om veilig 

internetten. 

Daarnaast zijn in alle groepen 2 computers om 

de kinderen te kunnen ondersteunen bij herha-

len van de leerstof of om ze extra uitdaging te 

geven. 

In de hoogste groepen stimuleren we de kin-

deren hun werkstuk op de computer te maken. 

Vanaf groep 5 tekenen ouders en kinderen een 

contract, zodat kinderen goed weten hoe om te 

gaan met social media. 

Wij werken met een digitale leeromgeving voor 

geschiedenis. Deze methode heet ‘Valjunior’. 

Daarnaast werken we met laptops in de groe-

pen, zodat, indien nodig, ieder kind op een be-

paald moment over een computer kan beschik-

ken. 

4.5 Organisatie in de klas 

Om alle kinderen goed te kunnen bedienen, is 

het heel belangrijk dat onze kinderen snel zelf-

standig worden. We leren ze dit al vanaf de 

kleuters. 

Kleuters leren spelenderwijs, dus spelen de kin-

deren in onze jongste twee groepen het groot-

ste deel van de dag en hebben  zij volop de 

gelegenheid om kind te zijn. Tijdens de spel-

momenten, leren ze omgaan met de wereld om 

hen heen. De eerste stappen naar zelfstandig-

heid worden gezet (aankleden, opruimen, zelf je 

beker openmaken, zelf leren probleempjes op-

lossen). 

Vanaf groep drie blijft het leren ook nog dicht bij 

de spelbehoefte van de kinderen. Vanaf nu 

wordt er daarnaast ook specifiek tijd uitgetrok-

ken voor het zelfstandig werken. Dat is werken 

aan bepaalde opdrachten onder eigen verant-

woordelijkheid! Middels blokken voor zelfstandig 

werken en een uitgekiende manier van instructie 

geven, stemmen wij het onderwijs optimaal af 

op de vaardigheden van de kinderen. Met die 

aandacht voor zelfstandigheid werken wij al aan 

de voorbereiding voor de volgende school.  

Op het moment dat kinderen zelfstandig aan het 

werk zijn, ontstaat ruimte om met kleine groep-

jes kinderen te werken die extra aandacht nodig 

hebben. Dat kan zijn omdat ze iets nog moeilijk 

vinden, of juist omdat ze extra uitdaging nodig 

hebben. De mate van zelfstandigheid die een 

groep bereikt kan per jaar verschillen.   

Zelfcorrectie is een onderdeel van het zelfstan-

dig werken. Voor u als ouder is het belangrijk 

om te weten dat niet al het werk door de leer-

kracht hoeft te worden nagekeken. Soms doen 

leerlingen dat zelf in het kader van zelfstandig-

heid en zelfreflectie. De leerkracht blijft echter 

altijd eindverantwoordelijk. 
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5.1 De zorg voordat uw kind naar onze 

school gaat 

Voordat de kinderen naar school gaan zijn ze 

veelal naar een peuterspeelzaal of kinderdag-

verblijf geweest. Jules Verne krijgt kinderen van 

verschillende peuterspeelzalen.  

Wij hebben inwoning van peuterspeelzaal “het 

Speelhuisje”. Thema’s worden op elkaar afge-

stemd met als doel het vergroten van de Neder-

landse taalvaardigheid van alle kinderen, zodat 

taalachterstanden in groep 3  worden voorko-

men. Door de inwoning raken peuters ook al 

gewend aan de basisschool. 

Peuters komen ook vanuit locatie Knikkebol van 

Stichting Rollebol. 

Voor alle kinderen die van de peuterspeelzaal 

komen geldt dat wij een overdracht doen. De 

leidsters van de peuterspeelzaal informeren de 

leerkrachten over uw kind en zijn/haar ontwik-

keling. Hier geeft u toestemming voor bij aan-

melding. 

5.2 De inrichting van de ondersteuning 

voor uw kind op Jules Verne 

Het volgen van de ontwikkeling van het 

kind 

Wij volgen de ontwikkeling van het kind vanaf 

het moment dat een kind op school komt. Re-

gelmatig legt de groepsleerkracht de stand van 

zaken vast op papier. Waar nodig doen we aan-

passingen opdat de ontwikkeling van het kind zo 

optimaal mogelijk wordt gestimuleerd. 

In de kleuterafdeling maken de groepsleraren 

aantekeningen van de activiteiten van elk kind. 

Zo wordt de ontwikkeling vastgelegd in een 

persoonlijk dossier (BOSOS). Aan het eind van 

het schooljaar wordt een checklist ingevuld. In 

het tweede jaar volgt in januari het invullen van 

een uitgebreide observatielijst en een onderzoek 

met behulp van twee CITO-toetsen. Dit alles 

met de overgang naar groep drie in het vooruit-

zicht. Zo kunnen wij ons onderwijs afstemmen 

op het kind en de ouders een goed beeld geven 

van de prestaties en de mogelijkheden van hun 

kind. De kinderen gaan naar groep 2 in het ka-

lenderjaar dat ze vijf worden en kunnen naar 

groep 3 het kalenderjaar dat ze zes jaar worden. 

In de groepen drie tot en met acht nemen wij 

jaarlijks CITO-toetsen af voor lezen, begrijpend 

lezen, rekenen, spelling en woordenschat. De 

toetsresultaten worden vastgelegd in duidelijke 

overzichten. Die bespreken wij vervolgens met 

de betreffende leraren, waarna eventuele pro-

blemen worden aangepakt. Zo’n aanpak wordt 

vastgelegd in een groepsplan, dat vanzelfspre-

kend ook wordt overlegd met de ouders. 

NSCCT 

In groep 4, 6 en 8 nemen wij de Niet Schoolse 

Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) af. Deze 

test geeft een indicatie van de cognitieve moge-

lijkheden van uw kind. Zo zien wij of school- en 

leervorderingen passen bij wat uw kind kan. 

Ook signaleren wij zo op jonge leeftijd al onder 

en boven presteerders, weten we bij welke kin-

deren we de lat hoog moeten leggen en bij wel-

ke wij ontwikkelingsverwachtingen moeten bij-

stellen. Het is een momentopname, waar het 

leerlingvolgsysteem leidend is. 

Soms is het nodig een uitgebreider onderzoek te 

doen. Meestal kunnen wij dat zelf op school. 

Daartoe is de intern begeleider drie dagen per 

week aanwezig. Een enkele maal is de vraag zo 

specifiek dat wij een beroep doen op deskun-

digheid van buiten. Dat gebeurt altijd na overleg 

met de ouders.  

Rapportage 

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder, voort-

durend op de hoogte wordt gehouden van de 

ontwikkeling van uw kind. Daartoe gebruiken we 

verschillende manieren, waaronder een aantal 

vormen van rapportage. 

Ouders van kleuters worden ca. zes weken na 

de start van hun kind op school uitgenodigd 

voor een overleg met de groepsleerkracht. Dit 

gebeurt aan de hand van het document ‘dit ben 

ik’. In dit gesprek worden de ouders geïnfor-

meerd over de eerste ontwikkeling en kennis-

making van hun kind met de school. Vervolgens 

volgt twee maal per jaar een rapportage middels 

tienminutengesprekken. 

5. De ondersteuning  voor leer-

lingen 
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We houden in het begin van het schooljaar  

“kennismakingsgesprekken”. Vanaf groep 5 is 

het kind daar zelf ook bij aanwezig. We praten 

dan over wat er thuis of op school speelt en wat 

we voor elkaar kunnen betekenen.  

In november is er een tweede oudergesprek. Dit 

gesprek gaat vooral over de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van uw kind. De kinderen uit de 

groepen 3 t/m 8 ontvangen vervolgens twee 

maal per jaar een rapport. In  februari en in 

juni. Daar horen gesprekken bij. Bij deze ge-

sprekken zijn ook de actuele cijfers uit het leer-

lingvolgsysteem bekend en onderwerp van  het 

gesprek. Ouders kunnen voorafgaand aan het 

gesprek citogegevens inzien via Digiduif. 

De school streeft ernaar kinderen in acht jaar 

tijd in een ononderbroken leergang voor te be-

reiden op het voortgezet onderwijs. In indivi-

duele gevallen kan hier van afgeweken worden. 

Doublure of versnellen gebeurt in overleg met 

de ouders, maar blijft ten alle tijden de verant-

woordelijkheid van de school en de directeur. 

Naast deze reguliere gesprekken kunnen op 

initiatief van zowel ouders als leerkracht tussen-

tijds gesprekken aangevraagd worden. 

Leerlingendossiers 

Van alle leerlingen worden de gegevens vastge-

legd in een leerling dossier. Dit dossier ligt op 

verzoek ter inzage voor de ouder(s).  

Zie voor verdere uitleg 12.3 en de website. 

 

De ondersteuning voor kinderen met spe-

cifieke onderwijsbehoeften 

Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet pas-

send onderwijs ingegaan. Om ieder kind een 

passende onderwijsplek te bieden, is onze 

school gaan samenwerken in een regionaal sa-

menwerkingsverband Passend Primair Onderwijs 

Noord-Kennemerland (https://www.ppo-nk.nl). 

In dit samenwerkingsverband werken het regu-

lier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) sa-

men. Het onderwijs aan: 

 kinderen met een verstandelijke, lichamelij-

ke of meervoudige handicap; 

 kinderen die langdurig ziek zijn; 

 kinderen met ernstige gedrags- of psychi-
sche stoornissen; 

is hierin meegenomen. Voor de specifieke on-

dersteuning van deze kinderen en de bekosti-

ging ervan heeft de school afspraken gemaakt 

met het samenwerkingsverband. Met deze spe-

cifieke ondersteuning en het budget kunnen wij 

op school specifieke ondersteuning en begelei-

ding bieden en aanpassingen maken die het 

onderwijs voor deze kinderen, binnen onze 

school, mogelijk maakt. 

Voor kinderen met een visuele of auditieve be-

perking of met ernstige spraak/taalmoeilijk-

heden is, in plaats van een samenwerking in het 

samenwerkingsverband, gekozen voor een lan-

delijke systematiek. Voor het hanteren van deze 

systematiek zijn een beperkt aantal instellingen 

ingericht die het onderwijs, de indicatie en de 

ondersteuning verzorgt. 

Indien kinderen met een specifieke onderwijs-

behoeften bij onze school worden aangemeld, is 

voor ons de eerste stap om te bekijken of wij 

het kind de extra ondersteuning die noodzakelijk 

is op school kunnen bieden. Ons schoolonder-

steuningsprofiel vormt hier het uitgangspunt 

voor (zie 5.6). 

Lees- en/of spellingzwakke kinderen 

Kinderen met lees- en/of spellingsproblemen 

en/of dyslectische kinderen worden vanaf groep 

1 nauwgezet, systematisch gevolgd door middel 

van observatie. Vanuit deze signalering kan zo 

in een vroeg stadium extra ondersteuning wor-

den ingezet. Wij beschikken sinds de invoering 

van het protocol ‘Begeleiding beginnende gelet-

terdheid’ over voldoende mogelijkheden hieraan 

uitvoering te geven.  

 

 

 

 

https://www.ppo-nk.nl/
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De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige 

dyslexie (EED) - vergoede dyslexiezorg - valt 

onder de Jeugdwet. Gemeenten hebben de taak 

om deze zorg te organiseren en te financieren. 

Om EED goed te behandelen, is goede samen-

hang tussen de ondersteuning op school en de 

zorg door de JeugdGGZ van belang.  

5.3 Kleuterverlenging en doublure  

Een enkele keer wordt een kind voorgedragen 

voor kleuterschoolverlenging. Dit kan slechts bij 

uitzondering en alleen dan als aan de criteria 

van zorgvuldig handelen is voldaan. Een eerste 

vereiste hierbij is de communicatie met de ou-

ders. Zij dienen in een vroeg stadium, medio 

januari/februari van groep twee gekend te zijn 

in de ontwikkeling. Tevens weegt hier zwaar 

hoe het kind reageert op gerichte ondersteuning 

en wordt met name gekeken hoe de ontwikke-

ling in de periode februari/mei verloopt. Voor 

ouders ligt op school een protocol verlengd 

kleuterjaar ter inzage. 

Van kleuterverlenging is sprake wanneer een 

kleuter voor 1 januari 2016 6 jaar wordt en niet 

doorgaat naar groep 3.  

De school neemt geargumenteerde besluiten tot 

een extra verlenging en stelt voor deze leerling 

een handelingsplan op.  

Het kan ook zijn dat later in de schoolloopbaan 

het beter is voor een kind, om het leerjaar nog 

eens over te doen. Hierover wordt een besluit 

genomen na uitgebreide gesprekken met leer-

kracht, ouder, IB-er en kind. Niet alleen de leer-

inhoud speelt dan een rol, ook de sociaal-

emotionele aspecten worden meegewogen. 

Uiteindelijk neemt de directeur het besluit. 

5.4 Grenzen aan ondersteuning 

In de paragrafen hiervoor heeft u kunnen lezen 

hoe de ondersteuning en begeleiding van kin-

deren bij ons op school vorm krijgt. Centraal 

staan hierbij het belang van het kind en de mo-

gelijkheden van de school om het ontwikke-

lingsproces van uw kind te ondersteunen.  

Het kan voorkomen dat wij als school vinden dat 

wij niet in staat zijn om uw kind de vereiste zorg 

te bieden.  

De volgende factoren zijn daarbij van belang: 

a. groepsgrootte en/ of ‘vol zijn’ van de school; 

b. samenstelling van de groep als gevolg van 

WSNS (Weer Samen Naar School); 

c. deskundigheid personeel; 

d. beschikbaarheid personeel (tekort, ziekte-

verzuim); 

e. de aanwezigheid van een onderwijsassistent 

of een zorginstelling; 

f. mogelijkheden van begeleiden door ouders; 

g. benodigde middelen; 

h. aanpassing in de organisatie, de begeleiding 

en het onderwijs; 

i. effect op onderwijs aan reeds aanwezige 

kinderen; 

j. de werkdruk binnen de school. 

Het kan zijn dat er binnen deze factoren een of 

meerdere belemmeringen of beperkingen zijn, 

waardoor wij niet optimaal aan de specifieke 

onderwijsbehoeften van uw kind. Uw kind ont-

wikkeld zich dan niet of onvoldoende. 

Uiteraard is dit niet in het belang van het kind 

en in samenspraak met de ouders zal gekeken 

worden naar een andere school of een eventue-

le tussenvoorziening, waar speciale ondersteu-

ning kan worden geboden. 

Verwijzing in dit geval naar bijvoorbeeld het 

speciaal (basis)onderwijs verloopt altijd op basis 

van gedegen onderzoek en een onderwijskundig 

rapport, waar u als ouder in wordt gekend en 

uw instemming voor geeft. Deze gegevens wor-

den gestuurd naar een onafhankelijke commis-

sie (Toewijzingscommissie of de Commissie van 

Onderzoek) die beoordeelt of uw kind toelaat-

baar is voor het speciaal basisonderwijs of het 

speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) van ons sa-

menwerkingsverband of voor het speciaal on-

derwijs cluster 1 of 2. In samenspraak met u als 

ouder en de nieuwe school zal een zorgvuldige 

overgang plaatsvinden. 

5.5 Meer– en hoogbegaafdheid 

Op Jules Verne bieden we zorg op maat wan-

neer dat nodig is. Voor kinderen met grote cog-

nitieve mogelijkheden hebben wij een verrij-
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kings- en verdiepingsaanbod. Door ’compacting’ 

van het onderwijs in taal en rekenen ontstaat 

voor hen structurele lestijd waarin zij hun kennis 

en kunde kunnen vergroten. Ook leren zij kennis 

en vaardigheden toe te passen.  

5.6 Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

Op school hebben wij een document met daarin 

ons schoolondersteuningsprofiel. Dit is een in-

strument om de ondersteuning die onze school 

biedt aan leerlingen met specifieke onderwijs-

behoeften en de kwaliteit daarvan op hoofdlij-

nen in beeld te brengen. Hierbij benoemen we 

de onderwijsinhoudelijke, procesmatige en 

structurele kenmerken van de school. Het on-

dersteuningsprofiel is een belangrijk onderdeel 

van de Wet Passend Onderwijs. Het samenwer-

kingsverband zal aan de hand van alle profielen 

een dekkend aanbod realiseren, zodat alle leer-

lingen in de regio een passende plek krijgen. In 

ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven we 

op hoofdlijnen welke ondersteuning wij nu al 

kunnen realiseren en welke leerlingen wij op dit 

moment binnen de basisondersteuning de juiste 

ondersteuning kunnen bieden: 

 leerlingen met dyslexie en dyscalculie; 

 leerlingen met meer of minder dan gemid-

delde intelligentie; 

 leerlingen die ondersteuning nodig hebben 

bij het verbeteren van hun werkhouding, 

hun taakgerichtheid en/of het verbeteren 

van de sociale competentie en sociale inter-

actie van leerlingen; 

 leerlingen met lichte ondersteuningsbehoef-

ten op het gebied van gedrag. 

Het schoolondersteuningsprofiel ligt op school 

ter inzage en staat op de website onder het 

kopje ouders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compacten 

De afgelopen jaren hebben wij voor de meerbegaaf-

de leerlingen het ‘compacten’ ingevoerd, voor reke-

nen en taal. Doel van het compacten is door com-

primeren van de leerstof en met name de verwer-

king daarvan tijd vrij te maken voor verrijkingsstof 

en toegepast rekenen.  
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Kwaliteit mag geen toeval zijn. Onder kwaliteit 

verstaan wij het bereiken van de gestelde doe-

len naar tevredenheid van onszelf, de overheid, 

de inspectie, de ouders en de leerlingen. Daar-

om proberen we systematisch de goede dingen 

beter te doen. 

Dit doen we door het opstellen van een beleids-

plan voor vier jaren: het schoolplan het uitvoe-

ren van zelfevaluaties, het afnemen van enquê-

tes en het maken van jaarverslagen en de 

schoolgids. Ter verbetering van de primaire 

processen worden binnen de school de leer-

lingen systematisch gevolgd via het leerlingvolg-

systeem, is er regelmatig overleg met verte-

genwoordigers van peuterspeelzalen en het 

voortgezet onderwijs over een betere aanslui-

ting en is continue ontwikkeling en professiona-

lisering van leerkrachten speerpunt van beleid. 

6.1  Planning en beleid 

Voor een periode van vier jaar wordt door ons 

een schoolplan opgesteld. Hierin worden de 

doelen van het onderwijs geformuleerd. Volgens 

de cyclus Plan (plannen van doelstellingen), Do 

(uitvoering van plannen), Check (zelfevalua-

tie/visitatie), Act (bijstellen en verbeteren) wordt 

hieraan gewerkt. Het schoolplan neemt in de 

plancyclus dan ook een centrale plaats in. Doel-

stellingen van het schoolplan krijgen jaarlijks 

een vertaling naar het schooljaarplan. Deze 

jaarplannen specificeren de geformuleerde doel-

stellingen en geven activiteiten weer om ze te 

realiseren. Jaarlijks vindt een evaluatie van het 

uitgevoerde beleid plaats. Dit verwerken we in 

het jaarverslag. 

Als basis voor al deze plannen gebruiken we de 

toetsresultaten van CITO op groeps- en school-

niveau, de ouder- en leerlingenquêtes, onze 

eigen bevindingen en observaties en die van 

eventuele extra professionals.  

 

 

6.2 Onderwijskwaliteit in de 

groep/leerling 

Wij hanteren het CITO-leerlingvolgsysteem ook 

voor het volgen van de ontwikkelingen van elk 

kind. Elk kind wordt een aantal keren per jaar 

getoetst; onder andere op de onderdelen reke-

nen, spelling, woordenschat en technisch en 

begrijpend lezen. De toetsen zijn landelijk ge-

normeerd en methode-overstijgend.  

Daarnaast maken we in de groepen 3 t/m 8 

gebruik van methodegebonden toetsen. Voor de 

groepen 1/2 gebruiken we onze eigen observa-

tielijsten (Bosos). Deze zijn gebaseerd op diver-

se vaardigheden die de kinderen moeten be-

heersen. Op sociaal emotioneel gebied volgen 

wij de leerlingen met SCOL.  

Alle gegevens worden 

door ons opgeslagen in 

een leerling-dossier. 

Dit dossier is vertrou-

welijk, maar uiteraard 

ter inzage voor de ou-

ders/verzorgers.  

Kwaliteit van de opbrengsten 

De kwaliteit van de opbrengsten tijdens de 

schoolloopbaan en aan het eind van de school-

loopbaan worden door ons jaarlijks op schoolni-

veau in beeld gebracht en bekeken. Na de in-

terpretatie (wat zeggen de scores) en de analy-

se (hoe komt het dat de resultaten zijn zoals ze 

zijn?) van de opbrengsten wordt bekeken of de 

doelen zijn behaald. De bevindingen die hieruit 

voorvloeien leiden tot beslissingen voor die ene 

leerling, een groep of onze hele school. Daarbij 

kan worden gedacht aan: 

 Meer aandacht voor specifieke leerstof-

onderdelen: 

 Meer aandacht voor klassenmanage-

ment: 

 Bij- en/of nascholing: 

 Het aanschaffen van aanvullend materi-

aal om hiaten in de methode te com-

penseren; 

 Meer leertijd besteden aan bepaalde 

onderdelen; 

 Een betere feedback geven; 

 Hogere eisen stellen; 

 Aandacht voor leerstrategieën etc. 

6.  Bewaking van de onderwijs-

kwaliteit 

6
. 

B
e

w
a

k
in

g
 v

a
n

 d
e

 o
n

d
e

rw
ij

s
k

w
a

li
te

it
    



 
Schoolgids 2018-2019         18 

Kwaliteitszorg: vastgestelde doelen 18/19 

 

Kwaliteit is bij ons geen toeval. Onder kwaliteit 

verstaan wij het bereiken van de gestelde doe-

len naar tevredenheid van onszelf, de overheid, 

de inspectie, de ouders en de leerlingen. Daar-

om proberen we systematisch de goede dingen 

beter te doen. Voor dit schooljaar hebben wij 

onder andere de volgende doelen opgesteld: 

 Leerlijnen voor begrijpend lezen verge-

lijken met de methode: tekstverwerken. 

 Leerlijnen rekenen implementeren. 

 Kindgesprekken en opstellen groepsdoe-

len per groep. 

 Laatste jaar Muziekimpuls. 

 Leerwinst inzetten om leergroei zicht-

baar te maken. 

 Computeronderwijs, werken in een ELO, 

mediawijsheid, Mediamasters, inzet Ed-

dy de onderwijsrobot. 

 Slimme kinderen krijgen meer uitdaging. 

Zie verder ons jaarplan 18-19 op de website 

 

Verplichte eindtoetsing 

Na het doorlopen van de basisschool, gaan leer-

lingen naar verschillende scholen voor voortge-

zet onderwijs. Voor een goede keuze van het 

voortgezet onderwijs stelt de basisschool in 

groep 8 voor iedere leerling een advies op. In 

dit schooladvies is opgenomen welk type ver-

volgonderwijs het beste bij uw kind past. Dit 

schooladvies wordt opgesteld op basis van wat 

uw kind in zijn/haar schoolloopbaan op de ba-

sisschool heeft laten zien (motivatie, werkhou-

ding en leerprestaties) en deze wordt vóór 1 

maart gegeven. Het schooladvies is het advies 

waar het voortgezet onderwijs de toelating op 

baseert. 

Na het schooladvies volgt de verplichte eind-

toets. Dat is bij ons op school de IEP Eindtoets. 

Deze verplichte eindtoets geeft een tweede, 

onafhankelijk advies. Als uw kind de IEP eind-

toets beter maakt dan de school op basis van 

het schooladvies verwacht, dan wordt het advies 

heroverwogen, in overleg met u en uw kind. Het 

is mogelijk dat het advies dan wordt aangepast.  

Als uw kind de eindtoets slechter maakt dan 

verwacht, wordt het schooladvies niet aange-

past. Het is voor het voortgezet onderwijs niet 

toegestaan om op basis van de score op de 

eindtoets uw kind wel of niet toe te laten. 

Gedurende het schooljaar zult u worden geïn-

formeerd over de verdere gang van zaken om-

trent de advisering en toetsing van uw kind in 

groep 8.  

U wordt als ouder van een groep 8 leerling door 

de school op de hoogte gesteld van het verwij-

zingstraject naar het voortgezet onderwijs. 

Uitstroomgegevens 

Naast de resultaten gedurende de 8 schooljaren, 

is het voor de school ook belangrijk om de uit-

stroomgegevens in de gaten te houden. Op de 

volgende bladzijde treft u de resultaten van de 

uitstroomgegevens van de afgelopen drie jaar 

aan, weergegeven in vaardigheidsscore (afhan-

kelijk van de inspectienorm) voor de hele groep 

en afgezet tegen de norm van de inspectie van 

het onderwijs.  

6.3 Professionalisering 

Professionalisering van leerkrachten is naast het 

gebruik van goede lesmethoden en materialen 

essentieel voor de onderwijskwaliteit. Met de 

her- en bijscholing gaat het om individuele ont-

wikkeling van leerkrachten, groepsontwikkeling 

(bijv. specifiek gericht op de onderbouw) en het 

ontwikkelen van een heel team. 

Op onze school bestaat de mogelijkheid voor 

onderwijsassistenten en leerkrachten in oplei-

ding om stage te lopen. Zij worden hierin bege-

leid door de groepsleerkracht en natuurlijk door 

hun opleidingsinstituut (InHolland of het Hori-

zoncollege). 
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Gegevens resultaten: 

Jaar Aantal 

leerlingen 

Begrijpend 

lezen 

Inspectienorm Rekenen & 

Wiskunde 

Inspectienorm 

2015-2016 23 57 (VS) 55 (VS) 111,0 (VS) 110 (VS) 

 

In schooljaar 2016-2017 verantwoorden wij met de IEP eindtoets. Dit is een landelijk goedgekeurde 

eindtoets. 

Schooljaar 2016-2017 

Onderdeel IEP Aantal leerlingen Landelijk gemiddelde Inspectienorm Gemiddelde Jules Verne  

Rekenen 22 78  77 

Lezen 22 84  83,3 

Taalverzorging 22 81  88,7 

IEP totaal 22 78,3 78,3 80,6 

Alle leerlingen van groep 8 hebben meegedaan met de IEP toets, dit zijn 26 leerlingen.  

Bepaalde leerlingen mogen uit het gemiddelde gehaald worden. Dit zijn leerlingen die nog geen 4 jaar in 

Nederland wonen, leerlingen die ingestroomd zijn in groep 7 en leerlingen met beperkte cognitieve capa-

citeiten op het gebied van taal én rekenen + intelligentie onder de 80. 

Voor de Jules Verne zijn dit 4 leerlingen die niet meegenomen zijn in het gemiddelde van Jules Verne.  

In schooljaar 2017-2018 verantwoorden wij met de IEP eindtoets. Dit is een landelijk goedgekeurde 

eindtoets. 

Schooljaar 2017-2018 

Onderdeel IEP Aantal leerlingen Landelijk gemiddelde Inspectienorm Gemiddelde Jules Verne  

Rekenen 22 78  79 

Lezen 22 84  85 

Taalverzorging 22 82  83 

IEP totaal 22 81 78,8 82,5 

IEP Totaal na 

correctie 

19 81 78,8 84,9 

 

Alle leerlingen van groep 8 hebben meegedaan met de IEP toets, dit zijn 22 leerlingen.  

Bepaalde leerlingen mogen uit het gemiddelde gehaald worden. Dit zijn leerlingen die nog geen 4 jaar in 

Nederland wonen, leerlingen die ingestroomd zijn in groep 7 en leerlingen met beperkte cognitieve capa-

citeiten op het gebied van taal én rekenen + intelligentie onder de 80. 
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Voor de Jules Verne zijn dit 3 leerlingen die niet meegenomen hoeven te worden in het gemiddelde van 

Jules Verne (Zie IEP totaal na correctie).  

Hieronder treft u het uiteindelijke schooladvies aan van de kinderen van de afgelopen schooljaren: 

 Schooltype  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Praktijkonderwijs  0% 0% 0% 

VMBO BB 13,5% (3) 16% (4) 14% (3) 

VMBO KB 13,5% (3) 16% (4) 18% (4) 

VMBO TL 21,5% (5) 20% (5) 18% (4) 

HAVO 21,5% (5) 32% (8) 27% (6) 

VWO 30% (7) 12% (3) 23% (5) 

Gr. 8 doublure 0% 4% (1) 0% 

Speciaal onderwijs (de Spinaker) 0% 0% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 
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7.1  Aannamebeleid  

Een kind wordt tot onze school toegelaten als 

het 4 jaar geworden is. Vooraf bieden wij de 

ouders een gesprek en een rondleiding door de 

school aan. Maak gerust een afspraak met de 

directeur. 

Het aanmelden gebeurt via een aanmeldformu-

lier dat door de ouders ingevuld en ondertekend 

wordt. Het formulier wordt bewaard in de leer-

ling-administratie. 

De directeur beslist over plaatsing van kinderen 

in klassen.  

Bij plaatsing wordt door de leerkracht, waar het 

kind geplaatst zal worden, contact opgenomen 

voor een huisbezoek. Dit contact vindt plaats in 

de week dat uw kind 3 jaar en 10 maanden 

wordt. Tijdens dit contact worden afspraken 

gemaakt over de wendagen (maximaal 5). Bij de 

eerste wendag ontvangt u van de groepsleer-

kracht de groepsregels en de kalender. 

Plaatsing geschiedt in overleg, maar niet eerder 

dan de dag na de vierde verjaardag. Vijf weken 

na plaatsing worden de ouders uitgenodigd voor 

een gesprek. Dit gesprek vindt plaats in de zes-

de week, aan de hand van het document ‘Dit 

ben ik’.  

Het kan ook zijn, dat uw kind bij ons komt als 

het al een tijdje op een andere school heeft 

gezeten. In dat geval wordt er eerst geïnfor-

meerd bij de oude school. We vragen naar de 

resultaten, naar het welbevinden van uw kind 

en vooral stellen we de vraag: wat heeft uw 

kind nodig? De antwoorden worden vervolgens 

intern besproken. Kunnen wij aan de onderwijs-

behoeften van uw kind voldoen? Is dat het ge-

val, dan wordt u (indien dat nog niet is gebeurd) 

uitgenodigd voor een rondleiding en gesprek. 

De inschrijving wordt volledig gemaakt en wij 

vragen de oude school om een onderwijskundig 

rapport. Hierin staan alle resultaten en specifie-

ke zaken van uw kind. 

Het kan zijn dat de school vindt dat zij niet in 

staat is de leerling de vereiste zorg te bieden. In 

dat geval wordt met de ouders overlegd wat 

dan wel de mogelijkheden zijn. Dit kan bijvoor-

beeld het geval zijn als uw kind specifieke on-

derwijsbehoeften heeft. 

 

7.2. Aannamebeleid kinderen met speci-

fieke onderwijsbehoeften 

Kinderen vanaf drie jaar kunnen schriftelijk wor-

den aangemeld bij onze school (kinderen die 

jonger zijn, kunnen op een wachtlijst worden 

geplaatst: ‘lijst van vooraanmeldingen’). In ieder 

geval willen wij deze aanmelding van u als ou-

ders, 10 weken voordat de toelating wordt ge-

vraagd.  

U dient bij deze  aanmelding aan te geven of uw 

kind wel dan niet extra ondersteuning nodig 

heeft. Als uw kind extra ondersteuning nodig 

heeft, zullen wij u verzoeken om gegevens te 

overleggen betreffende stoornissen of handicaps 

van uw kind of betreffende beperkingen in de 

onderwijsparticipatie. Indien het een aanmel-

ding na een verhuizing betreft, gebruiken wij 

ook het onderwijskundig rapport van de vorige 

school. 

De school doet binnen zes weken na aanmel-

ding een passend aanbod. Dit kan zijn op de 

school van aanmelding, of op een andere 

school. Dit hangt af van de ondersteuningsbe-

hoefte van uw kind en van de mogelijke onder-

steuning en begeleiding die wij als school kun-

nen bieden (zie schoolondersteuningsprofiel op 

onze website).  

Indien wij als school uw kind niet voldoende 

kunnen ondersteunen, zoeken wij - na overleg 

met u als  ouders - binnen diezelfde zes weken 

een betere plek. Daarbij houden wij zoveel mo-

gelijk rekening met uw voorkeuren, bijvoorbeeld 

7. U wilt dat uw kind bij ons  

komt. En dan? 
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voor een bepaalde schoolrichting of de maxima-

le afstand tussen huis en school. Het kan moge-

lijk zijn dat we de termijn van zes weken één 

keer met maximaal vier weken dienen te verlen-

gen. Uiteindelijk doen wij u een schriftelijk aan-

bod voor een school die uw kind de nodige extra 

ondersteuning kan bieden en die bereid is uw 

kind toe te laten.  

Als er na 10 weken nog geen besluit is genomen 

over de toelating van uw kind, dan krijgt hij/zij 

een tijdelijke plaatsing op onze school zolang als 

het onderzoek doorloopt. Het kan zijn dat wij 

uw kind alsnog toelaten, dan wordt de tijdelijke 

plaatsing omgezet in een definitieve plaatsing. 

Het kan ook zo zijn dat wij u een passend voor-

stel doen voor plaatsing op een andere reguliere 

school of een school voor speciaal (basis) on-

derwijs. Indien u het niet eens bent met het 

voorgestelde aanbod, dan kunt u bezwaar aan-

tekenen bij ons bevoegd gezag Ronduit of de 

Geschillencommissie passend onderwijs om een 

oordeel vragen 

(http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-

onderwijs/geschillencommissie-passend-

onderwijs). 

7.3 Groepsindeling 

De school werkt in het algemeen met jaargroe-

pen. Dat wil zeggen dat kinderen die ongeveer 

even oud en ongeveer even ver ontwikkeld zijn 

bijeen zitten in een groep. 

Voor de kleuters is dat anders: daar zijn de 

groepen gemengd van leeftijd. Jongste kleuters 

komen in een groep waar ook oudere kleuters 

zitten. Die vangen de jongste kinderen heel 

goed op en leren hen hoe het er aan toe gaat 

op school. 

Het kan zo zijn dat van een bepaalde jaargang 

niet zoveel kinderen op school zitten. Die jaar-

gang wordt dan gecombineerd met een (deel 

van een) andere jaargang om zo een goede 

groep te vormen.  

Zo'n gecombineerde groep vraagt wel meer van 

het organisatievermogen van de leerkracht. Wij 

kunnen vaststellen dat de kwaliteit van het on-

derwijs in zo'n combinatiegroep zeker zo goed is 

als in een enkele jaargroep. De groepsindeling is 

een bevoegdheid van de school. Ondersteuning 

van een onderwijsassistent behoort tot de mo-

gelijkheden. 

7.4 Terugplaatsing 

Terugplaatsing vanuit het speciaal onderwijs kan 

ook. Er moet dan wel een positieve beschikking 

zijn vanuit het SO. Er is dan overleg met de 

ouders, de school voor speciaal basisonderwijs 

en de Interne Begeleider van de Jules Verne, de 

leerkracht, het team en directie van De Jules 

Verne. Aan de hand van onderwijskundige vra-

gen moet worden bekeken of de Jules Verne in 

staat is de onderwijskundige antwoorden te 

bieden. Hierbij spelen de factoren die genoemd 

werden in hoofdstuk 5.4 ook een rol. Er blijft na 

plaatsing contact met de vorige school. Indien 

de directie van de Jules Verne dit noodzakelijke 

acht wordt een contract met voorwaarden voor 

toelating met ouders opgesteld. 

Toelating van gehandicapte leerlingen zal steeds 

van geval tot geval bekeken worden. Overleg 

vindt plaats met ouders, team, intern begeleider 

en directie om in het belang van die leerling een 

verantwoorde keuze te maken. 

Te denken valt aan: 

1)  Zijn de ouders voldoende geïnformeerd en 

gehoord? 

2) Is een extern medisch en/of psychiatrisch 

onderzoek gedaan (door bijv. de GGD)? 

3) Is advies gevraagd aan de groepsleerkracht 

en directie van de vorige school? 

Aan de hand van deze criteria wordt bepaald of 

het aangemelde kind kan worden toegelaten. 

 

Scholen hebben in formele zin een plaatsings-

plicht. 

Ons bevoegd gezag heeft het recht om een 

leerling niet toe te laten op grond van de vol-

gende criteria: 

1. de ouders respecteren de grondslag van  

de school niet; 

2. er is sprake van verstoring van rust en  

veiligheid; 

3. de verzorging/behandeling en het onderwijs 

kunnen niet voldoende op elkaar worden  

afgestemd; 

4. er is sprake van verstoring van het leer-

proces voor andere kinderen; 

5. gebrek aan ruimte. 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/geschillencommissie-passend-onderwijs
http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/geschillencommissie-passend-onderwijs
http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/geschillencommissie-passend-onderwijs
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Overleg vindt plaats met ouders, team, interne 

begeleider en directie om in het belang van die 

leerling een verantwoorde keuze te kunnen 

maken. Centraal staat hierbij de vraag van het 

belang van het kind en de mogelijkheden van de 

school om het ontwikkelingsproces van het kind 

te ondersteunen. Is de beslissing negatief en 

bent u het daar niet mee eens, dan kunt u be-

roep aantekenen bij het bestuur. 

7.5 Overgang naar het voortgezet onder-

wijs 

De belangrijke stap naar het vervolgonderwijs 

wordt meestal gezet na afloop van het achtste 

leerjaar en is voor veel kinderen een spannende 

gebeurtenis. Hun leven verandert er ingrijpend 

door: verder van huis - andere kinderen - grote-

re school - vele leraren. 

Vanuit de Jules Verne worden de kinderen en 

hun ouders zorgvuldig begeleid bij de keuze van 

de vervolgschool. 

Leerlingen van groep 8 nemen deel aan de 

centrale toetsing (zie 6.2). 

Er is een voorlichtingsavond van voortgezet 

onderwijsscholen. Leerlingen kunnen deelnemen 

aan doe-middagen, en er zijn informatie- en 

open dagen.  
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Jules Verne biedt buiten schooltijd diverse activi-

teiten aan. We zetten ze voor u op een rijtje. 

8.1 Verlengde schooldag (VSD) 

De school is een verlengstuk van thuis en haar 

omgeving en kinderen maken van alles mee in 

het leven van alledag, in de maatschappij van 

nu. Wanneer het haar echt aangaat, haakt de 

school daarop in. Dat gebeurt in kringgesprek-

ken, spreekbeurten, projecten, speciale lessen 

en/of een thema.  

Bovendien werkt de school nauw samen met 

andere instellingen in de wijk in de Verlengde 

Schooldag Activiteiten. Een deel van de verleng-

de schooldagactiviteiten wordt verzorgd door 

leerkrachten van Artiance. Het programma 

wordt in overleg met de drie scholen in de wijk 

vastgesteld. Het zijn 2 blokken per jaar (okto-

ber/februari) van 8 weken. 

8.2 THIM (This Is Me…..) 

Kinderen met hoge intelligentie staan vaak an-

ders in de wereld. Vaak doen ze anders, denken 

ze anders, leren ze anders of hebben ze andere 

belangstellingen. THIM biedt deze kinderen 

uitdaging en stimuleert de ontwikkeling van een 

breed scala aan vaardigheden en competenties. 

Dit is voor leerlingen uit groep 5 t/m 7 en er is 

een beperkt aantal plekken beschikbaar. 

THIM komt tegemoet aan de eigenheid van 

deze kinderen. Veelal vinden zij op school, in 

hun eigen klas, onvoldoende herkenning bij 

leeftijdgenoten. THIM biedt hen de mogelijkheid 

1 maal in de week samen te komen en samen te 

werken, zonder dat ze uit hun eigen omgeving 

worden gehaald. 

De kinderen blijven de rest van de week op hun 

eigen school, in hun eigen klas. 

Op de eigen school werken de kinderen aan een 

compact programma voor rekenen en taal, be-

staande uit een basispakket van de leerstof. 

Hierdoor ontstaat structureel tijd waarin zij aan 

hun THIM-projecten kunnen werken. 

 

8.3 Academie072 

In Alkmaar bestaat Academie072, een buiten-

schoolse leerplek. Academie072 is bedoeld voor 

talentvolle kinderen uit de groepen 6 t/m 8.  

In Academie072 krijgen kinderen de gelegen-

heid om te werken aan hun taalvaardigheid, 

zodat ze hun talenten volop kunnen ontwikke-

len. Academie072 geeft les in woordenschat, 

begrijpend lezen en leercompetenties. Allemaal 

belangrijke vaardigheiden, nodig voor een  

succesvolle schoolloopbaan. De lessen vinden 

plaats na schooltijd, op woensdagmiddag. Ook 

werken de kinderen thuis aan hun projecten. 

8.4 Playing for Success 

Playing for Success is een extra voorziening voor 

leerlingen die door faalangst onderpresteren. Zij 

krijgen de gelegenheid om allerlei activiteiten te 

doen met als doel ‘meer zelfvertrouwen krijgen’. 

Het is een speciale locatie, namelijk het AZ-

stadion. 

 

 

 

 

 

 

8.5 MasterClass 

In deze klas krijgen slimme leerlingen uit groep 

8 extra uitdaging door middel van vakken die 

nog niet op de basisschool worden aangeboden. 

Ze gaan hiervoor naar VO-scholen. Op de websi-

te staat welke criteria we gebruiken om kin-

deren te plaatsen. 

8.6 Projecten 

Twee maal per jaar werken alle kinderen van de 

school rond eenzelfde thema. Meestal in oktober 

en in februari. Van al het projectwerk maken wij 

samen een afsluitende tentoonstelling, soms 

alleen voor de kinderen, soms ook voor de ou-

ders. 

 

 

 

8. Extra activiteiten in en om de 

school 
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8.7 Zomerfeest 

Een maal per jaar, in de zomer, heeft de Jules 

Verne groot feest. Meestal in de sfeer van een 

thema. Doel van dit feest is samen met school 

en ouders een fantastisch feest voor onze kin-

deren verzorgen. Dat dit ieder jaar weer lukt 

kunt u vragen aan onze ouders! 

8.8 Sport en Sport-X 

Op onze school is veel aandacht voor verschil-

lende sportactiviteiten: 

 De jongens en meisjes van de groepen 5/6 

en 7/8 doen mee aan het jaarlijks school-

voetbaltoernooi. 

 Het schaakteam neemt deel aan de Alk-

maarse schoolwedstrijden. 

 Om het jaar is er een sponsoractie met een 

sportief karakter.  

 Ook kunnen onze kinderen Sport-X activi-

teiten volgen op de andere scholen in 

Huiswaard in het kader van brede schoolac-

tiviteiten. 

 

8.9 Schoolreis 

Alle groepen gaan een maal per jaar op school-

reis. De groepen 1 t/m 3 blijven in de buurt van 

Alkmaar. Groep 4 t/m 7 gaan met de bus naar 

een leuke bestemming wat verder weg. Wij 

zoeken altijd een combinatie van een educatieve 

bestemming en een speelgelegenheid. 

Groep 8 gaat drie dagen op pad ergens in 

Noord-Holland, als afscheid van de basisschool. 

 

 

 

 

Brede school Academie072 

Dé  plek in Alkmaar waar talent groeit. 

Kinderen vergroten hun mogelijkheden. 



 
Schoolgids 2018-2019         26 

 

 

School en thuis zijn geen gescheiden werelden, 

maar vullen elkaar aan. De verantwoordelijkheid 

voor de leerprestaties en de sociale ontwikkeling 

van kinderen ligt zowel bij de school als bij de 

ouders. Kinderen gedragen zich soms thuis an-

ders dan op school. Ieder van ons ziet dus een 

andere kant van het kind. En zowel school als 

thuis geven het kind kennis en vaardigheden 

mee. We hebben allebei invloed. Het is belang-

rijk dat we daarom samenwerken om de ont-

wikkeling van het kind zo optimaal te laten ver-

lopen.  

 

 

 

9.1 Informatie aan de ouders 

Voor een optimaal verloop van de ontwikkeling 

van de kinderen is het belangrijk dat er een 

goed en open contact bestaat tussen de school 

en de ouders. 

Vanuit de school kennen wij een groot aantal 

manieren waarop wij met ouders dat contact 

onderhouden; nieuwsbrief, Digiduif, ouderavon-

den en -gesprekken. Vooral het persoonlijke 

gesprek vinden we erg belangrijk, omdat je 

elkaar dan ook echt kunt zien. Mimiek en ge-

zichtsuitdrukkingen zijn daarbij belangrijke 

communicatiemiddelen. Wanneer ouders of 

kinderen in school om religieuze redenen hoofd-

bedekking dragen, dient daarom 75% van het 

gezicht zichtbaar te zijn. Ook voor de veiligheid 

van ouders en kinderen, is het van belang dat 

wij kunnen zien wie de school betreedt. 

De gesprekken over de ontwikkeling van u kind 

zijn aan bod geweest in hoofdstuk 5.2. In dit 

hoofdstuk gaan we dieper in op hie wij u over 

de meer algemene zaken informeren. 

De eerste informatie over de school krijgt u bij 

het persoonlijke aanmeldingsgesprek.  

Daarnaast organiseert de ouderraad 1 keer per 

jaar een inloop voor ouders waar ze verslag 

doen van haar activiteiten en legt ze verant-

woording af over de financiën. Ook is er die 

avond, indien er behoefte aan, een verslag van 

de medezeggenschapsraad. Deze stukken staan 

ook op de website. 

In het jaarlijks deel van de schoolgids (kalender) 

staat wanneer er informatieavonden of ouder-

gesprekken gepland staan. 

Vanzelfsprekend 

kunt u als ouder 

altijd na schooltijd 

met de betreffende 

groepsleraar spre-

ken. Wel hebben wij 

dan graag dat u 

even een afspraak 

maakt. Ook met de 

directie kunt u een 

afspraak maken voor 

een gesprek. 

Tot slot bent u natuurlijk welkom bij thema-

afsluitingen, open dagen, etc. 

9.2 De medezeggenschapsraad 

In de MR denken ouders mee over allerlei pun-

ten die van grote invloed zijn op het klimaat en 

het onderwijs. De medezeggenschapsraad komt 

gemiddeld eenmaal per zes weken bijeen. Soms 

wordt de directeur uitgenodigd om toelichting te 

geven op enkele onderwerpen. De directeur 

treedt ook op als vertegenwoordiger van het 

bestuur. 

In de MR hebben 3 leraren en 3 ouders zitting. 

De oudervertegenwoordiging wordt gekozen via 

een officiële procedure  

Mailadres: mrjulesverne@ronduitonderwijs.nl 

Bij ons op school is er ook een ouder, die verte-

genwoordiger is in de Gemeenschappelijk    

Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een MR op 

bestuursniveau. Deze ouder heeft geen zitting in 

de MR van de school, maar zij overlegt regelma-

tig met de MR over beleidsstukken die bespro-

ken worden in de GMR (zie functieomschrijving 

in MR regelement van de Jules Verne). 

 

 

9. Ouders en verzorgers 

Meer informatie over dit onderwerp kunt u 

vinden op de website van de school! 
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9.3 De gemeenschappelijke medezeggen-

schapsraad 

De GMR is het medezeggenschapsorgaan voor 

alle bovenschoolse beleidsaangelegenheden van 

de Stichting Ronduit en bestaat uit vertegen-

woordigers van de veertien afzonderlijke mede-

zeggenschapsraden (MR’en), te weten veertien 

personeelsleden en veertien ouders. In het 

GMR-reglement zijn de bevoegdheden beschre-

ven die door de afzonderlijke MR’en aan de GMR 

zijn overgedragen. Bevoegdheden, werkzaam-

heden, de wijze van facilitering en onderlinge 

communicatie worden beschreven in het Mede-

zeggenschapsstatuut.  

De algemeen directeur voert namens het be-

stuur van Ronduit het overleg met de GMR, 

draagt zorg voor een adequate informatievoor-

ziening aan de GMR en is tijdens (een deel van) 

de GMR-vergadering aanwezig. Hij draagt er 

zorg voor dat die beleidsstukken die instemming 

dan wel een advies behoeven, tijdig voorgelegd 

worden aan de GMR. Daarnaast informeert hij 

de GMR over komende beleidsmatige ontwikke-

lingen en stelt de leden zo in de gelegenheid om 

een inbreng te hebben in de nader uit te werken 

beleidszaken. 

9.4 De ouderraad 

De ouderraad bestaat uit een groep ouders en 

twee leden van het team die activiteiten organi-

seert in en om de school, waar de kinderen van 

profiteren. Het Sinterklaasfeest, de Kerstmaal-

tijd, de winterbios, de sponsorloop, en het zo-

merfeest.  

Op de Algemene Ouderavond doen de ouder-

raad en de MR verslag van haar werkzaamhe-

den. Daarnaast komt de ouderraad ongeveer 1 x 

per 2 maanden bijeen. Een goede ouderraad is 

belangrijk voor de sfeer op school en voor alle 

extra’s die kleur geven aan het geheel. Nieuwe 

leden zijn daarom van harte welkom! De voor-

zitter van de ouderraad is bereikbaar via 

ouderraadjulesverne@hotmail.com. 

U zult begrijpen dat de activiteiten van de ou-

derraad geld kosten en uw vrijwillige bijdrage is 

dan ook onmisbaar. De ouderbijdrage is € 17,- 

per kind. Hierbij zijn niet inbegrepen de kosten 

voor het schoolreisje, deelname aan de avond-

vierdaagse en het 5-december cadeautje. Voor 

elk nieuw schooljaar wordt de bijdrage vastge-

steld aan het begin van het schooljaar. 

In principe zijn alle bijdragen vrijwillig, maar 

voor het schoolreisje en het 5 december ca-

deautje kunnen wij niet zonder uw bijdrage. Er 

kan wel altijd een betalingsregeling getroffen 

worden. Als uw kind niet meegaat op schoolreis 

zullen er vervangende onderwijsactiviteiten op 

school plaatsvinden. 

Ouders met de Alkmaarpas kunnen deze be-

dragen hiermee betalen. 

9.5 Ouderparticipatie 

Elk jaar zijn er veel ouders die willen meewer-

ken aan en bij verschillende onderwijskundige 

activiteiten. Een teken van betrokkenheid en 

voor de school een extra mogelijkheid. 

Een aantal mogelijkheden is: 

 begeleiding van excursies; 

 begeleiding bij sportdag of wedstrijden; 

 hulp bij handvaardigheid; 

 lezen met groepjes kinderen; 

 hulp met het maken van werkstukken; 

 hulp op afroep (bijv. Zomerfeest). 

Op al deze terreinen zijn ouders actief. Zij wor-

den doorgaans begeleid door een van de 

groepsleraren. 

 

 

 

Ouderraad-activiteiten 

 

Onze actieve ouderraad verzorgt diverse eve-

nementen die wij niet onvermeld willen laten: 

 De school wordt prachtig versierd tijdens 

de verschillende seizoenen. 

 De schoolfotograaf komt voor portret- en  

groepsfoto’s in het voorjaar. Ook broertjes 

en zusjes kunnen “op de foto” 

 Het Sinterklaasfeest en de Kerstviering in 

december worden mede door hen georga-

niseerd 

 Het zomerfeest is een jaarlijks terugkerend 

hoogtepunt. 

 De winterbios met leuke films. 

 Paasontbijt 

 Disco in het voorjaar 
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10.1. Ziekte en verlof van de leerkracht 

Bij ziekte van een leerkracht komt er in principe 

een invalkracht. Wanneer er geen invalkracht 

beschikbaar is - en helaas gebeurt dat af en toe 

- wordt er intern naar een oplossing gezocht, 

bijvoorbeeld door een groep te verdelen.  

 

 

 

 

 

 

 

Bij hoge uitzondering kan het gebeuren dat er 

een groep naar huis wordt gestuurd, na melding 

aan het bestuur en de inspectie. U moet er dan 

van uitgaan, dat we al het mogelijke hebben 

gedaan om opvang en vervanging te regelen.  

Bij geen opvang thuis kunnen kinderen op 

school, in een andere groep, worden opgevan-

gen. De kinderen worden nooit  zonder kennis-

geving naar huis gestuurd.  

Indien de leerkracht verlof heeft, wordt deze 

door een andere leerkracht vervangen, vanuit 

een speciale vervangingspool van Ronduit. 

10.2 Nascholing  

Omdat het onderwijs op school altijd in ontwik-

keling is, volgt jaarlijks een aantal leerkrachten 

cursussen, zowel op onderwijsinhoudelijk gebied 

als op het gebied van organisatie. Ook wordt 

regelmatig een studiedag voor de leerkrachten 

georganiseerd. In het laatste geval heeft uw 

kind vrij van school. Een overzicht van de stu-

diedagen voor het nieuwe schooljaar krijgt u in 

augustus. De dagen staan ook vermeld op de 

kalender. 

 

 

10.3 Calamiteiten  

In geval van een calamiteit, zoals een brand, 

treedt op school een ontruimingsplan in wer-

king. In het ontruimingsplan zijn taken en ver-

antwoordelijkheden voor het personeel vastge-

legd. Er wordt hier regelmatig een oefening voor 

gehouden met de hele school. 

Calamiteiten kunnen zijn: (kleine) ongelukjes, 

grotere ongevallen of brand. Indien het een kind 

betreft worden de ouders zo spoedig mogelijk 

geïnformeerd. Indien nodig worden in de tus-

sentijd al de nodige maatregelen getroffen; 

bijvoorbeeld inschakelen huisarts of hulpdien-

sten. Te allen tijde worden calamiteiten aan de 

directeur doorgegeven. 

Mocht er door onvoorziene omstandigheden 

geen school zijn (bijvoorbeeld door het uitvallen 

van de verwarming, brand) zal er zorgvuldig 

nagegaan worden of alle kinderen de school 

hebben bereikt. Als uw kind thuis komt met de 

mededeling dat ze onderweg naar school van 

andere kinderen gehoord heeft dat er geen 

school is, neemt u dan contact op met school. 

Voor kinderen waarvoor thuis geen opvang is, 

wordt door de school een regeling getroffen. 

In geval van een calamiteit zullen we zo snel 

mogelijk informatie geven via Digiduif. Uiteraard 

zullen we verloren onderwijstijd zoveel mogelijk 

proberen te beperken en indien vereist op een 

latere datum inhalen. 

10.4 Ziekte en verlof van de leerling 

Als uw kind(eren) wegens ziekte, doktersbezoek 

of om een andere reden moet(en) verzuimen, 

belt u dan voor of na schooltijd even naar 

school. Indien wij een uur na het begin van de 

lessen niets van u gehoord hebben, dan nemen 

wij contact met u op. Dit om ongerustheid bij u 

én ons te voorkomen en voor u om zeker te 

weten dat uw kind veilig op school is aangeko-

men. Via Digiduif kunt u uw kind ook ziek-

melden. 

De leerkrachten registreren de aan– en afwezig-

heid van de leerlingen. In deze registratie is 

terug te zien wanneer en waarom kinderen af-

wezig zijn, of verzuim geoorloofd of ongeoor-

loofd is. Bij een hoog verzuim van kinderen zal 

10. Bijzondere omstandigheden 
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de school op zoek gaan naar mogelijke oorza-

ken. Wij doen dit in gesprek met de ouders. 

Eenmaal per jaar geeft de school de verzuimre-

gistratie ter inzage aan de leerplichtambtenaar.  

Een enkele keer kan door de ouders verlof wor-

den aangevraagd. Hiervoor gelden strenge richt-

lijnen. Formulieren kunt u opvragen bij de direc-

tie. 

Vakantieverlof 

Een verzoek om vakantieverlof op grond van 

artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient 

minimaal zes weken van tevoren bij de directeur 

van de school te worden ingediend. De directeur 

beslist over het verzoek, maar is gebonden aan 

regels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere gewichtige omstandigheden: tien 

schooldagen per schooljaar of minder  

(art. 14/11 onder g.) 

Een verzoek om extra verlof in geval van andere 

gewichtige omstandigheden voor tien schoolda-

gen per schooljaar of minder dient vooraf of 

uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de 

verhindering aan de directeur van de school te 

worden voorgelegd. Deze beslist over het ver-

zoek. 

 

 

 

 

 

 

Een verzoek om 

extra verlof in 

geval van ande-

re gewichtige 

omstandigheden 

voor meer dan 

tien schooldagen 

per schooljaar 

dient minimaal 

zes weken van 

tevoren, via de 

directeur van de school, aan de leerplichtamb-

tenaar van de woongemeente van de leerling te 

worden voorgelegd. 

De leerplichtambtenaar beslist over het verzoek 

(op grond van art. 14, lid 3 van de Leerplichtwet 

1969). 

Waarschuwing 

De directeur van de school is verplicht de leer-

plichtambtenaar vermoedelijk ongeoorloofd 

schoolverzuim te melden. Tegen ouders die hun 

kind(eren) zonder toestemming van school  

houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt. 
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11.1 Klachtenregeling 

Klachten met betrekking tot een leerling 

Als er een klacht is over de gang van zaken met 

betrekking tot een leerling op school, kan dit het 

beste gemeld worden aan de groepsleerkracht 

van die leerling. Als de leerkracht en ouder(s) er 

in overleg niet uitkomen, dan vindt er een ge-

sprek plaats met de desbetreffende ouder(s), de 

leerkracht en de directie. Wanneer dit onver-

hoopt geen oplossing biedt kan men zich, bij 

voorkeur via een van de contactpersonen van de 

school (Gonneke de Roode of Ingrid IJsseldijk), 

wenden tot een onafhankelijke vertrouwensper-

soon. Met een vertrouwenspersoon kunt u bij-

voorbeeld spreken over de voor- en nadelen van 

de verschillende (re)acties (zie tevens paragraaf 

11.2). Meer informatie vindt u op de website 

van de school, onder de tab 'ouders'. De com-

plete en formele klachtenregeling van het be-

stuur ligt ter inzage op onze school en staat 

tevens op onze website. 

Het bestuur van de school is aangesloten bij de 

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. De 

secretariële ondersteuning van deze commissie 

is ondergebracht bij een onafhankelijke rechts-

persoon Stichting Onderwijsgeschillen. Daar 

kunt u, als u er met de school helemaal niet 

meer uitkomst, een formele klacht neerleggen. 

De klacht dient binnen een jaar na de gedraging 

of beslissing te worden ingediend, tenzij de 

klachtencommissie ander beslist.  

Klachten over het onderwijs 

Klachten over het onderwijs op scholen of de 

organisatie van een school kunt u indienen bij 

de school zelf. De meest gebruikelijk gang van 

zaken is dat iemand die een probleem of een 

klacht heeft, eerst contact opneemt met de 

directeur of de contactpersoon van de school. 

De contactpersoon kan verder verwijzen naar de 

interne- of de externe vertrouwenspersonen. Bij 

een vertrouwenspersoon kunnen ouders terecht 

indien ze daar behoefte aan hebben, maar ook 

medewerkers die bijvoorbeeld het gevoel heb-

ben dat ze door de leidinggevende of collega’s 

worden gepest, geïntimideerd of gediscrimi-

neerd. Wie de contactpersoon van onze school 

is, vindt u in het jaarafhankelijke deel van de 

schoolgids. De namen en contactgegevens van 

de interne en externe contactpersonen vindt u 

op de website van onze school en die van 

Ronduit onder het tabblad ouders in de notitie 

“Hoe gaan we om met klachten en andere pro-

blemen”. Zie ook paragraaf 11.2  

De inspectie heeft geen specifieke taak bij het 

behandelen van deze klachten. Een uitzondering 

hierop vormen klachten over pesterijen, seksue-

le intimidatie en geweld. Zie de paragraaf 'ver-

trouwensinspecteur van de inspectie'. De in-

spectie adviseert om altijd eerst te proberen om 

met betrokkenen onderling het probleem te 

bespreken en op te lossen. Bij ernstige klachten 

over het onderwijs wordt de inspectie aange-

sproken op haar toezichthoudende functie. Zij 

kan hierop reageren door een onderzoek in te 

stellen. De inspectie treedt in dat geval op als 

toezichthouder en niet als klachtbehandelaar.  

Vragen aan de inspectie 

Heeft u een vraag aan de inspectie, dan kunt u 

het antwoord waarschijnlijk vinden bij de meest 

gestelde vragen op de website  

http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/ 

vraagantwoord.  

Staat uw vraag er niet bij, vul dan het contact-

formulier in.  

11.2 Vertrouwenspersonen Stichting 

Ronduit 

Het is belangrijk dat mensen die bij onze organi-

satie betrokken zijn, of het nu gaat om mede-

werkers, leerlingen of ouders, kunnen praten 

met een onafhankelijk persoon als er iets niet 

prettig gaat op school. Deze persoon biedt in 

eerste instantie een luisterend oor, maar kan 

desgewenst (in overleg met de betrokkene) ook 

actie ondernemen om een bepaalde situatie 

dragelijker te maken of zelfs op te lossen. 

Bij een vertrouwenspersoon kunnen ouders 

terecht indien ze daar behoefte aan hebben, 

maar ook medewerkers die bijvoorbeeld het 

gevoel hebben dat ze door de leidinggevende of 

11. Communicatie in bijzondere 

situaties 
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collega’s worden gepest, geïntimideerd of gedis-

crimineerd. Binnen onze organisatie hebben wij 

drie interne en twee externe vertrouwensperso-

nen. Bij de twee externe vertrouwenspersonen 

is er een voor ouders en leerlingen en de ander 

voor personeel van Ronduit.  

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhou-

dingsplicht en zal nooit iets ondernemen zonder 

dat u daarmee hebt ingestemd (behalve bij een 

ernstig strafbaar feit). Hiervoor hebben de ver-

trouwenspersonen ook een opleiding gevolgd. 

Wat kan een vertrouwenspersoon voor u bete-

kenen? Soms is het al voldoende om uw hart te 

luchten en te horen hoe een ander over een 

bepaalde situatie denkt. Een vertrouwensper-

soon kan met u meedenken. Soms kan hij of zij 

u adviseren over hoe u het ongewenste gedrag 

bespreekbaar kunt maken of samen met u ie-

mand benaderen om te bemiddelen. Ook kan hij 

of zij de leidinggevende, na uw toestemming, 

vragen om de plegers op hun gedrag aan te 

spreken. In sommige situaties kan zelfs een 

formele klacht tegen plegers van pest- of intimi-

datiegedrag worden ingediend. Op de website 

van de school kunt u meer informatie en de 

namen van de vertrouwenspersonen vinden. 

11.2.2 Vertrouwensinspecteur van de in-

spectie van het onderwijs 

De vertrouwensinspecteur van de inspectie  

adviseert en ondersteunt leerlingen, docenten, 

ouders en andere betrokkenen bij klachten rond 

seksueel misbruik, seksuele intimidatie en  

ernstig fysiek of geestelijk geweld. Bij een ver-

moeden van seksueel misbruik is een school 

wettelijk verplicht contact op te nemen met de 

vertrouwensinspecteur. 

U kunt de vertrouwensinspecteur alleen bellen 

voor vragen of meldingen over extremisme, 

discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamen-

talisme en radicalisering. De vertrouwens-

inspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 

telefoonnummer 0900-1113111 (lokaal tarief). 

Andere vragen kunt u stellen via de website van 

Postbus 51 of door te bellen naar 0800-8051 

(gratis).

11.3 Meldcode huiselijk geweld en kin-

dermishandeling 

Iedereen die werkt met kinderen of volwasse-

nen, moet werken met een meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling. Deze  is bedoeld 

voor professionals, zoals het onderwijzend per-

soneel. Het is een stappenplan dat wij kunnen 

gebruiken als we vermoedens van mishandeling 

hebben. 

De meldcode beschrijft in 5 stappen wat een 

leraar moet doen: 

1. In kaart brengen van signalen. 

2. Collegiale consultatie en zo nodig raadple-

gen van het advies- en Meldpunt Kindermis-

handeling of het Steunpunt Huiselijk Ge-

weld. 

3. Gesprek met de ouder. 

4. Wegen van het geweld of de kindermishan-

deling. 

5. Beslissen: Hulp organiseren of melden. 

Het stappenplan is een algemene schets.  

Bij sommige signalen is soms specifiekere  

informatie nodig. Wij zijn verplicht de meldcode 

te hanteren, maar hebben geen meldplicht. De 

beslissing om vermoedens van huiselijk geweld 

en kindermishandeling wel of niet te melden, 

berusten bij de professional. Het stappenplan 

van de meldcode biedt hem bij die afweging 

houvast. Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht 

om als school een afwegingskader op te nemen 

in deze meldcode. De meldcode huiselijk geweld 

en kindermishandeling ligt op school ter inzage. 

Wanneer u zich als ouder zorgen over iemand 

maakt, kunt u te allen tijde contact opnemen 

met Veilig Thuis. Meer informatie vindt u op de 

website: https://www.vooreenveiligthuis.nl. 

11.4 De Verwijsindex 

Sinds mei 2018 is ons bestuur, Ronduit Onder-

wijs. Met alle scholen aangesloten bij de Ver-

wijsindex. De Verwijsindex is een digitaal sys-

teem waarin professionals uit bijvoorbeeld de 

jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, 

dat zij betrokken zijn bij uw zoon of dochter. 

Het doen van de Verwijsindex is om professio-

nals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar 

in contact te brengen, zodat er goed kan wor-

den samengewerkt. 
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In de Verwijsindex leggen professionals alleen 

vast bij wie zij op dit moment betrokken zijn. Er 

staat geen inhoud in. Alleen naam, geslacht, 

geboortedatum van de leerling en de gegevens 

van de professional zijn bekend. De verwijsindex 

vermeldt nooit wat er aan de hand is, alleen dát 

er professionals betrokken zijn en wie dat zijn.  

“Matches” tussen professionals zijn alleen zicht-

baar voor de professionals, die direct betrokken 

zijn bij het beftreffende kind of gezin. Er kan 

dus niet gezocht worden naar kinderen of jon-

geren in het systeem door niet betrokken pro-

fessionals. Een professional kan voor maximaal 

2 jaar zijn betrokkenheid aangeven. Daarna 

wordt het gegeven van betrokkenheid 5 jaar 

bewaard. Melding in de Verwijsindex gebeurt 

altijd met medeweten van u als ouder. Wilt u 

verder lezen over wat de Verwijsindex kan bete-

kenen? Dit kan via: 

https://www.multisignaal.nl/voor-ouders 

11.5 Schorsen en verwijderen 

Het schorsen en verwijderen van leerlingen is 

binnen de scholen van Ronduit een uiterste 

maatregel en gebeurt zeer zelden. Alvorens een 

school besluit om tot een verwijdering over te 

gaan kan de school een leerling schorsen. 

Schorsing in het primair onderwijs kent geen 

wettelijke basis en wordt dus slechts als uiterste 

maatregel gehanteerd, bijvoorbeeld indien aan 

de leerling en de ouders herhaaldelijk is aange-

geven dat het gedrag van de leerling ontoelaat-

baar is maar de situatie desondanks niet verbe-

terd. Het schorsen van een leerling is dan een 

maatregel om duidelijk te maken aan de leerling 

en ouders dat de grens van aanvaardbaar  

gedrag bereikt is.  

Schorsing kan voor één of enkele dagen. Deze 

maatregel kan door de directeur genomen wor-

den, na overleg met het bevoegd gezag en na 

melding aan de leerplichtambtenaar en de in-

spectie. De redenen/de noodzaak van de schor-

sing worden in het besluit vermeld. Veelal wor-

den de schorsingsdag(en) gebruikt om met de 

ouders een gesprek te voeren (eventueel met 

de leerling) om deze zeer ernstige waarschu-

wing te onderstrepen en afspraken te maken 

over het vervolgtraject.  

Verwijdering is een ingrijpende maatregel, zowel 

voor de school als voor de leerling en diens 

ouders. Het bevoegd gezag beslist over de ver-

wijdering. De directie van de school is dan 

meestal zelf betrokken geweest bij de voorbe-

reiding van het besluit (gesprekken met de  

ouders, met het team). Er kan een vertrou-

wensbreuk zijn. Het bevoegd gezag kan geacht 

worden op grotere afstand van de dagelijkse 

praktijk te staan en de kwestie dus ook met die 

afstand te beoordelen. Dit kan een zorgvuldige 

besluitvorming bevorderen. 

Het bevoegd gezag zal bij het besluit een afwe-

ging maken tussen het belang van de school bij 

verwijdering van de leerling en het belang van 

de leerling op de school te blijven. De volgende 

gronden voor verwijdering kunnen worden  

gehanteerd: 

- De school kan niet aan de zorgbehoefte van 

de leerling voldoen; verwijdering is onder-

wijskundig en organisatorisch ingegeven. 

- De leerling hoort formeel thuis in het regu-

liere basisonderwijs. 

- Ernstig wangedrag van de leerling en/of de 

ouders; de verwijdering is een sanctie. 

De exacte omschrijving van de verwijdering-

procedure kunt u vinden in het stuk van het 

bestuur 'Ronduit leerlingenbeleid'. Dit beleids-

stuk is op school aanwezig en voor een ieder 

toegankelijk, maar staat ook op de website van 

de school. 
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12.1 Sponsoring 

Sponsoring in het onderwijs biedt kansen, maar 

moet op een zorgvuldige manier gebeuren. 

Daarom heeft OCW samen met zestien organi-

saties, waaronder de Vereniging Openbaar  

Onderwijs, het Convenant Sponsoring opgesteld 

om op een verantwoorde manier met sponso-

ring om te gaan (d.d. 19 februari 2009). Met dit 

convenant binden bedrijven en scholen in het 

primair en voortgezet onderwijs zich aan heldere 

gedragsregels bij het afsluiten van sponsorcon-

tracten. Onze school hanteert de uitgangs-

punten en de kaders die in dit convenant zijn 

opgenomen. 

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of 

diensten die worden verstrekt waarvoor een 

tegenprestatie wordt verlangd. In het convenant 

is er sprake van tegenprestaties die binnen en 

buiten de school plaatsvinden onder verant-

woordelijkheid van de school; zonder tegenpres-

tatie is er sprake van een donatie. Als de school 

uit eigen beweging overgaat tot een tegenpres-

tatie, dan is er in de zin van het convenant ook 

sprake van sponsoring. 

Afgesproken is dat in het lesmateriaal geen re-

clame mag voorkomen. Bij de aanschaf van 

computerapparatuur mag geen sprake zijn van 

verplichte afname van software bij de sponsor. 

Bij sponsoring van bouw, inrichting of exploitatie 

van de school mag de sponsor zich niet bemoei-

en met die zaken zelf. Sponsoring van catering-

activiteiten mag niet van invloed zijn op de tijds-

indeling van de school (bijvoorbeeld verlenging 

van pauzes ter verhoging van de consumptie). 

Ouders, leraren en leerlingen zullen via de me-

dezeggenschapraad bij de beslissing om een 

sponsorcontract af te sluiten worden betrokken. 

De school zal bevorderen dat de sponsorcon-

tracten gericht zijn op een gezonde levensstijl 

van leerlingen en dat de bedrijven vanuit een 

maatschappelijke betrokkenheid samenwerken 

met scholen. Deze samenwerking mag geen 

nadelige invloed hebben op de geestelijke en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Boven-

dien mogen de kernactiviteiten van de school 

(met andere woorden: het primaire proces) niet 

afhankelijk worden van sponsoring. 

Het convenant ligt ter inzage op de school en is 

op de website van de school geplaatst. 

12.2 Verzekering 

Ronduit heeft tegen het risico van ongevallen 

een collectieve verzekering voor al haar scholen 

afgesloten die tevens is uitgebreid met een 

schoolreisverzekering. 

Onder deze verzekering vallen: 

 bij Ronduit ingeschreven leerlingen, perso-

neel van verzekeringnemer, waaronder leer-

krachten. 

 tevens worden als verzekerden aangemerkt 

de vrijwilligers, de stagiairs en degenen die 

op verzoek van de schoolleiding c.q. het 

schoolbestuur hulp verlenen bij bepaalde ex-

cursies.  

Deze Ongevallenpolis is geldig gedurende alle 

schoolactiviteiten, dus ook tijdens (school)-

reizen, excursies en evenementen in schoolver-

band. De afgesloten verzekering dekt tevens 

ongevallen overkomen aan inzittenden van een 

auto, ook wanneer die auto eigendom is van 

een derde, en waar het kind in wordt vervoerd 

i.v.m. een schoolactiviteit, of dat het vervoer 

plaatsvindt van huis naar school of omgekeerd. 

12.  Diversen 
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12.3  Privacy 

Stichting Ronduit neem privacy serieus. Op de 

website van de school vindt u naast ons privacy-

statement, ook onze privacyverklaring. Hierin 

leggen wij uit welke persoonsgegevens wij ver-

zamelen en gebruiken, met welk doel wij dit 

doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze per-

soonsgegevens goed zijn beveiligd. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuttige links (A-Z) 

o Gemeente Alkmaar, www.alkmaar.nl  

o Inspectie van het onderwijs, www.owinsp.nl  

o Kinderopvang, www.kinderopvang.nl  

o Medezeggenschap, www.infowms.nl  

o Ministerie van Onderwijs, www.minocw.nl   

o Opvoedpoli Centrum Jeugd en Gezin, 

www.opvoedpoli.nl 

o Ouderraad, www.ouderraad.net  

o Ouders online, www.ouders.nl  

o Passend onderwijs, 

www.passendonderwijs.nl  

o Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl 

o Ronduit, www.ronduitonderwijs.nl  

o Vereniging voor Openbaar Onderwijs, 

www.voo.nl  

 

 

 

http://www.alkmaar.nl/
http://www.owinsp.nl/
http://www.kinderopvang.nl/
http://www.infowms.nl/
http://www.minocw.nl/
http://www.opvoedpoli.nl/
http://www.ouderraad.net/
http://www.ouders.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.ronduitonderwijs.nl/
http://www.voo.nl/
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Nuttige adressen (A-Z) 

o Adviescommissie Toelating en Begeleiding, Postbus 19521, 2500 CM Den Haag,  

070-312 28 87, info@onderwijsconsulenten.nl (onderwijsconsulenten),  

www.onderwijsconsulenten.nl 

 

o Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) en Klachtencommissie Onder-

wijs, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, 030-2809590, www.onderwijsgeschillen.nl 

o Jeugd & Gezinsbeschermers, Winkelwaard 494, 1824 HX Alkmaar, 088-777 80 00 

www.dejeugdengezinsbeschermers.nl, info@dejeugdengezinsbeschermers.nl  

o Centrum voor Jeugd en Gezin, Arubastraat 2, 1825 PV Alkmaar, 088-010 05 60, 

www.cjgalkmaar.nl, info@cjgalkmaar.nl  

o Externe Vertrouwenspersoon Ronduit: Ina van Lingen-Schuur, 072- 511 17 69, con-

tact@vanlingenschuur.nl  

o GGD Hollands Noorden: Hertog Aalbrechtweg 5, 1823DL Alkmaar, 088- 010 05 00, 

www.ggdhollandsnoorden.nl  

o Inspectie van het Onderwijs, Postbus 2730, 3500 GS Utrecht, www.onderwijsinspectie.nl. 0800-5010 

o Klokkenluidersregeling: Postbus 10088, 3503 AB Utrecht, 088-371 30 33, 

www.huisvoorklokkenluiders.nl  

o Leerplichtambtenaar: Gemeente Alkmaar, telefoon: 14072  

o Opvoedpoli: Kennemerstraatweg 105, 1814 GE Alkmaar, 072-520 55 40, www.opvoedpoli.nl, alk-

maar@opvoedpoli.nl  

 

o Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest, Postbus 1120, 1810KC Alkmaar, 0229-25 93 80,  

www.obdnoordwest.nl, info@obdnoordwest.nl  

 

o Samenwerkingsverband samenwerkingsverband, Adres: Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar,  

(072) 79 20 100, secretariaat@swvnk.nl 

 

o Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD  Utrecht, (030) 2809590,  

info@onderwijsgeschillen.nl, www.onderwijsgeschillen.nl 

 

o VEILIG THUIS (Steunpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling), 0800 2000 of 1400,  

www.veiligthuisnhn.nl , postadres Alkmaar: Postbus 224, 1800 AE Alkmaar, info@vtnhn.nl, 088-010 

05 02 

 

http://www.onderwijsconsulenten.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.dejeugdengezinsbeschermers.nl/
http://www.cjgalkmaar.nl/
mailto:info@cjgalkmaar.nl
mailto:contact@vanlingenschuur.nl
mailto:contact@vanlingenschuur.nl
http://www.ggdhollandsnoorden.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.huisvoorklokkenluiders.nl/
http://www.opvoedpoli.nl/
mailto:alkmaar@opvoedpoli.nl
mailto:alkmaar@opvoedpoli.nl
http://www.obdnoordwest.nl/
mailto:info@obdnoordwest.nl
mailto:secretariaat@swvnk.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
mailto:info@vtnhn.nl

