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VOORWOORD 
 

Aan alle ouders, verzorgers en belangstellenden, 

 

Dit is het informatieboekje van basisschool de Startbaan in Sassenheim. Met de informatie in deze 

gids naast de informatie uit de schoolgids hopen wij u een beeld te schetsen waar de Startbaan voor 

staat.  

 

In de schoolgids treft u zaken aan als: onze missie en visie, de organisatie van ons onderwijs, hoe 

wij de ontwikkeling van leerlingen volgen, onze ambities, wie de vertrouwenspersoon is en opvang 

van kinderen buiten schooltijd. 

 

Het informatieboekje is meer praktisch van aard. Hierin treft u informatie aan over: het schoolbestuur, 

het team, de eerste schooldag, vervanging bij ziekte, leerlingenzorg, externe ondersteuning van de 

school als logopedie, maar ook informatie -op alfabetische volgorde- over de bibliotheek, het groene 

schoolplein, hoofdluis, gym, bijzonder verlof  en de schoolfotograaf.  

 

Het is voor ons een voorrecht samen met u als ouder nauw betrokken te zijn bij de ontwikkeling van 

uw kind(eren). Om dat zo optimaal te kunnen blijven doen zijn we zelf ook in ontwikkeling, zowel als 

professional als school. Door de voortgang van de school hebben onderdelen die terug te vinden zijn 

in beide gidsen nog niet in de definitieve vorm. Eigenlijk hoop ik dat elk jaar in deze gids te kunnen 

schrijven omdat hiermee duidelijk wordt dat de Startbaan een school in ontwikkeling is!  

 

Ik hoop dat u zowel de schoolgids als dit informatieboekje met veel plezier zult lezen. Voor feedback 

op inhoud en vorm sta ik open.  

 

Namens het team van de Startbaan, 

 

Wendy Zwart 

Directeur 
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1  DE SCHOOLORGANISATIE 

1.1    Algemene schoolgegevens 

RKBS De Startbaan      website: www.destartbaan.org     

Smirnoffstraat 15       Brinnummer: 21QV      

2171 NZ Sassenheim      IBAN: NL37 RABO 0140 3657 61   

tel: 0252 23 28 75  

 

1.2    Het schoolbestuur 

Stichting Sophia Scholen 

 

De Startbaan maakt deel uit van stichting Sophia Scholen. Het schoolbestuur, dat is 

gevestigd in Voorhout, is het bevoegd gezag van 29 basisscholen in de Duin- en Bollen-

streek. Katholiek, Christelijk of interconfessioneel.  

 

Sophia Scholen faciliteert ons en de andere 28 basisscholen om uitdagend en toekomst-

gericht onderwijs te verzorgen dat inspeelt op de individuele mogelijkheden en leerbe-

hoeften van alle leerlingen in een veilige omgeving. Het bestuur vindt het, net als wij, 

belangrijk dat kinderen en volwassenen zich optimaal kunnen ontplooien en zich ge-

waardeerd weten. 

 

Binnen de stichting staan vijf kernwaarden centraal.  

 vertrouwen 

 verbinding 

 verwondering 

 duurzaamheid en  

 eigenaarschap  

 

Deze maken deel uit van onze organisatiecultuur en vormen hiermee de basis voor alles 

wat wij doen. 

 

Meer informatie over onze stichting leest u op www.sophiascholen.nl. 

 

1.3  De school                                                                    

 

 

Op 1 augustus 1987 opende De Startbaan haar deuren in de pilotenbuurt van Postwijk. 

Het gebouw is ontworpen door architect Joop Siera uit Katwijk. Op de buitenmuur prijkt 

de vier meter hoge propeller van een Lockheed Neptune.  

 

Alle ruimtes binnen het hoofdgebouw zijn gegroepeerd rondom de centrale ontmoe-

tingsplaats ‘de aula’. De lokalen aan de zonnige zijde, de overige (kantoor)ruimtes in de 

schaduw. De opzet en inrichting van het schoolgebouw en het groene schoolplein erom-

heen bieden de kinderen een uitdagende schoolomgeving, waar zij de ruimte vinden om 

te  leren door denken, voelen en doen.  
 

http://www.destartbaan.org/
http://www.sophiascholen.nl/
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1.3.1 Pedagogisch klimaat 

Grote waarde wordt gehecht aan een veilig klimaat, waarbinnen de kinderen optimaal 

de kans krijgen zich te ontwikkelen tot ‘wat zij wensen te zijn in de toekomst’. Dit pe-

dagogisch klimaat wordt op De Startbaan gekenmerkt, door: 

 

 een sfeer van onderlinge verbondenheid  

 een gevoel van vertrouwen, (sociale) veiligheid, openheid en welzijn 

 waardering voor ieders eigenheid (kwaliteiten en talenten) 

 ruimte voor autonomie / zelfstandigheid 

 een kader van structuur en duidelijkheid 

 een ordelijke (onderwijs)omgeving, die weet te inspireren en te stimuleren 

 ruimte voor samenwerking / het bundelen van krachten, om samen te komen tot 

het beste resultaat voor onze kinderen 

1.3.2 Didactisch handelen 

Onderwijs op De Startbaan sluit aan bij de mogelijkheden van het kind. Met een rijk, 

methodisch onderwijsaanbod - waarbij alle vormingsgebieden aan bod komen en waar-

binnen (indien nodig) differentiatie plaatsvindt  - wordt bij de kinderen een brede ont-

wikkelingsbasis gelegd.  

 

School breed werken wij, met name bij rekenen, met het EDI-model. EDI staat voor 

Expliciete Directie Instructie. Een EDi-les bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen 

aangevuld met technieken. Het doel is om leerstof succesvol aan te leren aan álle kin-

deren. Een belangrijke techniek is het controleren van begrip tijdens de verschillende 

lesonderdelen. Naarmate de les vordert zullen de kinderen steeds meer zelf aan het 

werk gaan zodat ze aan het einde van de les kunnen zeggen: “ik kan het nu zelf!”.  

 

Kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling naar autonomie / zelfstandigheid. Zij 

krijgen opdrachten en het vertrouwen zelf naar goede oplossingen te zoeken. Er worden 

duidelijke kaders gesteld (regels en afspraken) bij het maken van de opdrachten, het 

volgen van de instructies, het zelfstandig werken en de rust in de groep / school. Dit 

biedt de kinderen een structuur waarbinnen zij zich veilig kunnen ontwikkelen en leren 

verantwoordelijkheid te dragen.  

 

De ontwikkeling van de kinderen wordt nauwkeurig begeleid en vastgelegd door de 

leerkrachten in samenwerking met de intern begeleider (IB-er). Zij zijn de actieve bege-

leiders in het leerproces van de kinderen. Zij leggen uit, prikkelen, stimuleren, compli-

menteren, stellen grenzen, controleren en dagen uit.  

1.3.3 Samenwerking 

Als school kunnen wij veel op onderwijskundig gebied. Maar alleen in samenwerking 

met anderen, kunnen wij door het bundelen van krachten, komen tot een nog beter 

(het beste!) resultaat voor onze kinderen. Bij deze bundeling van krachten vinden wij 

onze samenwerkingspartners niet alleen bij (groot)ouders en verzorgers, maar ook bij 

externe organisaties actief binnen de buurt en op gedeeld maatschappelijk vlak. 
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2  DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 

2.1   De groepen 

Op De Startbaan wordt in 8 groepen onderwijs gegeven.  

2.2   Het schoolteam 2018-2019 

Met veel enthousiasme werkt het team van De Startbaan dagelijks aan goed onderwijs voor haar 

kinderen. Het team wordt gevormd door: 

 

Onderwijzend personeel (OP) 

 Petra Pennings            groep 1/2a 

 Pien Mens en Christel Sikking        groep 1/2b 

 Joline Kruik en Gonneke Jonkman       groep 3 

 José Pouwels en Patricia van Seggelen     groep 4 

 Ivonne Brock en Elly Apswoude       groep 5 

 Saskia van den Nouland en Astrid van Klaveren   groep 6 

 José van der Zanden en Elise Berkhout     groep 7 

 Frans van der Meij           groep 8 

Overig 

Thea Wieleman            intern begeleider (IB-er) 

 Josien van Dorsselaer          onderwijsassistente 

 Fabian Haggenburg          vakleerkracht muzikale vorming 

 Soraya Witteman           vakleerkracht bewegingsonderwijs 

 Atie van der Wel (vrijwilliger)        extra ondersteuning (zorg)leerlingen   

                   

Onderwijsondersteunend personeel (OOP) 

 Karin van der Schrier          administratief medewerker 

 Abdul Benarsa            conciërge  

 Carlo Roelandse           conciërge (vrijwilliger) 

 

Directie 

 Wendy Zwart            directeur 

 Frans van der Meij           adjunct directeur 
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2.3   Vervanging bij ziekte of verlof van leerkrachten 

Bij afwezigheid van leerkrachten proberen wij vanuit de vervangingspool van de Sophiascholen een 

invalkracht ter vervanging te vinden. Zijn de beschikbare invalkrachten al op andere scholen ingezet, 

dan wordt gezocht naar interne mogelijkheden. De intern begeleider en de directie zijn hiervan in 

principe uitgesloten. 

Wordt geen vervanging gevonden, dan kan het voorkomen dat een groep wordt opgedeeld over de 

andere groepen. Het naar huis sturen van groepen, zal alleen in uiterste nood gebeuren. 

2.4   Het onderwijsprogramma 

 
Voor de invulling van het onderwijsaanbod wordt gebruik gemaakt van  

aantrekkelijke en uitdagende  onderwijsmethodes, welke de leerkrachten ondersteunen bij het bie-

den van ruime ontwikkelingskansen aan de kinderen. Ook de mogelijkheden van o.a. chromebooks,, 

de bibliotheek en het documentatiecentrum worden goed benut. 

 

2.4.1  Methode overzicht 

 

 
 

(Nederlandse) taal 
   

 lezen groep 1 - 2 

groep 3 

 

groep 4 - 8 

Dorr (observatie-

instrument) 

Veilig Leren Lezen 

(Kim-versie) 

Estafette 

www.dorr-onderwijs.nl 

www.veiliglerenlezen.nl 

 

www.estafette-lezen.nl 

 begrijpend lezen Groep 4-8 Nieuwsbegrip XL 

Blits 

www.nieuwsbegrip.nl 

www.delubas.nl  

 schrijven groep 1 - 8 Pennenstreken www.pennenstreken.nl 

 taal groep 1 - 2 

groep 3 

 

groep 4 - 8 

Dorr (observatie-

instrument) 

Veilig Leren Lezen 

(Kim-versie) 

Taal Actief 4 

www.dorr-onderwijs.nl 

www.veiliglerenlezen.nl 

 

www.malmberg.nl 

 spelling Groep 3 

groep 4 - 8 

Veilig Leren Lezen 

Taal Actief 4 

 

www.malmberg.nl 

 Engels groep 1 - 8 Take it Easy www.takeiteasy.nu 

 

 

http://www.schatkist.nl/
http://www.veiliglerenlezen.nl/
http://www.estafette-lezen.nl/
http://www.nieuwsbegrip.nl/
http://www.delubas.nl/
http://www.pennenstreken.nl/
http://www.schatkist.nl/
http://www.veiliglerenlezen.nl/
http://www.malmberg.nl/
http://www.malmberg.nl/
http://www.takeiteasy.nu/
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2.5    ICT 

Ieder kind heeft recht op eigentijds, uitdagend onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de 

eigen talenten en dat een goede voorbereiding is op leven en werken in de 21e eeuw. 

Dergelijk onderwijs vraagt om de ICT toepassingen en digitale vaardigheden kunnen 

daarbij helpen. De Startbaan zet ICT doelgericht in ter ondersteuning van het onderwijs 

op maat. Met rekenen en met de nieuwe methode voor wereldoriëntatie, Faqta, kunnen 

de kinderen gebruik maken de devices. Kinderen leren hierdoor op hun eigen niveau en 

op maat, zodat ze hun talenten kunnen ontplooien.  Wij willen kinderen leren hoe ze 

informatie kunnen verwerven, verwerken en presenteren. Daarnaast kunnen kinderen 

door het gebruik van software hun reken- en taalvaardigheden op hun eigen niveau 

oefenen. 

 

Op basis van onze ICT-visie denken we op lange termijn nog aan het ontwikkelen van 

een leerlijn ICT-vaardigheid, het integreren van nieuwe media en kennismaken met 

nieuwe technologie. De wereld van de ICT ontwikkelt zich echter zo snel dat het goed 

mogelijk is dat we op termijn deze doelen bij zullen stellen.  

          

 

vakgebied groep methode meer informatie?! 

 

Rekenen  en wiskunde 
   

 rekenen en wiskunde groep 1 - 2 

groep 3 - 8 

Dorr (observatie-

instrument) 

De wereld in getal-

len 5 

www.dorr-onderwijs.nl 

www.malmberg.nl 

 

Oriëntatie op mens en maatschappij 
   

 godsdienstige vorming Groep 1-8 

 

Hemel en Aarde www.hemelenaarde.nl 

 sociaal-emotionele vorming groep 1 - 8 Kanjertraining 

Kriebels in je buik 

www.kanjertraining.nl 
www.kriebelsinjebuik.nl 

 Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuur en techniek 

geïntegreerd) 

groep 1 - 8 Faqta www.faqta.nl  

 verkeer groep 1 - 8 Let’s go www.malmberg.nl  
 

Kunstzinnige oriëntatie 
   

 handvaardigheid groep 3 - 8 Laat maar zien www.laartmaarleren.nl 

 tekenen groep 3 - 8 Laat maar zien www.laatmaarleren.nl 

 muziek groep 1 - 8 Moet je doen www.moetjedoen.nu 

 drama groep 1 - 8 Moet je doen www.moetjedoen.nu 

 dans groep 1 - 8 Moet je doen www.moetjedoen.nu 
 

Bewegingsonderwijs en spel 
   

 gymnastiek en spel groep 1 - 2 Basislessen  

bewegingsonder-

wijs 

- 

 

http://www.malmberg.nl/
http://www.hemelenaarde.nl/
http://www.kanjertraining.nl/
http://www.faqta.nl/
http://www.malmberg.nl/
http://www.laatmaarleren.nl/
http://www.moetjedoen.nu/
http://www.moetjedoen.nu/
http://www.moetjedoen.nu/
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2.6    Privacy 

Sophiascholen, en daarmee de Startbaan, neemt de privacy van uw kind(eren) en die 

van u zeer serieus. Wij zullen informatie over uw kind(eren) en u (de betrokkene) op 

een veilige manier verwerken en gebruiken. In de Privacy Verklaring leggen wij uit wel-

ke gegevens wij verwerken en met welk doel wij dat doen. Daarnaast kunt u in de Pri-

vacy Verklaring lezen over uw rechten met betrekking tot de verwerking van deze per-

soonsgegevens. We raden u aan de Privacy verklaring aandachtig door te nemen. Voor 

vragen kunt u altijd contact opnemen met: privacy@sophiascholen.nl 

 

Voor het maken van en plaatsen van foto’s en video’s op diverse media vragen wij om 

uw toestemming. Jaarlijks kunt u reeds gegeven toestemming wijzigen. 

2.7    Zelfstandig werken 

Zelfstandig werken houdt in dat de kinderen enige tijd leerstof op hun eigen niveau 

kunnen verwerken zonder daar de hulp van de leerkracht voor nodig te hebben. Een 

vaardigheid die op De Startbaan al vanaf groep 1 met de kinderen wordt geoefend. De 

kleuters maken hierbij gebruik van het planbord; een bord waarop de kinderen zelf 

kunnen aangeven wat ze gaan doen en met wie, zonder dat zij hierbij de leerkracht 

nodig hebben. Deze manier van werken wordt in de hogere groepen middels de week-

taak steeds verder uitgebreid. Steeds een stapje verder op weg naar zelfstandigheid. 

 

Tijdens het zelfstandig werken begeleidt de leerkracht de kinderen die extra hulp nodig 

hebben of juist om extra uitdaging vragen. 

 

 

 

 

 

mailto:privacy@sophiascholen.nl
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3  DE LEERLINGEN 

3.1  Voor het eerst naar school 

Het is spannend om voor de eerste keer naar de (nieuwe) basisschool te gaan. Daarom 

nodigen wij kinderen vooraf uit om 2 ochtenden in de nieuwe groep te komen wennen. 

Zo kan het kind alvast zien wie de juf of meester is en welke kinderen er bij hem/haar 

in de groep zitten. Wij hopen dat kinderen zich zo snel thuis bij ons voelen.  

 

 

3.1.1 Het dagritme in een kleutergroep 

 

Kringen: 

Kringactiviteiten vinden plaats in kleine groepjes tijdens werkmomenten of de hele 

groep bij elkaar. We gaan o.a. met elkaar in gesprek over wat ons bezig houdt of juist 

een leergesprek, doen spelletjes, lezen voor eten samen of kijken tv. Een bijzondere 

kring is de husselkring waarbij de kinderen uit de beide groepen op leeftijd of niveau 

gehusseld worden. Op dinsdag komt om de week meester Fabian om een muziekles te 

geven.  

 

Beweging: 

Iedere dag is er in de ochtend en middag tijd voor beweging. Ook bij de overblijf spelen 

de kinderen buiten. Bewegen en spelen gebeurt op ons groene schoolplein. Daarnaast 

hebben wij de speelzaal ter beschikking waar wij in ieder geval op woensdag een gym-

les doen en tussendoor ook regelmatig dansen en bij regen ook spelen.  

 

Werken: 

Tijdens de werkles kiezen de kinderen een activiteit. Dit wordt geregeld op het plan-

bord. De kinderen hebben een weektaak waarbij zij in een week 3 á 4 werkjes moeten 

doen die de leerkracht voor ze heeft klaargezet. Zij kunnen zelf kiezen wanneer zij dit 

doen. Daarnaast kunnen zij ook zelf  activiteiten kiezen die ze vanuit een eigen motiva-

tie kiezen. Deze activiteiten zijn op het gebied van motoriek, constructie, ontdekken, 

spel, leerspelletjes of spelen met letters en cijfers. De juf begeleidt de kinderen bij zo-
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wel de verplichte als gekozen werkjes en probeert hen door aanwijzingen, vragen en 

gesprekjes uit te dagen en steeds een stapje verder in hun ontwikkeling te komen.  

 

3.2  Een leerling aanmelden 

Kiest u De Startbaan als school voor uw kind(eren), dan kunt u dit kenbaar maken door 

het volledig ingevulde inschrijfformulier ondertekend aan ons te retourneren.  

Dit inschrijfformulier is verkrijgbaar bij de directie of vindt u op onze website: 

www.destartbaan.org.  

 

Na ontvangst en verwerking van het inschrijfformulier, ontvangt u van ons een bevesti-

gingsbrief. Hierin leest u alles wat u weten moet, voordat uw kind bij ons op school be-

gint.  

 

Omdat de laatste weken van het schooljaar in het teken staan van het afscheid van de 

oudste kleuters stromen er 6 weken voor het einde van het schooljaar geen jongste 

kleuters meer in de groepen in.  

3.3  Leerlingen van een andere school 

Wanneer leerlingen al op een andere school ingeschreven staan, vindt - voorafgaand 

aan het kennismakingsgesprek en de inschrijving - altijd eerst contact tussen de direc-

ties of intern begeleiders van de twee scholen plaats.  

Bij de aanmelding van kinderen, is het van groot belang na te gaan of wij het kind met 

zijn of haar specifieke behoeften bij ons op school kunnen bieden wat nodig is. Bij deze 

afweging zijn in ieder geval de ouders, de intern begeleider en de directeur betrokken. 

De directie zal in goed overleg besluiten of de betreffende leerling kan worden ge-

plaatst. 

3.4  Kinderen die meer zorg vragen. 

Toch kan het zijn dat kinderen (tijdelijk) nog meer zorg nodig hebben. Deze zorgvraag 

kan ontstaan, omdat een kind een boven of beneden gemiddelde intelligentie heeft, 

maar ook door een beperking of  belemmering die het kind (tijdelijk) hindert in zijn of 

haar ontwikkeling of gedrag.  

In veel gevallen zijn de leerkrachten voldoende toegerust om deze zorg te bieden, maar 

altijd staat de intern begeleider van De Startbaan voor hen klaar om mee te denken, te 

adviseren, te ondersteunen en te begeleiden.  

Bij ondersteuning buiten de klas valt te denken aan de onderwijsassistente die met één 

of meerdere leerlingen werkt. Maar bijvoorbeeld ook de “plusuren” waarbij kinderen die 

écht meer uitdaging nodig hebben met leeftijdsgenoten op een cognitief hoger niveau 

worden uitgedaagd.  

Bij zorg die buiten ons expertisegebied valt, of waarvoor wij extra middelen nodig heb-

ben om de zorg wel te kunnen bieden, zal de intern begeleider in overleg met de ouders 

op zoek gaan naar ondersteuningsmogelijkheden van buiten de school.  

 

 

 

http://www.destartbaan.org/
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3.4.1 Dyslexie 

Dyslexie is een leerstoornis die zich kenmerkt door hardnekkige problemen met lezen, 

spellen of met beide.  

 

Vroegtijdige signalering 

Het is belangrijk om kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen vroeg-

tijdig te signaleren en preventief extra hulp te geven om de start bij het leesonderwijs 

in groep 3 zo goed mogelijk te laten verlopen. Het aantal zwakke lezers in groep 3 en 4 

kan zo worden verminderd en er zullen minder kinderen zijn met een grote leesachter-

stand. Bij het programma Bouw kunnen school, ouders en eventueel logopedie samen-

werken omdat ook thuis onder begeleiding van ouders kan worden geoefend. Kinderen 

werken onder begeleiding van een tutor; leerkracht, ouder, hulpouder of een leerling 

van een hogere groep. School kan de vorderingen volgen. 

 

Signalering op basis van (methoden)gebonden toetsen en remediëring 

Zodra er wordt vastgesteld dat een kind uitvalt op lees- en of spellingstaken wordt de 

begeleiding in het onderwijs geïntensiveerd. Dit kan gaan om extra hulp in de groep in 

de vorm van uitbreiding van de instructie- en inoefentijd binnen de groep. Zo nodig 

wordt dit aangevuld met zeer intensieve begeleiding in de vorm van specifieke interven-

tie buiten de groep. De leerling krijgt naast de instructie in de klas minimaal 1 uur per 

week extra leesonderwijs, uitgevoerd of ondersteund door zorgspecialisten van de 

school. Ook in de groepen 3 en 4 kan het programma Bouw! gebruikt worden.  

 

Diagnostiek 

Een dyslexie-onderzoek kan worden aangevraagd wanneer een leerling op drie achter-

eenvolgende reguliere Cito meetmomenten op school op de drie-minuten-test (DMT) 

een E score heeft behaald en/of op drie achtereenvolgende reguliere Cito meetmomen-

ten op school op de DMT een D score heeft behaald in combinatie met een E score voor 

spelling.  De reguliere meetmomenten vinden plaats in de maanden januari/februari en 

mei/juni. Daarnaast moet gedurende een half jaar intensieve ondersteuning te zijn ge-

boden. Wij baseren ons hierbij op het protocol Dyslexie diagnostiek en Behandeling. 

 

Remediërende en compenserende software heeft een positieve invloed op de prestaties 

van de leerling. Deze hulpmiddelen worden ingezet vanaf groep 5 met als doel: het 

voorkomen van verdere leerachterstanden, het versterken en behouden van de behan-

deleffecten, het vergroten van de zelfstandigheid, het stimuleren van zelfvertrouwen en 

leesplezier en een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. In schooljaar 2018 

– 2019 wordt een start gemaakt met deze hulpmiddelen. 

 

 

3.5  Doubleren / versnellen 

Wanneer leerlingen onvoldoende vooruitgaan of als de leerprestaties tegenvallen, wordt 

hulp geboden. Ook als de leerlingen zich zeer vlot blijken te ontwikkelen kan verrij-

kingsstof of speciale hulp worden geboden. Bijvoorbeeld in de vorm van het ‘pluswerk’ 

bij de methodes of een apart (zelfstandig te verwerken) programma. Op deze manier 

blijft de homogeniteit van de leeftijd in de groep gewaarborgd. In enkele gevallen wordt 

gekozen voor een doublure of een versnelling van een leerjaar. Dit gebeurt altijd op 

basis van onderwijsinhoudelijke argumenten en in zorgvuldig overleg met de ouders en 

het kind. 
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3.6  Omgaan met elkaar 

Om het omgaan met elkaar te kunnen stroomlijnen baseren we onze gedragsregels op 

de grondhouding respect. Jaarlijks worden in iedere groep met de kinderen afspraken 

gemaakt over hoe de groep zich wenst te gedragen. De regels hangen zichtbaar in de 

(bovenbouw) groepen. Respectvol met elkaar omgaan wordt zichtbaar door dit gedrag:  

 

Het maakt niet uit hoe je eruit ziet en waar je vandaan komt. Je mag zijn wie je bent. 

Dat betekent ook dat we niet oordelen over hoe je je voelt of op wie je verliefd wordt 

bijvoorbeeld (jongens en/of meisjes). 

 

We tolereren geen verbaal (schelden, discrimineren, racistisch of seksueel getinte op-

merkingen) en fysiek geweld. Je mag een ander geen pijn doen, of dwingen of overha-

len tot iets wat diegene niet wil. Je leert tijdens de Kanjertraining om je grenzen aan te 

geven en ook om grenzen te respecteren. 

 

In het kader van ieders sociale veiligheid hebben we met elkaar afgesproken dat wan-

neer een leerkracht met een leerling alléén werkt, bv. voor het afnemen van een toets 

of het voeren van een gesprekje, zij in een ruimte zitten met een raam / glazen wand) 

of laten zij de deur geopend. 

 

 

3.7  Pesten en agressie 

Wij willen op onze school op een fijne manier met elkaar omgaan. Dit is een vaardigheid 

die wij serieus benaderen. Preventief gebruiken wij de methode ”Kanjertraining” in 

groep 1 tot en met 8. Deze methode geeft kinderen kennis en inzicht in gedrag en de 

gevolgen hiervan voor een ander. Kinderen worden zich bewust dat je kunt kiezen hoe 

je je gedraagt en ervaren hierin meer zelfvertrouwen.  

Het gebeurt dat het een leerling niet lukt zich niet aan de afspraken en/of regels te 

houden. In eerste instantie krijgt de leerling een waarschuwing van de leerkracht en de 

kans om het gedrag bij te sturen. Bij herhaling volgt een gesprek met de leerling en 

afhankelijk van de situatie het informeren van de ouders. Bij hardnekkig “ongewenst” 

gedrag wordt op individueel niveau een plan van aanpak opgesteld om het gedrag van 

de leerling te verbeteren. 

Wanneer de preventieve aanpak ontoereikend is wordt gebruik gemaakt van het pest-

protocol dat voor ouders beschikbaar is en verkregen kan worden bij de directie. Als u 

merkt dat uw kind te maken krijgt met pest gedrag is de leerkracht het eerste aan-

spreekpunt. Thea Wieleman is op de Startbaan anti-pest-coördinator, zij kan worden 

geraadpleegd als daar behoefte aan is.  
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3.8  Toelating, schorsing en verwijdering 

De meeste leerlingen worden probleemloos bij ons op school toegelaten en krijgen nooit 

met schorsing of verwijdering te maken. Een enkele keer kunnen wij een leerling om 

gegronde redenen niet toelaten, of zien wij geen andere uitweg dan overgaan tot schor-

sing of zelfs verwijdering.  

Hierbij hanteren wij de beleidsnota ‘toelating, verwijdering en schorsing van leerlingen’ 

opgesteld door de Sophia Stichting. Deze beleidsnota is voor ouders beschikbaar en kan 

bij de directie worden verkregen. Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering van pas-

send onderwijs de mogelijkheid tot schorsing in de Wet Primair Onderwijs (WPO) opge-

nomen. Nu schorsing in de wet is opgenomen heeft de onderwijsinspectie de verant-

woordelijkheid om toezicht te houden op de naleving daarvan. 

 

Schorsen onder voorwaarden 

Schorsen is onder voorwaarden op grond van Artikel 40c WPO mogelijk. Daarbij zijn 

scholen verplicht om schorsingen van langer dan een dag bij de inspectie te melden. 

Ook is opgenomen dat leerlingen voor ten hoogste één week geschorst kunnen worden.  

 

Schorsing melden via ISD 

Scholen of bevoegde gezagen dienen de schorsing te melden via een formulier dat in 

het internet schooldossier (ISD) is opgenomen.  De inspectie gaat ervan uit dat een 

schorsing zo kort mogelijk duurt en dat scholen zich rekenschap geven van de gevolgen 

voor het kind. Van scholen mag verwacht worden dat zij in geval van schorsing zorgvul-

dig te werk gaan en vaste procedures volgen. De rechter toetst zo nodig of deze ge-

volgd zijn.   

3.9  Begeleiding naar het voortgezet onderwijs 

Het schooladvies heeft een centrale plaats bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. 

Met een schooladvies wil de school een betere overgang en een doorlopende ontwikkel-

lijn voor leerlingen verzorgen. Bij het opstellen van het advies houdt de school rekening 

met verschillende factoren: de toetsen van het leerlingvolgsysteem, sociaal-emotionele 

ontwikkeling, motivatie en werkhouding. Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoef-

ten is adequate aanvullende informatie nodig om het advies vast te stellen en te onder-

bouwen.  
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De procedure om tot een passend schooladvies te komen beslaat meerdere jaren. De 

meeste activiteiten vinden plaats in de laatste jaren van de basisschool. Om de ouders 

in de gelegenheid te stellen zich al in groep 7 te oriënteren op het voortgezet onderwijs, 

bespreekt de leerkracht de toetsen van het leerlingvolgsysteem, sociaal-emotionele 

ontwikkeling, motivatie en werkhouding  in het licht van de overgang naar het voortge-

zet onderwijs. Medio 8 wordt een voorlopig schooladvies gegeven. Bij dit advies zijn de 

leerkrachten van de afgelopen jaren, de IB-er en de directeur betrokken. Vóór 1 maart 

geeft de school het definitieve schooladvies. Het schooladvies geeft aan welk type 

voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. In principe wordt een leerling ge-

plaatst conform het schooladvies. Het voortgezet onderwijs mag een leerling, ondanks 

het advies van de basisschool, desgewenst hoger plaatsen. Lager plaatsen kan alleen op 

verzoek van ouders en leerling.  

De score op de eindtoets is aanvullend en fungeert bij de toelating als onafhankelijk 

tweede gegeven. De toelating tot het voortgezet onderwijs is dus niet afhankelijk van 

het resultaat op de eindtoets. Sommige leerlingen (met eigen leerlijn) zijn niet verplicht 

om de eindtoets te maken. Valt het toetsadvies hoger uit dan het schooladvies, her-

overweegt de basisschool op verzoek van de ouders het schooladvies altijd.  Dit is wet-

telijk bepaald. In nauw overleg met de leerling en de ouders kan de basisschool het 

advies naar boven bijstellen, maar dat is niet verplicht. 

 

 

3.10  De leerlingenraad 

Ieder schooljaar wordt op De Startbaan een nieuwe leerlingenraad geïnstalleerd. De 

leerlingenraad bestaat uit één vertegenwoordiger per groep en komt ongeveer zeven 

keer per schooljaar - of vaker wanneer daar aanleiding toe is - onder leiding van de 

directeur bij elkaar. De leerlingenraad behartigt de belangen van alle leerlingen op De 

Startbaan. In de klas praten zij met de andere kinderen over hun wensen en ideeën. 

Deze zaken worden vervolgens besproken in de leerlingenraad ter advisering van het 

docententeam en de directie.   

Dus de leerlingenraad denkt mee over schoolse zaken en wordt betrokken bij beslissin-

gen die de leerlingen aangaan. 

De afgelopen jaren heeft de leerlingenraad o.a. bereikt: 

 

 het groene veldje 

 Startbaan-fairtrade school 

 Inbreng bij de evaluatie van de tussenschoolse opvang 

 Advies over aanschaf koptelefoons bij het gebruik van de chromebooks 
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4     EXTERNE ONDERSTEUNING  

4.1  Samenwerkingsverband 

Om elk kind een goede plek te kunnen bieden, werken alle basisscholen en speciale 

scholen in de regio met elkaar samen. Onze school maakt deel uit van het Samenwer-

kingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek. Dit verband bestaat uit de 

schoolbesturen in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout 

en Teylingen. Het samenwerkingsverband ondersteunt de uitvoering van de wet op Pas-

send onderwijs. Meer informatie vindt u op: https://www.swv-db.nl 

 

4.2  Jeugdgezondheidszorg 

De afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD begeleidt de groei en ontwikkeling 

van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Dat doen zij onder andere door alle kinderen van groep 

2 en 7 te onderzoeken. U kunt ook zelf contact opnemen, wanneer u vragen of zorgen 

heeft over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind(eren). Ook kan de 

school bij de afdeling JGZ terecht voor adviezen over veiligheid, hygiëne, infectieziek-

ten, omgaan met elkaar, pesten, voeding en beweging. Daarnaast steunt de GGD de 

school bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten.  

Meer (contact)informatie: www.ggdhm.nl  

4.3    Logopedie 

Logopedie houdt zich bezig met het verbeteren van het spreken en alles wat daarmee 

samenhangt: de taal, de uitspraak en de stem. Het is belangrijk dat problemen met 

spreken of verkeerde mondgewoonten zo vroeg mogelijk worden ontdekt en verholpen. 

Daarom worden alle kinderen rond hun vijfde verjaardag gescreend op school. Kinderen 

uit de overige groepen kunnen op verzoek onderzocht worden. U krijgt daarna altijd 

schriftelijk bericht van de resultaten en eventuele vervolgacties. De gegevens worden 

met de leerkracht en/of de jeugdarts besproken. Meer info: www.ggdhm.nl, onze 

schoollogopediste is: Marjolein van Ommeren 

4.4  Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het CJG  terecht met al hun vragen over 

opgroeien en opvoeden. In het CJG werken verschillende professionals samen, zoals 

jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten, maatschappelijk werkers en 

pedagogen. De kernpartners van het CJG zijn de GGD Hollands Midden en het 

Maatschappelijk Werk van Kwadraad. Iedere medewerker heeft eigen specifieke 

deskundigheid en taken, maar ze werken allemaal  ter ondersteuning van u en uw 

kinderen.  Alle medewerkers in het CJG zijn geschoold in de methode “Positief Opvoeden” 

volgens Triple P (Positief Pedagogisch Programma).  

Wilt u iets vragen of in gesprek met een medewerker van het CJG dan vindt u informa-

tie over de openingstijden op de website van het CJG: www.cjgzuidhollandnoord.nl  

Alle CJG’s zijn telefonisch te bereiken via 088 254 23 84. Een (anonieme) vraag stellen 

via de website is ook mogelijk. 

 

https://www.swv-db.nl/
http://www.ggdhm.nl/
http://www.ggdhm.nl/
http://www.cjgzuidhollandnoord.nl/
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4.5  GGD 

De GGD is er voor zowel voor ouders als voor ons als school. De Startbaan draagt het 

vignet Gezonde School. Gezonde School is een effectieve en planmatige werkwijze om 

gezondheid een plek te geven in het schoolbeleid. De GGD Hollands Midden ondersteunt 

scholen hierbij. 

De GGD heeft in haar vestigingen in Gouda en Leiden een Informatie- en Documentatie-

centrum. Hier worden actuele les- en voorlichtingsmaterialen verzameld over verschil-

lende gezondheidsthema's, zoals voeding en bewegen, mondgezondheid, genotmidde-

len, seksualiteit, veilig vrijen, rouw, pesten en sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Meer informatie vindt u op: https://www.ggdhm.nl/ 

 

 

https://www.ggdhm.nl/index.php?option=com_zoo&view=item&layout=item&Itemid=1566
https://www.ggdhm.nl/index.php?option=com_zoo&view=item&layout=item&Itemid=1566
https://www.ggdhm.nl/
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5  PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

Adreswijziging 

Van wijzigingen van adres, email of telefoonnummers ontvangen we graag een bericht 

op: kvanderschrier@sophiascholen.nl of via een berichtje in Schoudercom.  

 

Allergie en dieet 

Wilt u, indien uw kind allergisch is voor bepaalde stoffen en/of voedingsmiddel of spe-

ciale dieetbepalingen heeft dit doorgeven aan de leerkracht en/of de intern begeleider? 

 

Bibliotheek 

Vroeger stonden onze leesboeken verspreid door de school. Een jaar of tien geleden 

vonden we dat hier verandering in moest komen. We wilden een echte bibliotheek reali-

seren.  

 

Met behulp van een groep actieve ouders zijn we begonnen 2 boekentorens te maken. 

Hierin konden we alle boeken bij elkaar kwijt, wat veel overzichtelijker was. Deze torens 

staan in de aula en zijn verrijdbaar. We zijn toen ook alle boeken gaan coderen op Avi 

niveau. Een hele klus!  

Door de jaren heen is de groep ouders flink uitgebreid. Er is intussen een derde toren 

voor de leesboeken bij gekomen. Verder is er nu ook een vierde toren voor onze docu-

mentatieboeken. Deze boeken stonden eerst apart. Behalve maandagochtend en vrij-

dagmiddag staan er ieder eerste kwartier van de ochtend en middag één of twee 

(groot)ouders bij de kast om te assisteren bij het uitlenen.  

Intussen zijn de kasten uitgebreid met Engelse boeken, stripboeken, kranten en tijd-

schriften. Ook hebben de (groot)ouders nu alle boeken voorzien van uitleenkaartjes, 

zodat we precies weten, waar een boek is. De groep vrijwilligers helpt niet alleen bij de 

mailto:kvanderschrier@sophiascholen.nl
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uitleen, maar ook bij het repareren van de boeken, het bijhouden van de administratie 

op de computer, het kopen van nieuwe boeken en het plastificeren hiervan. Aan het 

eind van het schooljaar inventariseren we de boeken.  

Wij zijn erg trots op onze bibliotheek, die alleen dankzij de hulp van (groot)ouders kan 

draaien. 

Brengen en halen 

Kinderen die buiten de wijk wonen mogen – omdat het fietsenpleintje niet voldoende 

ruimte biedt voor alle fietsen – op de fiets naar school komen. Alle andere kinderen 

verwachten wij lopend.  

 

Mocht het een keer nodig zijn om met de auto te komen, maak dan gebruik van de offi-

ciële parkeervakken. Auto’s langs de weg en fietsen langs het hek versperren het voet-

pad en ontnemen het zicht van en op kinderen.  

 

Elke morgen gaan de deuren van de Startbaan om 08:15u. open. De leerkrachten ont-

vangen de kinderen in hun groep. Van kinderen die binnen zijn wordt verwacht dat zij, 

in verband met toezicht, binnen blijven.  

Tijdens dit inloopkwartier kunt de leerkracht even aanschieten voor een korte medede-

ling of voor het maken van een afspraak. De eerste bel gaat om 08:25u., de tweede 

gaat 5 minuten later zodat we echt om 08:30 met de lessen kunnen beginnen.  

 

Bijzonder verlof 

Voor zaken anders dan ziekte, een bezoek aan de huisarts of tandarts dient u bijzonder 

verlof aan te vragen. Er zijn immers gewichtige omstandigheden, waarbij een uitzonde-

ring op de wet leerplicht gemaakt kan worden. Met behulp van het verlofformulier dient 

ruim van tevoren bij de directie een verzoek te worden ingediend. Dit verlofformulier is 

verkrijgbaar bij de directie of vindt u op onze website: www.destartbaan.org. De direc-

tie laat u z.s.m. weten of het verlof kan worden verleend. Ongeoorloofde afwezigheid 

zijn wij verplicht te melden bij Bureau Leerplicht. 

 

Communicatie 

Praten doen we mét elkaar, en niet over elkaar, zeker als het over het welzijn van uw 

kind gaat. Uitgangspunt van de Startbaan is open en heldere communicatie; zeggen wat 

we doen en doen wat we zeggen. Dat verwachten we ook van u als ouder.  

 

Bij een nauwe samenwerking tussen de school en de ouders, is een goede informatie-

voorziening van groot belang. Dit gebeurt tijdens formele en informele contactmomen-

ten op school, zoals bij het brengen en halen van de kinderen, de informatieavonden en 

de rapportgesprekken.  

 

Daarnaast houden wij u graag regelmatig middels onze nieuwsbrief en extra schoolbe-

richten op de hoogte van de laatste Startbaan-nieuwtjes. De nieuwsbrief wordt ver-

spreid via het ouderportaal “Schoudercom”.  

 

De Startbaan heeft ook een eigen Facebook pagina waar zo nu en dan nieuwtjes op 

geplaatst worden.  

 

 

 

http://www.destartbaan.org/
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Gym 

De kinderen van groep 1 en 2 gymmen elke week in de speelzaal, op school. Ze hebben 

hiervoor gymschoentjes nodig.  

Vanaf groep 3 wordt er gegymd in de gymzaal bij de Wasbeek, op maandag. De groe-

pen 6 en 7 hebben een maal in de twee weken zwemles (op vrijdag) in plaats van de 

gymles.  

 

Hoofdluis 

Op school helpen we bij het signaleren van hoofdluis. Na elke vakantie worden de kin-

deren gecontroleerd. Bij het constateren van neten en/of luizen nemen we contact met 

u op zodat u passende maatregelen kunt treffen. Het RIVM adviseert om wekelijks het 

haar te controleren op de aanwezigheid van hoofdluis: zo wordt de hoofdluis ontdekt 

voordat er veel verspreiding heeft kunnen plaatsvinden naar anderen. De behandeling 

bestaat uit twee weken lang elke dag kammen, eventueel in combinatie met een anti-

hoofdluismiddel.  

Meer informatie vindt u op:  https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis 

 

Huiswerk 

De schoolweek van 25 uur is voor de kinderen in principe voldoende lang om de leerstof 

op te nemen en te verwerken. Toch geven we onze leerlingen wel eens huiswerk op. 

Bijvoorbeeld om een leerling extra te laten oefenen met het automatiseren (denk aan 

lezen of de tafels). Daarnaast bereiden onze leerlingen thuis een boekbespreking voor 

of een ander soortige presentatie (bijvoorbeeld een gedicht).  

 

Klassenouders 

Iedere groep zoekt aan het begin van het jaar een of meerdere klassenouders. Deze 

ouders ondersteunen de leerkracht bij het organiseren van diverse activiteiten in de 

klas. Denk hierbij aan sinterklaas, kerst, de verjaardag van de juf of meester, excursies 

etc. Schoolbrede activiteiten worden grotendeels voorbereid door commissies van de 

ouderraad. Klassenouders doen natuurlijk niet alles zelf, maar zijn eerste aanspreek-

punt voor de leerkracht en coördineren de ouderhulp. Klassenouder(s) en leerkracht(en) 

maken aan het begin van het jaar afspraken over hoe zij invulling willen gaan geven 

aan de taken dat schooljaar. 

Medezeggenschap 

Informatie over de medezeggenschapsraad staat in de schoolgids.  

 

Medicijngebruik 

Bij het toedienen van medicijnen aan leerlingen houden wij ons aan het protocol “medi-

cijnverstrekking en medisch handelen”. Dit protocol is ter inzage bij directie en IB.  

 

Mobiele telefoons leerlingen 

De mobiele telefoon is niet meer weg te denken in onze samenleving. Met de toename 

van het gebruik van mobiele telefoons is beleid hierop belangrijk geworden.  

Kinderen die een mobiele telefoon meenemen naar school, zetten deze aan het begin 

van een schooldag uit. Het is niet toegestaan om in de pauze de telefoon aan te zetten. 

Op school geldt de regel dat beeld- en geluidsopnamen op het terrein van school ( zo-

wel binnen als buiten) niet mogelijk is. Mocht deze afspraken overtreden worden, dan 

wordt het apparaat tot het einde van de dag in bewaring genomen.  

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
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Het gebruik van de mobiele telefoons voor onderwijskundige zaken is alleen mogelijk als 

de leerkracht daarvoor toestemming heeft gegeven en de privacyregels voor het maken 

van beeld- en geluidsopnamen niet overtreden worden. 

Door lessen te verzorgen of voorlichting te geven leren kinderen om bewuster om te 

gaan met de sociale media. 

Het meenemen van een eigen device gebeurt op eigen risico.  

 

Op tijd komen 

Op de Startbaan beginnen de lessen in de ochtend om half 9. Dat wil zeggen dat de 

kinderen op dat moment al klaar moeten zitten om te beginnen. Vijf voor half 9 gaat de 

eerste bel en worden de ouders verzocht de klas te verlaten. Kinderen begeven zich 

naar hun werkplek zodat er half 9 begonnen kan worden met de les.  

Datzelfde geldt ook voor kinderen die tussen de middag thuis gaan eten. Zij worden om 

respectievelijk 12.30 (groep 1-4) en 13.00 uur (groep 5-8) weer in de klas verwacht.  

Het is voor uw en de andere kinderen uit de klas belangrijk dat de lessen in alle rust 

plaats kunnen beginnen en daarom verzoeken wij u dan ook om te zorgen dat uw kind 

op tijd is. Wij zijn verplicht om te registreren als uw kind te laat in de klas komt, ook als 

dit maar enkele minuutjes is.  

Oudervereniging 

Informatie over de oudervereniging (ouderraad) staat in de schoolgids.  

 

Overblijven (TSO) 

De Startbaan werkt met een verkorte lunchpauze. Voor alle groepen is er tussen de 

middag drie kwartier pauze, in twee shifts. De leerkracht luncht met de kinderen in de 

klas. De collega’s van Smallsteps kinderopvang nemen de groep over.  

 

 De pauze tijden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 

Groep 1- 4: 11:45-12:30 

Groep 5- 8: 12:15-13:00 

 

De tussenschoolse opvang (TSO) zal verzorgd gaan worden door Smallsteps. De uit-

gangspunten zijn:  

- De totale kosten per maand per kind bedragen € 15,-. Smallsteps factureert 10 

maanden. (schooljaar 2018-2019) 

- Smallsteps Kinderopvang met uitsluitend professionele gediplomeerde pedago-

gisch medewerkers. Er is minimaal 1 medewerker aanwezig met kinder-EHBO en 

BHV. 

- Smallsteps zet tijdens TSO 1 medewerker in op +/- 30 kinderen.  

- Smallsteps biedt kinderen de keuze om binnen dan wel buiten te pauzeren. Er 

wordt rekening gehouden met kinderen die meer tijd nodig hebben om te lun-

chen.  

- Maandelijks wordt een activiteitenprogramma met spellen aangeboden tijdens de 

TSO. 

- Smallsteps beheert de financiën. Ouders sluiten middels een inschrijfformulier 

een contract af bij Smallsteps. 

- Ouders die bij Smallsteps BSO afnemen krijgen 50% korting op de TSO. 
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Deelname aan de tussenschoolse opvang nieuwe stijl is geen verplichting, maar wel 

zeer wenselijk. Ouders van de leerlingen die geen gebruik willen maken van de tus-

senschoolse opvang dienen zich te houden aan het rooster van de shifttijden. 

 

 

Schoolfotograaf 

Een maal per jaar komt er een speciale schoolfotograaf. Er worden (portret)foto’s ge-

maakt  van alle leerlingen, broertjes en zusjes en de groep. De foto’s zijn, zonder afna-

meverplichting, tegen betaling verkrijgbaar.   

 

 

Schoolgids 

Naast dit informatieboekje is er een officiële schoolgids waarin meer formele informatie 

over de school is opgenomen. De schoolgids is te downloaden via de website van de 

school en is te lezen op: www.scholenopdekaart.nl  

 

 

Schooltijden 

Maandag 08.30 – 14:30 uur  
 
 
 
De lunchpauze van groep 1 tm 4 is 
van 11:45-12:30 uur. De lunchpau-
ze van groep 5 tot en met 8 is van 
12:15-13:00 uur. 
 
 

 
 

 

Dinsdag 08.30 – 14:30 uur 

Woensdag 08.30 – 12:30 uur 

Donderdag 08.30 – 14:30 uur 

Vrijdag 08.30 – 14:30 uur 

 

 

Schooltuin/groen schoolplein 

Rond de school ligt een groene speelplaats. Daar hebben de leerlingen een ruime keus 

om te spelen in een inspirerende groene omgeving: op het voetbalplein, in de wilgen-

hutten, op de speelheuvels, op het klimrek, op de sluiproutes tussen bomen en struiken 

én met beestjes en bloemen. 

Er is  een tuingroep met ouders, leerlingen en leerkrachten die één keer per maand 

bijeen komt om de tuin te onderhouden. Tijdens schooltijd mogen de leerlingen met 

allerlei tuinklusjes helpen.                  

We zijn graag met elkaar verantwoordelijk voor de groene speelplaats. 

 

Schoudercom 

Via Schoudercom communiceren we digitaal met ouders. In Schoudercom ontvangt u 

nieuwsbrieven, informatie of verzoeken van de groepsleerkracht en blogs vanuit de 

groep. Ook kunt u in Schoudercom uw kind ziekmelden of een bezoek aan (tand)arts 

doorgeven.  

 

Stagiaires 

Om een nieuwe generatie goede leerkrachten op te leiden, zijn er jaarlijks verschillende 

stagiaires bij ons op school actief. Zij werken onder toezicht van de groepsleerkracht en 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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zijn in periodes van enkele weken tot een half jaar aan een groep verbonden. Een sta-

giair die aan de laatste fase van de opleiding begint wordt Leraar In Opleiding (LIO) 

genoemd. Een LIO-er mag en zal grote delen van de week zelfstandig lesgeven in de 

groep. In principe kunnen studenten worden ingezet in alle groepen Bij het toewijzen 

van een stageplek wordt er gekeken of het in zowel in het belang van de kinderen als 

de student is een stageplek aan te bieden.  

Als opleidingsschool zijn wij verbonden aan de Hogeschool Leiden. 

 

Tussendoortje en lunch 

Rond de klok van tien en tijdens de lunch eten en drinken de kinderen samen in de 

groep. Wij stimuleren gezonde voeding. Voor de jongste kinderen is het fijn als fruit-

schoongemaakt en eventueel geportioneerd is. Vanuit ons streven naar een duurzame 

wereld, vragen wij u zo min mogelijk voedsel in wegwerpverpakkingen mee te geven. 

Het afval dat na het eten toch nog overblijft, wordt door de kinderen gescheiden. Hier-

voor is op school een papier-, plastic- en GFT bak aanwezig.  

 
 

 

Toestemming foto’s en video’s 

Op een school waar zoveel moois gebeurt, maken wij graag foto’s en video-opnamen 

om onze trots met u en anderen te kunnen delen. Deze foto’s worden o.a. geplaatst in 

de schoolgids, het schoolplan en op de website. In verband met de wet op de privacy 

vragen we uw toestemming voor het plaatsen van foto’s en/of ander beeldmateriaal van 

uw kind. Jaarlijks kunt u uw standpunt wijzigen. 

Omdat er ook regelmatig foto’s en video-opnamen door ouders worden gemaakt vragen 

wij u met klem de privacy van anderen te respecteren. 

 

Vakantierooster 2019-2020 

 

Kermisdag(en) do. 19-09-2019 vr. 20-09-2019 

Herfstvakantie za. 19-10-2019 zo. 27-10-2019 

Studiedag Ma. 11-11-2019 Ma. 11-11-2019 

Kerstvakantie Vrij 20-12-2019, v.a. 12:30 zo. 05-01-2020 

Studiedag Vrij. 21-02-2020 Vrij. 21-02-2020 

Voorjaarsvakantie za. 22-02-2020 zo. 01-03-2020 

Goede vr / Pasen vr. 10-04-2020 ma. 13-04-2020 
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Meivakantie Za. 25-04-2020 zo. 10-05-2020  

Hemelvaartsdag do. 21-05-2020 vr. 22-05-2020 

Pinksteren zo. 31-05-2020 ma. 01-06-2019 

Studiedag di. 02-06-2020 di. 02-06-2020 

Studiedag Woe. 01-07-2020 Woe. 01-07-2020 

Zomervakantie Vrij 17-07-2020 v.a. 12:30 zo. 30-08-2020 

 

 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs 

Soraya Witteman verzorgt op maandag de gymlessen voor groep 3 tot en met 8. Diver-

se aspecten van sport, spel en bewegen komen aan bod tijdens deze lessen. De gym-

lessen vinden plaats in de gymzaal van Sportcentrum de Wasbeek.  

 

 

Vakleerkracht muziek 

Fabian Haggenburg verzorgt in de onderbouw de muzieklessen. Als vakdocent geeft hij 

om de week les in de kleutergroepen en in groep 3 en 4. Diverse aspecten van muziek-

onderwijs als luisteren naar muziek, het maken van muziek en zang komen aan bod. 

Naast de gastlessen van Fabian wordt er in de groepen ook muziekonderwijs geboden.  

 

Verjaardagen  

Een speciaal moment als de verjaardag een kind gaat op De Startbaan niet ongemerkt 

voorbij. Het vieren van de verjaardagen gebeurt in de eigen groep, maar ook op vrij-

dagmiddag tijdens de weeksluiting.  We staan stil bij de jarigen van de week en zingen 

hen met de hele school toe. Het trakteren gebeurt alleen in de eigen groep. Onze voor-

keur gaat uit naar een kleine en gezonde traktatie. Leuke en verantwoorde ideeën vindt 

u wellicht op www.gezondtrakteren.nl. 

 

Vertrouwenspersoon 

Informatie over de interne vertrouwenspersoon staat in de schoolgids.  

Onze externe vertrouwenspersoon is Arie van Putten van de GGD: 

 

Wat kan een vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag voor je doen? 

• opvangen en een luisterend oor bieden; 

• meedenken over dilemma’s op het collegiale vlak; 

• adviseren over de-escalatiemogelijkheden; 

• informeren over de regels, procedures en afspraken; 

• ondersteunen als je een klacht wilt indienen bij de Landelijke Klachtencommissie On-

gewenst Gedrag voor de decentrale overheid; 

• preventieactiviteiten ontwikkelen om ongewenst gedrag te voorkomen. 

 

Bereikbaarheid: Arie van Putten (06) 5315 0992, a.van.putten@gimd.nl  

 

Vervoer van leerlingen 

Om ons onderwijs levensecht te maken worden er met enige regelmaat uitstapjes ge-

maakt. Tijdens deze excursies vragen we ook ouders om ons met vervoer te helpen. De 

http://www.gezondtrakteren.nl/
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school gaat ervan uit dat u en uw auto W.A. verzekerd zijn en dat u een inzittendenver-

zekering heeft. Daarnaast verwachten we dat u kinderen vervoert zoals de wet dit voor-

schrijft.  

 

 

Weeksluiting 

Vrijdagmiddag, om de week, ronden wij de schoolweek met alle groepen af tijdens de 

weeksluiting. Uit het oogpunt van saamhorigheid halen de oudste kinderen halen hun 

jongere maatje op. Tijdens de weeksluiting worden de jarigen van die week toegezon-

gen en mogen zij zelfs een cadeautje uitzoeken. Daarna laten drie groepen zien wat zij 

die week hebben geleerd, geoefend en gemaakt. Op deze manier leren kinderen al van-

af 4 jaar zichzelf te presenteren.  

 

Ziekmelding 

Is uw kind ziek? Wij vragen u dit voor 08.30 uur te melden via Schoudercom of eventu-

eel telefonisch (tel: 0252 23 28 75). Bij niet gemelde afwezigheid van kinderen, wordt 

contact met de ouders / verzorgers opgenomen. 

 

Zwemmen (“natte gym”) 

De groepen 6 en 7 hebben om de week schoolzwemmen in zwembad "De Wasbeek".  

Dit is een verbreding op het zwem-ABC en is ook onderdeel van de lessen lichamelijke 

opvoeding. Jaarlijks wordt er een afwisselend zwemvaardigheidsprogramma samenge-

steld. zijn. De leerkracht is bij de zwemlessen aanwezig. 

De doelstelling van het schoolzwemmen is het leren bewegen in het water op een ma-

nier waardoor de leerlingen veilig kunnen deelnemen aan zwembadactiviteiten in mo-

derne zwembaden en veilig kunnen deelnemen aan watersporten en recreatieactivitei-

ten in en rond zwembaden en recreatiewater. 

 


