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De bibliotheek 

 
 

 



 

VOORWOORD  
 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Voor u ligt de 38e editie van onze jaarlijkse schoolgids. 

Deze gids geeft u de belangrijkste informatie over onze school. Zij is bedoeld voor 
ouders die nu kinderen op onze school hebben én voor ouders die mogelijk in de 

toekomst hun kind bij onze school aanmelden. 

 

Met deze schoolgids geven wij een naslagwerk, waarin de verschillende gegevens 
van de Bonte Pael het gehele schooljaar zijn terug te vinden. Achter in de gids 

treft u een overzicht aan, waarop alle nu bekende data vermeld zijn. Gedurende 

het schooljaar zullen we u verder op de hoogte houden aan de hand van de 

regelmatig verschijnende INFO, e-mails, de website, berichten via Social Schools 

en Facebook. Ouders hebben toestemming gegeven  voor foto’s die we plaatsen 

bij de berichten. Ook voor de foto’s in deze schoolgids hebben ouders toestemming 

gegeven.  

 
Voor ouders die een basisschool zoeken, is deze gids de mogelijkheid 

om een eerste indruk te krijgen. Natuurlijk is dit echter maar een 

impressie van onze school. De keuze van een basisschool is een heel 

belangrijke. Iedere ouder wil een gelukkige jeugd voor zijn kind. 

Een heel belangrijk onderdeel daarvan is de basisschoolperiode. 

Een periode waarin we willen dat onze kinderen goed onderwijs 

krijgen, maar ook dat zij met plezier naar school gaan. Wij willen 

bereiken dat kinderen het fijn vinden om op school te zijn en plezier 

ervaren in het leren. Daarom hebben wij binnen ons onderwijs heel bewust keuzes 

gemaakt om dit te bewerkstelligen. Deze keuzes zijn neergelegd in onze visie en dit 

vormt het uitgangspunt voor ons onderwijs. 

Eén van de keuzes is het verzorgen van Kanjertrainingen. De Kanjertrainingen zijn 

lessen in sociale vaardigheden. Hierin streven wij naar vertrouwen in jezelf en 

respect voor elkaar. Zo leggen wij op voorhand een basis voor een prettig leefklimaat. 

Een andere keuze is het aanbieden van modern, afwisselend en gedifferentieerd 

onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van het kind. Ons 

streven is om ieder kind de juiste ondersteuning te bieden: extra aandacht, uitleg of 

uitdaging; hierdoor ontstaat bij het kind een positief gevoel bij onderwijs. 

 
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u zelf een kijkje wilt komen nemen. Wij 

nodigen u graag uit voor een informatief bezoek. Het is immers de dagelijkse 

praktijk waar het om gaat. 

 
Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. 

We verheugen ons op het vooruitzicht om ook dit jaar aan alle leerlingen en 

medewerkers een inspirerende speel-, leer- en werkomgeving te bieden in een 

gezond en energiek gebouw. Wij wensen kinderen, ouders en het team van de Bonte 

Pael toe dat het schooljaar 2019-2020  in alle opzichten een fijn jaar wordt. 

 
Namens het team van de Bonte Pael, 
Brigitte Schuller - Steijger, directeur 

Gabi van Eijk - Poot, adjunct-directeur 
 

De Bonte Pael  - Schoolgids 2019-2020 4 
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EEN EERSTE INDRUK…  

 
De Bonte Pael: een school die inspireert!   

 

Welkom op onze school! 

Ik hoor erbij, ik ben okee 
Op school voel ik me fijn  

Ik wil graag leren en doe mee 
Een kanjer wil ik zijn! 

 
Een leven leren start al hier 
En fouten maken mag 

Ik groei en bloei op mijn manier 
Ontdek mijn eigen kracht 

 
Al heb ik iets nog nooit gedaan 
Ik geloof dat ik het kan  

Geef mij je hand, kom naast me staan 
Wij maken er wat van! 

 

De Bonte Pael is een school die haar visie helder voor ogen heeft. Deze visie kunt 

u in bovenstaand gedichtje terug lezen. Wij staan voor: 

- sociale veiligheid en respect,  
-(zelf)vertrouwen, samenwerking en growth mindset,  
-eigenaarschap en betrokkenheid,  

-innovatief en flexibel  
-kwaliteit. 

 

De Bonte Pael wil een basisschool zijn, waar het leerkrachtenteam probeert de 

kinderen zoveel mogelijk te leren en waar de 

kinderen met plezier naar toe gaan. Het 

welbevinden van het kind staat hierbij centraal. 

Samenspraak met ouders is belangrijk, want 

bij dit alles speelt u een belangrijke 

informatieve en stimulerende rol. Een school is 

geen op zichzelf staand iets, maar maakt 

onderdeel uit van de wereld van het kind. Als 

school willen wij de kinderen begeleiden op weg 

naar een zelfstandige plaats in de 

maatschappij. Dat houdt in dat we ons niet 

beperken tot de onderwerpen die in de 

leerboeken staan, maar dat wij ook aandacht 

besteden aan actuele zaken om ons heen. 
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   Ons streven is om iedere leerling op zijn/haar juiste vorm van voortgezet onderwijs te    

   krijgen. 

 
Gewenst eindprofiel van de leerling bij het verlaten van de Bonte Pael 

Een Bonte Pael-leerling vertrouwt op zichzelf, is weerbaar en heeft de juiste 

sociale vaardigheden ontwikkeld. 

Een Bonte Pael-leerling heeft een cognitieve ontwikkeling doorgemaakt 
passend bij zijn/haar aanleg. 

Een Bonte Pael-leerling is gemotiveerd om verder te leren door de positieve 
ervaringen in het basisonderwijs. 

Een Bonte Pael-leerling heeft zijn/haar diverse talenten kunnen 
aanspreken door het diverse aanbod in technologie, creativiteit, kunst en 

cultuur. 

Een Bonte Pael-leerling vindt een goede aansluiting op het V.O. door de 
erkenning van wie hij/zij is en wat hij/zij kan.  

 
Kanjertraining: een specifiek aanbod voor de sociaal-emotionele ontwikkeling  

“Goed in je vel zitten” en “durf te vertrouwen op jezelf” zijn positieve waarden 

binnen onze Bonte Pael. Zelfvertrouwen is belangrijk voor het geluk van ieder kind. 

Tijdens de Kanjertraining leren de kinderen positief te denken over zichzelf en de 

ander. De Kanjertraining gaat uit van positieve intenties van leerlingen, ouders en 

leerkrachten. De Kanjertraining herinnert leerlingen aan hun verlangen een goede 

klasgenoot, vriend/vriendin, zoon/dochter, broer/zus, leerling te zijn. De 

kanjertraining gaat er dan ook van uit dat in gedrag een keuze kan worden gemaakt. 

Door het werken met de Kanjertraining ontwikkelen we een goed sociaal klimaat in 

de groep. Hiermee streven wij naar vertrouwen in jezelf, respect voor elkaar en 

betrokkenheid bij de ander. Het blijkt dat veel kinderen door het volgen van de 

Kanjertraining zich beter kunnen concentreren en betere leerresultaten behalen. 

Ook aan het gedrag van de leerlingen onderling merken we dat de lessen aanslaan. 

Doordat de Kanjertraining de gehele basisschoolperiode aanbod blijft komen, biedt 

het de basis voor een prettig leefklimaat. 

Op onze school is dan ook geen ruimte voor discriminatie en pesten. 
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De plusklas en leerstofaanbod passend voor meer begaafde leerlingen 

De plusklas en het specifieke aanbod voor meer begaafde leerlingen komt voort uit 

de acceptatie van de verschillen in leermogelijkheden. Leerlingen die meer aan 

kunnen dan het reguliere onderwijsaanbod krijgen een uitbreiding van de leerstof 

aangeboden. Dit vindt plaats tijdens de lessen in de klas en eens per week in de 

plusgroep. Daarnaast is het voor snelle leerlingen mogelijk om vervroegd en 

halverwege het schooljaar in groep 3 in te stromen of een groep over te slaan. 

 

Extra instructie voor zorgleerlingen 
Ons uitgangspunt is dat iedere leerling binnen zijn eigen groep zijn eigen 

leerproces kan doorlopen. Wij dragen zorg voor 
leerlingen met een extra instructiebehoefte. 

Wanneer wij een ontwikkelingsachterstand 
signaleren, zoeken wij daar samen met de 
ouders de juiste aanpak voor. Wij proberen een 

soepele doorstroming naar de volgende groep te 
bewerkstelligen.  

Standaard hebben wij in onze lessen na de 

basisinstructie een tweede instructiemoment 

opgenomen voor die kinderen die dat nodig hebben. 

 

Doen is leren! Een breed ontwikkelingsaanbod voor iedere leerling. 

Er wordt op school niet alleen met het hoofd, maar ook met de handen gewerkt. Door 

een gedifferentieerd aanbod in het onderwijs blijven kinderen gemotiveerd om te 

leren en dat is belangrijk bij het graag naar school gaan en bereiken van de juiste 

resultaten. Leerlingen zijn enorm enthousiast en gemotiveerd als ze met hun 

handen aan de slag mogen. Oplossingen bedenken, opdrachten uitwerken, iets 

ontwerpen spreekt een brede groep leerlingen aan. Heel specifiek gebeurt dit tijdens 

het kleuterconcert en bij de wereld oriënterende vakken. Tot de wereld 

oriënterende vakken worden de volgende vakken en activiteiten gerekend: 

aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, maatschappelijke verhoudingen, 

geestelijke stromingen, Wetenschap en Technologie, projectwerk en verkeer. 

Er vinden door het gehele schooljaar heen excursies naar diverse musea plaats. Deze 

excursies zijn altijd gekoppeld aan de lesinhoud. 

 

Kinderparlement 

Het kinderparlement vertegenwoordigt alle kinderen van de 

school en mag meepraten over allerlei dingen die op school 

gebeuren. Uit de groepen 5 t/m 8 worden per groep twee 

leerlingen gekozen, die het leuk vinden om in het 

kinderparlement te gaan. De verkiezing hiervoor wordt samen 

met de juf of meester geregeld. Vijf keer per jaar komt het 

kinderparlement met een ouder van de medezeggen-

schapsraad samen om te vergaderen. Uit alle groepen kunnen 

ideeën worden ingebracht en daar wordt over gepraat. 

Door middel van het instellen van een kinderparlement kunnen de 
leerlingen meer betrokken worden bij, en inbreng geven in, een 
aantal dingen die op school spelen. Ook leren ze dat de 

vertegenwoordigers in het kinderparlement daar niet zijn om 
alleen hun eigen belangen te behartigen. Het gaat vooral om de 

belangen van alle leerlingen, het algemeen belang. 
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Het schoolgebouw 

De Bonte Pael is gehuisvest in een fris, licht en energiek schoolgebouw waar 

leerlingen geïnspireerd worden om zich verder te ontwikkelen. Ook het schoolplein is 

hierbij betrokken. Ons schoolplein is een speeltuin met een aanbod voor alle 

leerlingen. In de school is een patio. Deze is zo ingericht dat daar met de leerlingen 

gewerkt kan worden. 

De verlichting in de school is speciaal ontwikkeld en afgestemd op het gebruik in de 

klas in combinatie met het gebruik van het interactieve touch-bord. Het is 

energiezuinig en rustgevend voor de ogen. 

De aula is een multifunctionele ruimte geworden. Hier bevindt 

zich het podium waar gezamenlijke vieringen en optredens van 

leerlingen plaatsvinden. Er zijn computerwerkplekken waar de 

leerlingen digitaal de leerstof kunnen verwerken. De verhoogde 

lichtstraat en de vide bieden ruimte aan de bibliotheek en een 

leesruimte voor de leerlingen. De open lichtkoepels zorgen voor 

een natuurlijk verlicht en ruimtelijk gebouw. Toetreding van 

natuurlijk daglicht in een schoolgebouw verbetert het 

binnenklimaat en vergroot de leeropbrengsten. 

 
Een gezond binnenklimaat 

In het gehele gebouw is een CO2 gestuurd ventilatiesysteem geplaatst. Dit draagt bij 

aan een gezond binnenmilieu. Goede ventilatie maakt een wezenlijk verschil in het 

welzijn van een kind. Zonder goede ventilatie kunnen hoofdpijn, allergieën en 

astmatische klachten snel toenemen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen tot 15% beter 

presteren in goed geventileerde klaslokalen. Dankzij dit CO2 gestuurd 

ventilatiesysteem biedt onze school een gezonde, frisse en aangename 

leeromgeving aan onze leerlingen. 
 

Het ventilatiesysteem wordt 

aangestuurd door een warmte 

-terugwinunit (afgekort WTW). 

Dit is een apparaat dat zorgt 

voor balansventilatie met 

warmteterugwinning. 

Balansventilatie wil zeggen dat er 

evenveel lucht wordt afgevoerd 

als wordt toegevoerd. Dit zorgt 

voor een goed comfort in een 

gezond binnenmilieu. Welke 

temperatuur het buiten ook is,  

voor een goede ventilatie hoeft 

het raam niet meer open, maar het mag wel. Warmteterugwinning betekent dat 

de warmte uit de lucht die afgevoerd wordt, voor ca. 90 procent gebruikt wordt om 

de toevoerlucht op te warmen. Dit zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing. 

Luchtjes e.d. krijgen geen kans, omdat de luchtstromen apart door de 

warmtewisselaar stromen. Deze zorgt voor de overdracht van de warmte van de 

afgevoerde lucht aan de toegevoerde lucht. 
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Ventilatie met warmteterugwinning is zeer comfortabel, tocht krijgt namelijk geen 
kans. De hoeveelheid lucht die wordt aan- en afgevoerd wordt bepaald aan de 
hand van CO2 sensoren. De WTW-installatie zal extra lucht gaan verversen, als 

blijkt dat dit nodig is aan de hand van de sensoren. 
De WTW-installatie is op het dak van de school geplaatst. Een bijkomend voordeel 
van dit systeem is dat de aangevoerde lucht eerst wordt gefilterd, waardoor 

fijnstofdeeltjes uit de lucht worden gehaald voordat ze de school binnenkomt. 
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DE NAAM VAN ONZE SCHOOL  
 

Onze school heet de Bonte Pael en wij kunnen ons goed 

voorstellen dat u zich afvraagt waar deze naam vandaan 
komt. 

 
Daartoe gaan we terug naar het eerste schooljaar: 

1981/1982. Aan de ouders werd gevraagd een goede 

naam voor de school te bedenken. 

De Bonte Pael werd aangedragen door een ouder die zich 

verdiept had in de geschiedenis van de wijk. De ouder 

was toen van mening dat De Bonte Pael een 

aanlegsteiger was langs een watertje dat vroeger hier in de 

buurt had gestroomd. Het watertje werd veel gebruikt door 

kleine scheepjes. De steiger was een ontmoetingsplaats 

voor de schippers van die tijd. Dichtbij lag een klein 

onderkomen, een soort café, waar zij wat konden drinken 

en zich in de koude wintermaanden weer wat konden 

opwarmen. De ouders konden zich in dit verhaal goed 

vinden. 

 

Met de steiger werd de school bedoeld: een ontmoetingsplaats voor kinderen, 

ouders en leerkrachten. De paal vormde een houvast die kinderen nodig hebben in 

hun ontwikkeling en het bonte was een verwijzing naar de bonte mengeling van 

kinderen die onze school bezoeken. 

 
Later bleek dat dit verhaal niet geheel historisch-verantwoord was. De Bonte Pael 

was geen aanlegsteiger in de wijk, maar een grenspaal langs de 

Abtswoude/Harreweg, de landelijke verbindingsweg tussen Delft en Schiedam- 

Kethel. De paal gaf en geeft nog steeds de grens aan tussen Delft, Schiedam en 

Schipluiden. Op oude kaarten staat hij aangeduid als “Bonte Pael” of “Bontepaal”. 

 

Ook al mag de geschiedenis achter de naam niet helemaal kloppen, de naam is in 

de loop van de jaren een begrip geworden, niet alleen in onze eigen wijk, maar in 

heel Delft. 

Het zal u duidelijk zijn dat de diepere betekenis van de naam nog steeds hoog in ons 

vaandel staat: 
 

 

De school wil een houvast en een ontmoetingsplek zijn  

voor een bonte mengeling 

van kinderen, ouders en leerkrachten. 
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DE BONTE PAEL: EEN KATHOLIEKE SCHOOL  
 

Basisschool "De Bonte Pael" is een school voor "bijzonder" onderwijs. In ons geval wil 

dat zeggen, dat ons onderwijs wordt ingericht en gegeven vanuit een katholieke 

visie op het leven met de daarbij behorende waarden en normen. Die visie maakt de 

school voor vele ouders aantrekkelijk. 

 
De katholieke identiteit van onze school blijkt op verschillende manieren. 

U merkt het door de sfeer: we zorgen voor elkaar en voor het welzijn van leerlingen. 

We leren de leerlingen een vriendelijke omgang met elkaar, elkaar als volwaardige 

mensen te behandelen en er is ruimte voor vieringen e.d.. 

We geven lessen catechese aan de hand van de methode Trefwoord. Trefwoord 

brengt met behulp van leef thema’s twee werelden bij elkaar: de belevingswereld 

van het kind en de wereld van de religieuze samenleving. In dit treffen van twee 

werelden leert het kind in dubbel opzicht. De eigen levenservaringen dragen er toe 

bij om Bijbelverhalen beter te begrijpen. Omgekeerd biedt religie een andere blik op 

de dagelijkse werkelijkheid. Het is een ontmoeting waarin kinderen vooral ook van 

elkaar leren. 

 

Het is een gegeven dat een steeds grotere groep ouders zonder zelf met de 

katholieke traditie van doen te hebben, toch voor katholiek onderwijs kiest. 

Iedereen die zich thuis voelt bij deze manier van leven en werken, is welkom op onze 

school. 
 

Van iedere leerkracht die benoemd wordt op een school binnen de 

Laurentiusstichting - dus ook De Bonte Pael - wordt verwacht dat hij/zij een positieve 

houding aanneemt ten aanzien van de katholieke identiteit van de stichting. 
Dat houdt in dat de leerkracht: 

- actief meedoet aan vieringen, momenten van bezinning, gebed of korte 

meditatie en catecheselessen geeft; 

- in levenshouding en omgang met anderen niets doet dat hiermee in tegenspraak 
is. 

  Het bovenstaande is een voorwaarde voor de benoeming en de leerkracht dient daartoe    
   een verklaring te ondertekenen.
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SCHOOL EN THUIS: EEN SAMENSPEL  

 

Het is goed om een school te kiezen die past bij uw normen en waarden. Een school 
waarvan u het gevoel heeft dat uw kind zich er thuis zal voelen. Dit is volgens ons een 

van de voorwaarden voor een goede ontplooiing.  

 
Natuurlijk bent u als ouders in eerste instantie verantwoordelijk voor uw kind. Maar in 

de tijd dat uw kind op school zit, is de opvoeding van uw kind een samenspel tussen 

u als ouders en wij als leerkrachten: hoe beter dit samenspel, hoe beter de 

begeleiding van uw kind. Thuis en school zijn geen aparte werelden. Uw kind neemt 

de gebeurtenissen van thuis mee naar school en omgekeerd. Kleine gebeurtenissen 

kunnen van invloed zijn op het humeur, het enthousiasme en de werklust van uw 

kind. 

In het samenspel van ouders en leerkrachten vinden wij het belangrijk dat beide 
partijen zich verantwoordelijk voelen voor het kind. 

Daarmee bedoelen we dat: 

we zoveel mogelijk proberen om ons te laten leiden door dezelfde normen en 
waarden; 

we elkaar informeren over alles wat belangrijk is om het kind op de juiste manier 

te begeleiden; 

we elkaar serieus nemen; 

we overtuigd zijn van elkaars goede bedoelingen; 

we bij meningsverschillen op een open manier met elkaar praten om tot een 
oplossing te komen. 

 
Hoe wij vanuit onze levensovertuiging als mensen met elkaar omgaan, is natuurlijk 

niet alleen van toepassing op het samenspel tussen ouders en leerkrachten. Ook van 

de kinderen verwachten wij dat zij op een goede manier met elkaar (en de wereld om 

hen heen) omgaan. Deze normen en waarden hebben wij samengevat in 5 positief 

opgestelde schoolregels. U zult ze in elk groepslokaal tegenkomen. 
1. Aardig zijn voor elkaar, dat kunnen we wel, echt waar. 

2. Iedereen mag anders zijn. 
3. Er is er maar één die praat, zodat het beter gaat. 

4. Op de Bonte Pael gaan we netjes om met al het materiaal. 

5. In de gang lopen we rustig zonder kabaal; geen lawaai op de gang of 
in ons lokaal. 

 

Zoals u en de kinderen van ons een respectvolle benadering krijgen, verwachten wij 

dat ook van de kinderen en van u. We accepteren geen schuttingtaal. Uiteraard geldt 

dat ook voor vechten, schoppen, slaan, spullen van elkaar afpakken of kapot 

maken, enz.. Volwassenen worden door de kinderen - met uitzondering wellicht van 

de lagere groepen - met “u” en “meester” of “juf” aangesproken. 

We verwachten en leren het de kinderen ook aan dat men elkaar met respect 

tegemoet treedt. Dat betekent dat plagen en pesten voorkomen moet worden. Wij 

vinden het welzijn van het kind zo belangrijk, dat wij hier middels de Kanjertraining 

een actief beleid op hebben. U kunt dit beleid in ons gedragsprotocol op de website 

terug vinden. 

Mocht het plagen of pesten toch gebeuren, dan wordt dit in de groep aan de orde 

gesteld. Dat is een gedragsregel van de school. Zo nodig wordt hierover met 

ouders gesproken. Informatie van en aan ouders is nodig om adequaat op 

problemen te kunnen reageren. 
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In principe is al het materiaal dat op school door de leerling gebruikt wordt gratis. 

Over het algemeen zijn onderwijsmaterialen (zowel leerboeken als 

verbruiksmateriaal) vrij prijzig. We gaan er vanuit dat kinderen zorgvuldig omgaan 

met deze materialen, niet alleen in school, maar ook als iets mee naar huis genomen 

wordt om huiswerk te maken. Dat geldt ook voor de schoolomgeving en de privé-

eigendommen van medeleerlingen en leerkrachten. 

 

De schoolregels gelden voor alle personen die tot onze school behoren. De 5 regels 

zijn voor de kinderen opgesteld in kindertaal, maar ook het team van De Bonte Pael 

gedraagt zich naar de kinderen en naar de ouders in overeenstemming met de 

regels. 

We gaan er vanuit dat ook de ouders die kiezen voor onze school, zich zullen 

houden aan onze schoolregels en daarmee samen met de leerkracht een goed 

voorbeeld geven aan de kinderen. 

Ook agressie van ouders, verbaal of fysiek, wordt natuurlijk niet getolereerd. Indien 

agressie plaatsvindt, hangt het af van de aard van de agressie, van de ernst ervan en 

van de voorgeschiedenis wat er gedaan zal worden. Dit kan leiden tot maatregelen 

zoals het doen van aangifte bij de politie, een toegangsverbod tot de school en het 

schoolterrein, of verwijdering van het kind/de kinderen van de agressieve ouder. 
 

 
 

Zo zijn onze manieren….. 



14 De Bonte Pael - Schoolgids 2019-2020  

ORGANISATIE EN ONDERWIJSAANBOD  
 

Samenstelling van de groepen 
   De leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen. 

Groep 1/2A: start met 18 leerlingen 

Groep 1/2B: start met 18 leerlingen 

Groep 3: 26 

Groep 4: 21 

Groep 5: 27 

Groep 6: 25 

Groep 7: 30 

Groep 8: 26 

 
De kleutergroepen (groepen 1 en 2) zijn "heterogene" groepen, d.w.z. dat kinderen 

van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in dezelfde groep zitten. Wij zien dat kinderen van deze 

leeftijd veel van, aan, en vooral ook met elkaar leren. Kleuters ontwikkelen zich in 

sprongen. Op deze manier vinden zij altijd een andere kleuter in de groep, waar zij 

aansluiting bij kunnen vinden. 

 
De hogere groepen (groepen 3-8) zijn in 

principe "homogeen" samengesteld (van 

ongeveer dezelfde leeftijd). Groep 3 heeft 

kinderen van 6/7 jaar oud, groep 4 van 7/8 jaar, 

enz. De kinderen blijven over het algemeen één 

jaar in dezelfde groep en bij dezelfde leerkracht. 

Aan het eind van het schooljaar schuiven de 

kinderen automatisch naar een hoger leerjaar, 

mits althans de prestaties dit toelaten. Dit 

systeem wordt aangeduid met de term "jaarklassensysteem". Wanneer een van 

de groepen 3 t/m 8 gedurende het schooljaar op een totaal van 30 komt, wordt 

er voor nieuwe leerlingen in die groep een wachtlijst gehanteerd.   

 
Procedure bij de inschrijving van nieuwe leerlingen 
Ouders van toekomstige basisschoolleerlingen nemen - meestal telefonisch - 

contact op met de school, maken een afspraak voor een informatiegesprek met de 
(adjunct)directeur en ontvangen vervolgens thuis een informatiepakket. Het 
informatiegesprek vindt altijd onder schooltijd plaats, zodat u tijdens de rondleiding 

de leerlingen ook echt aan het werk kunt zien. Wanneer u een afspraak heeft voor 
het informatiegesprek, is ook uw kind welkom tijdens dit bezoek. De officiële 

aanmelding vindt plaats d.m.v. een formulier ‘verzoek tot inschrijving’. Wanneer 
duidelijk is dat wij uw kind de zorg kunnen bieden die het nodig heeft, zullen wij 
overgaan tot inschrijving.  

 
Wanneer uw kind 3 jaar en 9 maanden is ontvangt u een uitnodiging voor een 

gesprek met de toekomstige groepsleerkracht. In dit gesprek kunt u ons 
informeren over de ontwikkeling van uw kind. Dit biedt ons de kans om het 
ontwikkelingsproces in de kleuterperiode goed te begeleiden. U ontvangt hiervoor 

een vragenlijst over de ontwikkeling van uw kind. Nog voor de vierde verjaardag 
mag uw kleuter 10 dagdelen komen wennen. Bij de eerste ochtend van uw kind op 

de basisschool is altijd een van de opvoeders van harte welkom om erbij te blijven. 
Zo krijgt u een indruk van het schoolleven van uw zoon of dochter. 
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Wanneer uw kind ongeveer 3 maanden op school is, wordt er een afspraak 
gemaakt voor een bezoek. Kleuters vinden het altijd leuk om de juf in hun eigen 

huis te ontvangen. Voor ouders is het vaak prettig om even rustig nader kennis 
te maken met de leerkracht. Dit gesprek kan naar keuze ook op school plaats 

vinden. 
Wij informeren ouders met regelmaat over alles wat er op school gebeurt en vooral 
hoe het gesteld is met de vorderingen van hun kind. Wij geven u als ouder de 

gelegenheid om de school met raad en daad bij te staan en te helpen. Voor veel 
ouders is dat een prettige manier om betrokken te zijn bij het onderwijs en de school 

van hun kind goed te leren kennen. 
Wanneer sprake is van een overschrijving van een andere school - bijv. bij een 

verhuizing - dan vindt naast het intakegesprek een gesprek met de vorige school 

plaats. Het is gebruikelijk dat de vorige school een z.g. onderwijskundig rapport met 

informatie over uw kind naar de nieuwe school stuurt. Pas nadat dit formulier door ons 

is ontvangen, kunnen wij overgaan tot inschrijving. Nadere informatie over de 

inschrijving kunt u ook lezen in het hoofdstuk “Toelating, schorsing en 

verwijdering” 
 

Deze procedure geldt voor het volgende kind van het gezin:   

Wanneer ouders al een kind op de Bonte Pael hebben en zij graag hun 2e of 

volgende kind willen inschrijven, dan is een 

informatiebezoek en een gesprek met de 

(adjunct)directeur niet van toepassing. De 

ouders vragen in een dergelijk geval op 

school een formulier ‘verzoek tot 

inschrijving’ en leveren deze ingevuld weer 

in. Ook deze ouders ontvangen 3 maanden 

vóór de 4e verjaardag van de kleuter een 

vragenlijst over de ontwikkeling van hun 

kind, waarna een intakegesprek met de 

groepsleerkracht plaats vindt. 

 
 

Het onderwijs in de kleutergroepen 

Tussen de kleutergroepen bestaat een nauwe samenwerking. De groepen werken op 

dezelfde wijze aan dezelfde thema’s. De kleuterleerkrachten starten met een 

voorbereidingsactiviteit op het thema voordat een thema daadwerkelijk begint . Er 

wordt met de kinderen besproken wat zij over dat thema willen leren en welke 

invulling er aan de hoeken wordt gegeven. De kinderen kunnen dan materialen van 

thuis meenemen om in de hoeken te gebruiken. Door vanaf het begin samen met de 

kinderen het thema te bespreken en te ontdekken krijgt het thema een 

betekenisvollere inhoud. De kinderen zijn betrokken bij wat ze gaan leren, 

ontdekken, maken en ondernemen. 
 

Voor het taalonderwijs bij kleuters gebruiken we de methodes Kijk! kies doe, Wat 

zeg je? en activiteiten uit kleuteruniversiteit die passend zijn bij de ontwikkeling 

van de kinderen. Iedere periode worden er letters aangeboden behorend bij het 

thema. Aansluitend hierop zien we in de loop van het schooljaar steeds meer 

kleuters hun eerste woordjes lezen. 

Naast deze methodes wordt er in de kleutergroepen natuurlijk ook gebruik gemaakt 
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van de Kanjertraining.  

Bij de kleuters is er ook aandacht voor Engels. Aan de hand van de school tv-serie 

Engels met Raaf heeft juf Louise een lessencyclus ontwikkeld passend bij de 

specifieke manier van leren door kleuters: zelf ontdekken, ervaren en actief 

meedoen. Elke les begint met een aflevering van de televisieserie: Engels met Raaf 

en Raven. Omdat het herhalen belangrijk is voor kleuters, starten de kinderen elke 

2 lessen met dezelfde aflevering van Raaf en Raven en wordt het thema vervolgens 

meer uitgediept. Er wordt in gegaan op het thema wat in de schooltelevisieserie 

wordt behandeld d.m.v. flashcards over de figuren die in de serie meespelen, zang 

en dans, versjes en eenvoudige Engelse prentenboekjes. De thema’s die aan de 

orde komen zijn: 

Mezelf  voorstellen  en  mijn familie   
De school en tellen 
De kleuren en vormen.  

Dieren en hun verblijf  

Het lichaam en kleding 

De dagen van de week en voeding  

 
In de kleutergroepen wordt gewerkt met de 

observatiemethode ‘KIJK!’ om de kleuters goed te 
kunnen volgen in hun ontwikkeling. Essentieel voor 

KIJK! is het observeren van kinderen tijdens zelfgekozen 
activiteiten waarbij ze actief en betekenisvol bezig zijn. 
Vanuit deze observaties krijgen de leerinhouden voor de 

kleuters invulling en zal het onderlinge spel en het 
spelend leren gestimuleerd worden. 

In de kleutergroepen vinden op een dag diverse 

kringactiviteiten plaats. Dit kan gebeuren met de gehele 

groep (grote kring) of met een aantal kinderen uit de 

groep (kleine kring). In de kleine kring vindt een activiteit 

plaats die aansluit bij het ontwikkel niveau van die 

specifieke groep leerlingen. In de kleine kring kan ook 

een verrijkingsactiviteit plaatsvinden voor kleuters die al 

verder in de ontwikkeling zijn. De leerkrachten gebruiken 

hiervoor het katern Compact & Rijk van KIJK!. Op het 

moment dat de leerkracht met de kleine kring bezig is, 

werken de overige kleuters zelfstandig en op eigen niveau 

met ontwikkelingsmaterialen uit de kast of spelen in een  

hoek. 

 

Ter voorbereiding op het schrijven in groep 3 wordt er gebruik gemaakt van de 

dans- en beweegoefeningen uit Schrijfdans. Tijdens Schrijfdans leren de kinderen 

vanuit natuurlijke bewegingen in de ruimte hun eigen zwaai en draai te vinden op 

het schrijfoppervlak, daarna je eigen vorm. Dit wordt begeleid door muziek en 

vindt plaats in het lokaal of aan de tafel, in de lucht, op het bord en op papier. 

Schrijfdans is speciaal ontwikkeld om de schriftelijke expressie op een creatieve 

wijze te doen ontplooien, ieder op zijn eigen manier. 

Muziek is een gezamenlijke groepsactiviteit, waarin de kinderen oefenen met ritmes, 
liedjes leren zingen en kleine ritme-instrumenten leren hanteren. De muziekles 
wordt wekelijks door juf Hille gegeven. 

Onder het bewegingsonderwijs (gymnastiek) vallen zowel het buitenspelen op de 
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speelplaats als het spelen in de speelzaal onder begeleiding van hun eigen 
leerkracht en op donderdagmiddag van de vakdocent. 

 

De kleuterlokalen en de kleutergang zijn verdeeld in 

diverse themahoeken. Behalve deze themahoeken  zijn 

er ook digitale ontwikkelingsmaterialen. In de kasten 

bevinden zich allerlei materialen om de eerste beginselen 

van het rekenen, lezen en schrijven te leren. 

Het eigen maken van schoolse vaardigheden gaat 

stapsgewijs en op het moment dat het individuele kind er 

aan toe is. In de eerste jaren speelt de sociale vorming een belangrijke rol. Peuters en 

kleuters zijn meestal nog op zichzelf gericht. Naarmate ze ouder worden richt de 

verkenning van hun leefwereld zich ook op de mensen om hen heen. Daarom zijn de 

ontwikkeling van het samenspelen en samenwerken en een goede begeleiding 

daarvan van groot belang. 

Tijdens de periode dat de kinderen in groep 1 en 2 zitten worden in een multomap 

werkstukjes van uw kind bewaard. Als de kinderen deze groep verlaten, krijgen ze 

deze map mee naar huis. Daarin is dan goed te zien welke ontwikkeling het kind in die 

2 jaren heeft doorgemaakt. 

 

Uiteraard zullen de kinderen hoe jong ze ook zijn, zich aan bepaalde regels moeten 

houden. Ze zullen de leerkracht op de hoogte moeten houden waar ze zijn: 

bijvoorbeeld naar het toilet of even op de gang wat pakken e.d. Naast die regels is er 

ook een zekere mate van vrijheid: bijv. bij de keuze van het materiaal, zodat het kind 

zich optimaal kan ontwikkelen. Erg belangrijk is dat dit alles in een prettige sfeer 

verloopt, waarin het kind zich thuis voelt, zodat die eerste jaren een speelse en 

veilige basis vormen voor de verdere schoolperiode. 

In de kleutergroepen zijn de 24 uren les ongeveer als volgt verdeeld: 

Activiteit uren per week 

Catechese 1,25 uur 

Taal 3,25 uur 

Rekenen 2 uur 

Engels 0,5 uur 

Pauze 1,25 uur 

Schrijfdans 0,5 uur 

Werken met ontwikkelingsmateriaal 7,75 uur 

Muziek 1 uur 

Beweging (gym/buitenspel) 6,5 uur 

 
Ieder dagdeel wordt gezamenlijk opgestart in de kring. 
 

Tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal zijn de kinderen in kleine groepjes of 
individueel en op hun eigen niveau bezig. De kleuters kunnen door middel van het 
digitale keuzebord zelfstandig een keuze maken van een activiteit. Onder deze 

activiteiten horen: bezig zijn in de bouwhoek, huishoek, boekenhoek, de digitale 
ontwikkelingshoek,  tekenen, schilderen, knutselen en het werken met leerspelletjes. 

Halverwege de ochtend nuttigen de kinderen in de klas hun meegebrachte drinken 
en hun fruit of koek.  
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In de kleuterperiode is de zorg voor het jonge kind 

zeer belangrijk. Vroegtijdig wordt gevolgd hoe de 

ontwikkeling van iedere leerling verloopt. Wanneer 

dit nodig is, schenken wij extra aandacht aan de 

ontwikkeling van de jonge leerling. Hoe eerder een 

anders lopende ontwikkeling opgemerkt wordt, hoe 

beter de afstemming van het onderwijs plaats 

vindt, hoe groter de kans is dat de verdere 

ontwikkeling optimaal verloopt. 

Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 is er sprake van een soepele 

doorstroming. Vanaf de kleutergroepen is er een specifiek aanbod om de kinderen 

op een spelende manier voor te bereiden op groep 3. Zo werken de groepen 1/2 en 

3 minimaal 2x per week, in de middag, groepsdoorbroken. Kinderen kunnen dan 

via het digikeuzebord een activiteit kiezen en komen op die manier in aanraking 

met andere leerlingen en werkjes uit de andere groepen. In groep 3 is in het 

dagritme een duidelijke afwisseling tussen spelen en leren opgenomen. 

 
Overgang naar groep 3 

Hoe bepalen de leerkrachten van de kleutergroepen of een kleuter geschikt is om de 

overstap naar groep 3 te maken? 

De kleuters worden in de gehele kleuterperiode gevolgd in hun ontwikkeling. Aan de 

hand van de ontwikkelingslijnen van KIJK! wordt het hele schooljaar de 

ontwikkeling van de kleuter geobserveerd.  

Naast het volgen van de cognitieve en motorische ontwikkeling wordt er 

geobserveerd hoe uw kind zich in sociaal-emotioneel opzicht ontwikkelt. Dit wordt 

vastgelegd in KANVAS (het leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining). Tijdens de 

oudergesprekken wordt u over de ontwikkeling van uw kind geïnformeerd. 

Alle gegevens uit deze activiteiten geven een goed beeld of een kleuter voldoet 

aan de sociaal emotionele, leer-, werk-, lees- en rekenvoorwaarden om groep 3 

met goed gevolg te kunnen doorlopen. Vanaf maart worden met de kleuters die 

naar groep 3 gaan diverse gezamenlijke activiteiten gedaan om hen daarop voor 

te bereiden: 
het zgn. hakken en plakken van woorden; 

specifieke oefeningen uit de kanjertraining in verband met het 
groepsproces; het bezoeken van groep 3 om te wennen aan de nieuwe 

leerkracht en het nieuwe lokaal. 
 

Bij twijfel over de overgang naar groep 3 wordt de ontwikkeling nog nauwkeuriger 
gevolgd en in beeld gebracht. Het definitieve besluit of uw kind overgaat naar groep 
3 wordt, in overleg met de ouders, in het uiterste geval voor juni door de leerkracht 

en de intern begeleider genomen. 

 
Het kan voorkomen dat uw kind wel aan de lees- en rekenvoorwaarden voldoet, 
maar sociaal- emotioneel nog niet toe is aan groep 3. Voor deze kinderen bestaat 

de mogelijkheid een half jaar langer in de kleutergroep te blijven en in januari in 
groep 3 in te stromen. Anderzijds kan het zijn dat uw kind een 

ontwikkelingsvoorsprong heeft. Ook voor deze kinderen bestaat de mogelijkheid in 
januari in groep 3 in te stromen. 
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Groep 3 t/m 8 

 

In de groepen 1 t/m 8 gebruiken we de volgende leermethoden: 

 

Onderdeel gr Methode 

Catechese 1-8 Trefwoord 

sociaal-emotionele ontwikkeling 1-8 Kanjertraining 

voorbereidend lezen 1-2 Schatkist, 
kleuteruniversiteit, 

Kijk! 

aanvankelijk lezen 3 Lijn 3 

voortgezet technisch lezen 4-6 Estafette 

begrijpend/studerend lezen 4-8 Lezen in Beeld 

taal, algemeen 1-2 

3 

4-8 

Schatkist, Kijk! 

Lijn 3  

Taal op Maat 

Spelling 4-8 Spelling op Maat 

voorbereidend schrijven 1-2 Schrijfdans 

Schrijven 3-8 Pennenstreken 

Rekenen 1-2 

3-8 

KIJK! en allerlei bronnenboeken 

Wereld in getallen 

Engels 7-8 The Team 

Oriëntatie op jezelf en de wereld 1-2 

3 

4-5 

6-8 

Koekeloere 

Huisje, boompje, beestje 

Regenboog Wereldkist 

Spectrumbox 

praktische verkeerslessen 

theoretische verkeerslessen 

1-8 

3-4 

5-6 

7-8 

School op Seef 

Klaar....over 

Met voeten en fietsen 

Jeugdverkeerskrant 

tekenen /handvaardigheid 1-8 Diverse bronnen 

Muziek 1-8 Diverse bronnen 
 

Vanaf groep 3 zal het accent in vergelijking met de kleutergroepen wat meer liggen 
op het leren. Er zal minder gespeeld worden. Geleidelijk aan zal het spelend leren 

overgaan in het serieus leren; een proces dat niet ophoudt aan het eind van groep 

3. Om tegemoet te komen aan de concentratiemogelijkheden op deze leeftijd is 

gekozen om op sommige momenten in de week het circuitmodel te hanteren. 

Kinderen ervaren naast afwisselende werkvormen ook zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid voor het eigen werk. Wij hebben opgemerkt dat de 

betrokkenheid en activiteit van de leerling hiermee wordt vergroot. 

De werkwijzen en methodes in de verschillende groepen zijn er op gericht, dat er 
meer aandacht is voor de ontwikkeling van elk kind afzonderlijk.  
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Naast de ontwikkeling van het verstandelijke vermogen, wordt ook duidelijk 

aandacht besteed aan de lichamelijke, emotionele, creatieve en sociale 

mogelijkheden van het kind. Kinderen krijgen bij ons gelegenheid hun mening te 

zeggen tegen de leerkracht en tegen elkaar, waarbij het de taak van de leerkracht 

is dit in goede banen te leiden. 

 
Vanaf de kleutergroepen oefenen de kinderen zich d.m.v. kringgesprekken in het 

mondeling verwoorden van gedachten. In de hogere groepen gaat dit verder in de 

vorm van verslaggeving, spreekbeurten, boekbesprekingen e.d. 

 

Kinderen worden ook getraind zelfstandig te zijn: bijvoorbeeld zelf werk nakijken in 

verband met het leereffect hiervan, zelf materiaal pakken, zelf informatie zoeken. 

We hopen dat u die zelfstandigheid steunt. Dit kan door bijv. het kind het eigen 

eten en drinken de school in te laten dragen en vanaf groep 3 vaker afscheid te 

nemen bij de deur in plaats van in het lokaal. Wij vragen de ouders om zo veel en 

zo snel mogelijk de lokalen te verlaten, om zo optimaal ruimte over te laten voor 

de kinderen.  

 

Vanaf groep 3 hebben alle groepen twee gymlessen van drie kwartier van onze 

vakleerkracht. Groep 1-2 leerlingen krijgen op donderdagmiddag gymlessen van 

de vakleerkracht. 

 

Alle groepen draaien mee in projecten van natuur- en milieueducatie en 

kunstzinnige vorming, waardoor bezoeken plaatsvinden aan theaters, 

kinderboerderijen, parken, musea, e.d. Daarbij wordt materiaal beschikbaar gesteld 

om ook op de school daadwerkelijk met de projecten bezig te kunnen zijn. 

 

Nederlandse taal omvat technisch- en begrijpend lezen, 

schrijven, mondelinge- en schriftelijke taalvaardigheid. Deze 

onderdelen komen in alle groepen voor, zij het dat de 

verdeling niet in alle groepen hetzelfde is. Wij werken voor 

taal, spelling en woordenschat vanaf groep 4 vanuit de 

leerlijnen van Taal/Spelling op Maat. De verwerking van de 

leerstof vindt plaats via Snappet. Snappet is een adaptief 

leersysteem. Binnen de lessen is er differentiatie mogelijk 

via verlengde instructie, tempodifferentiatie en 

niveaudifferentiatie voor taalzwakke, taalsterke en 

plusleerlingen. 

 
Engels wordt in de groepen 7 en 8 gegeven middels de methode The team. Hiermee 

bieden wij een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs. 
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Rekenen bieden wij aan met de methode Wereld in Getallen en Met Sprongen Vooruit. 
Wereld in Getallen is de rekenmethode en Met Sprongen Vooruit is een aanvullend 

programma waarbij het rekenen extra ingeoefend wordt d.m.v. bewegen en spelletjes. 
Tevens gebruiken we op school heel veel rekenmaterialen (eierdozen, weegschalen, 

pizza’s) waardoor het rekenen inzichtelijk wordt en er  een goede basis wordt gelegd voor 
het rekenbegrip.    
 

Bij  Wereld in Getallen werken we in groep 3 met werkboeken. Voor kinderen die extra 
hulp nodig hebben is er het bijwerkboek en voor de rekensterke kinderen het plusboek. 

Vanaf groep 4 rekenen we op Snappet, een adaptief programma op de tablet. Alle 
kinderen volgen dezelfde lessen maar wanneer er meer oefening nodig is geeft Snappet 
de stof nog een keer in kleinere stappen. Wanneer een kind al toe is aan moeilijkere stof 

geeft Snappet moeilijkere oefeningen. Als de leerkracht ziet dat de les beter uit te voeren 
is op papier dan op de tablet wordt een les op papier gegeven.  

 
Iedere les begint met het doel, daarna is er instructie, verlengde instructie voor kinderen 
die dat nodig hebben en vervolgens zelfstandig werken aan de weektaak. De weektaak 

heeft stof op minimumniveau (een ster), basisniveau (2 sterren) en plusniveau (3 
sterren). Elk blok wordt afgesloten met een toets. Na de toets is er een week voor 

remediëring, herhaling en verrijking. Zo kunnen de leerkrachten zorgen dat de kinderen 
zich de stof zo goed mogelijk eigen maken.   

 

Tot de wereld oriënterende vakken worden de volgende vakken en activiteiten 

gerekend: aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, maatschappelijke 

verhoudingen, geestelijke stromingen, Wetenschap en Technologie, projectwerk 

en verkeer. Vanaf dit schooljaar gaat het team van de Bonte Pael voor deze vakken 

(met uitzondering van verkeer) werken met Leskracht.  

We vinden het heel belangrijk dat ons onderwijs toekomstgericht is en dat de 
kinderen tegelijkertijd werken in een betekenisvolle en levensechte omgeving. 

Binnen deze omgeving  willen wij hen een aantal zaken aanleren zoals houding, 

vaardigheden, denkwijzen en basale kennis. Leskracht sluit hier heel goed bij 

aan. De kinderen leren in een coöperatieve setting met door leerkracht geleide 

instructies, uitdagende werkvormen, zelf gestelde (onderzoeks)vragen, 

ontwerpend leren en eigen ervaringen.   

Bij Leskracht werken de kinderen aan projecten die aansluiten bij de 

ontwikkeling van de kinderen. Omdat er niet één beste werkwijze is voor alle 

kinderen zijn de digitale en tastbare leeromgevingen ingericht als “ruime 

gereedschapskisten” waaruit leerkrachten en de kinderen kunnen kiezen uit 

verschillende tools.   
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De kinderen krijgen op deze manier verantwoording en autonomie. Ze leren zelf 
keuzes te maken. Dit heeft een positieve impact op de motivatie van de kinderen en 

het stimuleert  de talentontwikkeling.   

De kinderen werken gedurende een project met de “educatiecirkel”. Deze cirkel 

geeft weer hoe kinderen  de leercirkel, op de kleurvolgorde van de 

regenboog, doorlopen. Ieder project wordt afgesloten met een presentatie waarin 

het antwoord op de eerder gestelde onderzoeksvraag wordt uitgelegd. Bij de 

evaluatie worden persoonlijke leerpunten benoemd, die meegenomen worden als 

leerdoel of aandachtspunt in een volgend project. Kinderen worden 

aangespoord om kritisch te denken, zelfstandig op zoek te gaan naar informatie, 

vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen die binnen alle 

(leer)gebieden van belang zijn.  

In groep 4 en 5 wordt gewerkt met de Regenboog Wereldkist. In groep 6 t/m 8 

wordt gewerkt met de Spectrumbox.  

 

Expressie omvat: tekenen, muziek, drama en handvaardigheid. Deze vakken 

krijgen ondersteuning vanuit het Kunstklikmenu van DOK Delft. Cultuureducatie 

levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Kunst is belangrijk 

voor de hersenen. 

Voor muziek wordt op zzp-basis een muziekdocent ingehuurd. Juf Hille verzorgt 

wekelijks bij iedere groep de muziekles. Het team van de Bonte  Pael heeft er voor 

gekozen om de vrijgekomen gelden vanuit de werkdrukregeling hiervoor in te 

zetten. 

 
In de lessen catechese besteden 

we aandacht aan de katholieke 

identiteit via de methode Trefwoord. 

'Trefwoord' werkt op basis van een 

kalender, die in alle groepen een 

vast plekje heeft. De methode geeft 

voor iedere dag een gedicht, spel, 

lied, verhaal of Bijbeltekst als 

dagopening. Gedurende enkele 

weken vormen al die onderwerpen 

samen één thema, dat uitgebeeld is 

op de kleurenposters bij de 

kalender.  

In de handleiding vindt de leerkracht aanwijzingen om verder met de kinderen door 

te gaan op het onderwerp van de opening van de dag. Deze uitwerking is 

verschillend voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 

In een doorgaande lijn komen op die manier ieder schooljaar ongeveer dertien 

thema's aan bod. Deze thema's sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld 

van de kinderen (bijvoorbeeld: ‘Wie ben ik?’), bij actuele ontwikkelingen en 

vraagstukken in de samenleving (bijvoorbeeld: ‘Geweld’) en zijn steeds gebaseerd 

op een samenhangend aanbod aan Bijbelverhalen (bijvoorbeeld: Abraham, Mozes, 

Jezus). In onze INFO ontvangt u informatie over de thema's die aan de orde zullen 

komen. 
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Onze methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling is de Kanjertraining. Het 

team is geschoold in het geven van de Kanjertraining. Deze Kanjertraining mag 

namelijk alleen gegeven worden na het verkrijgen van de bijbehorende licentie. De 

Bonte Pael is een van de weinige scholen in Delft die deze licentie in huis heeft. 

De training is gebaseerd op een aantal peilers: vergroten van vertrouwen in jezelf 

en het vertrouwen in de ander en beter leren samen werken. Centraal staat een 

directieve en groepsgerichte aanpak. Geen gepreek en gemoraliseer, maar 

kinderen die leren elkaar aan te spreken op hun gedrag en wat dit betekent voor 

hun positie binnen de groep. Leren samenwerken is een belangrijk onderdeel van 

de Kanjertraining. De resultaten van deze training zijn aantoonbaar goed.  

Door de Kanjertraining durven kinderen zichzelf te zijn. Ze voelen zich veilig en bij 

elkaar betrokken. Ze leren hun gevoelens onder woorden te brengen en krijgen meer 

zelfvertrouwen. In deze training komen thema’s aan de orde zoals o.a.: jezelf 

voorstellen, vriendschap, luisteren en samenwerken, weet jij hoe je je voelt, kun jij nee 

zeggen? In de groepen 1 t/m 6 vinden er 2 Kanjerlessen plaats waarbij de ouders 

worden uitgenodigd. Kanjertraining is ook één van de items op het rapport van de 

leerlingen.  

Bij de Kanjertraining hoort een leerlingvolgsysteem. De leerkrachten vullen een 

vragenlijst per leerling in. De leerlingen vanaf groep 5 vullen ook zelfstandig de lijst in. 

De vragenlijst sluit nauw aan bij de Kanjertraining. De vragenlijst meet in hoeverre er 

sprake is van hulpvaardig sociaal gedrag, maar ook of er sprake is van negatieve 

intenties, ongelukkig sombere gevoelens of onrustig verstorend gedrag. Leerkrachten 

kunnen op deze wijze sociale problemen signaleren, hier met ouders en leerlingen 

over in gesprek gaan en een gezamenlijk plan van aanpak opstellen, indien dit nodig 

blijkt. Drie keer per schooljaar wordt er een groepsanalyse gedaan door de 

leerkracht. Opvallend heden en interventies worden beschreven in het document 

Kanvas zorgscore. 
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Het programma zoals er in de groepen aan de Kanjertraining wordt gewerkt: 
Groep 1/2 Max en het dorpje 

Groep 3 Max en de vogel 

Groep 4 Max en de klas 

Groep 5 Max en de zwerver 

Groep 6 Werkboek deel 1 

Groep 7 Werkboek deel 2 

Groep 8 Werkboek deel 3 

 

De Kanjertraining is één van de door de minister goedgekeurde methodes tegen 
pesten. Op De Bonte Pael werkt dit positief doordat het steeds actief wordt 
ingezet wanneer we gedrag aansturen. 

 

In de volgende lessentabel kunt u een richtlijn zien voor hoeveel uren per week 

gemiddeld in de groepen 3 t/m 8 aan de verschillende vakken worden besteed. De 

tijdsinvestering per ontwikkelingsgebied wordt afgestemd op de behoefte van de 

groep leerlingen. 

 

 

 
gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8 

Bewegingsonderwijs 

(inclusief reis- en omkleedtijd) 
2 2 2 2 2 2 

Nederlandse taal 9 9 9 9 8,5 8 

Rekenen 5 5 5 5 5 5 

Engels     0,5 1 

Wereld oriënterende vakken 2 2 4 4 4 4 

Expressie 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Catechese 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Zelfstandig werken 1 1 1 1 1 1 

Pauze 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

 

Overige activiteiten 

In de loop van het schooljaar vinden er activiteiten plaats die niet binnen een van 

de lesmethoden vallen. Deze activiteiten die (meestal) binnen de schooluren 

plaatsvinden, wijken af van het gebruikelijke lesrooster. De kosten van de 

activiteiten worden mede bekostigd uit de ouderbijdrage. De voorbereidingen 

vinden meestal plaats in overleg met de oudervereniging en bij de activiteiten is 

altijd ouderhulp aanwezig. 

 

Het Sinterklaasfeest wordt gevierd op 5 december met alle groepen. 

De Kerstactiviteiten vinden plaats vlak voor de kerstvakantie. De activiteiten 
wisselen per schooljaar: soms in de avonduren en soms overdag, al of niet met 
ouders. 
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Carnaval vieren wij op de vrijdagochtend vóór de voorjaarsvakantie, alle groepen 
vieren het feest op school; afhankelijk van de leeftijd van de kinderen wordt het 

feest op verschillende manieren gevierd. 

Palmpasen vieren wij op de vrijdag vóór Palmzondag. Dan maken de kinderen 
attenties voor zieken en bejaarden in de wijk, verzorgingscentra, ziekenhuizen of 

voor de grootouders.  
Pasen vieren we op de laatste dag vóór het paasweekend d.m.v. diverse 

paasactiviteiten. De sportdag wordt gehouden in mei of juni. 
Het schoolreisje is bestemd voor de groepen 1 t/m 7 en vindt meestal plaats aan 

het begin van het schooljaar. 

 

In de loop van het schooljaar gaan alle groepen diverse malen op bezoek bij 
theatervoorstellingen, musea, kinderboerderij, parken e.d. in het kader van 
culturele vorming, natuur- en milieueducatie of ons jaarlijkse schoolproject. Groep 

8 gaat bijv. jaarlijks naar Prinsjesdag. 
Als afsluiting van de basisschooltijd gaan de kinderen van groep 8 aan het eind 

van het schooljaar van maandag t/m vrijdag op werkweek. Zij gaan naar een 
kamphuis in Lunteren. 

Onze school doet buiten schooltijd mee aan schoolsporttoernooien. De 
schoolsporttoernooien worden door Delftse sportverenigingen georganiseerd. U 
vindt de schoolsportagenda van de gemeente Delft op onze website. Via de 

vakleerkracht en de ouderraad ontvangt u daar in de loop van het schooljaar meer 
informatie over. 
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Passend Onderwijs 

In de basisschool presteren leerlingen niet allemaal op hetzelfde niveau. Het is 

belangrijk dat de school de leerling tijdens de 8 jaren basisschool goed volgt, het 

welbevinden, de ontwikkelingen en de vorderingen van de kinderen in het oog 

houdt. Het ene kind zal zonder veel problemen de ontwikkeling doormaken die past 

bij de betreffende leeftijd. Daarnaast kunnen er ook leerlingen zijn, waarvoor de 

leerstof te weinig te bieden heeft. Het andere kind daarentegen kan moeite hebben 

met de leerstof. De diverse onderdelen van de ontwikkeling komen dan op een later 

tijdstip dan verwacht en de leerling heeft problemen om nieuwe leerstof op te 

pakken. Het is aan ons om te bepalen wat juist deze leerling nodig heeft om de 

gestelde leerdoelen te behalen. 

Er vinden regelmatig toetsen plaats, aan de hand waarvan de leerkracht naast de 

dagelijkse observatie kan controleren hoe de ontwikkeling van de leerling verloopt. 

Als uit de toetsen blijkt dat een kind veel meer aankan, dan zal er gekeken worden 

naar de mogelijkheid om instructie en opdrachten aan te passen. Mocht een 

leerling moeite hebben met de leerstof dan zullen maatregelen genomen worden om 

meer instructie aan te bieden. 

Deze aandacht voor het individuele kind en de eventueel daaruit voortvloeiende 

individuele hulp wordt in het onderwijs aangeduid met de term "zorgbreedte" en kan 

bestaan uit: 

meer aandacht in de groep door de leerkracht, apart individueel huiswerk in 

overleg met de ouders, 
al of niet gecombineerd met een speciaal programma in de groep, 
hulp van buitenaf, bijv. door medewerkers van een begeleidingsdienst, speciale 

scholen voor basisonderwijs e.d. 
extra ondersteuning vanuit een arrangement vastgesteld door PPO Delflanden 

 

In het uiterste geval is het mogelijk, dat ons basisonderwijs niet voldoende is voor een 

kind. In dat geval beoordeelt een speciale commissie of uw kind recht heeft op een 

plek in het speciaal basisonderwijs. In het kader van “Passend Onderwijs” vindt 

samenwerking plaats met PPO Delflanden om kinderen met diverse problematiek 

meer dan in het verleden op de basisschool op te vangen. 

Alle activiteiten die betrekking hebben op leerlingvolgsysteem, zorgbreedte, 

remedial teaching e.d. worden op de Bonte Pael gecoördineerd door de Intern 

Begeleidster van de school. 

Het is ook mogelijk dat kinderen t.o.v. hun leeftijdgenoten beter scoren. In de 

kleutergroepen kan dat tot gevolg hebben dat een kind eerder naar groep 3 

doorstroomt. In de hogere groepen zal deze 

leerling moeilijkere verwerkingsstof krijgen, 

waardoor het kind zich meer in het 

betreffende onderdeel kan verdiepen. Behalve 

deze verdieping kan er in sommige gevallen 

ook sprake zijn van versnelling, waarbij het 

kind sneller dan de groepsgenoten de stof 

doorloopt. Dit kan in uitzonderingsgevallen 

resulteren in het overslaan van een bepaalde 

groep of doorstroming vanuit groep 7 naar het 

voortgezet  onderwijs. 

Op de Bonte Pael hebben wij tijd vrij gemaakt om meer begaafde leerlingen met 
elkaar en met specifiek leermateriaal te laten werken. 
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Toetsen 

Om een objectieve kijk te krijgen op het functioneren van het kind worden in de loop 

van het schooljaar diverse toetsen afgenomen.  De scores worden op leerling, groep 

en schoolniveau vergeleken met eerdere scores. Naast de methode toetsen 

gebruiken wij de volgende onafhankelijke toetsen binnen ons leerlingvolgsysteem. 

Waar nodig kunnen tussentoetsen worden afgenomen. 

 

Vak soort toets gr 

algemeen 

 

taal 

 

 

 
 

Rekenen 

Sociale 
emotionele 

ontwikkeling 

Leerlingvolgsysteem KIJK! 

Centrale Eind Toets groep 8 

 

CITO Drie-minuten-toets (technisch lezen) 

AVI-toets (technisch lezen) 

CITO Begrijpend Lezen 

CITO Spelling 

 

CITO Rekenen/wiskunde 

 

 
KANVAS (Leerlingvolgsysteem Kanjertraining) 

1-2 

8 
 

3-8 
3-8 

4-8 

   3-8 
 

3-8 

 
 

1-8 

Meer informatie over de Cito-toetsen vindt u op de website van CITO. 

 
Extra hulp voor leerlingen 

Sommige leerlingen hebben specifieke ondersteuning nodig op leer- en 
ontwikkelingsgebieden. Het kan zijn dat een leerling na de centrale instructie 
behoefte heeft aan een tweede instructie of juist behoefte heeft aan extra 

aansturing tijdens het werken. De leerlingenzorg bestaat uit 4 stappen 
1. Signaleren van de zorgleerling 

2. Analyseren van de oorzaak van de stagnatie 
3. Opstellen van een kortdurend plan (4 -6 weken) waarin de leerling aan het hiaat 

werkt 

4. Evalueren van de effecten van de zorg 
 

Aan het begin van het schooljaar en bij het tweede rapport wordt de analyse 
besproken met de ouders van leerlingen die t.o.v. zichzelf de Cito-toetsen minder 
goed hebben gemaakt en met de ouders van de leerlingen die niveau V op de toets 

scoren. Ouders krijgen een kopie van de analyse mee. Na de medio en de 
eindtoetsen, in juni, worden ouders geïnformeerd over de evaluatie.  

Met alle leerling van de groepen 5 t/m 8 worden deze gesprekken ook op 
kindniveau gevoerd. Hiervoor gebruiken we het doelenformulier. De leerling krijgt 
een kopie mee naar huis. 

Om u als ouder inzicht te geven in de ontwikkeling van uw kind wordt de 
ontwikkelingsgrafiek uit cito meegegeven. 

 
Op school is een dyslexieprotocol aanwezig. Deze vindt u terug op onze website. 

Dyslectische leerlingen krijgen van de leerkracht extra begeleiding in lezen en 

spellen. Zeker in de midden- en bovenbouw, wanneer de teksten langer worden, 

zal hun lage leestempo hun parten spelen. ICT-middelen kunnen dit probleem 
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deels compenseren. Wij gebruiken Sprint om de leerlingen te ondersteunen bij het 

lezen en schrijven. Deze software leest een tekst, alinea, zin, woord, lettergreep 

of zelfs een enkele letter voor en markeert alles tijdens het lezen. Wij 

veronderstellen dat door het gebruik van Sprint de lees- en spellingprestaties van de 

leerlingen toenemen en dat ze meer competent en gemotiveerd zijn. Alle leerlingen 

in de bovenbouw met dyslexie worden in staat gesteld om met Sprint te werken. Dit 

kan het gemakkelijkst middels een eigen laptop. De school huurt hiervoor de digitale 

methodeboeken bij Dedicon. 

Door het gebruik van het hulpprogramma worden leerlingen zelfstandiger, waardoor 

de leertijd efficiënter wordt gebruikt. Leerlingen worden gemotiveerder, leergieriger 

en competenter. De leerlingen hebben in het begin nog veel begeleiding nodig; 

echt zelfstandig worden ze pas na verloop van tijd. Ouders kunnen hun kind hierin 

begeleiden door een ouder-kind cursus te gaan doen bij Lexima.  

Ook bij andere leer/ontwikkelproblemen wordt gekeken wat er haalbaar is om het 

kind zo optimaal mogelijk in de klas te laten functioneren. 

 
Schoolondersteuningsprofiel 

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Primair 

Onderwijs Delflanden. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de basisscholen, die 

gehuisvest zijn in Delft, Den Hoorn, Lansingerland, Pijnacker- Nootdorp en 

Schipluiden. Tevens de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, 

die gehuisvest zijn in deze vier gemeenten ( www.swv2802.nl ). Doel van deze 

samenwerking is om kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar een passende 

onderwijsplek aan te bieden. 

Voor ouders en andere belangstellenden hebben scholen met elkaar afspraken 

gemaakt over de basisondersteuning in de basisscholen. Basisondersteuning 

betekent hier dat basisscholen afgesproken hebben om een bepaald 

onderwijsniveau te kunnen leveren. Indien kinderen meer dan deze 

basisondersteuning nodig hebben, dan zijn er aanvullende arrangementen of er zijn 

speciale lesplaatsen voor deze kinderen. De wetgeving met betrekking tot Passend 

Onderwijs geeft aan dat iedere school een schoolondersteuningsprofiel dient te 

krijgen, zodat ouders een goed zicht krijgen op het profiel van de school en binnen 

het samenwerkingsverband geconstateerd kan worden of er een dekkend netwerk 

van voorzieningen is. Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband geeft 

hier meer informatie over. Het volledige schoolondersteuningsprofiel is te lezen op 

onze website. 

 

Belangrijkste voorwaarden voor de plaatsing op onze school van kinderen die meer 
dan basisondersteuning nodig hebben zijn: 

De leerling is voldoende zelfredzaam. 

De leerling mag geen gevaar vormen voor zichzelf en/of zijn/haar 

omgeving. De leerling mag geen belemmering vormen voor het leerproces 

van andere leerlingen in de groep. 

De school voelt zich bekwaam in de ondersteuningsbehoeften van de 

aangemelde leerling; ook in combinatie met de groep leerlingen waarin de 

leerling geplaatst wordt. Zoals ieder mens begrensd is in zijn/haar 

mogelijkheden, zo is ook de school begrensd in haar mogelijkheden om 

tegemoet te komen aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen. 

Wanneer de school haar grenzen tegenkomt spreken we van een school die 

handelingsverlegen is. De mate van handelingsbekwaamheid is 

leerkrachtafhankelijk. 

http://www.swv2802.nl/
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Voor de Bonte Pael geldt deze handelingsverlegenheid wanneer één of meerdere 

van onderstaande uitgangspunten ontbreken. 

Het welzijn, het veiligheidsgevoel, van de leerling is in orde. 

Het welzijn, het veiligheidsgevoel, van medeleerlingen is in orde.  

Het welzijn, het veiligheidsgevoel, van de leerkracht is in orde. 

De ondersteuning van de leerling door de leerkracht moet in een dusdanige 

mate zijn dat de leerkracht voldoende energie over houdt voor zijn/haar andere 

taken. 

De leerkracht moet in staat zijn om groepsleerkracht te zijn, leerkracht voor 

de gehele groep. 

De leerling met een ondersteuningsbehoefte moet een passende, zichtbare 

groei doormaken. 

De school moet in staat zijn om de leerling blijvend functionerend gedrag aan 

te leren 

De benodigde inzet van het personeel is haalbaar. 

De leerling is aanstuurbaar. 

Indien grensoverschrijdend gedrag in die mate plaats vindt dat de inzet van 

meerdere personeelsleden noodzakelijk is, dienen ouders hun kind op te 

komen halen. 

Zowel ouders als school ervaren de samenwerking als positief. 

Ouders blijven verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind op school. 

Ouders hebben begrip voor de begrenzing in de mogelijkheden van de 

leerkracht, de school. 

Ouders hebben vertrouwen in het handelen van de leerkracht, de school. 

Ouders werken aan een positieve verhouding met school. 

Om de positieve verhouding te onderhouden worden onderwerpen van 

bespreking bewaard tot aan de gezamenlijke rond-de-tafel gesprekken, zodat 

de onderwerpen op de juiste plaats met de juiste personen worden besproken. 

 

Indien u uw kind met een extra ondersteuningsbehoefte op onze school geplaatst wilt 

hebben, dan is het verstandig in een vroeg stadium contact op te nemen met de 

directeur. 
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WERKEN AAN KWALITEIT  
 

De Wet op het Basisonderwijs verplicht alle scholen om iedere 4 jaar een nieuw 

schoolplan te maken. Daarin geeft een school aan wat er in die periode van 4 jaar 

gedaan wordt om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en indien nodig te 

verbeteren. De inspraak van ouders is hierin geregeld doordat de medezeggen-

schapsraad dient in te stemmen met het schoolplan. 

Voor belangstellende ouders ligt het schoolplan voor de periode 2015-2019 ter 

inzage op school. 

De Bonte Pael is een school waar kwaliteit hoog in het vaandel staat. Het is dan 

ook vanzelfsprekend dat wij jaarlijks werken aan een verdere kwaliteits-

verbetering. Een belangrijk onderdeel in de kwaliteitszorg is het evalueren van het 

afgelopen schooljaar. Deze evaluatie beschrijven wij uitgebreid in een jaarverslag. 

 

Korte terugblik op het schooljaar 2018-2019 

De Bonte Pael heeft zich in het afgelopen schooljaar op diverse punten ontwikkeld.  

Er zijn diverse samensmeltingsactiviteiten geweest met het team van 

basisschool de Regenboog. Deze samensmeltingsactiviteiten hebben 

bijgedragen aan een positieve onderlinge sfeer. 

Tijdens 5 studiedagen, samen met het team van De Regenboog, hebben beide 

teams een gezamenlijke missie en de visie geformuleerd voor de komende 4 

jaar. Er zijn tijdens deze studiedagen 5 epertteams gevormd met de thema’s: 

- sociale veiligheid en respect,  

-(zelf)vertrouwen, samenwerking en growth mindset,  

-eigenaarschap en betrokkenheid,  

-innovatief en flexibel  

-kwaliteit. 

Er hebben het afgelopen schooljaar diverse proeftuintjes plaatsgevonden. Er 

zijn onder andere proeftuintjes geweest rondom groepsdoorbroken werken, 

binnenkomst met rustgevende muziek en fit en vaardig. 

De kleuterleerkrachten hebben zich verdiept in het ontwerpen van een 

beredeneerd aanbod en een rijke leeromgeving. Er is ook hier veel 

samengewerkt met De Regenboog om daar waar mogelijk al tot één werkwijze 

te komen. 

De midden- en bovenbouw heeft zich verder verdiept in roosterplanning. De 

leerkrachten analyseren de (cito)toetsen en aan de hand daarvan plannen ze 

in hun rooster welke leerlingen tijdens welke lessen en op welke 

leerstofonderdelen extra aandacht nodig hebben of juist met moeilijkere 

lesstof aan de slag kunnen gaan. 

De directie heeft zich het afgelopen schooljaar kunnen herregistreren bij het 

Schoolleidersregister PO.  

Er is scholing gevolgd o.a. op het gebied van ICT, de Kanjertraining,  

Bedrijfshulpverlening en EHBO, toekomstgericht onderwijs, rekenonderwijs en 

waarderend leiderschap. 

Er zijn diverse toetsen afgenomen om de kwaliteit van ons onderwijs en de 
ontwikkeling van de leerling te volgen. Hieronder vindt u de groepsscores op 
deze toetsen. 

Op de Centrale Eind Toets, de toets aan het eind van groep 8, is een score van 
540,4 behaald. Dit is een score waar wij trots op zijn. Deze score valt volgens 

de normering boven de bovengrens. 
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Hierna volgen de CITO scores van alle klassen. De betekenis 
van de Romeinse cijfers (alle op grond van een vergelijking 

met een normeringgroep) is als volgt: 

 
I+ wil zeggen: De groep scoort vergelijkbaar met de scores van de 

10% hoogst scorende groepen. Dit niveau behaalden wij op 9 v/d  
42 toetsen. 

 

I wil zeggen: De groep scoort vergelijkbaar met de scores van de 20% hoogst 
scorende leerlingen. Dit niveau behaalden wij op 10 v/d 42 toetsen. 

 
II wil zeggen: De groep scoort boven het landelijke gemiddelde.  

Dit niveau behaalden wij op 14 v/d  42  toetsen. 

 
III wil zeggen: De groep scoort volgens het landelijk gemiddelde.  
Dit niveau behaalden wij op  5 v/d 42 toetsen. 

 
IV wil zeggen:De groep scoort onder het landelijk gemiddelde.  
Dit niveau behaalden wij op 4 vd 42 toetsen. 
 

V wil zeggen:De groep scoort vergelijkbaar met de scores van de 20% laagst 
scorende groepen. Dit niveau behaalden wij niet. 

 
V- wil zeggen: De groep scoort vergelijkbaar met de scores van de 10% laagst 
scorende groepen. Dit niveau behaalden wij niet. 

 
Uit de terugkoppeling die wij van het VO ontvangen blijkt dat wij onze leerlingen van 

groep 8 over het algemeen een goed advies meegeven. 

 

De behaalde resultaten in een overzicht: 

rekentoets spellingtoets      werkwoordtoets 

groep Groepsniveau groep Groepsniveau groep Groepsniveau 

3 III 3 II   

4 II 4 II   

5 III 5 II   

6   I+ 6 I+   

7 I 7 I+ 7 III 

8 I 8 I+ 8 I 

 

technisch leestoets begrijpend leestoets 

groep Groepsniveau groep Groepsniveau 

3 I   

4 II 4 IV 

5 I 5 III 

6   I+ 6 I 

7 I+ 7 I 

8 II 8 I 
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Beleidsvoornemens voor het schooljaar 2019-2020 

De gemeente Delft wil in de toekomst dat scholen samen gaan. Wij hebben daarom 
het afgelopen jaar een intensieve samenwerking met de Regenboog gehad en 
zullen deze samenwerking ook het komende jaar voortzetten. Wanneer de 

gemeente aangeeft dat het tijd is dat beide scholen in 1 gebouw samen gaan, 
willen wij daar klaar voor zijn.   
Het komend schooljaar zullen we samen met het team van de Regenboog gaan 

werken aan onze gezamenlijke visie en missie. De expertteams van beide scholen 
gaan samen kijken op welke manier we de 5 thema’s: 

- sociale veiligheid en respect,  

-(zelf)vertrouwen, samenwerking en growth mindset,  

-eigenaarschap en betrokkenheid,  

-innovatief en flexibel  

-kwaliteit. 

kunnen gaan vormgeven in ons onderwijs, op de beide scholen.  
Komend schooljaar worden beide teams geschoold in het werken met Leskracht. 
Bij de kleuters wordt het beredeneerd aanbod verder geïmplementeerd. In de 

midden- en bovenbouw wordt roosterplanning verder geïmplementeerd. Afgelopen 
schooljaar zijn de groepen 4 t/m 8 gaan werken met Snappet. Deze manier van 

werken vraagt nog om verdieping en borging. Dat zal het komend schooljaar gaan 
gebeuren. 
Verder zal het team van de Bonte Pael zich gaan oriënteren op een methode voor 

Engels voor de groepen 1 t/m 8. In ons huidige onderwijs wordt op dit moment 
alleen Engels gegeven aan de groepen 1/2, 7 en 8. We willen dit ook graag gaan 

uitbreiden naar de andere groepen.      
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TEAMSAMENSTELLING  

 

Onze school telt komend schooljaar 19 teamleden. 

Het team is onderverdeeld in 2 directieleden, 13 leerkrachten, 1 vakleerkracht gym, 
1 onderwijsondersteunende kracht en 1 vrijwilliger. 

 
directie 

directeur Brigitte Schuller-Steijger (juf Brigitte) 

adjunct-directeur Gabi van  Eijk-Poot (juf Gabi) 

 
Groep 1/2A Juf Monique Ebink (maandag t/m woensdag) 

Juf Saskia Renzen (donderdag en vrijdag) 
 

Groep 1/2B Juf Louise van der Valk (maandag t/m woensdag) 
Juf Angeli Reeven-Duyvesteyn (donderdag en vrijdag) 

 
Groep 3  Juf Ingrid Janssen  (maandag t/m woensdag) 

Juf Gaitry Kahlmann (maandag, donderdag en vrijdag) 
   Juf Ingrid en juf Gaitry geven om de week op maandag les. 

Op de andere maandag zijn zij aanwezig om de reken-, taal- 

leesontwikkelingen binnen de school te begeleiden. 
 

Groep 4  Juf Hannie Verbeij-van der Heijden (maandag en dinsdag) 
Juf Cindy van der Spek (woensdag tot en met vrijdag) 

 

Groep 5  Juf Esther de Vries (maandag t/m vrijdag) 
 

Groep 6  Meester Elwin van der Vet (maandag t/m vrijdag) 
   Juf Liesbeth Wendrich (op vrijdagmiddag) 

Meester Elwin is op vrijdagmiddag ambulant om onder andere 

de invoering van Snappet en andere ICT-ontwikkelingen binnen 
de school te begeleiden. 

 
Groep 7  Juf Monique Schreij-de Wolf (maandag en dinsdag) 

Juf Liesbeth Wendrich (woensdag tot en met vrijdag) 

 
Groep 8  Juf Sandra Edelaar (maandag t/m vrijdagochtend) 

Juf Monique Schreij-de Wolf om de week op woensdag 
Juf Gaitry (op vrijdagmiddag) 
 

Leerkracht muziek:  Juf Hille  
Juf Hille wordt op zzp basis ingehuurd om iedere groep wekelijks een muziekles te 

geven. Juf Hille is multidisciplinair opgeleid en zal dit tijdens haar muzieklessen 
inzetten. Hierdoor kan een uitgebreid aanbod ontstaan. De financiën die hiervoor 
nodig zijn, zijn afkomstig uit de vrijgekomen gelden om de werkdruk in het 

onderwijs te verminderen. Wanneer juf Hille les geeft, is de leerkracht niet in de 
groep aanwezig. Dit geeft de leerkracht extra tijd. Voor de leerling is het een 

kwalitatieve uitbreiding van het aanbod. Net als meester Nick heeft juf Hille 
kwaliteiten die niet iedereen heeft.  
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Leerkracht gymnastiek: meester Nick Keyser 
Meester Nick geeft alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 gymles. Dit doet hij op 

zo een wijze dat de kinderen maximaal bewegen. Ook hier wordt de leerstof 
makkelijker of moeilijker gemaakt afhankelijk van de mogelijkheden van het 

kind. 

 
Reken-coördinator: 
Taal-coördinator: 

Ingrid Janssen 
Gaitry Kahlmann 

(juf Ingrid) 
(juf Gaitry) 

Interne Begeleiding: Gabi van Eijk (juf Gabi) 

ICT coördinator: Elwin van der Vet (meester Elwin) 
   

Ondersteunend personeel: 

Karianne Treffers (juf Karianne) 

Natasja van Leeuwen (vrijwilliger) (juf Natasja) 
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ROOSTER  

 

Schooltijden  
groepen 1 t/m 4 

 
groepen 5 t/m 8 

maandagmorgen 08.30 - 12.00 uur 08.30 - 12.00 uur 

middag 13.15 – 15.15 uur 13.15 - 15.15 uur 

dinsdagmorgen 08.30 - 12.00 uur 08.30 - 12.00 uur 

middag 13.15 - 15.15 uur 13.15 - 15.15 uur 

woensdagmorgen 08.30 - 12.30 uur 08.30 - 12.30 uur 

middag geen school geen school 

donderdagmorgen 08.30 - 12.00 uur 08.30 - 12.00 uur 

       middag 13.15 - 15.15 uur 13.15 - 15.15 uur 

vrijdagmorgen 08.30 - 12.00 uur 08.30 - 12.00 uur 

middag geen school 13.15 - 15.15 uur 

 

De schooldeuren worden geopend om 08.20 uur en 13.05 uur. 

 

Bewegingsonderwijs 

gr 1-2  elke dag in de speelzaal of buiten.  

Daarnaast krijgt groep 2 op donderdagmiddag les van meester Nick 

gr 3: dinsdag- en vrijdagochtend 
gr 4:  dinsdagochtend en donderdagochtend 

gr 5: dinsdagochtend en vrijdagochtend 

gr 6: dinsdag- en vrijdagmiddag 

gr 7: dinsdag- en vrijdagmiddag 

gr 8:  dinsdagmiddag en woensdagochtend 

  

Bijna alle gymnastieklessen worden gegeven in onze 
inpandige gymzaal. Alleen groep 8 zal op de woensdag naar 
Tanthof oost fietsen om daar gymles te krijgen. 

Doordat de gymzaal door 3 scholen gebruikt wordt, is er ieder 

jaar minstens 1 groep waarvan de gymles een kwartier 

langer duurt dan de reguliere schooltijd. Dit schooljaar is dat 

alleen voor groep  7. Wanneer dit voor u of uw kind in groep  7 

een probleem oplevert, kunt u dit met meester Nick 

bespreken. Wanneer er geen andere mogelijkheid is, kan uw 

kind om 15.15uur de gymles verlaten. 
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Vakanties en vrije dagen 2019-2020 

 

Wij zien iedereen graag weer op de eerste schooldag van het schooljaar: maandag 2 
september 2019 

 
De lesvrije (mid)dagen: 
De lesvrije (mid)dagen waarop de kinderen vrij zijn: 
Dinsdag 1 oktober 

Woensdag 30 oktober 
Donderdagmiddag 28 november 

Vrijdagmiddag 20 december vanaf 12.00uur 
Maandag 6 januari 
Woensdag 19 februari 

Vrijdagmiddag 21 februari vanaf 12.00uur 
Donderdag 25 juni 

Vrijdag 17 juli 
 
Vrijdagochtend 6 december begint de school om 9.30 uur. 

 
Herfstvakantie:   maandag 21 oktober t/m vrijdag 25  oktober 

Kerstvakantie:   vrijdagmiddag 20 december om 12.00 uur  
t/m vrijdag 3 januari  

Voorjaarsvakantie:  vrijdagmiddag 21 februari om 12.00 uur  
t/m vrijdag 28 februari 

Pasen:    10 april t/m 13 april  

Meivakantie:    maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 
Hemelvaart:   donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 

Tweede Pinksterdag:  maandag 1 juni  
Zomervakantie:  vrijdag 17 juli t/m 28  augustus 
 

Eerste schooldag schooljaar 2020-2021: maandag 31 augustus 2020 

 
Zie voor een tabel met vrije dagen op de laatste bladzijde van de schoolgids. 
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OUDERS IN DE SCHOOL  

 
Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor 

medezeggenschap, voor inspraak. De MR bestaat uit een gelijk aantal ouders en 

personeelsleden waardoor de ouders en leerkrachten gelijkwaardig 

vertegenwoordigd zijn. De samenstelling van de MR vindt u achter in de gids onder 

adressen en telefoonnummers. 

 
De MR houdt zich bezig met het mee denken over alle aspecten rondom het 

onderwijs van de kinderen. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij 

is de instemming- en adviesbevoegdheid. De MR probeert een sfeer van openheid 

en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij de school op de hoogte 

zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren. 

 
Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad? 
Een MR heeft twee soorten rechten: 

1. adviesrecht 

2. instemmingsrecht 

 

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur zaken voorlegt bij de MR en daar 
advies over vraagt. Advies waar serieus op gereageerd en naar geluisterd wordt, 

maar wat niet per definitie hoeft worden overgenomen door het schoolbestuur. 

 
De MR heeft onder andere adviesrecht bij de volgende 

zaken: Het vakantierooster; 

Klachtenregeling; 

Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag; 

Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school. 

 
Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het 
schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. 

 
De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken: 

Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school; 
Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan; 

Het schoolreglement; 

Beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. 

 
Elke school is tevens vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad (GMR) met een lid (oudergeleding of personeelsgeleding), dat 

stemgerechtigd is. Een lid heeft zitting voor drie jaar. Ook in de GMR bestaat 
instemmingsrecht en adviesrecht voor de gehele raad en in sommige gevallen voor 
de geledingen apart. In de GMR worden zaken besproken die voor alle scholen van 

de stichting van belang en dus school overstijgend van toepassing zijn, o.a. 
meerjarenbestuursformatieplan, begroting en jaarrekening van de stichting, 

klachtenregeling, toelating en verwijdering van leerlingen, vakantieregeling. 
Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de GMR. 
Het secretariaat van de GMR is bereikbaar op gmr@laurentiusstichting.nl 

mailto:gmr@laurentiusstichting.nl
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Het medezeggenschapsstatuut voor de gehele stichting geldt voor een periode van 

steeds twee jaar en regelt de wijze waarop de medezeggenschap is ingericht, hoe de 

informatievoorziening van bevoegd gezag naar GMR/MR verloopt, hoe de 

communicatie binnen de organisatie verloopt en hoe de GMR en de MR 

gefaciliteerd wordt. GMR- en MR-reglement en medezeggenschapsstatuut zijn te 

vinden op de website van de stichting (www.laurentiusstichting.nl). 
 

Samenstelling en rolverdeling 

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de 

ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemming-

bevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan, zoals de 

samenstelling van de formatie, taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing 

van het team. De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die 

leerlingen aangaan, zoals verandering van grondstelling van de school, vaststelling 

van de schoolgids, vaststelling van de onderwijstijd en de wijze waarop invulling 

wordt gegeven aan de tussen schoolse opvang. De MR leden worden gekozen per 

1 november voor een periode van 3 jaar. Bij de vergaderingen van de raad treedt de 

directeur van de school op als vertegenwoordiger van het schoolbestuur. 

 

Bent u geïnteresseerd geraakt in de MR of heeft u vragen over de MR, dan kunt u zich 

altijd richten aan de leden van de raad. De samenstelling van de MR vindt u onder 

“Adressen en telefoonnummers” in de schoolgids. U kunt de MR bereiken via 

MR@bontepael.nl. 

 

Oudervereniging 

De Bonte Pael heeft een zeer actieve Oudervereniging. U bent automatisch 

ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt 

bij ons op school. 

De Oudervereniging van De Bonte Pael streeft er naar de belangen van de school 

(leerlingen, ouders en Onderwijsteam) op alle mogelijke manieren te steunen en 

te behartigen, in nauwe samenwerking met het Onderwijsteam en de 

medezeggenschapsraad. Tevens heeft het zich als doel gesteld het stimuleren van 

de betrokkenheid van de ouders bij school. Dit streven wij na door het contact en 

de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen, door iedere ouder in de 

gelegenheid te stellen om mee te helpen aan alle activiteiten om deze tot een 

succes te maken voor de kinderen. 

De contributie van de Oudervereniging is de ouderbijdrage en deze is niet 

verplicht. U ontvangt ieder schooljaar na de jaarvergadering een schriftelijk verzoek 

om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. De ouderbijdrage loopt van oktober t/m 

juli. Indien uw  kind later in het schoolseizoen instroomt wordt 1/10 deel per maand in 

mindering gebracht. Uiteraard kan er een regeling getroffen worden voor die 

situaties waarbij het betalen van de (volledige) ouderbijdrage niet mogelijk is. U kunt 

in dat geval contact opnemen met de penningmeester van de oudervereniging. 

De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks per kind vastgesteld in de 

jaarvergadering van de oudervereniging. In dit bedrag is tevens begrepen het 

schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7 en een gedeelte van het schoolkamp voor 

groep 8.  

Uit de ouderbijdrage worden ook de andere activiteiten van de oudervereniging 

betaald. De oudervereniging legt in de jaarvergadering jaarlijks verantwoording 

af aan de ouders over de besteding van de ouderbijdrage. 

http://www.laurentiusstichting.nl/
mailto:MR@bontepael.nl
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Het bestuur van de Oudervereniging zijn de ouders die de verschillende activiteiten 

coördineren en bestaat momenteel uit 13 personen. Het bestuur is verdeeld over 

verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen bestaan uit leden van het bestuur en 

een lid van het team, al of niet aangevuld met andere ouders die willen helpen. 

Deze werkgroepen houden zich bezig met het organiseren van feesten zoals 

Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen, de sportdag en het schoolreisje. Het werk 

van O.V.-leden geschiedt op vrijwillige basis. Er staan dus geen vergoedingen 

tegenover. Bij meer dan voldoende animo voor het bestuur worden de leden op de 

jaarvergadering in oktober gekozen voor een periode van drie jaar. De 

samenstelling van het bestuur van de oudervereniging vindt u op onder: “Adressen en 

telefoonnummers”. 

Binnen het bestuur is er ook een dagelijks bestuur(DB). Het DB bestaat uit de 

voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en de penningmeester. Zij zorgen ervoor dat 

direct actie kan worden ondernomen als er zich zaken voordoen. Daarnaast 

bereiden zij de vergaderingen voor en werken als coördinator tussen de 

verschillende werkgroepen. Het bestuur komt elke 6 tot 8 weken bijeen om de 

aankomende activiteiten te bespreken en de afgeronde activiteiten te evalueren. Bij 

de vergaderingen van de ouderraad treedt juf Gabi van Eijk op als afgevaardigde 

van het team.  Vergaderingen van het bestuur van de oudervereniging zijn openbaar 

en de verslagen van deze vergaderingen zijn steeds te vinden op de website van 

de Bonte Pael, zodat de ouders in staat zijn het werk van het bestuur te volgen. 

Uw hulp en ondersteuning wordt zeer gewaardeerd door kinderen, andere ouders en 

leerkrachten. Wilt u helpen met een activiteit of u aanmelden voor het bestuur dan 

kunt u contact opnemen met de voorzitter.  

 

Ouderhulp 

Op verschillende manieren kunnen (groot)ouders betrokken zijn bij het 
schoolgebeuren. 
Het ondersteunen en voorbereiden van schoolse activiteiten is een van de 

mogelijkheden. Iedere ouder doet dat natuurlijk al door belangstelling te tonen voor 
wat uw kind op school doet en meemaakt. Een sfeer scheppen waarin uw kind 

rustig kan leren en huiswerk kan maken, uw kind helpen bij opdrachten voor school 
zijn andere mogelijkheden. Ook door het bijwonen van ouderavonden en 
evenementen (jaarvergadering oudervereniging en medezeggenschapsraad, 

informatieavonden, rapportavonden, sportevenementen, afscheidsavond e.d.) kunt 
u betrokken zijn. 

Het verlenen van hand- en spandiensten aan de school, die niet direct met het 
onderwijs te maken hebben is ook zeer welkom. Wij denken aan begeleiding en hulp 
bij schoolreisje, excursies, festiviteiten, sportdag, verrichten van klusjes en het 

schoonmaken van met name het leer- en speelmateriaal in de kleutergroepen. 
In de loop van het schooljaar (bijv. wanneer een bepaalde festiviteit op handen is) 

doen wij regelmatig een beroep op de ouders om te helpen bij een bepaalde 
activiteit. Per activiteit krijgen de ouders daarover informatie en kunnen ze zich voor 
ouderhulp aanmelden. 
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Gedragscode voor ouderhulp 

Bij de ouderhulp zijn de volgende afspraken van toepassing: 

De ouders helpen onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. 

Van de ouders verwachten wij dat zij de hulp overeenkomstig de richtlijnen en 

afspraken van de school of de leerkracht uitvoeren. 

Ouders die leerlingen vervoeren dienen de leerlingen ten alle tijden in een 

veiligheidsgordel te vervoeren. 

Ouders die rijden dienen in het bezit te zijn van een inzittenden verzekering. 

Tijdens het begeleiden van de leerlingen wordt niet gerookt. 

In speciale omstandigheden hebben ouders het recht zelfstandig besluiten te 

nemen en de daaruit voortvloeiende handelingen te verrichten. 

De hulpouders zijn via de school verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. 

Indien ouders op verzoek kosten hebben gemaakt die verband houden met of 

voortvloeien uit de verrichte ouderhulp dan worden deze door de school 

vergoed. 

Hulpouders zijn geheimhouding verplicht indien zij door hun hulp 
informatie verkrijgen over individuele kinderen en/of hun ouders of 
verzorgers. 

Hoewel ouderhulp op vrijwillige basis gebeurt, gaan wij er vanuit dat toegezegde 

hulp ook inderdaad gegeven wordt, tenzij er sprake is van speciale 

omstandigheden of overmacht. 

De kinderen worden er op gewezen dat zij met hulpouders op dezelfde wijze 

omgaan als met de leerkrachten (gedrag, beleefdheid, gehoorzaamheid e.d.) 

De school heeft het recht ouders verdere hulp te ontzeggen, indien de 

gedragscode in ernstige mate overtreden wordt. 

Mocht het individuele functioneren van helpende ouders leiden tot klachten, dan 

dient men zich te richten tot de groepsleerkracht, de directie of de 

contactpersonen in het kader van de klachtenregeling. Het functioneren komt 

niet ter sprake in vergaderingen van de ouderraad of de 

medezeggenschapsraad. 

 

Oudercontact 

In de loop van het jaar vinden er diverse vormen van oudercontact plaats. 

Voor het begin van ieder schooljaar ontvangen de ouders digitaal de schoolgids, 

waarin alle wetenswaardigheden van de school van dat betreffende schooljaar 
vermeld staan. 

Regelmatig verschijnt het informatieblad "INFO" met informatie voor de komende 

maand, algemene onderwijszaken, vooruit- en terugblikken op bepaalde 

gebeurtenissen, achtergrondinformatie, vaste rubrieken, bijdragen van ouders, e.d. 

Uiteraard beschikt onze school ook over een eigen Facebook pagina. 

Ook ontvangt u regelmatig berichten via Social Schools. Social Schools is een 

compleet en veilig communicatieplatform, tussen school en ouders,  in de vorm 

van een applicatie, waarin de leerkracht(en) en ouders/verzorgers met elkaar 

kunnen communiceren. Tevens worden ouders/verzorgers op de hoogte gehouden 

van de onderwijsactiviteiten binnen een groep d.m.v. berichten, foto’s en video’s. 

Op de website www.bontepael.nl kunt u alle wetenswaardigheden over de school 

vinden. Hier  zijn o.a. ook de schoolgids en de regelmatig verschijnende INFO te 

vinden.  

 

 

http://www.bontepael.nl/
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Alle ouders zijn welkom op school om over hun kind te praten. Het team vraagt aan u 

als ouder om daarvoor een afspraak te maken. Wij kunnen ons dan voorbereiden op 

het gesprek en daar specifiek  tijd voor vrij maken. De gesprekken voeren wij op basis 

van wederzijds respect. We zijn er van overtuigd dat we samen het beste voor uw kind 

willen. Aangezien wij graag willen dat de leerling zijn ouders en leerkracht als op 

een lijn ervaart, vinden sommige besprekingen plaats zonder uw kind. Indien 

wenselijk kan uw kind dan later bij het gesprek betrokken worden. 

 

Ieder jaar houden wij voor de ouders aan het begin van het schooljaar een 

informatieavond. Op deze avond vertellen de leerkrachten over de manier van 

werken, materialen, leermethoden en bijzondere activiteiten in de betreffende 

groep. Deze avond is ook toegankelijk voor ouders van toekomstige leerlingen. 

 
De oudervereniging en de medezeggenschapsraad organiseren een 

jaarvergadering. Vaste onderdelen van de agenda zijn: jaarverslagen en financiële 

overzichten, verkiezing van de ouderraad en vaststelling van de jaarlijkse 

ouderbijdrage. 
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RAPPORTEN EN GESPREKKEN  

 

Een belangrijke vorm van contact tussen ouders en school is het rapport over het 

doen en laten van uw kind op school. In de rapporten, die persoonlijk aan de 

kinderen worden uitgedeeld, vindt u niet alleen de resultaten van de bekende leer- 

en vaardigheidsvakken, maar ook van creativiteit, werkhouding, interesse, inzet, 

concentratie, sociale vaardigheden e.d. Uiteraard zijn de rapporten aangepast aan 

de activiteiten die het kind in de groep doet. 

De gesprekken die wij met u voeren aan de hand van het rapport vinden wij 

minstens zo waardevol. Wij vinden het van groot belang om ouders tussentijds 

goed op de hoogte te houden als bijv. cijfers tegenvallen of gedrag en welzijn 

extra aandacht behoeft. 

 

De rapport- en gesprekscyclus op de Bonte Pael ziet er als volgt uit: 

 

Bij 3 jaar en 9 maanden is er een kennismakinggesprek tussen ouders, leerkracht 

en kind. De leerkracht heeft voor dit gesprek met goedkeuring van ouders 

informatie ingewonnen bij de peuterspelzaal of kinderopvang. De meeste 

peuterspeelzalen zorgen zelf ook voor een overdracht over de ontwikkeling van 

uw kind. Ouders hebben voor dit gesprek een vragenlijst ingevuld. Indien het kind 

gebruik gaat maken van onze BSO wordt aan ouders gevraagd of zij er prijs 

opstellen dat dit gesprek tegelijk plaats vindt met de mentor kinderopvang. Op 

deze wijze vindt kennismaking/intake onderwijs en kinderopvang in een gesprek 

plaats. Ouders kunnen dan ook aangeven of zij het uitwisselen van gegevens goed 

vinden. 

 

In de eerste periode van 3 maanden waarin een kind op school zit vindt er een 

tweede gesprek plaats. Dit is naar keuze een huisbezoek of gesprek op school. 

Kleuters vinden het vaak leuk om de juf thuis te ontvangen. Daarbij werkt het 

positief voor de band tussen kind en school. 

 

Voor de herfstvakantie is er voor alle groepen een eerste gespreksronde. De 

leerkracht nodigt ouders uit waarvoor een gesprek nodig is, vanaf groep 5 

desgewenst met het kind erbij. Heeft een ouder geen uitnodiging, maar wel de 

wens tot een gesprek dan nodigt de ouder zichzelf uit. De gesprekken vinden 

plaats in een periode van 2 weken. Het gesprek wordt door 1 van de 

groepsleerkrachten gevoerd wanneer de groep 2 leerkrachten heeft. Voorbeelden 

van mogelijke thema’s van het gesprek: 

* Kennismaking 

* Sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag in de klas, welzijn 

* Aanpak/interventies n.a.v. de cito resultaten  

* Voorlopig advies Voortgezet Onderwijs (in groep 8 in ieder geval) 

* Aanvraag onderzoek LeerWegOndersteundOnderwijs 

 

Eind februari gaat het eerste rapport voor de groepen 3 t/m 8 mee naar huis, 

inclusief een overzicht van de citotoets ontwikkeling. Ook nu vinden in een periode 

van 2 weken de gesprekken plaats. Mogelijke gespreksthema’s zijn: 

* Sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag in de klas, welzijn 

* Aanpak/interventies n.a.v. de cito resultaten (gesprekken samenhangend met 

onze interventies vanuit de roosterplanning, werken aan hiaten, uitslag KANVAS) 

* Definitief advies Voortgezet Onderwijs 
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De laatste maandag van het schooljaar gaat het tweede rapport, bij de kleuters 

die naar groep 3 gaan het enige en eind-kleuterrapport, mee naar huis, inclusief 

een overzicht van de ontwikkeling op de citotoets. Ouders en leerkracht kunnen 

n.a.v. dit laatste rapport een gesprek met elkaar aanvragen.  

 

Wanneer ouders gescheiden zijn, zullen we tijdens 1 gesprek beide ouders 

informeren over de vorderingen van hun kind. 
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HUISWERK  
 

We kennen op onze school de volgende soorten huiswerk: 
 

Incidenteel huiswerk 

Is bestemd voor alle leerlingen van een bepaalde groep, maar wordt niet met een afgesproken 

regelmaat gegeven. Onder dit soort huiswerk valt: 

- het verzamelen van foto's en ander materiaal t.b.v. een project; 

- het afmaken van bepaalde werkjes/taken e.d.; 

- het leren van een bepaalde tafel bij het rekenen (gr 4); 

- het voorbereiden van een boekbespreking en spreekbeurt (gr 6,7,8) 
- het maken van een werkstuk (gr 7,8) 

 
Regelmatig huiswerk 

Is bestemd voor alle leerlingen van een groep en wordt met een bepaalde 

regelmaat gegeven. Onder dit soort werk valt huiswerk in de groepen 4 t/m 8 op het 

gebied van rekenen (gr 4 t/m 8), taal (gr 5 t/m 8) en Engels (gr 7 en 8). 

 

Individueel huiswerk 

Hieronder valt over het algemeen huiswerk voor individuele leerlingen. Het gaat 

hierbij om extra oefenstof, wanneer bepaalde kinderen extra tijd en leerstof nodig 

hebben om de leerstof te beheersen. Frequentie en hoeveelheid gaan meestal in 

overleg met de ouders. Uw kind kan altijd via de persoonlijke  Muiswerk-inlogcode op 

zijn eigen niveau met de leerstof oefenen. 

 

Waarom geven we huiswerk ? 

Huiswerk hoort ook in de basisschool en wel om de volgende redenen: 

- Het bevordert de zelfwerkzaamheid van het kind en doet een beroep op eigen 
initiatief. 

- Het leert het kind een zekere tijdsplanning te maken, vooral in de hogere 
groepen. 

- Het brengt het kind in contact met de Openbare Bibliotheek bij de voorbereiding 

van een spreekbeurt of een boekbespreking. 

- Het geeft gelegenheid tot het oefenen van rekenen (tafels, breuken, 

redactiesommen) en taal (spelling, ontleden). 

- Het geeft een zekere gewenning en voorbereiding i.v.m. de overstap naar het 
voortgezet onderwijs, waar huiswerk in de brugklas al een essentieel onderdeel 

vormt. 
- Het geeft u als ouder een zekere indruk waar uw kind op school mee bezig is. 

- Het kind kan thuis aandacht schenken aan onderdelen, waarmee het problemen 

heeft (extra individueel huiswerk, soms op verzoek van en altijd in overleg met 

ouders). 
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De rol van de ouders 

Huiswerk is op de eerste plaats een zaak tussen de leerkracht en de leerling, waarbij 

de school er van uitgaat dat het kind de opdracht ook inderdaad uitvoert. De 

ouders hebben bij het huiswerk vooral een stimulerende en helpende taak en 

minder een controlerende taak. Het is beslist niet nodig dat de ouders schriftelijk 

werk thuis nakijken, maar verboden is dat natuurlijk niet. Bij repetities e.d. is het 

verstandig uw kind regelmatig te overhoren. 

 
Overige afspraken 

- Huiswerk wordt minstens een week van te voren opgegeven. 

- De eerste 3 schooldagen na een vakantie zijn huiswerkvrij. 

- Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar wordt aan de ouders 

meegedeeld welk soort huiswerk in de betreffende groep in de loop van het jaar 

aan de orde komt. 
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VOORTGEZET ONDERWIJS  
 

Tijdens het laatste schooljaar van de basisschool staan de ouders voor een 

belangrijke beslissing, namelijk: naar welke school gaat mijn kind na de basisschool. 

Deze keuze zal, naast het advies van de groepsleerkracht ook afhangen van de 

wensen van de ouders en het kind, waarbij vooral aanleg en interesse een rol 

spelen. 

Ter voorbereiding van deze keuze vinden diverse activiteiten plaats. Bij ieder rapport 

ontvangen de ouders een overzicht van alle toetsen die de kinderen in de loop der 

jaren gemaakt hebben. Deze toetsen hebben betrekking op de gebieden: rekenen, 

spelling, technische lezen en begrijpend lezen. Het overzicht geeft geen advies voor 

het voortgezet onderwijs. Bij deze brief worden wel de richtlijnen meegegeven die 

wij hanteren bij het geven van een advies voor het VO, zodat duidelijk is aan welke 

richting binnen het VO gedacht kan worden.  

Aan de hand van de informatie die wij krijgen door analyse van ons 

leerlingvolgsysteem en de ervaring van de leerkrachten van groep 7 en 8 van uw kind 

op het gebied van o.a. leermotivatie, concentratie, interactie, werkhouding en 

gedrag wordt een schooladvies gegeven. Dit advies wordt gegeven in een gesprek 

dat plaats vindt tussen ouders en de leerkracht van groep 8. 

Sinds 2015 doen wij in groep 8 de Centrale Eind Toets van CITO. Deze zal voor alle 

leerlingen plaats vinden op 15 en 16 april. 

De scholen voor voortgezet onderwijs in Delft organiseren uitgebreide 

informatiedagen. Natuurlijk wordt ook in groep 8 zelf ruim aandacht besteed aan de 

schoolkeuze. Er worden ook bezoeken gebracht aan een aantal scholen voor 

voortgezet onderwijs. 

De informatieavond van groep 8 in september zal vooral in het teken staan van de 
overgang naar het voortgezet onderwijs. Uiteraard informeren wij u in de loop van het 

schooljaar over bovengenoemde zaken. 

Na een oriëntatie op de verschillende scholen door ouder en kind, kan de keuze 

gemaakt worden. Voor die aanmelding heeft u naast een aanmeldingsformulier van 

de gekozen school voor Voortgezet Onderwijs ook een formulier van ons nodig. De 

aanmelding bij een school voor voortgezet onderwijs vindt plaats vanaf 7 februari, 

maar moet uiterlijk 14 februari hebben plaatsgevonden.  
De adviesgesprekken zullen in de periode voor de voorjaarsvakantie plaats vinden. 

Daarna volgt op 15 en 16 april 2020 de afname van de Centrale Eind Toets. 

Het kan dat de Cito Eind Toets een hoger VO-niveau adviseert. In dat geval kunt u ons 
vragen om een herziening van het schooladvies. 

 
Er zijn diverse niveaus binnen het voortgezet onderwijs: 

PrO  = Praktijk Onderwijs 

LWOO  = Leerweg Ondersteunend Onderwijs 

VMBO  = Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs, waarbij sprake is van de     

verschillende niveaus VMBO beroeps, kader, gemengde leerweg en 

theoretisch. 

HAVO  = Hoger Algemeen Vormend Onderwijs 

VWO  = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (Atheneum en gymnasium). 
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UITSTROOMPERCENTAGES NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 
 

In de afgelopen 3 jaar hebben wij de volgende adviezen aan schoolverlaters 

gegeven: 

 

Advies schooltype in % 2017 2018 2019 

Praktijkonderwijs 5 5 0 

VMBO-B 19 20 6 

VMBO-K 9 10 16 

VMBO-GL 0 5 6 

VMBO-TL 14 10 0 

VMBO TL-HAVO 5 0 11 

HAVO 24 20 6 

HAVO-VWO 5 25 22 

VWO 19 5 33 
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FINANCIËN  
 

De school krijgt subsidie voor de salarissen van het personeel, de leermiddelen en het 

onderhoud van het gebouw. Het is gebruikelijk dat de scholen een bijdrage aan de 

ouders vragen voor de bekostiging van die zaken die niet onder de subsidie vallen. 

Op onze school kennen we de volgende bijdragen: 

 

Ouderbijdrage 

Via de oudervereniging wordt een ouderbijdrage gevraagd voor de bekostiging van 

de diverse activiteiten, die door de oudervereniging in samenwerking met de school 

georganiseerd worden: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, schoolreisje, 

sportdag e.d. De ouderbijdrage was afgelopen schooljaar voor groep 1 t/m 7 

€42,50 en voor groep 8 €137,00. Deze ouderbijdrage wordt jaarlijks in de 

jaarvergadering vastgesteld. 

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Wanneer ouders wel willen betalen, 

maar niet in staat zijn tot het betalen van de ouderbijdrage kunnen zij contact 

opnemen met de penningmeester van de Vereniging van ouders van de Bonte Pael 

of met de directeur van de school. 

 
Schoolkamp groep 8 

Aan het eind van het schooljaar gaat groep 8 een week op schoolkamp. Het kamp 

kost € 100,00 en is opgenomen in de ouderbijdrage. 

 
De betaling van de ouderbijdrage en het schoolkamp gaat via de oudervereniging: 
IBAN NL85 INGB 0001 6329 40  t.n.v. vereniging van ouders de Bonte Pael 

 
Is uw inkomen niet zo hoog en heeft u schoolgaande kinderen tussen de 
4 en 17 jaar? 

Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen om schoolkosten en schoolspullen mee te 
betalen. De tegemoetkoming loopt vanaf dit jaar via de Delftpas. 

De tegemoetkoming is er voor gezinnen met een gezamenlijk netto inkomen dat 
lager is dan € 1.510,- per maand. Als u hieraan voldoet, kunt u voor € 5,- een 
Delftpas kopen. Uw inwonende kinderen krijgen dan ieder een gratis Delftpas. 

Kinderen van 4 t/m 17 jaar die een gratis Delftpas hebben, krijgen de 
tegemoetkoming op hun pas bijgeschreven. Hiermee kunt u de ouderbijdrage (tot 

max. 50 euro) op school betalen en bij deelnemende winkels schoolspullen 
aanschaffen. Voor meer informatie over de Delftpas en de tegemoetkoming in de 
schoolkosten kunt u terecht op www.delftpas.nl. U kunt ook bij de directie meer 

informatie krijgen over betaling van de ouderbijdrage met een Delftpas. 

 
De Vereniging van ouders van de Bonte Pael heeft ook inkomsten uit: 

kledinginzamelingen (Bags2school); verzamelen van patronen van kopieermachines, 
printers en batterijen.  
U kunt patronen van kopieermachines en printers en batterijen kwijt bij de 

administratie. 

http://www.delftpas.nl/
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Overblijven 

Het overblijven (TSO) wordt georganiseerd onder leiding van onze BSO. Gebruik 

maken van de Tussen Schoolse Opvang kost per dag € 1,75. U ontvangt aan het 

eind van de maand een factuur. Deze kosten voor het overblijven zijn verplicht 

wanneer uw kind gebruik maakt van het overblijven. U geeft uw kind hiervoor zelf 

eten en drinken, geen snoep, mee. De kinderen gebruiken met elkaar de lunch en 

gaan gezellig buiten spelen. 
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VAN  A - Z  IN  HET  KORT  

 

Abonnementen 

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen folders waarmee de ouders 

zich kunnen abonneren. Steeds meer uitgeverijen doen dat tegenwoordig echter 

via hun website. Wilt u een abonnement, kijkt u dan eens op internet bij Malmberg, 

Wolters-Noordhoff en Zwijsen. De betaling gaat direct via de uitgeverijen. 

 

Afwezige leerkrachten 

Onze leerkrachten zijn gelukkig niet veel ziek. Toch kan het wel eens voorkomen dat 

een leerkracht ziek wordt. In eerste instantie wordt geprobeerd of de groep kan 

worden overgenomen door de duo partner of een andere leerkracht van onze 

school. Soms is het noodzakelijk om kinderen over andere groepen te verdelen of 

via een uitzendbureau een voor ons onbekende leerkracht in te huren. Kinderen 

worden alleen naar huis gestuurd wanneer er geen enkele wijze van opvang mogelijk 

is. U zal hierover vooraf geïnformeerd worden.  

 

AVG (privacy wetgeving) 

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

privacywet die geldt in heel Europa. Dankzij de AVG is de bescherming van 

persoonsgegevens in alle landen van de Europese Unie op dezelfde manier 

geregeld.  

Ook scholen verzamelen persoonsgegevens. Binnen de AVG worden school en 

bestuur gezien als ‘verwerkersverantwoordelijke’. Dat betekent dat de school 

bepaalt waarom de school de persoonsgegevens verzamelt, hoe dat gebeurt en 

hoe deze worden verwerkt. Schakelt de school een partij in die namens de school 

iets met persoonsgegevens doet, dan moeten daarover afspraken gemaakt 

worden in een verwerkersovereenkomst, die op bestuursniveau wordt afgesloten.  

Dat geldt b.v. o.a. voor Basispoort (digitale leermiddelengebruik), Snappet 

(digitale verwerking van leerstof),ESIS (leerling administratiesysteem) en Cito 

(leerlingvolgsysteem). Een lijst van leveranciers en bedrijven die 

persoonsgegevens verwerken en waarmee verwerkersovereenkomsten zijn 

afgesloten wordt op bestuursniveau up to date gehouden en is ter inzage bij de 

directie. Het model verwerkersovereenkomst, dat in gebruik is maakt deel uit van 

het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0 (maart 2018), een 

initiatief van o.a. de PO- en de VO-Raad.  

In schooljaar 2018-2019 zijn we  overgegaan naar nummervoorziening voor de 

leerlingen. Daarbij hebben de leerlingen een nummer voor het gebruik van digitale 

leermiddelen gekregen, dat niet meer herleidbaar is tot de naam van de leerling. 

Uiteraard heeft de invoering van de AVG gevolgen voor de wijze waarop de school 

van u gegevens omtrent uw zoon/dochter opvraagt en in sommige gevallen 

incidenteel uw toestemming nodig heeft.  

Wij moeten duidelijk zijn: 

• in het doel, waarvoor wij de gegevens opvragen,  

• in de grondslag waarop de gegevens worden verwerkt 

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

• in de verantwoording naar betrokkenen over het gebruik van hun 

persoonsgegevens 

• in de juistheid en actualiteit van de te verwerken persoonsgegevens.  
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Voor u verandert er in die zin meer dat wij u soms meer moeten vragen, b.v. om 

uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en film). Wij moeten 

dat jaarlijks doen en soms incidenteel om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. 

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

ook bijv. met externe partijen (b.v. uitgeverijen, adviseurs) een 

verwerkersovereenkomst sluiten, zodat we verzekerd zijn van een juiste wijze van 

omgaan met gegevens. Daarnaast zijn er verplichte regels voor het al of niet 

bewaren van uw gegevens.  

Voor u als ouders/verzorgers betekent dit dat, als het gaat over het gebruik van 

uw gegevens, u het recht heeft:  

• op inzage in persoonsgegevens die wij van u en uw kind(eren)  verwerken  

• persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen 

• om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking 

 

Binnen de stichting wordt gewerkt met een handboek voor alle privacyregels. De 

komende maanden zullen aan de hand van dit handboek alle scholen van de juiste 

informatie worden voorzien. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 

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

Laurentius Stichting via tel. 015-2511440. 

 

Begin van de schooltijd 

De aanvangstijden van de school zijn half 9 en kwart over 1. 

De schooldeuren worden 10 minuten voor schooltijd geopend; dus om 10 voor half 

9 en 5 over 1. U bent welkom in de school, maar de aandacht van de leerkracht is 

bedoeld voor de leerlingen. De hoofdingang aan de Bikolaan wordt door de 

kinderen niet gebruikt. In de kleutergroepen en in groep 3 (tot de kerstvakantie) 

kunt u uw kind tot in het klaslokaal begeleiden. In de hogere groepen mag het 

kind in staat geacht worden zelf vanaf de buitendeur naar het eigen lokaal te gaan. 

Wilt u in de kleutergroepen en in groep 3 (tot de kerstvakantie) niet te lang in de 

groep en de gang blijven staan?  Denkt u met name ook aan de jongste kleuters die 
hierdoor mogelijk in het gedrang kunnen komen, de hoeveelheid leerlingen en ouders 

die ook door de gangen moeten en de leerkracht die het overzicht over de groep wil 
behouden en graag op tijd wil beginnen. 

Mocht u met kinderwagen of id. de school ingaan, wilt u die dan in de gang zo 
neerzetten dat anderen er nog door kunnen. 
In verband met mogelijke allergieën bij kinderen zijn honden in school verboden.  

Als u uw kind met de auto naar school brengt of weer ophaalt, wilt u deze dan in 
verband met de veiligheid van de kinderen niet op de Bikolaan tegenover de 

speelplaats of de school parkeren, maar op de parkeerterreinen aan de 
Mandelastraat of de Zaïrestraat. 

 

Bereikbaarheid van de ouders 

Wanneer uw kind tijdens schooltijd ziek wordt, een ongelukje krijgt e.d. is het 

prettig wanneer de leerkracht een van de ouders kan bereiken. Daarom vragen 

wij bij het inschrijven en aan het begin van een nieuw schooljaar naast het gewone 

telefoonnummer van thuis ook de mobiele nummers van beide ouders, zodat wij 

altijd iemand kunnen benaderen. Mocht één van de nummers tussendoor 

veranderen, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren). 
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Eten en drinken in de pauze 

Het is in alle groepen de gewoonte dat de kinderen voor de ochtendpauze iets 

gezonds te eten en/of te drinken meenemen, bij voorkeur een stukje fruit of groente. 

Chocoladekoeken, snoep, chips en koolzuurhoudende dranken zijn niet welkom. U 

kunt zich ook opgeven voor halfvolle melk via de Melkunie. 

Geeft u a.u.b. in de kleutergroepen niet te veel mee. In alle groepen is het handig om 

het eten in een trommeltje voorzien van naam mee te geven. Uw kind kan dan tijdens 

het eten het trommeltje erbij houden, zodat tafel en/of de grond schoon blijven. 

Gezien het milieu geven wij de voorkeur aan bekers i.p.v. pakjes. 

 

Fietsen, stepjes en skateboards 

Wij verzoeken u de kinderen zo min mogelijk met de fiets naar school te sturen. De 

ruimte in de fietsenrekken is beperkt en er bestaat de mogelijkheid van 

beschadigingen tijdens het spelen. Wijs uw kind er op dat het de fiets op slot zet, 

desnoods met een losse ketting om het fietsenrek of de fietsbeugel (dit i.v.m. 

diefstal). 

Er mogen geen fietsen of stepjes in het halletje 
bij de ingangen of in de gangen gezet worden; 
ook geen kleuterfietsjes.  

Wilt u uw kind erop wijzen de fietsen zoveel 
mogelijk in de fietsenrekken te zetten en niet 
ergens los op de speelplaats. Dat komt de 

veiligheid van de spelende kinderen ten goede. 

De fietsen of stepjes die op de speelplaats gestald 
worden, zijn niet via school verzekerd. Verder 

wijzen wij u er op dat het verboden is skateboards en hoverboards mee naar school te 

nemen. 

 
Gezinsvieringen en -catechese in de Adelbertparochie 

In de loop van het schooljaar organiseert de parochie in het kader van de 
gezinscatechese diverse bijeenkomsten. Deze worden gemeld in de INFO. In het 

voorjaar van 2019 kunnen kinderen van groep 4 en ouder hun 1e communie doen. De 

ouders worden daarover apart door de parochie benaderd. De voorbereiding voor 

het feest wordt georganiseerd door de parochie. Dit is geen schoolaangelegenheid. 

 

Hoofdluis 

Omdat hoofdluis een veel voorkomend en moeilijk uitroeibaar euvel is, hebben wij in 

samenwerking met de ouders een apart hoofdluizenprotocol afgesproken. 

Regelmatige controle bij uw kind is gewenst. Mocht uw kind hoofdluis hebben, wilt u 

dat dan zo snel mogelijk aan de groepsleerkracht melden. 

T.b.v. de bestrijding van hoofdluis krijgen alle kinderen een degelijke grote luizentas 
die permanent op school blijft en waarin de kinderen onder schooltijd hun jas doen. 
Iedere twee jaar krijgen alle kinderen een nieuwe tas. Mocht de tas eerder kapot 

gaan, dan kan uw kind een nieuwe tas krijgen. 
Bij de start van het schooljaar worden voor iedere groep ‘luizenouders’ gevraagd. 

Wanneer ‘luizenouders’ zich aanmelden bij een betreffende groep wordt die 

groep gecontroleerd na iedere vakantie. Nieuwe ouders krijgen een instructie hoe 

het ‘luizen pluizen’ het best wordt uitgevoerd en hoe discreet met informatie om 

te gaan. Wanneer er zich geen ouders melden, worden de kinderen niet 

gecontroleerd.  
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De kinderen worden sowieso niet persoonlijk geïnformeerd over het wel of niet 

aantreffen van luizen. Wanneer er bij uw kind luizen zijn aangetroffen, wordt u door 

school telefonisch geïnformeerd. Het is overigens in dat geval niet nodig dat u uw 

kind direct komt ophalen. Wij hopen wel dat u uw kind die dag doeltreffend 

behandelt. Dezelfde ochtend van het ‘luizen pluizen’ ontvangt u per email bericht 

over de controle. Wanneer er in een groep luizen zijn aangetroffen wordt de groep 

na 14 dagen wederom gecontroleerd. Deze controle vindt plaats tot er geen luizen 

meer worden aangetroffen. Dit is echter alleen mogelijk wanneer er ouders zijn die 

dit willen verzorgen. 

 

Informatie aan (gescheiden) ouders 

Ouders bezitten volgens de wet ouderlijk gezag over hun minderjarige kind(eren). 

Volgens diezelfde wet is de school verplicht de ouders op de hoogte te houden van 

de algemene gang van zaken op school en van het functioneren en de vorderingen 

van het kind. Ouders hebben recht van inzage in alle informatie, documenten, 

rapporten, onderzoeksverslagen e.d. over hun kind. De school mag geen informatie 

achterhouden of gegevens zonder toestemming van de ouders aan derden bekend 

maken. 

Wanneer sprake is van gescheiden ouders of voogden, dan is het niet altijd 
vanzelfsprekend dat de informatie bij alle betrokkenen terechtkomt. De wet bepaalt 

in zulke gevallen wie recht heeft op informatie over het kind en in welke gevallen 
de school informatieverstrekking kan weigeren. In het kort komt de wet op het 

volgende neer. 

 
 

Wat verstaat de wet onder een ouder (moeder of vader): 
De moeder van het kind is 

- de vrouw uit wie het kind geboren is; 

- de vrouw die het kind heeft geadopteerd. 

De vader van het kind is 

- de man die het kind heeft erkend of geadopteerd; 

- de echtgenoot van de moeder, als de moeder met hem getrouwd is op het 

moment dat het kind geboren is. 

- de man die door de rechter is aangewezen als de vader. 

Dat houdt dus in dat de “wettelijke” ouder niet altijd dezelfde persoon hoeft te zijn als 

de “biologische” ouder. 

Van een voogd is sprake als beide ouders overleden zijn of niet in staat zijn om het 

ouderlijk gezag te hebben over het kind. Een voogd is altijd een niet-ouder. Hij/zij is 

door de rechter aangewezen om gezag over het kind te hebben. Een voogd heeft 

dezelfde rechten en plichten als een ouder met ouderlijk gezag. 

De ouders (moeder en vader) en de voogd hebben allen recht op informatie over 

de school en over het kind. Wanneer de rechter bij een echtscheiding het ouderlijk 

gezag bijv. aan de moeder heeft gegeven, dan blijft de vader zijn recht op 

informatie toch behouden, ook al maakt de moeder daar bezwaar tegen. De vader 

kan dus altijd bij de school om informatie over zijn kind vragen. De school mag dit niet 

weigeren, zelfs niet als de vader nooit meer contact heeft met zijn kind. De rechter 

kan de informatieplicht aan de vader echter wel veranderen. 

In de meeste gevallen geeft de school de informatie, brieven, rapporten e.d. aan 

de ouder of de voogd bij wie het kind in huis woont. In het eerste geval is het de 

bedoeling dat de ouder die de informatie ontvangt de andere ouder op de hoogte 
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brengt van de informatie. Wanneer de ouder bij wie het kind woont dit niet doet, 

dan kan de andere ouder aan de school vragen om rechtstreeks geïnformeerd te 

worden. 

In 2 gevallen is de school niet verplicht om informatie te geven aan de ouder die 

niet het gezag heeft, 

- De school geeft de informatie niet, wanneer dit in strijd is met de belangen van 
het kind. Als de ouder hiertegen bezwaar maakt, kan deze naar de 

klachtencommissie van de school of naar de rechter stappen. 

- De rechter heeft bepaald dat de betreffende ouder geen recht heeft op 

informatie. De ouder bij wie het kind woont doet er goed aan dit aan de school 
te melden. De school heeft recht op inzage in het gerechtelijke vonnis. 

 

JeugdGezondheidsZorg Zuid-Holland West (geschreven door de JGZ) 
Opgroeien en opvoeden gaat gelukkig meestal goed en zonder problemen. Toch 

gaat het niet altijd vanzelf. Alle ouders hebben wel eens vragen over de 
ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. JGZ ondersteunt ouders bij hun 
alledaagse zorg. En we geven op de juiste momenten vaccinaties die beschermen 

tegen ziekten. De diensten van JGZ zijn gratis, met uitzondering van sommige 
cursussen en themabijeenkomsten. 

 
Voor kleine en grote kinderen 

JGZ gaat voor blije en gezonde kinderen. Ons werk is erop gericht om tijdig 

eventuele gezondheidsproblemen op te sporen. Tot de leeftijd van vier jaar bent u 

regelmatig met uw kind bij ons op het consultatiebureau geweest. Nu uw kind op de 

basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en 

ontwikkeling van uw kind volgen. 

 
Gezondheidsonderzoek groep 2 

In groep 2 wordt uw kind uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Net als bij 

de vorige bezoeken wordt uw kind eerst gemeten en gewogen. Er wordt een 

ogentest en een gehooronderzoek gedaan. Daarna voert de jeugdarts een 

lichamelijk onderzoek uit, waarbij onder meer gekeken wordt naar de houding en de 

motoriek. De jeugdarts gaat met u in gesprek over de gezondheid en de 

opvoeding. Heeft u vragen of zorgen, aarzel dan niet om die te bespreken. 

 
Spraak-taalonderzoek 

Een kleuter maakt al goede, eenvoudige zinnen. Rond vijf jaar maakt hij langere 
zinnen met ‘want’ of ‘maar’. Een goed moment om te kijken hoe het met de 

taalontwikkeling gaat. Onze logopedisten doen onderzoek om te achterhalen of 

een kind problemen heeft met spreken, luisteren, taal, stem of mondgedrag. Dit 

onderzoek wordt niet bij elk kind gedaan. Het gebeurt alleen als u of de leerkracht 

aangeeft dat er vragen of zorgen zijn over de taal- en spraakontwikkeling. U krijgt 

hier vooraf informatie over. 

 
Gezondheidsonderzoek groep 7 

In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een gezondheid les in de klas. De 

les gaat onder meer over voeding, puberteit en pesten. De jeugdverpleegkundige 

voert daarna met uw kind een gesprek over dingen die uw kind bezighouden. Zit uw 

kind in groep 7, dan ontvangt u in de loop van het schooljaar een brief over dit 

onderzoek. 
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Preventie via vaccinatie 

Uw kind krijgt vaccinaties bij 4 en 9 jaar. Het is een herhaling van eerdere vaccinaties 

en belangrijk omdat uw kind pas helemaal is beschermd tegen bepaalde 

infectieziekten als het alle prikken heeft gehad. U krijgt hiervoor een uitnodiging 

thuisgestuurd. 

Meisjes van 12 jaar krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen 

baarmoederhalskanker. 

 

Opvoedinformatie 

Kinderen worden niet met een gebruiksaanwijzing geboren. Het is dus logisch dat u 
af en toe op zoek bent naar bruikbare informatie of advies bij problemen. Kijk dan 

eens op onze website www.jgzzhw.nl. 

Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? 

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 - 054 99 99 of via 

info@jgzzhw.nl. 

http://www.jgzzhw.nl/
mailto:info@jgzzhw.nl
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Klachtenregeling 

Hoewel wij als school proberen zo goed en zo zorgvuldig mogelijk met uw kind om te 

gaan, kan het toch zijn dat u om welke reden dan ook niet tevreden bent. Wij 

adviseren u om in zo’n geval met ons daarover te praten. 
Uw klacht wordt altijd serieus genomen en vertrouwelijk behandeld! 
 

In eerste instantie is het de bedoeling dat u met uw klacht naar de leerkracht van uw 

kind gaat. Deze is in bijna alle gevallen de aangewezen persoon die u tekst en uitleg 

kan geven en samen met u naar een oplossing kan zoeken. 

Ouders en leerlingen kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of 

het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Naast ouders en 

leerlingen kan een ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap klachten 

indienen. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de 

kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd 

gezag en de school op eenvoudige wijze signalen, die hen kunnen ondersteunen bij 

het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. 

De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens 

anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in 

de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en 

schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op 

de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar 

tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de 

klachtenregeling. 

De contactpersoon van de school is het eerste aanspreekpunt bij klachten en 

verwijst de klager naar de juiste persoon of instantie of naar de vertrouwenspersoon. 

De vertrouwenspersoon gaat na of een oplossing kan worden bereikt en gaat na of 

de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur of de 

Landelijke Klachtencommissie en begeleidt de klager zo nodig in deze procedure. 

Ook kan de vertrouwenspersoon indien nodig verwijzen naar andere instanties. 

Contact- en vertrouwenspersoon hebben geheimhoudingsplicht. 

Een ingediende klacht wordt altijd gecommuniceerd met het College van Bestuur. De 

directie van de school zal ook de MR over de –geanonimiseerde- klacht informeren. 

Na het indienen van een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie kan de 

commissie besluiten tot het terugsturen van de klacht naar het bestuur. Ook kan de 

commissie besluiten tot een mediationtraject tussen klager en aangeklaagde. Als de 

klacht door de commissie wordt afgehandeld volgt een hoorzitting waarbij beide 

partijen in aanwezigheid van elkaar worden gehoord en volgt een advies m.b.t. de 

gegrondheid van de klacht en volgen eventuele aanbevelingen over te treffen 

maatregelen. 

 

Een exemplaar van de klachtenregeling is te vinden op de website van de stichting 

(www.laurentiusstichting.nl) 

De Landelijke Klachtencommissie hanteert een eigen reglement. Dit is te vinden op 
www.onderwijsgeschillen.nl. 

 
Achterin deze gids vindt u bij ‘adressen en telefoonnummers’ de gegevens van 
contactpersonen en de vertrouwenspersoon van de school. 

http://www.laurentiusstichting.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Laurentius Stichting 
 

 
De stichting waar onze school toe behoort is de 
Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs. 

De heilige Laurentius van Rome was een diaken, die in 
het jaar 258 de marteldood is gestorven. Hij is de 

patroon van het bisdom Rotterdam. Als diaken had hij de 
taak de heilige boeken in bewaring te houden. Daardoor 
is hij onder andere patroon geworden van mensen met 

een beroep dat met boeken te maken heeft: bibliothecarissen, archivarissen, 
rechtsgeleerden, boekhouders, maar ook leraren, scholieren en studenten. 

 
Gezien vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid stelt de Laurentius Stichting zich 

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

woonachtige leerplichtige leerlingen kwalitatief goed onderwijs aan te bieden en te 

geven. 

De Laurentius Stichting acht het van groot belang dat verweven met haar 

maatschappelijke taak een blijvende oriëntatie plaatsvindt op de waarden, die 

gevonden worden in de katholieke traditie en in de gemeenschap van de katholieke 

kerk. Op de scholen zelf zijn in dit opzicht het vak godsdienst/levensbeschouwing 

alsmede de plaatsing van een aantal religieuze rituelen op de week- en 

jaarprogramma’s belangrijke elementen. 

De Laurentius Stichting streeft er naar om bij de beleidskeuzes de aspecten van 

gemeenschapsvorming en onderlinge solidariteit bewust te betrekken. Door middel 

van dit streven wil de Laurentius Stichting een bijdrage leveren aan een aangename, 

onderling veilige en opbouwende leef- en werkomgeving voor zowel haar doelgroep 

als haar medewerkers. De visie en missie van de Laurentius Stichting zijn verwoord 

in het volgende gedicht:   

Ik groei en ik bloei  

Op mijn eigen manier  

Met oog voor de ander  

En met veel plezier  

Ik sta klaar om te delen  

Wat ik weet, wat ik kan  

En als ik iets nieuws ontdek  

Help jij me dan? 

 

De kernwaarden van de Laurentiusstichting zijn: 

- Samen  - Toekomstgericht  - Vrijheid 

- Groei  - Eigenaarschap  - Verantwoordelijkheid 

- Plezier  - Openheid   - Eigenheid 

 

Het afgelopen anderhalve jaar is gesproken met alle betrokkenen binnen en buiten 

de Laurentiusstichting. Door verschillende coöperatieve werkvormen met 

leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolleiders zijn er karakteristieken 

geformuleerd op de 6 domeinen van de stichting. In onderstaand figuur is 

weergegeven wat de ambities en kaders zijn vanuit de Laurentiusstichting. Op 

http://www.laurentiusstichting.nl/skb/ kunt u het hele strategisch beleidsplan van 

onze stichting bekijken.   

http://www.laurentiusstichting.nl/skb/
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Zo draagt ons onderwijs bij aan de menselijke ontwikkeling van leerlingen, 

medewerkers  en ouders in de lokale en brede maatschappelijke context waar de 

scholen zich in bevinden. 

 

Onder het bevoegd gezag van de Laurentius Stichting ressorteren 27 scholen voor 

primair onderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor 

praktijkonderwijs. Het aantal leerlingen van de bij de stichting aangesloten scholen is 

ruim 9000 en er werken zo’n 850 medewerkers. 

De dagelijkse bestuursverantwoordelijkheid is in handen van het College van 

Bestuur, bestaande uit twee leden waarvan de voorzitter, Mw. S. Schenning 

eindverantwoordelijk is. Ondersteuning vindt plaats door stafmedewerkers op het 

gebied van identiteit, personeel, huisvesting, ICT, facilitair en onderwijs. De Raad van 

Toezicht, bestaande uit vijf leden, oefent het toezicht uit op de organisatie. 
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Leerlinggegevens 

De school houdt van iedere leerling een dossier bij, waarin alle belangrijke gegevens 
over leerling en ouders/verzorgers bewaard worden. 

Op dit dossier is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. 

Dat wil zeggen, dat de gegevens alleen ingezien mogen worden door het 

schoolpersoneel en daartoe bevoegde personen, zoals onderwijsinspecteur en 

leerplichtambtenaar. Deze mogen de gegevens niet zonder toestemming van de 

ouders aan derden verstrekken. 

 

Het dossier (kopieën van documenten en computerbestanden) bestaat uit: 
aanmeldformulier; 

kopieën van schoolrapporten;  

kleuterobservatielijsten en voortgangsverslagen;  

resultaten van toetsen; 

kopieën van onderzoekverslagen van speciaal onderwijs, 
onderwijsadviesdienst, psychologen e.d.; 

verlofaanvragen en absentenregistratie; 

onderwijskundig rapport indien de leerling afkomstig is van een andere 
basisschool of tussentijds naar een andere basisschool gaat; 

onderwijskundig rapport bij de overgang naar het voortgezet onderwijs; 
verslagen van gesprekken met ouders (bijv. rapportenavonden); 

alle andere informatie die van belang is voor een goede begeleiding van de 

leerling. 

De basisschool is verplicht de leerling gegevens 5 jaar na uitschrijving te bewaren. 

Ouders hebben recht van inzage in alle bovengenoemde gegevens. 

 
Leerplicht & verlof 

Vanaf de dag dat uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Het is dan nog 

niet verplicht elke dag naar school te gaan. Wilt u voor uw kind een vrije dag, dan 

dient u dit te melden aan de groepsleerkracht. Wij adviseren u uw kind niet te veel 

thuis te houden. Omdat de kinderen nog niet leerplichtig zijn, kunnen de ouders 

kiezen om buiten de gebruikelijke schoolvakanties op vakantie te gaan. U zult wel 

begrijpen dat het niet verstandig is om daar - gezien de daardoor gemiste 

schooldagen - veel gebruik van te maken. 

Als uw kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig en MOET het naar de basisschool. Als ouder 
mag u uw kind dus niet meer thuis houden wanneer u dat wilt. 

Tot de dag dat uw kind 6 jaar wordt, kan gebruik gemaakt worden van een speciale 

verlofregeling. Ouders mogen een 5-jarige ten hoogste 10 uur (= 2 dagen) per week 

thuis houden. Dit moet van te voren bij de schoolleiding aangevraagd worden (dus 

niet bij de betreffende groepsleerkracht). Bovengenoemde dagen gelden per 

week. Zij mogen niet opgespaard worden om b.v. aan het eind van het schooljaar 

eerder op vakantie te gaan. Voor 5-jarige kinderen zijn ook de hierna vermelde 

regelingen van toepassing. 

Vanaf de dag dat uw kind 6 jaar is geworden, is het GEHEEL leerplichtig. U mag uw 
kind dan uitsluitend thuis houden als 

het ziek is of huisarts, tandarts, specialist of id. moet bezoeken; in zo'n geval 
dient u dit aan school te melden, 

de schoolleiding toestemming heeft gegeven voor verlof (kort verlof of 
vakantieverlof). 
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Kort verlof kan gegeven worden in de volgende gevallen:  
verhuizing, 

huwelijk en overlijden van 

familieleden, ernstige ziekte van 

ouders, 

ambts/huwelijksjubilea van ouders en 
grootouders, religieuze feest/gedenkdagen, 

 
Geen verlof wordt gegeven voor: 

bezoeken/deelnemen aan sportevenementen, concerten, tentoonstellingen, 
pretparken e.d. 

het eerder met vakantie gaan of later terug komen, bijvoorbeeld omdat u 

meerijdt met anderen, de huur van het huisje al op vrijdag in gaat of om de 

drukte te vermijden. 

 
Van vakantieverlof is sprake wanneer het gaat om een periode van 1 week of 
langer. 

Alleen in de volgende gevallen wordt verlof verleend: 

Een ouder/verzorger kan als werknemer of zelfstandige in verband met 

zijn/haar werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie. (Daartoe dient de 

werkgeversverklaring aan de achterzijde het formulier voor verlofaanvraag 

ingevuld te worden) 

Een ouder/verzorger kan in verband met werkomstandigheden tenminste 1 jaar 

niet thuis komen; het kind kan die ouder slechts buiten de vakanties bezoeken. 

Op grond van medische of sociale redenen is een vakantie buiten de 

schoolvakanties noodzakelijk. (Een verklaring van arts of maatschappelijk werker 

moet overlegd worden). 

Een gezin wint (b.v. bij een prijsvraag, loterij of quiz) een vakantie die buiten 

de schoolvakanties valt. (Hiervan dient een bewijs te worden getoond). 

Er wordt géén toestemming gegeven voor een tweede vakantie of 

wintersportvakantie, een goedkopere vakantie buiten het hoogseizoen, of een door 

anderen aangeboden vakantie. 

 
Vakantieverlof 

kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend, 

wordt in principe alleen toegestaan in een aansluitende periode voorafgaande 

aan de zomervakantie (dus niet na de vakantie). 

Is het verlof langer dan 10 schooldagen, dan is eerst toestemming nodig van de 

leerplichtambtenaar. 

 
Wij verzoeken u eerst bij de school vakantieverlof aan te vragen, voordat u uw 

vakantie definitief bij de reisorganisatie vastlegt. U doet er verstandig aan eerst 

goede nota te nemen van het vakantierooster. Wanneer kinderen zonder 

toestemming van de schooldirectie de school niet bezoeken, dan wordt dit 

genoteerd als ongeoorloofd verzuim. De school is verplicht dit aan de 

leerplichtambtenaar van de gemeente Delft te melden. 

Hoe vraagt u verlof aan 

Verlofaanvragen dient u minstens 2 maanden van te voren - uiteraard met 
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uitzondering van urgentie gevallen - schriftelijk te richten aan de directeur. 

Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar. 

De aanvragen worden vertrouwelijk behandeld en beoordeeld volgens 

bovengenoemde richtlijnen van de leerplichtinspectie. In twijfelgevallen neemt de 

school contact op met de leerplichtambtenaar van Delft. 

 
Bezwaarschrift 

Indien het verlof niet wordt toegekend, dan kunt u volgens de Algemene Wet 

Bestuursrecht binnen 6 weken na de afwijzing bezwaar indienen bij de directeur (voor 

verlof t/m 10 dagen) of bij de leerplichtambtenaar (verlof van meer dan 10 dagen). 

 
Als een leerling niet op school verschijnt, moet de school actie ondernemen naar 
de leerling (en zijn ouders). Een school moet het verzuim melden bij de gemeente. 

Om ongeoorloofd verzuim deugdelijk te administreren heeft elke school een 
registratiesysteem nodig. De inspectie verwacht van scholen dat zij een goed 

werkend systeem hanteren waarmee zij aan de wettelijke meldingsplicht kunnen 
voldoen. De inspectie ziet hierop toe. 
Met betrekking tot het melden van ongeoorloofd verzuim gelden de volgende 

wettelijke eisen: 
 Ongeoorloofde afwezigheid van 16 uren les- of praktijktijd in een periode van 

4 aaneengesloten lesweken moet gemeld worden bij de gemeente. Vakanties 
tellen niet mee als lesweek. 

 De school meldt de ongeoorloofde afwezigheid onverwijld (binnen 5 
werkdagen) na het overschrijden van de grens van 16 uur. 

 Na het overschrijden van de 16 uur begint een nieuwe periode van 4 weken. 

Na de eerste 16 uur ongeoorloofde afwezigheid dient een vervolgmelding 
gedaan te worden zodra er binnen een periode van vier weken wederom 16 

uur ongeoorloofd verzuim is opgebouwd. De school dient te melden, ongeacht 
of er een actie vanuit school of leerplichtambtenaar loopt. 

 

Mobiele telefoons en andere devices 

We hebben regels opgesteld over het meenemen van mobiele telefoons, iPads, mp3 

spelers e.d. naar school. 

De regels zijn als volgt: 

Het is kinderen toegestaan om een mobiele telefoon mee naar school te nemen, 
doch alleen als dat noodzakelijk is. 

Bij binnenkomst in school wordt de telefoon bij de buitendeur uitgezet. In de 

klas wordt de telefoon vervolgens ingeleverd bij de leerkracht. 

Bij het einde van de schooltijd krijgen de kinderen hun telefoon weer terug. 
Kinderen mogen hun telefoon weer aanzetten als zij de school verlaten. 

Het gebruik van de telefoon in school mag in noodzakelijke gevallen alleen met 
toestemming van de leerkracht. 

Wanneer bovenstaande regels overtreden worden, dan wordt de telefoon in   

beslag genomen en neemt de groepsleerkracht contact op met de ouders. De   

regels gelden voor alle groepen. 

Voor de duidelijkheid melden wij dat de school niet aansprakelijk is voor eventueel 

zoekgeraakte telefoons e.d.. Het meegeven van de telefoon is een eigen keus van 

de ouders. Uiteraard zal de leerkracht in alle gevallen wel zo zorgvuldig mogelijk 

omgaan met de ingeleverde materialen. 
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Overblijven en kinderopvang 

De school biedt via Stichting IKC de Bonte 

Pael de mogelijkheid tot overblijven 

(Tussen Schoolse Opvang). Hoewel het 

overblijven in principe alleen bestemd is 

voor die kinderen die om reden van 

huiselijke omstandigheden niet thuis 

kunnen eten (werkende ouders, grote 

afstand school-huis, eenoudergezin e.d.) 

kan iedereen ongeacht de reden van het 

overblijven gebruik maken. Wanneer uw 

kind overblijft, dan meldt uw kind dit ‘s 

morgens aan de groepsleerkracht. De kosten van het overblijven bedragen € 1,75 

per dag. U krijgt hiervoor aan het eind van de maand een factuur. U kunt ook een 

formulier invullen waarmee u toestemming geeft voor automatische incasso. De 

inkomsten worden besteed aan het salaris van de pedagogisch medewerksters, 

een onkostenvergoeding voor de overblijfmoeders, speelgoed, creatief materiaal 

e.d. voor de overblijvende kinderen.  

Het overblijven vindt plaats in de school. Het uur overblijven wordt verdeeld over een 

half uur eten en een half uur buiten spelen. 

Elke morgen geven de groepsleerkrachten op een lijst aan welke kinderen uit hun 

groep die dag overblijven. Aan de hand van deze lijsten controleren de 

overblijfkrachten de aanwezige kinderen. Kinderen die aangemeld zijn om over te 

blijven, gaan niet zonder toestemming van de ouders met een ander kind mee naar 

huis. Ouders zorgen zelf voor eten en drinken voor de overblijvende kinderen. Via de 

Melkunie kan men zich op halfvolle melk abonneren. Ouders worden verzocht om de 

overblijvende kinderen geen snoep mee te geven. Alle kinderen krijgen na de 

lunch een stukje groente of fruit van de overblijfkracht. Tijdens het spelen is 

spelmateriaal voor de kinderen beschikbaar en er wordt met regelmaat een 

activiteit georganiseerd. 

 

Gedurende het overblijven gelden de algemene gedragsregels van De Bonte Pael. 

Wij hanteren daarbij ook de kanjerafspraken zoals de kinderen die van hun 

leerkracht aangeleerd krijgen. Ons uitgangspunt hierbij is dat positief gedrag 

wordt benoemd. 

Het overblijven is een opvang in de vrije tijd van de kinderen. Niet alle kinderen 

zijn even goed in staat om juist om te gaan met de vrijheid van dat moment, de 

prikkels die ontstaan door wisseling van leiding en de drukte in de ruimte.  

 

Het niet kunnen omgaan met bepaalde prikkels veroorzaakt soms bij een kind 

grensoverschrijdend gedrag. Dit kan zich uiten in agressief gedrag naar 

medeleerlingen, het bewust overschrijden van de regels of uitermate onbeleefd 

gedrag naar de vrijwilligers. Dit gedrag vraagt om een reflectie met het kind om 

te voorkomen dat dit gedrag zich herhaalt. Daarom gaat na een dergelijk negatief 

gedrag de overblijfvrijwilliger in gesprek met het kind en volgt er een mondelinge 

waarschuwing. Helaas gebeurt het soms dat het kind zich vervolgens weer niet 

aan de regels kan houden. Dan hanteren we het systeem met gele en rode 

kaarten. 
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We hanteren de volgende stappen wanneer er sprake is van grensoverschrijdend 

gedrag: 

• De vrijwilliger gaat in gesprek met het kind en geeft een serieuze 

waarschuwing. Zij legt hierbij uit dat dit gedrag bij herhaling een gele kaart 

oplevert. Indien nodig wordt er ook een time-out gegeven. Dit houdt in dat het 

kind voor 5 min. naar een rustige plek gaat. De vrijwilliger gaat hierna opnieuw in 

gesprek om te kunnen beoordelen of het kind begrepen heeft waarom hij/zij een 

waarschuwing heeft gehad. 

• Bij herhaling van het gedrag wordt een gele kaart uitgedeeld. Dit gebeurt in 

overleg met de aanwezige pedagogisch medewerkster. De pedagogisch 

medewerkster gaat na het geven van de kaart in gesprek met het kind. 

• De leerkracht en een directielid van de school worden hierover in het kort 

geïnformeerd. 

• De pedagogisch medewerkster informeert ouders telefonisch over het uitdelen 

van de gele kaart. 

• Er gaat eveneens een briefje mee naar huis. Het briefje zien wij graag 

ondertekend door een van de ouders z.s.m. en uiterlijk de volgende overblijfbeurt 

retour. Het is de bedoeling dat het briefje door het kind bij een van de pedagogisch 

medewerksters of vrijwilligers ingeleverd wordt. Op dat moment kan er namelijk 

nogmaals besproken worden hoe wij ons tijdens het overblijven gedragen. Het 

gebeuren is dan afgehandeld. Wij gaan er dan vanuit dat het grensoverschrijdend 

gedrag zich niet meer herhaalt. 

• Helaas zijn er situaties waarbij bovenstaand niet voldoende is. Dan herhaalt 

het stappenplan zich. Het kan dus voorkomen dat er wederom een gele kaart 

uitgedeeld moet worden.  

• Na 2 gele kaarten wordt bij het volgende wangedrag een rode kaart gegeven. 

Bij een rode kaart wordt met ingang van de volgende dag het overblijven voor een 

week ontzegd. De rode kaart zal u als ouder wellicht overvallen. U en het kind zijn 

hier wel enigszins op voorbereid doordat er al twee gele kaarten zijn uitgedeeld.  

• Acht weken na de datum waarop een gele kaart werd geregistreerd (vakanties 

niet meegerekend), vervalt de kaart. 

• In bijzondere gevallen kan er een uitzondering gemaakt worden en kan er een 

gele of rode kaart uitgedeeld worden zonder waarschuwing vooraf. Het gaat dan 

om voor kinderen extreem agressief gedrag. 

We hopen dat deze aanpak de kinderen stimuleert om het juiste gedrag te 

vertonen. 

Stichting IKC de Bonte Pael biedt naast de TSO ook opvang voor en na schooltijd. U 

kunt van 7.00 tot 8.30 terecht voor de voorschoolse opvang en na schooltijd is er 

opvang van 15.15 tot 18.30. Op onze website vindt u onder het kopje Kinderopvang 

IKC alle informatie. Loopt u gerust eens langs onze huiskamer! 

 

Rookverbod 

Het anti-rookbeleid van onze school luidt als volgt: 

In het schoolgebouw is het verboden te roken. Dit rookverbod geldt ook in de 
pauzes, vóór en na schooltijd, tijdens vakanties/vrije dagen en als de gebouwen 

door derden worden gebruikt. 

Het roken van alternatieven zoals e-sigaret of shisha-pen is ook niet toegestaan. 

Bij de toegangsdeuren van de school staat duidelijk zichtbaar aangegeven dat 

roken niet is toegestaan. 
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Personeelsleden, leerlingen, ouders en bezoekers die zich niet houden aan het 

rookverbod worden hierop aangesproken. Dat geldt voor alle in dit anti- 
rookbeleid genoemde regels. Deze plicht ligt bij ieder individu afzonderlijk. 

In de school worden geen tabaksartikelen verkocht of publicaties opgehangen 
die het roken stimuleren. 

Het schoolgebouw beschikt niet over een permanente rookruimte voor rokend 

personeel. 

Op de speelplaats wordt niet gerookt van een kwartier vóór schooltijd tot 

een kwartier na schooltijd en tijdens het overblijven tussen de middag. Met 

ingang van 1 januari 2020 wordt er helemaal niet meer gerookt op het 

schoolplein en het sportveld. Deze regel geldt voor iedereen, dus ook voor 

ouders die op speelplaats zijn. Bij activiteiten buiten het schoolterrein (bijv. 

schoolreis, excursies, schoolkamp e.d.) wordt niet in het zicht van kinderen 

gerookt. 

In de groepen 7 en 8 is gezond gedrag en rookpreventie een onderdeel van 

het lesprogramma. 

 
Scholierenongevallenverzekering 

Via school zijn alle kinderen verzekerd tegen ongevallen onder schooltijd, tijdens 
excursies, schoolreisje en tijdens het schoolkamp van groep 8. Het is goed u te 

melden dat bovengenoemde verzekering alleen dan uitkeert, als de eigen 

verzekering niet (alles) vergoedt. De schade moet boven de bedragen. Het 

schoolbestuur heeft voor leerkrachten en hulpouders (bv. bij het overblijven) een 

beperkte w.a.-verzekering afgesloten. Indien ouders door onder schooltijd gebeurde 

ongelukken kosten moeten maken, dan kunnen zij dit verhalen op de school. Let u er 

wel op dat deze verzekering niet bedoeld is voor zoekgeraakte of door andere 

kinderen vernielde eigendommen van uw kinderen. De w.a.-verzekering keert alleen 

uit als er sprake is van nalatigheid van de school en het voorval redelijkerwijs 

voorkomen had kunnen worden. 

Eigendommen van kinderen die meegenomen worden naar school (zoals bijv. 
fietsen, brillen, schooltassen, kleding, rollerskaters e.d.) zijn niet via school verzekerd. 

 

Schoolbenodigdheden 

Het is de bedoeling, dat de kinderen in het bezit zijn van de volgende schoolspullen. 

gymnastiek - kleutergroepen: gymschoenen (zonder veters) en gymkleding 

- vanaf gr 3: gymkleding, gymschoenen. 
vanaf groep 1/2: - 23 gaats multomap 

vanaf groep 3: - etui voor pennen, potloden e.d. (bureaustandaard is niet 
toegestaan) 

- set dunne viltstiften, 

vanaf groep 4: - rode balpen, 

vanaf groep 5: -grote multomap, 23-rings met tabbladen 

vanaf groep 6: -schooltas en mapje i.v.m. het heen en weer nemen van huiswerk 
vanaf groep 7: -schoolagenda 

Van school krijgen de kinderen een schoolvulpen (de eerste in groep 4 en een 

nieuwe in groep 6), kleurpotloden, gum, potlood, vulpenpatronen, multovullingen, 
liniaal en een puntenslijper. De kinderen mogen ook eigen spullen gebruiken. 
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Schoolfotograaf 

Ieder schooljaar worden er schoolfoto’s 

gemaakt. Het fotograferen van de individuele 

kinderen (ook broertjes en zusjes bij elkaar) 

en de groepen wordt verzorgd door 

Fotobureau Jense & de Ruiter. Wij wijzen u erop 

dat u niet verplicht bent de foto’s te kopen. Dat 

geldt zowel voor de individuele als de 

groepsfoto’s.  

 

Schoolkamp 

groep 8 
Aan het eind van het schooljaar gaan de kinderen 
van groep 8 traditiegetrouw op schoolkamp. De 

kosten van deze week komen voor rekening van de 
ouders. 

Het is gebruikelijk dat alle 8e-groepers deelnemen 
aan het kamp. Het kan echter om welke reden dan 
ook gebeuren dat ouders of school besluiten dat het 

kind (een deel van de week) niet mee gaat. Een 
dergelijk besluit vindt uiteraard plaats na goed overleg met de ouders. Wanneer 

het kind niet deelneemt aan de kampweek, blijft de leerplichtwet van toepassing. 
Dat houdt in dat de betreffende leerling op de gebruikelijke schooltijden op school 

aanwezig dient te zijn en de lessen in de andere groep volgt. Mocht de leerling niet 
op school verschijnen, dan wordt dit aangemerkt als ongeoorloofd verzuim en is de 
school verplicht dit aan de leerplichtambtenaar van Delft te melden. 

 

Schoolmelk 

Op onze school bestaat de gelegenheid om schoolmelk te drinken. Door middel van 
een aanmeldingsformulier of via www.schoolmelk.nl 

kunt u uw kind opgeven voor het drinken van deze schoolmelk, die geleverd wordt 

door de Melkunie. Uw kind krijgt dan elke dag op school een kwart liter halfvolle 

melk. De betaling gaat buiten school om. U betaalt direct aan de Melkunie. De melk 

wordt twee maal per week op school afgeleverd en in een koelkist bewaard. 
U mag i.p.v. schoolmelk uw kind ook zelf iets te drinken meegeven. 

Voor de kinderen die iedere dag overblijven kunt u zich ook nog apart voor 
overblijfmelk opgeven. 

 
Sponsoring 

Zoals reeds gemeld onder “FINANCIËN” ontvangt de school inkomsten van de 

overheid voor de salarissen van de leerkrachten, de leermiddelen en het onderhoud 

van het schoolgebouw. Aan de ouders vragen wij naast de verplichte uitgaven voor 

het schoolkamp in groep 8 en het overblijven een vrijwillige bijdrage voor het 

bekostigen van een aantal extra activiteiten. 

Wij onderschrijven het sponsorconvenant voor het primair onderwijs. Hierin staat 

o.a. omschreven dat in lesmaterialen geen reclame mag voorkomen en 

sponsoring een gezonde leefstijl dient aan te moedigen. 

 

 

http://www.schoolmelk.nl/
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Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. 

In principe zijn alle kinderen op onze school van harte welkom. Om voor toelating in 

aanmerking te komen dienen ouders/verzorgers een formulier ‘verzoek tot 

inschrijving’ volledig in te vullen. Het inleveren ervan betekent niet dat het kind 

automatisch is geplaatst. In het geval van wisseling van school winnen wij informatie 

in bij de vorige basisschool om een beeld te krijgen van de nieuwe leerling. De 

“oude” basisschool is verplicht een z.g. onderwijskundig rapport naar de “nieuwe” 

school te sturen. De nieuwe leerling wordt pas ingeschreven als dit onderwijskundig 

rapport door ons is ontvangen. Wanneer de ouders de directie toestemming 

weigeren om contact op te nemen met de vorige school, zal de leerling niet worden 

toegelaten. Het is mogelijk dat wij de ouders adviseren een andere basisschool te 

zoeken, omdat de Bonte Pael niet de juiste school is voor hun kind. Soms kan er 

sprake zijn van een voorwaardelijke toelating. Dit kan te maken hebben met het 

opvragen van het onderwijskundig rapport van de voorgaande school of van de 

peuterspeelzaal. Toelating van leerlingen zal nooit afhankelijk gesteld worden van 

een geldelijke bijdrage. Over toelating van een leerling met een specifieke 

zorgvraag wordt binnen 10 weken na aanmelding besloten. In bijzondere gevallen 

kunnen leerlingen tijdelijk op de school als gast leerling verblijven. 

Zit de leerling op onze school dan gelden de school- en huisregels waar de leerling 

zich aan moet houden. Bij herhaald wangedrag kan het voorkomen dat de school 

na overleg met het College van Bestuur het voornemen heeft over te gaan tot 

schorsing en/of verwijdering. Dit kan alleen na overleg met de ouders en de 

leerkracht van betrokken leerling. Het College van Bestuur neemt op voordracht van 

de directie een besluit de leerling voor een bepaalde tijd (ten hoogste een week) te 

schorsen. De school blijft gedurende de schorsingsperiode verantwoordelijk voor het 

onderwijs aan de leerling. Na de periode van schorsing wordt de leerling weer 

toegelaten en worden duidelijke afspraken ter verbetering tussen school, ouders en 

leerling gemaakt. 

Soms doet er zich een situatie voor waarbij een leerling onevenredig veel aan 

begeleiding en aandacht vraagt, dat mogelijk ten koste gaat van de overige 

leerlingen. Verwijdering kan dan overwogen worden.  

Situaties als een vertrouwensbreuk tussen ouders en school of de twijfel of de leerling 

wel geschikt is voor het basisonderwijs kunnen eveneens aanleiding zijn voor de 

directie van de school het bestuur te adviseren tot verwijdering van de leerling. 

Verwijdering is gebonden aan wettelijke voorschriften: ouders moeten zijn gehoord, 

door de school moet aantoonbaar gezocht worden naar een andere school en 

ouders kunnen bezwaar aantekenen tegen het besluit van het College van Bestuur. 

Een exemplaar van de notitie toelating, schorsing en verwijdering is te vinden op de 

website van de stichting (www.laurentiusstichting.nl ) 

 

Veiligheid en gezondheid in en rond de school 

De regel is dat tijdens de lessen bewegingsonderwijs alle sieraden af of uit moeten. 
Op deze manier kunnen we de veiligheid van uw kind tijdens het bewegen 

vergroten. Sommige kinderen hebben oorbellen in tijdens de lessen 

bewegingsonderwijs. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Iemand kan blijven 

haken aan ringetjes of hangertjes waardoor een kans op oorletsel ontstaat. Tevens 

kan een ander kind zich aan een ringetje of hangertje openhalen. Ook oorknopjes 

zijn gevaarlijk. Achter deze knopjes zit vaak een scherp puntje die achter de oor kan 

binnen dringen wanneer er bijvoorbeeld een hand of een bal tegen aan komt.  

http://www.laurentiusstichting.nl/
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Al deze situaties kunnen we voorkomen door de oorbellen niet te dragen tijdens het 

bewegen. Wij verwachten dat u de oorbellen afplakt zodat alle kinderen veilig 

kunnen deelnemen aan de lessen. Wanneer u besluit om de oorbellen van uw zoon 

of dochter toch in te laten en ook niet af te plakken tijdens de lessen 

bewegingsonderwijs, dan kunnen wij daar geen verantwoordelijkheid voor dragen. 

U dient uw keuze schriftelijk toe te lichten en te bevestigen. 

Het feit dat u besluit dat uw zoon/dochter met afgeplakte sieraden mag gymmen 

vrijwaart de school en de gymleerkracht niet van de zorgplicht. Maakt de 

gymleerkracht een inschatting dat het met afgeplakte sieraden onverantwoord is 

een bepaalde oefening te doen, dan heeft hij de vrijheid om te besluiten de leerling 

de betreffende oefening niet te laten doen. 

 

Uiteraard is fietsen op de speelplaats en op de stoep langs de school verboden. Wij 

nemen aan dat u daarin het goede voorbeeld geeft. 

I.v.m. de veiligheid van andere kinderen is het verboden op de speelplaats te 

voetballen met een grote leren of plastic bal (een zachte foambal is toegestaan) of 

te spelen met een skateboard of hoverboard. Rolschaatsen zijn toegestaan. Deze 

moeten bij het naar binnen gaan in de hal bij de buitendeur uitgedaan worden. 

Wij verzoeken u het brengen en halen van de kinderen met de auto zo veel mogelijk 

te beperken. Is dat toch noodzakelijk, wilt u dan niet bij de school parkeren, maar op 

de parkeerterreinen aan weerszijden van de Bikolaan. Dit i.v.m. de veiligheid van alle 

kinderen. 

 
Het plaatsen van fietsen en stepjes  in halletjes en gangen is niet toegestaan. Ook 

mogen de kinderen in de gangen niet hardlopen of rijden met rollerskates. Het is 

verboden om, skateboards of hoverboards mee naar school te nemen. 

Graag willen wij de ouders vragen er op toe te zien, dat de kleinere kinderen voor 
schooltijd het op de gangen en op de speelplaats aanwezige materiaal niet gebruiken 

als speelgoed. 

 

Wij vinden het belangrijk dat uw kind in een gezonde en veilige omgeving de 

schooltijd doorbrengt, zowel in het schoolgebouw als op de speelplaats. Daartoe 

hebben we regelmatig contact met de Jeugdgezondheidszorg. 

Wij willen u onder de aandacht brengen, dat besmettingen die kinderen aan elkaar 
door kunnen geven, aan school gemeld moeten worden. 

Wij denken niet alleen aan besmettelijke ziekten, maar ook aan krentenbaard, 

wormpjes e.d. Denkt u vooral aan Rode Hond in verband met zwangere moeders. 

Wij kunnen dan tijdig maatregelen treffen en de gevolgen zoveel mogelijk 

beperken. 

 
In het kader van de veiligheid binnen het gebouw is de school in het bezit van een 

ontruimings- en rampenplan. Het ontruimingsplan treedt in werking, als in de school 

een dusdanige situatie ontstaat (bijv. brand, ontploffingsgevaar e.d.) dat de school 

zo snel mogelijk ontruimd dient te worden. Bij het begin van ieder schooljaar wordt 

met de kinderen gesproken hoe ze in geval van gevaar het lokaal en de school 

moeten verlaten. Tevens houden we 3x per jaar een oefening. 

Het rampenplan is van toepassing als er een ramp dreigt of plaatsvindt buiten de 

school, waardoor het niet meer verantwoord is buiten het gebouw te zijn. In dat 

geval worden de kinderen - ook na schooltijd - op school gehouden, tot de plaatselijke 
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overheid de situatie weer veilig heeft verklaard of tot evacuatie naar veiliger 

gebieden besluit. 

 
Verjaardagen 

De verjaardag van een kind wordt op school uiteraard gevierd. In de lagere 

groepen zal dat wat uitgebreider zijn dan in de hogere, maar er wordt altijd 

aandacht aan besteed. Wanneer een kind jarig is, mag het zijn/haar 

groepsgenootjes trakteren. De vorm van de traktatie laten wij geheel over aan de 

ouders en de jarige, maar wilt u het wel beperkt houden. Dus liever geen zak vol met 

snoep e.d. Verder bent u heus niet verplicht voor de leerkrachten iets aparts te 

kopen. Behalve op verjaardagen mag er in de klas niet gesnoept worden. 

Kauwgom hoort daar ook bij. In de kleutergroepen bent u van harte welkom in de 

klas om tijdens het vieren van de verjaardag van uw kind te fotograferen en te 

filmen. 

Het is een afspraak om uitnodigingen voor kinderfeestjes buiten de school uit te 

delen. Voor kinderen die zeer weinig gevraagd worden op verjaardagsfeestjes is het 

keer op keer een vervelende confrontatie om niet uitgenodigd te worden. Natuurlijk 

hoort het leren verwerken van zulk verdriet ook bij het emotioneel groter groeien. 

Kinderen moeten geholpen worden om deze emoties een plek te geven. Wij denken 

echter dat het niet nodig is om de kinderen daar onder schooltijd mee te 

confronteren. Daarbij ervaren we ook dat er lestijd verloren gaat bij het uitdelen van 

de uitnodigingen. Kinderen blijken het overigens een leuke activiteit te vinden om de 

uitnodigingen persoonlijk bij iemand thuis te bezorgen. 

 

Verloren voorwerpen 

Vaak blijven op school allerhande spullen (jassen, trainingspakken, mutsen, 

gymspullen, handdoeken, wanten enz.) liggen. Wij vragen u bij het zoekraken van 

spullen zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de school. De kans is dan het 

grootst dat de voorwerpen achterhaald kunnen worden. Voorziet u zoveel mogelijk 

deze spullen van een naam of een herkenbaar merkje. De school vergoedt geen 

zoekgeraakte eigendommen. De gevonden voorwerpen worden meestal bij de 

administratie afgegeven. Een aantal keer per jaar worden de voorwerpen in de aula 

tentoongesteld. Ouders/kinderen kunnen dan hun eigendommen uitzoeken. Daarna 

worden de voorwerpen opgeruimd. De data worden in de INFO vermeld. 

 

Vulpen 

Vanaf groep 4 laten we de kinderen op school met een vulpen schrijven. We staan 

niet toe dat kinderen dergelijk werk maken met rollerball, balpen of fijnschrijver, 

tenzij er in overleg met de groepsleerkracht goede redenen aanwezig zijn om daar 

van af te wijken. In groep 4 en halverwege groep 6 krijgen de kinderen van 

school een vulpen. Deze pen blijft permanent op school en gaat steeds mee naar 

een volgende groep. Bij normaal gebruik kan deze pen jaren mee; in de meeste 

gevallen zelfs tot het einde van de basisschool. Mocht de pen buiten de schuld van 

het kind onklaar raken, dan krijgt de leerling een nieuwe vulpen van school. 

Wanneer uw kind de schoolpen door eigen schuld kwijtraakt of vernielt, dan zijn wij 

helaas genoodzaakt om € 4,50 voor een nieuwe pen te vragen, of u moet zelf een 

goede vulpen aanschaffen. Ook voor het maken van huiswerk zijn de pennen voor 

dezelfde prijs te  koop. 
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Website, Facebook en privacy van leerlingen 

Onze school heeft een eigen Facebook en website. Daarop 

verschijnen o.a. foto’s van groepen leerlingen en hier en 

daar ook wel eens stukjes tekst van leerlingen 

n.a.v. een bepaalde gebeurtenis. Bij aanmelding van uw 

kind kunt u aangeven of u hier bezwaar tegen heeft. Het 

kan zijn dat u om welke reden dan ook later alsnog 

bezwaar maakt tegen het plaatsen van portretfoto’s van 

uw kind(eren). Een eventueel bezwaar kunt u dan alsnog 

aangeven bij de leerkracht van uw kind. 
 

 

Zieke kinderen 

Is uw kind ziek of moet het naar de dokter, tandarts of id., geeft u dit dan door 

via social schools onder absentie. U kunt ook een briefje meegeven aan 

broertje/zusje. Wij vragen u dergelijke mededelingen liever niet mondeling via een 

kind te doen. De praktijk leert dat kinderen nogal eens vergeten deze 

boodschappen door te geven. Wanneer uw kind zonder bericht niet aanwezig is, 

informeert de school vanaf 9 uur of kwart voor 2 telefonisch waarom uw kind afwezig 

is. 
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ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS  
 

Basisschool de Bonte Pael Bikolaan 113, 2622 EE Delft   015-2617660 

e-mail: bontepael@laurentiusstichting.nl 
internet: www.bontepael.nl 

Girorekening NL45 RABO 0150 0776 45 t.n.v. Laurentius Stichting 

 
Stichting IKC de Bonte Pael      06-57107027 

Kinderopvang voor VSO, TSO, NSO & Vakantieopvang 
Bikolaan 113 2622 EE Delft 

e-mail: kinderopvang@bontepael.nl 

internet: www.bontepael.nl kopje kinderopvang 

Girorekening NL32 RABO  0312087764  t.n.v. Stichting IKC de Bonte Pael 

 

Directeur 

Mw. B.M.C. Schuller-Steijger       015-2623008 

 

Medezeggenschapsraad 
Email: MR@bontepael.nl 
ouders: 
voorzitter    dhr. A. Duyvesteyn 

leden dhr. R. Remmerswaal 

 mevr. M. Mangal 

personeel: 

secretaris: mw. H. Verbeij en 

mw. L. Wendrich 

leden mw. M. Schreij- de Wolff 

 

Ouderraad 

Email: OV@bontepael.nl 

Voorzitter:  Priscilla Edel 
Vicevoorzitter: Wendy vd Zanden 

Secretaris:  Stephan Lupker 

Penningmeester: Kevin van de Meijden 

Leden:  Suzanne Groen 
Dana Vreugdenhil  

Robin Kroes 

Agnieszka vd Zwet 

Eelco van Slooten 

Lotte van Kuijeren 

Deborah Bruins  

Amber Lamens 

Waneshma Jansen 

 

Girorekening       NL85 INGB 0001 6329 40 t.n.v. vereniging van ouders de Bonte Pael 

 

 

 

 

mailto:bontepael@laurentiusstichting.nl
http://www.bontepael.nl/
mailto:kinderopvang@bontepael.nl
http://www.bontepael.nl/
mailto:MR@bontepael.nl
mailto:OV@bontepael.nl
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Ouder Commissie Kinderopvang 

dhr. A. Duyvestyn 

dhr. R. Remmerswaal 

Mevr. M. Mangal 

Mevr. M. vd Lely-Driessen 

 
Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs 

Postbus 649 2600 AP Delft 

 
Bezoekadres: 

Burgemeestersrand 59 2625NV Delft 015-2511440 

internet:  www.laurentiusstichting.nl; 

e-mail: secretariaat@laurentiusstichting.nl 

 

Vragen over het onderwijs 

gratis telefoonnummer 0800-5010 

Dit nummer is een initiatief van de landelijke organisaties voor ouders in het 

onderwijs: LOBO, NK), OUDERS & COO en VOO. 

 

JeugdGezondheidsZorg Zuid-Holland West  

Telefoon: 088 - 054 99 99 (ma t/m vrij van 08.30 tot 17.00 uur, lokaal tarief) 
E-mail: info@jgzzhw.nl 

Website: www.jgzzhw.nl 

Aan onze school zijn verbonden: 

Schoolarts Paula van Osch 

Jeugdverpleegkundige Lisa van Geest 

Assistente: Aira Emelina 

Logopedist: Jolijn van Schaik 

Delftsupport: Wies Bredemeijer 
Gezonde School adviseur   GGD Haaglanden, Joline van Lier 

Emailadres Gezonde school: gezondeschool@ggdhaaglanden.nl 

 
Inspectie van het onderwijs 

Voor algemene vragen over onderwijs kunt u terecht bij: 

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl 

gratis telefoonnummer 0800-8051 

 
Vertrouwensinspectie Rijksinspectiekantoor Rotterdam 

Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch 
of fysiek geweld: 

algemeen meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief) 

 

Advies & Meldpunt Veilig Thuis 070-3469717 of 0800-2000. 
Heeft u hulp nodig of bent u bezorgd over iemand in uw omgeving? 

Veilig Thuis Haaglanden is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Postadres: 

Waldeck Pyrmontkade 872 

2518 JS Den Haag 

http://www.laurentiusstichting.nl/
mailto:secretariaat@laurentiusstichting.nl
mailto:info@jgzzhw.nl
http://www.jgzzhw.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Vertrouwenspersonen voor de Laurentiusstichting 

Dhr. J.M. van Ochten 
Ranonkelweg 1 

2651 MX BERKEL EN RODENRIJS 

tel. 010 – 511 32 02 

 

Dhr. R. van der Ouderaa 
Koningsvaren 62 

2661 PB BERGSCHENHOEK 

Tel: 010 – 785 39 91 

Email: rhj.vanderouderaa@telfort.nl 

 

Vertrouwenspersoon binnen de Bonte Pael: 

* mw. S. Edelaar 06-21142621 

* mw. M. Schreij-de Wolf 06-25103903 

Klachtenregeling 
- contactpersonen binnen de Bonte Pael: 

* mw. B.M.C. Schuller-Steijger 015-2623008 

*  mw. G.D.A. v. Eijk-Poot 015-2616424 

 

- Klachtencommissie 070-3861697 

 06-22090652 

 

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs 

Secretaris GCBO mw. mr. H.M. Vos-van der Velden 

Postbus 82324 
2508 EH DEN HAAG 

info@gcbo.nl 

www.gcbo.nl 

 
SWV passend primair onderwijs Delflanden / SWV PPO Delflanden 

Buitenhofdreef 8 

2625 XR Delft 

   Telefoon: 015-2568710 

mailto:rhj.vanderouderaa@telfort.nl
mailto:info@gcbo.nl
http://www.gcbo.nl/
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BELANGRIJKE DATA 2019-2020  
 

2-sept Eerste schooldag 

2-sept Kanjerweken t/m 20  september 

   16-sept     Informatieavond 

17-sept Groep 8 naar Prinsjesdag 

19-sept Ontruimingsoefening 

20 sept Nationale sportweek t/m 27 september 

25-sept Start Kinderpostzegels groep 7 en 8 

26-sept Schoolreis 

30-sept In deze week vinden 10 minutengesprekken plaats 

 

07-okt In deze week vinden 10 minutengesprekken plaats 
01-okt Lesvrije dag 

02-okt Kinderboekenweek t/m 11 oktober 

10-okt Jaarvergadering  

21-okt Herfstvakantie t/m 25 okt. 

30-okt Lesvrije dag 

 
18-nov In deze week vinden 10 minutengesprekken plaats, 

groepen 1/2 

25-nov In deze week vinden 10 minutengesprekken plaats, 
groepen 1/2 

28-nov Lesvrije middag 

 
05-dec Sinterklaasviering 

06-dec School start 9.30 uur 

13-dec Open ochtend 9.00u-12.00u 

16-dec t/m 19 december adventsvieringen met de leerlingen 

19-dec Kerstviering 

20-dec Vanaf 12.00 uur kerstvakantie t/m 6 jan 2020. 

 

06-jan Lesvrije dag 

07-jan Eerste schooldag 2020 

14-jan Toets week 

21-jan Toets week 

28-jan Toets week 
 

3-feb Adviesgesprekken groep 8 

5-feb Advies gesprekken groep 8 

19 feb Lesvrije dag 

20-feb Rapport 3 t/m 8 mee 

21-feb Carnaval, vanaf 12.00 uur voorjaarsvakantie t/m 1 maart 2020. 
 

2-mrt In deze week vinden 10 minutengesprekken plaats 

9-mrt In deze week vinden 10 minutengesprekken plaats 

16 mrt In deze week vinden 10 minutengesprekken plaats 

19-mrt Kangoeroewedstrijd 

 

10-april Goede vrijdag, vrij  

13-april Pasen, vrij  

15-april Eindtoets groep 8 

16-april Eindtoets groep 8 

17-april Koningsspelen/sportdag 
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27-april Meivakantie t/m 8 mei  

 
11-mei In deze week vinden 10 minutengesprekken plaats, groepen 1/2 

18-mei In deze week vinden 10 minutengesprekken plaats, groepen 1/2 
18-mei Schoolfotograaf 

21-mei Hemelvaart, vrij  
22-mei Hemelvaart, vrij 
25-mei Avondvierdaagse t/m 29 mei 

25-mei In deze week vinden 10 minutengesprekken plaats, groepen 1/2 

26-mei Toets week 

 

1-juni Pinksteren, vrij  

3-juni Toets week 

9-juni Toets week 

25-juni Lesvrije dag 

29-juni Groep 8 op werkweek  
29-juni Deze week gesprekken ter evaluatie ondersteuning.  

 

13-juli Laatste rapport mee  

13-juli Musical en afscheidsavond groep 8, 20.00 uur 

15-juli Groep 8 uitzwaaien, 10.30 uur 

18-juli Alle groepen maken kennis met de nieuwe leerkracht 2020-2021 
17-juli Zomervakantie vrij t/m 28 augustus 2020 

 
31-aug Eerste schooldag 2020-2021 
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   = geen school    

Maand week ma di wo do vrij 
 

augustus       
 

 

36 2 3 4 5 6 
 

37 9 10   11   12 13 
 

38 16 17 18 19 20 
 

39 23 24 25 26 27 
 

oktober 40 30 1   2 3 4 
 

41 7 8 9 10 11 
 

42 14 15 16 17   18 
 

43 21 22 23 24 25 
 

november 44 28 29 30 31 1 
 

45 4 5 6 7 8 
 

46 11 12 13 14 15 
 

47   18 19 20 21 22 
 

december 48 25 26 27 28 29 
28-11: lesvrije middag 

49 2 3 4 5 6 6-12: school start 9.30 
uur 

50 9 10 11 12 13 
 

51 16 17 18 19 20 20-12: vanaf 12.00 uur 
vrij 

52 23 24 25 26 27 
 

januari 1 30 31 1 2 3 
 

2 6 7 8 9 10 
 

3 13 14 15 16 17 
 

4 20 21 22 23 24 
 

februari 5 27 28 29 30 31 
 

6 3 4 5 6 7 
 

7 10 11 12 13 14 
 

8 17 18 19 20 21 21-02: vanaf 12.00 uur 
vrij 

maart 9 24 25 26 27 28 
 

10 2 3 4 5 6 
 

11 9 10 11 12 13 
 

12 16 17 18 19 20 
 

13 23 24 25 26 27 
 

april 14 30 31 1 2 3 
 

15 6 7 8 9 10 
 

16 13 14 15 16 17 
 

17 20 21 22 23 24 
 

mei 18 27 28 29 30 31 
 

19 3 4 5 6 7 
 

20 11 12 13 14 15 
 

21 18 19 20 21 22 
 

juni 22 25 26 27 28 29 
 

23 1 2 3 4 5 
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 24 8 9 10 11 12  

25 15 16 17 18 19  

26 22 23 24 25 26  

juli 27 29 30 1 2 3  

28 6 7 8 9 10  

29 13 14 15 16 17 17 juli: vanaf 12.00uur 
vrij 

30 20 21 22 23 24  

augustus 31 27 28 29 30 31  

32 3 4 5 6 7  

33 10 11 12 13 14  

34 17 18 19 20 21  
 

35 24 25 26 27 28  

 


