Informatie over het Basisonderwijs op de openbare montessorischool
Valkenbos

Welkom bij
montessorischool Valkenbos!
Aangenaam kennis te maken! In de schoolgids die voor u ligt, biedt het team van de Montessori Valkenbos u
een unieke kijk achter de schermen van deze school. Onze school draagt het keurmerk van de Nederlandse
Montessori Vereniging. Op onze school, die door ouders wordt omschreven als een warme en veilige school,
combineren we het behalen van de best mogelijke prestaties met het streven naar een optimale creatieve
ontwikkeling voor ieder individueel kind.
Ook uw kind! In deze schoolgids kunt u zich aan de hand van de geboden informatie een beeld vormen hoe wij
innovaties in het onderwijs vormgeven, zoals talentontwikkeling in de hele basisschool, het kosmisch onderwijs
en de inzet van ICT ter ondersteuning van de nieuwste lesmethodes. Het is natuurlijk nog veel leuker om
Montessori Valkenbos in bedrijf te beleven. Om dit mee te maken, kunt u een afspraak maken voor een
kennismakingsbijeenkomst. Hiervoor kunt u direct contact met mij opnemen of een afspraak maken via Joke
Achterberg. Wij zijn iedere dag aanwezig. Om teleurstelling te voorkomen is het belangrijk om te weten dat
onze school een aannameplafond heeft. Wacht u daarom niet te lang met het inschrijven van uw kind.

Tot ziens op onze school.
Tingue Klapwijk, directeur
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• Stap voor stap moeten kinderen leren

1. De school

verantwoordelijkheid te dragen voor dingen die ze doen,
voor zichzelf, voor planten en/of dieren en hun omgeving.

1.1

Het ene kind kan/is meer verantwoordelijk dan een ander

De ligging van de school

en kun je daarom ook meer of minder

De school dankt zijn naam aan een landgoed dat zich tussen

verantwoordelijkheden geven;

de duinen en Hanenburg bevond. Eind 19de eeuw werd het

• Een kind wil ‘groot’ worden, wil ook loskomen van

gekocht door Koning Willem III. Ooit stond op het landgoed

afhankelijkheid en steeds zelfstandiger worden.

een boerderij die Kranenborg heette. De huidige school

Zelfstandigheid wordt op onze school gestimuleerd. Het

werd vlakbij dat landgoed gebouwd.

leren kiezen van een activiteit die je als kind vervolgens
samen of alleen kunt uitvoeren is er een voorbeeld van.

In 1955 werd Valkenbos een montessorischool.

De mogelijkheid om de keuze te kunnen uitvoeren in de
vrije werkperiode hangt daar nauw mee samen. Die ruimte

De school staat aan de Cederstraat en ligt in de

krijgen kan alleen als de vrije werkperiode ook werkelijk

Bomenbuurt. De school is goed bereikbaar met het

de gelegenheid geeft aan kinderen om gedurende een tijd

openbaar vervoer, fiets en auto. Onze leerlingen komen uit

echt bezig te kunnen zijn met een activiteit. De

diverse wijken in de Den Haag. Ouders kiezen de school

begeleiding die nodig is om zelf een activiteit gaande te

heel bewust voor het montessorionderwijs.

houden, kan als de leraar met een zekere regelmaat
langskomt om te signaleren waar assistentie wenselijk

Sinds juli 2014 zitten we in een prachtig nieuw gebouw, waar

dan wel noodzakelijk is. Met andere woorden: de

veel mogelijkheden zijn om montessorionderwijs vorm te

leerkracht volgt de ontwikkeling van het kind;

geven.

• De kinderen krijgen in het montessorionderwijs veel
vrijheid om hun werk te kiezen en/of in te delen. De

In het nieuwe gebouw worden een aantal ruimtes met de

leerkracht let er op, dat die keuze in de juiste verhouding

Christelijke Montessorischool De Abeel en het montessori

staat tot de mogelijkheden (talenten en beperkingen) van

kinderdagverblijf en de naschoolse opvang van 2Samen

het kind. Er zitten veel regels vast aan die vrijheid die erop

gedeeld.

gericht zijn het samen leren en leven in de groep mogelijk

1.2

te maken. Het is net als later in de samenleving: vrijheid in

Het Montessori onderwijs

gebondenheid;

De school geeft onderwijs volgens de principes van Maria

• In het montessorionderwijs neemt, vooral in de

Montessori. Ruim 100 jaar geleden heeft zij een methode

onderbouw, het materiaal waarmee de kinderen leren, een

ontwikkeld die in eerste instantie bedoeld was voor

belangrijke plaats in. Het ziet er aantrekkelijk uit en nodigt

achterstandskinderen. Haar overtuigingen zijn echter op

uit tot handelen. Met concreet en symbolisch materiaal

ieder kind van toepassing. Haar visie op onderwijs is nog

wordt het inzicht bevorderd in moeilijke en abstracte

steeds actueel en passend bij de verwachtingen die we

begrippen. Het nodigt uit zoveel mogelijk zintuigen te

vandaag de dag hebben voor onze kinderen.

gebruiken. Veel materiaal is zelfcorrigerend, zodat de
leerlingen zonder inmenging van de leerkracht hun

Belangrijke uitgangspunten van het

‘fouten‘ kunnen ontdekken. In de midden- en bovenbouw

montessorionderwijs:

begint het materiaal langzamerhand plaats te maken voor

• De samenleving is ingewikkeld. Onze school helpt de

een ‘gewone‘ manier van omgaan met de lesstof, waarbij

kinderen hier zicht op te krijgen. Het onderwijs leert

we gebruik maken van een aantal methodes. Voorwaarde

kinderen te kiezen en biedt kennis en vaardigheden aan.

voor deze methodes is dat kinderen daarmee zelfstandig

Met de aangeboden en geleerde bagage zal het kind de

moeten kunnen werken. De individuele manier van

omgeving gaan verkennen;

werken biedt de leerkracht de mogelijkheid om ieder kind

• Het proces van ‘groot’ worden moet het kind zelf doen.

op zijn of haar manier en niveau te begeleiden. In het

Daarom is het belangrijk dat het kind de vrijheid krijgt om

montessorionderwijs creëert de leerkracht een klimaat

zijn omgeving te ontdekken en de dingen zelf te doen die

waarin ieder kind zo goed mogelijk kan gedijen.

het ook kan, op school en daarbuiten. Vandaar dat het
klaslokaal voortdurend nieuwe uitdagingen biedt. Hierdoor
is de kans groot dat het kind zijn aangeboren
nieuwsgierigheid behoudt;
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1.3

montessori visie is terug te zien in de inrichting van

Stichting De Haagse Scholen

De Haagse Scholen, de stichting voor openbaar basis- en

2Giraffen. In de dagelijkse praktijk van zowel de dagopvang

speciaal onderwijs in Den Haag, vormt het bevoegd gezag

als de buitenschoolse opvang zijn de ontwikkelingskansen

van de Montessorischool Valkenbos.

van het individuele kind het uitgangspunt.

De scholen van de stichting zijn toegankelijk voor alle

De ruimtes van de buitenschoolse opvang zijn ingericht als

kinderen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing of

themalokalen, denk bijvoorbeeld aan een huiskamer waar

geloofsovertuiging. Op onze scholen staat de ontmoeting

kinderen kunnen koken en een werkplaats waar ze kunnen

tussen mensen centraal. Daarbij worden verschillen niet

timmeren en bouwen. Kinderen hebben de vrijheid om zelf

verzwegen, maar juist actief gebruikt als uitgangspunt voor

te kiezen aan welke activiteit zij willen deelnemen. De

het onderwijs.

pedagogisch medewerkers en de activiteitenafdeling KICKs

De kinderen worden zo voorbereid op onze maatschappij,

van 2Samen verzorgen het grootste aanbod

waarin zij te maken hebben met veelzijdige opvattingen,

ontwikkelingsgerichte workshops van Den Haag. Variërend

meningen en gebruiken. Respect, acceptatie en tolerantie

van dans, theater en muziek, tot techniek, natuur, outdoor

zijn begrippen die worden omgezet in een levenshouding.

en urban sports!

Waar de school voor staat
Meer informatie over De Haagse Scholen kunt u vinden op

2.1

het internet, www.dehaagsescholen.nl .

Wij zijn goed in modern montessorionderwijs. Dat maakt

Visie van de school

onze school uniek .

Bezoekadres
Johanna Westerdijkplein 1

Creatief, boeiend onderwijs in de 21ste eeuw.

2521 EN Den Haag

Het leren leren staat bij ons voorop. Het leren vindt plaats in
een rijke leeromgeving passend bij de leeftijd van het kind.

1.4

Samenwerking 2Samen

Wij leren kinderen vaardigheden aan, waarmee ze hun

In een intensieve samenwerking bieden we met 2Samen

eigen leren kunnen ontwikkelen en aansturen. Want wij

een Montessori opvoeding voor 0 tot 13 jarigen aan. De

geloven dat de leerlingen intrinsiek de wens hebben om zich
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te ontwikkelen. Wij zien het klimaat op school en onze

Respect en vertrouwen zijn hierbij voor ons belangrijk. Wij

Onze missie: “Wij bereiden onze leerlingen voor op de
wereld van morgen.” We richten ons daarbij op de
volgende drie pijlers:

besteden naast de basisvakken veel aandacht aan de

1. Ons onderwijs is eigentijds.

pedagogische huisstijl als onderlegger voor het leren.

Pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing.

samenleving en leefomgeving. Met als doel dat kinderen

2. We ontwikkelen en benutten kennis en vakmanschap

zichzelf ontwikkelen tot zelfstandige personen, die zelf
verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen en zich

over in De Haagse Scholen.

kritisch kunnen opstellen in hun leefomgeving en daarvoor

Professionaliteit in mensen en cultuur.
3. We verbeteren ons imago in de stad.

ook de verantwoordelijkheid nemen. Naast
kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de

We verstevigen de profilering van De Haagse Scholen;

culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de

binnen en buiten de organisatie.

leerlingen. Onze school is een openbare basisschool voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren heterogene

Beloften de Haagse Scholen:

groepen, met veel aandacht voor het individuele kind. Zo

• Wij kennen ieder kind.

hebben wij een onderbouw (groep 1 en 2), middenbouw

• Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid.

(groep 3,4 en 5) en een bovenbouw (groep 6,7 en 8). Groep

• Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen
te leven.

3 krijgt in schooljaar 2022-2023 homogeen leesonderwijs.

• Wij geven onze leerlingen

2.2 Visie De Haagse Scholen

verantwoordelijkheid voor het eigen

Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen.

leren.
• Onze medewerkers onderzoeken en

Binnen het schoolbestuur van DHS, heeft er samen met de

ontwikkelen hun kennis, houding en

schooldirecties en andere betrokkenen als GMR en de

vaardigheden.

Raad van Toezicht, een proces plaatsgevonden met het oog op
de vervaardiging van het Ambitiestatement 2019-2023, het

2.3 Jaarplan

strategisch plan van de hele organisatie voor de komende jaren.

Jaarlijks wordt er, na evaluatie van het vorige plan, een
jaarplan geschreven waarin staat wat de speerpunten voor
het volgend schooljaar zijn. De speerpunten zijn gebaseerd
op de visie van de school en het bestuur alsmede het
ambitiestatement van het bestuur.
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3. Het team
Onderbouw

Leerkracht

Onderbouw 1

Anne Verdonk (ma-di-wo-do-vr)
Amber van der Toorn (ma-di-wo)

Onderbouw 2

Fennechien Punter (ma-di-wo-do)
Esther Bolman (vr)

Middenbouw
Middenbouw 1

Ghiselle Groenendal (ma-di ocht.-wo-do-vr) Sandra Kramp (di mid.)
Janna van der Holst (ma-di-wo)

Middenbouw 2

Joyce Bootsma (ma-di-wo-do-vr)

Bovenbouw 2

- Monique Verheij (ma-di-wo-do-vr)
Jan Hofmeester (ma-di ocht.-wo-do-vr) Eric van der Zalm (di mid.)

Bovenbouw 3

Emma van Wezenbeek (ma-wo-do) Milou Buschman (ma-di-vr)

Bovenbouw 4

Jade van Woesik (ma–di–do)
Jo-Ann van Oudsheusden (wo-vr)

Taken

Leerkracht

Internebegeleiding
onderbouw
middenbouw en bovenbouw

Sofie Jansen (wo)

I-coach/ ICT

Eric van der Zalm (di och. – do)

Gymnastiek

Joshua Adrichem (di-do)

Maatschappelijk werk

Esmee Sprenger (ma)

Administratie

Joke Achterberg (ma-di-do-vr)

Ondersteunend personeel / conciërge

Miranda Bos (ma-di–wo-vr)

Leesspecialist/HB

Jo-Ann Oudheusden

Cultuur coördinator

Brigit Schutt

Bouwcoördinator OB
Bouwcoördinator MB
Bouwcoördinator BB

Anne Verdonk Ghiselle
Groenendal
Jan Hofmeester

Directeur

Tingue Klapwijk di-wo-do-vr)

Sandra Kramp (ma-di och.-wo- do-vr)
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3.1

van het begeleidings-traject gewist. Deze werkwijze is voor iedere

Het team (toelichting)

Op dit moment heeft de school ongeveer 330 leerlingen, verdeeld

leerkracht beschikbaar. SVIB wordt uitgevoerd door speciaal

over twaalf groepen. De school heeft 3 bouwen; de onderbouw

daarvoor opgeleide trainers.

(groep 1,2), de middenbouw (groep 3,4,5) en de bovenbouw

Scholing leerkrachten

(groep 6,7,8)

De school is een lerende organisatie. Leerkrachten blijven zich

Stagiaires

ontwikkelen om een actueel onderwijsaanbod te kunnen

De school biedt studenten van de PABO de mogelijkheid om in de

bieden. Nascholingsactiviteiten van leerkrachten zijn in eerste

praktijk het vak van leerkracht basisonderwijs te leren.

instantie gebaseerd op de onderwijskundige plannen van de

Regelmatig lopen studenten uit alle leerjaren van de PABO stage

school. Daarnaast wordt rekening gehouden met wensen en/of

op onze school. LIO -Studenten (Leraar In Opleiding) in het laatste

vereisten in het belang van de individuele ontwikkeling van een

jaar van hun opleiding moeten een aantal weken zelfstandig aan

leerkracht. Een fulltime leerkracht heeft binnen de aanstelling

een groep lesgeven, zij staan onder supervisie van een bevoegde

166 uur beschikbaar voor opleiding en training. Deze scholing

leerkracht. Daarnaast staan wij open voor het werken met en

kan soms onder schooltijd plaatsvinden. Er wordt dan voor

opleiden van zij-instromers. De school beschikt over een

vervanging gezorgd.

begeleider voor startende leerkrachten en zij-instromers. Alle
werkzaamheden van de stagiaires gebeuren onder
verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht en de directie.

School video interactie begeleiding (SVIB)
Met SVIB worden leerkrachten ondersteund in hun werk.
Videobeelden geven zicht op de communicatie over en weer
tussen leerkracht en kind, de kinderen onderling en op de
klassenorganisatie en didactiek. Voor leerkrachten is deze
ondersteuning zinvol als hulp bij het uitvoeren van de
onderwijstaken. De opnamen worden uitsluitend gezien door de
betrokken leerkracht en de begeleider en worden na beëindiging
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Organisatie van het onderwijs
4.1

volgende groep. We houden daarbij rekening met zowel de

De organisatie in de school

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Het is van belang

cognitieve als sociaal emotionele ontwikkeling van een kind.

om ons te blijven ontwikkelen. Vanuit onze visie wordt gekeken

Sommige kinderen zullen nog een jaar langer in de onderbouw

naar de ontwikkelingen om ons heen. Vanuit dit perspectief

blijven. Dit geldt niet als doubleren, maar heet een verlengd

geven wij vorm aan vernieuwingen en veranderingen binnen ons

kleuterjaar. Het kan daarentegen ook gebeuren dat een jonger

onderwijsconcept. De komende jaren wordt gewerkt aan deze

kind al toe is aan het doorgaan naar de volgende groep. Met de

vernieuwingen en daarmee ook aan een verdere

ouders gaan we daarover in gesprek. De beslissing of een kind

kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Middels het schoolplan

doorgaat, ligt uiteindelijk bij de school en is vastgelegd in een

zetten we de punten die we willen ontwikkelen uit. De visie is

protocol.

daarbij altijd leidend.

4.4 Overgang naar de bovenbouw
Elke bouw heeft een bouwcoördinator. De bouwcoördinator

De overgang van groep 5 kinderen naar de bovenbouw is ieder

ziet er per bouw op toe dat er gewerkt wordt aan een

jaar een uitdagende puzzel. Op basis van verschillende factoren

doorgaande lijn in het leerstofaanbod over de bouwen heen,

bekijkt de leerkracht samen met de intern begeleider wat

van de onder- tot en met de bovenbouw. De

belangrijk is om het kind in de bovenbouw goed tot

bouwcoördinatoren zijn ervoor verantwoordelijk dat nieuwe

ontwikkeling te laten komen. Met de leerkrachten van de

materialen en lesmethoden in een bouw in alle groepen op

bovenbouw vindt er een overdracht plaats waarbij ook wordt

dezelfde manier worden ingevoerd en gebruikt.

gekeken naar een evenwichtige groepsopbouw en de
groepsdynamiek.

Bij de keuze van leermiddelen en montessorimaterialen wordt
erop gelet of deze voldoen aan de hoge eisen die wij er aan

4.5 Gymlessen

stellen. Zo moeten leermiddelen naast de reguliere leerstof een

De kinderen in de midden- en bovenbouw hebben 2 keer per

extra aanvullend aanbod bieden voor kinderen die dit nodig

week gymles.

hebben.

Gymkleding en regels MB en BB
Om de ontwikkeling goed vorm te geven, zijn er werkgroepen.

• Kinderen gymmen in gymkleding, d.w.z. : T-shirt, gymbroekje,

Elke werkgroep maakt beleid voor een bepaald onderwerp. Met

turn- of balletpakje, verplicht gymschoenen met antislipzool

elkaar wordt bekeken hoe de vernieuwingen worden

(geen turnschoentjes). Schoenen die ook buiten gebruikt

geïmplementeerd en geborgd. De studiedagen voor het team

worden, kunnen binnen niet gedragen worden.

staan dan ook in het teken van de in het jaarplan omschreven

• Sieraden dienen worden afgedaan en/of afgeplakt (als ze niet

ontwikkelpunten.

af kunnen), haar over de schouders moet bijeen gebonden
worden. Dit voor de veiligheid.

4.2 Indeling van de groepen

• Jezelf douchen of wassen na de gymles is verplicht. We vinden
het van groot belang dat kinderen opgefrist weer aan de
andere lessen beginnen.

De groepen zijn heterogeen samengesteld. Kinderen van
verschillende leeftijden zitten in één lokaal. Volgens de

Gym OB

montessoriwerkwijze is elk kind zo een keer de jongste, de

• Kinderen in de onderbouw bewegen dagelijks. Ze gymmen

middelste en de oudste. Oudere kinderen helpen jongere en

in het speellokaal. Hiervoor kunt u gymschoentjes,

laten zien hoe de regels worden nageleefd, zodat jongere

voorzien van naam en bij voorkeur met klittenband of

leerlingen dit overnemen. Kinderen leren aandacht voor elkaar te

elastieken sluiting en antislipzool, meegeven aan uw kind.

hebben en om naar elkaar te luisteren. Juist door de verschillen in

Mocht uw kind om medische redenen niet kunnen deelnemen

leeftijd en ontwikkeling in een groep, wordt de ontwikkeling van

aan de gymles, dan willen we graag een schriftelijke bevestiging

alle kinderen gestimuleerd. Gemiddeld bevatten de groepen 29

van de ouders met de reden van dit verzuim. Als er buiten de

leerlingen. In de onderbouw neemt het leerlingenaantal in de

school sporttoernooien zijn, wordt u van tevoren op de hoogte

loop van het jaar toe, doordat er vierjarigen instromen.

gebracht.

4.3 Overgang naar de middenbouw

Brede ontwikkeling

Kinderen die na 1 oktober starten, stromen in in groep 0. De

Binnen onze school staat een zo breed mogelijke ontwikkeling

datum 1 oktober wordt in de onderbouw als richtlijn

van het kind centraal. Buiten de cognitieve ontwikkeling van

aangehouden voor het bepalen of een kind doorgaat naar de

kinderen, willen we een zo breed mogelijk aanbod doen
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waardoor kinderen ook andere, de zo genoemde 21e -eeuwse

De 3 domeinen die centraal staan zijn:

vaardigheden kunnen ontwikkelen. Het kosmisch onderwijs,

• Democratie: kennis over de democratische rechtstaat en

specifiek voor ons montessorionderwijs, biedt hiertoe alle

politieke besluitvorming; democratisch handelen en de

mogelijkheden. In de praktijk betekent dit de koppeling van

maatschappelijke basiswaarden

verschillende vakgebieden waarbij wisselende thema’s het

• Participatie: kennis over de basiswaarden en mogelijkheden

uitgangspunt zijn. Vanuit deze algemene onderwijsvisie

voor inspraak en vaardigheden die nodig zijn om op school en

besteden we veel aandacht aan cultuureducatie, omdat we van

in de samenleving actief mee te kunnen doen

mening zijn dat ook deze vakken een belangrijke bijdrage

• Identiteit: verkennen van de eigen identiteit en die van

leveren aan de brede ontwikkeling van kinderen.

anderen; voor welke (levensbeschouwelijke) waarden sta ik en
hoe maak ik die waar? Binnen de school wordt aandacht

4.6 Cultuurplan

besteed aan die domeinen, het kosmisch onderwijs, specifiek

Binnen het Cultuurplan staat de doorlopende lijn bij de vakken

voor het montessorionderwijs, biedt hiertoe alle

muziek, beeldende vorming, drama en dansexpressie

mogelijkheden.

centraal. Hierbij zijn zowel het proces, als het product van
belang. Ook uitjes, zoals bezoeken aan musea en

4.9 Kinderraad

voorstellingen, vallen binnen het Cultuurplan.

Op de Valkenbos is zo’n 20 jaar geleden een van de eerste
Kinderraden van Nederland geïnstalleerd. Het initiatief is

Voor de verzorging van de lessen is de school een samenwerking

genomen door enkele leerlingen uit een bovenbouwgroep, die

aangegaan met KOO.

erg graag wilden meedenken over de gang van zaken in de
school. Vandaag de dag is er nog steeds een actieve Kinderraad

Groep 2 krijgt vanaf januari lessen Schrijfdans. De methode

op de Valkenbos.

Schrijfdans is een creatieve vorm van leren schrijven. Ieder kind
ontwikkelt en verrijkt zijn eigen ‘danstaal’. Het plezier in dansen

Uit groep 5 t/m 8 worden jaarlijks, door middel van

en bewegen staat voorop.

verkiezingen, leerlingen gekozen die de belangen van de groep
vertegenwoordigen. Een keer per maand is er overleg onder

Voor de midden- en de bovenbouw is er een afwisselend

begeleiding van een ouder, die als coach fungeert.

programma voor cultuuronderwijs. In het schooljaar 2022/2023
zullen deze groepen bestaat dit programma uit een combinatie

Zowel voor als na de vergadering overleggen de kinderen van

van muziek, beeldende vorming en tekenen.

de Kinderraad met hun eigen groep. De Kinderraad kiest uit
haar midden een voorzitter en een secretaris. Van de

Omdat de school onvoldoende middelen heeft om deze

vergadering wordt een verslag gemaakt dat wordt verspreid

lessen te betalen, wordt een deel van dit aanbod

onder alle geledingen binnen de school. De kinderen van de

gefinancierd met de vrijwillige ouderbijdrage.

Kinderraad kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan
directeur, team, Oudervereniging en Medezeggenschapsraad.

4.7 Computers in de school

In het afgelopen jaar hebben de kinderen zich vooral bezig

In iedere groep zijn meerdere computers aanwezig. Daarnaast

gehouden met het naschoolse aanbod en het meedenken over

beschikken de kinderen in de bovenbouw over een eigen device

een nieuwe speelplaats.

dat eigendom is en blijft van de school. Er is een vast en
draadloos netwerk. De computers en laptops worden gebruikt

4.10 TussenSchoolse Opvang (TSO)

voor allerhande doeleinden: o.a. remediërend werk, rekenen,

Bijna alle kinderen blijven in de middagpauze op school over. Er is

taal, topografie, werkstukken maken, programmeren, kosmisch

een middagpauze van 45 minuten. Doordat er zoveel kinderen

onderwijs en het zoeken van informatie op het internet. In alle

overblijven is de organisatie complex. Voor zowel tijdens het eten

groepen is er een digitaal schoolbord. Een van de teamleden is

als bij het buiten spelen gelden vaste regels. Deze regels worden

ICT/ ICoach coördinator. De ICT/ ICoach maakt regels en

regelmatig in de groepen herhaald. Als een kind regelmatig deze

afspraken ten aanzien van computergebruik / het internet.

regels overtreedt, worden ouders hiervan op de hoogte gesteld.

Omdat digitalisering niet is weg te denken in de wereld van nu,

In bepaalde gevallen kan een kind (voorlopig) worden geschorst

zal de school zich verder ontwikkelen m.b.t. de inzet hiervan.

van de TSO.

4.8 Burgerschap
In de nieuwe Wet Primair Onderwijs is het onderwerp
“Burgerschap en sociale integratie” opgenomen.
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De TSO wordt verzorgd door een aantal vaste medewerkers
vanuit 2Samen. Ook maken wij gebruik van betaalde vrijwilligers
(vrijwilligers vergoeding). Om deze te kunnen bekostigen vragen
wij een verplichte vergoeding van:

een zachte landing bij de start als dit nodig blijkt. Zij zullen, waar
nodig, observeren in de klas, schrijven een pedagogisch plan van
aanpak en voeren deze uit in samenwerking met de leerkracht.
Wanneer de desbetreffende leerling ook naar de BSO (van

Bij:

Bedrag per kind

Eerste kind

€ 125, 00

2Samen) gaat, zorgen zij ervoor dat het plan ook hier geldt en op
dezelfde wijze wordt doorgevoerd. Indien de leerkracht het
wenselijk vindt kan de pedagogisch ondersteuner ook bij

Tweede kind
Derde (en volgende kinderen)

€ 95, 00

oudergesprekken aanwezig zijn.

€ 70, 00

De helft van dit bedrag dient voldaan te zijn voor 1 januari en het
totale bedrag voor 1 mei.

Naschoolse opvang
De school heeft een samenwerkingscontract afgesloten met
2Samen voor de naschoolse opvang, die op de montessori wijze

Met als resultaat: informatie van de kinderen vanuit 2Samen
wordt goed uitgewisseld. Zodanig dat zowel de
ouders/verzorgers, de leerkrachten als de pedagogisch
medewerkers beschikken over de meest relevante informatie,
zodat het betreffende kind zo optimaal mogelijk begeleid kan
worden.

werken. Deze opvang is gehuisvest in het schoolgebouw, evenals
het Kinderdagverblijf voor kinderen van 0 – 4 jaar, waar eveneens
vanuit het gedachtengoed van montessori wordt gewerkt.
Stichting Dak biedt ook naschoolse opvang in de Acaciastraat.
Ouders hebben vrije keuze voor welke opvang ze kiezen.

5.1

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs is de uitwerking van de wet die op 1
augustus 2014 van kracht is gegaan en bepaalt dat scholen
(formeel de schoolbesturen) ervoor verantwoordelijk zijn dat
elke leerling die bij hen op school zit of wordt aangemeld, een

De ontwikkeling van kinderen
Voor meer informatie of aanmelding kunnen ouders direct

passende onderwijsplek krijgt. Dat kan op de eigen school zijn

contact opnemen met 2Samen of Stichting Dak. Voor

of op een van de andere scholen binnen het

contactgegevens: zie laatste pagina van deze schoolgids.

samenwerkingsverband (zorgplicht).

Samenwerking 2Samen

Indien de school waarop de leerling zit of is aangemeld, dat

Vanaf het schooljaar 2020-2021 hebben wij de samenwerking

onderwijs kan verzorgen, dan verandert er niets en merkt de

met 2Samen verder verdiept. Diverse pedagogisch ondersteuners

leerling weinig of geen verandering. Leerling en school passen

van 2Samen zijn verbonden aan onze school. Zij richten zich op

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

het welzijn van onze leerlingen en leggen de koppeling naar de

leerling heeft daar voldoende aan. Basisondersteuning is de

BSO als deze kinderen hier gebruik van maken. Bij de onderbouw

ondersteuning die elke school in het samenwerkingsverband

(kleuters) dragen zij zorg voor de kinderen die doorstromen

minimaal kan bieden.

vanuit 2Samen. Denk aan: begeleiding, overdracht en zorgen voor
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Een samenwerkingsverband is een organisatie die de

plaats. In elk werkgebied is een school voor speciaal

samenwerking tussen alle basisscholen, scholen voor speciaal

basisonderwijs.

onderwijs en scholen voor speciaal basisonderwijs binnen een

5. SPPOH probeert extra ondersteuning zoveel mogelijk in de

bepaald gebied organiseert. Onze school is aangesloten bij het
samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs

eigen omgeving van de leerlingen te organiseren.
6. Passend Onderwijs gaat uit van handelingsgericht werken. Dat

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

betekent concreet dat er meer gekeken gaat worden naar de

Leidschendam–Voorburg en

mogelijkheden van de leerlingen dan naar de belemmeringen.

Rijswijk.

Bij handelingsgericht werken willen we antwoorden vinden op
de volgende vragen: Welk doel willen we met deze leerling

Ongeveer 1 op de 20 leerlingen in ons samenwerkingsverband

bereiken? Wat is daarvoor nodig? Hoe gaan we dat

heeft niet genoeg aan basisondersteuning en is aangewezen op

organiseren? Wie gaat dat doen?

een vorm van extra ondersteuning. Vaak kan die extra

Waar gaan we dat organiseren?

ondersteuning gegeven worden op de school waar de leerling zit

7. Het is de bedoeling dat ouders en school als partners

of wordt aangemeld. De school bepaalt in overleg met de ouders

samenwerken indien het gaat om de zorg of extra

hoe die ondersteuning het beste kan worden gegeven en vraagt
daarvoor extra middelen aan bij SPPOH.

ondersteuning rond een leerling.
8. Elke school heeft een school ondersteuningsprofiel. In dit
profiel beschrijft de school welke extra ondersteuning de

Soms is het niet haalbaar om de extra ondersteuning op de eigen

school wel en niet kan bieden. Dit ondersteuningsprofiel ligt

school te organiseren en wordt er voor de leerling een lesplaats
in het speciaal (basis-) onderwijs of op een andere basisschool

op school ter inzage.
9. Het samenwerkingsverband waar onze school toe hoort met

georganiseerd.

veel actuele informatie over Passend Onderwijs specifiek voor
onze regio. www.sppoh.nl

5.2 Zorg voor kinderen met
specifieke behoeften

10. Het centrale informatiepunt voor de implementatie van
passend onderwijs van het ministerie van OCW.
www.steunpuntpassendonderwijs.nl

De (ouders van) leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben

Website over Passend Onderwijs, speciaal voor ouders.

dan de basisondersteuning merken iets van de invoer van
Passend Onderwijs.

Basisondersteuning op de Valkenbos
Uitgangspunten Passend Onderwijs:

Het bieden van basisondersteuning is een belangrijk onderdeel

1. Door de invoering van de zorgplicht heeft de school

van het onderwijs op de Valkenbos. De geboden ondersteuning is

/schooldirecteur (eind-) verantwoordelijk voor de leerling

afgeleid van de kwaliteitseisen die wettelijk verplicht zijn. De

zorg. De directeur wordt bij het vervullen van de zorgplicht

basisondersteuning op de Valkenbos kenmerkt zich door het

ondersteund door de intern begeleider van de school, een

onderstaande: Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen in een

adviseur van SPPOH en een schoolmaatschappelijk werker die,

veilige omgeving. De school heeft zicht op de

indien nodig, korte lijnen heeft met de jeugdhulpverlening.

ondersteuningsbehoefte van ieder kind en stelt (ambitieuze)

2. Extra ondersteuning is op basis van de

doelen die we met een kind willen bereiken.

ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerlingen. Elke
aanvraag is daarom anders, er wordt daarom gesproken van

5.3 Ondersteuningsstructuur

een “arrangement”. We arrangeren als het ware iets dat

De ondersteuningsstructuur op de Valkenbos (SOP= School

speciaal voor dit specifieke kind nodig is.

Ondersteuningsplan) is in het schooljaar 2018-2019 herschreven.

3. Het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs blijven
gewoon bestaan. Alle aanvragen voor een lesplaats op een

Door de wijzigingen in de wet, was het noodzakelijk om onze
structuur daarop aan te passen.

school voor speciaal (basis-) onderwijs lopen via een team van
deskundigen in de school. Bij een positieve beoordeling volgt

De leerkracht(en) en de Intern Begeleiders evalueren samen de

er een “toelaatbaarheidsverklaring”.

toetsresultaten uit het CITO leerling onderwijs volgsysteem

4. SPPOH heeft de samenwerking van de scholen georganiseerd
in tien kleinere werkgebieden: acht stadsdelen en de

zowel op groeps- als individueel niveau. Naar aanleiding van
deze evaluatie wordt er een analyse gemaakt met daaraan

gemeentes Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Binnen die
werkgebieden werken de scholen onderling samen en vindt
nauwe samenwerking met de Centra voor Jeugd en Gezin

12

gekoppeld een plan van aanpak. Dit kan op groeps- en /of

Aan de hand van de toetsresultaten en de ervaringen met- en

individueel niveau worden uitgevoerd. Uiteraard worden de

observaties van de kinderen maakt de leerkracht een

resultaten van de hele school na een analyse door de Intern

groepsoverzicht waarin staat beschreven welke

Begeleider en de directie gedeeld met het voltallige team. Naar

onderwijsbehoeften een leerling nodig heeft en wat de sterke

aanleiding van deze bespreking kan, indien noodzakelijk, het

kanten van het kind zijn. Wij registreren dit in Esis. Op de website

beleid worden aangepast.

kunt u ons totale zorgplan terug vinden.

5.4 Multi disciplinair overleg (MDO)

De Valkenbos maakt gebruik van de diensten van de Bazaltgroep,

Als een kind ondanks de extra ondersteuning toch niet die

voormalig het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO).

ontwikkeling en/of vordering maakt die redelijkerwijs verwacht

In samenwerking met de Bazaltgroep worden ook onderzoeken

mag worden, volgt een bespreking in het MDO. In deze

en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie uitgevoerd.

commissie zitten naast de directie, intern begeleider, de

Met een medische indicatie kunnen enkele zorgverleners (soms

leerkracht van de school en de ouders andere deskundigen die

op school) therapie geven op kosten van de zorgverzekeraar. Met

voor de ontwikkeling van het kind relevant zijn. Hierbij valt te

deze zorgverleners heeft de intern begeleider (incidenteel)

denken aan de schoolbegeleider van het HCO (Haags Centrum

overleg. Indien nodig heeft de intern begeleider en/of de

voor Onderwijsbegeleiding), de school maatschappelijk werkster,

directeur overleg met o.a. jeugdzorg, de jeugdgezondheidsdienst,

de schoolverpleegkundige of de schoolarts, de adviseur vanuit

vertrouwensarts, het algemeen maatschappelijk werk, jeugd- en

SPPOH of andere externe deskundigen. Indien ouders niet

zedenpolitie, het meldpunt kindermishandeling of de raad van de

aanwezig (kunnen) zijn bij het overleg, wordt schriftelijke

kinderbescherming.

toestemming aan de ouders gevraagd om het kind te bespreken.
Het MDO kan een handelingsgericht advies aan de leerkracht

Ambulante begeleiding

geven of de ouders het advies geven om extra ondersteuning

Ter ondersteuning van de intern begeleider kan de school

voor hun kind in de vorm van bijvoorbeeld logopedie,

begeleiding vanuit SPPOH vragen. Naast collegiale consultatie

fysiotherapie of ergotherapie te zoeken/aan te vragen. Ook kan

met de intern begeleider helpt deze “specialist” bij het maken

het advies gegeven worden om nader onderzoek te doen, waarbij

van ontwikkelingsperspectieven, het vaststellen van de

de vraag hoe de school dit kind in deze groep met deze leerkracht

onderwijsbehoeften van individuele kinderen, het maken van

kan helpen centraal staat. De schoolbegeleider van het Haags

individuele leerlijnen, een verdiept (ortho) didactisch onderzoek,

Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO) voert deze

observaties van zorgleerlingen, het begeleiden van een

onderzoeken meestal uit. Het MDO kan adviseren een

leerkracht of leerling met behulp van SVIB, het afnemen van

arrangement aan te vragen voor het kind, of een plaatsing op een

interviews en de begeleiding vanuit het speciaal onderwijs.

andere school. Dit kan een andere basisschool zijn die wel aan de

5.6 Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling

onderwijs-behoeften van het kind kan voldoen of een plaatsing
op een S(B)O school. Indien een arrangement of
toelaatbaarheidsverklaring op een S(B)O school wordt

Vanaf 1 juli 2013 zijn alle scholen in Nederland, dus ook

aangevraagd, dienen de ouders van het kind akkoord te zijn met

leerkrachten, wettelijk verplicht deze meldcode te gebruiken

een verwijzing.

bij signalen van geweld. Als het vermoeden bestaat dat de
thuissituatie van een kind onveilig is, worden deze signalen

5.5 Interne begeleiding

besproken met de aandachtsfunctionaris. Op onze school is

Ons systeem voor interne begeleiding/ondersteuning bestaat uit

dat de intern begeleider Sandra Kramp, indien daar aanleiding

een reeks van activiteiten. Deze activiteiten zijn o.a. het (samen

voor is, worden onderstaande stappen ondernomen:

met de leerkracht) signaleren, analyseren, handelingsgericht

Stap 1: in kaart brengen van signalen; Stap 2:

diagnosticeren en advisering op het gebied van het

overleggen met een collega en eventueel raadplegen

handelingsgericht remediëren van eventuele problemen, waarbij

van Veilig Thuis

het handelen op individueel en/of groepsniveau centraal staat.

Stap 3: gesprek met de betrokken leerling(en) en/of ouder(s);
Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling;

De intern begeleider verricht als lid van het schoolteam een

Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden;

spilfunctie als het gaat om ondersteuning, coördinerende en/of
ondersteunende werkzaamheden voor alle groepen, ouder(s),

5.7 Toetsafnames

kinderen en collega’s. Van iedere leerling wordt een (digitaal)

De leerkrachten houden van alle kinderen nauwkeurig alle

dossier bijgehouden. Na iedere toetsperiode bespreekt de intern

vorderingen bij. Met behulp van dit aftekensysteem wordt

begeleider met de leerkracht(en) de resultaten van de kinderen.
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vastgesteld of leerlingen op niveau werken en vorderingen

ondertekenen, zodat zij weten dat hun kind op een bepaald

maken. Bij de kleuters werken wij met: Mijn

vakgebied de einddoelen van het basisonderwijs niet zal halen. In

Kleutergroep. Vanaf de middenbouw werken wij met CITO

een gesprek met de ouders worden afspraken gemaakt over o.a.

Leerling Onderwijs Volgsysteem (LOVS). In het LOVS worden de

het wel of niet meegeven van huiswerk, extra ondersteuning in

resultaten van de citotoetsen (periode januari en mei/juni)

de vorm van remedial teaching, logopedie, fysiotherapie of

geregistreerd. Hiermee worden de resultaten van de kinderen

ergotherapie. Tevens wordt een datum vastgelegd waarop het

wel vergeleken met het resultaten van het landelijk gemiddelde,

ontwikkelingsperspectief wordt geëvalueerd.

maar het biedt ook de gelegenheid om de resultaten van het
kind met zichzelf te vergelijken. De sociaal emotionele

Sociale vaardigheden

ontwikkeling volgen we met behulp van een volgsysteem (SCOL).

Montessorischool Valkenbos is een opvoedende

De volgende Cito-toetsen worden afgenomen:

leefgemeenschap waar kinderen hun zelfvertrouwen, zelfkennis

• Rekenen-wiskunde, spelling, drieminuten leestoets, de AVI

en sociaal positief gedrag kunnen ontwikkelen. De leerkrachten

leestoets en begrijpend lezen (groepen 3 t/8) en

benaderen de kinderen positief en richten de aandacht op de

werkwoordspelling (groepen 7 en 8).

sterke kanten. Door het positieve gedrag of capaciteiten te

• Cito entree-toets (groep 7)

benoemen, krijgt het kind een positief beeld van zichzelf en zal

• Cito eindtoets (groep 8)

het zich daar naar gedragen. Wij werken met de methode Kwink.

5.8 Inhoud leerlingdossier

SCOL is een volginstrument dat na het invullen van een

Het leerling dossier bestaat uit twee componenten: de leerling

vragenlijst, aangeeft hoe het is met het welbevinden van ieder

administratie en een inhoudelijk gedeelte, gericht op

kind (vragenlijsten die leerkrachten en in de bovenbouw ook de

onderwijskundige- en begeleidingsaspecten.

leerlingen invullen).

Deze methode is gekoppeld aan SCOL.

Het leerling administratiegedeelte bevat gegevens over in- en
uitschrijving; verzuim; adresgegevens; namen van ouders en
kind; opleidingsniveau van de ouders; geboorteplaats- en
datum.
In het inhoudelijk gedeelte staat het onderwijskundig rapport;
gegevens over de gezondheid die nodig zijn voor speciale
begeleiding of voorzieningen; gegevens over de vorderingen en
de resultaten van de leerling. Alsmede: verslagen van de
gesprekken met de ouders en de resultaten van eventueel
psychologisch onderzoek.
Op het leerlingendossier is de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) en artikel 19 van het Vrijstellingsbesluit
Wbp van toepassing.
Op grond van artikel 11 Wet op het primair onderwijs (WPO)
informeert de school ouders over de vorderingen van een
leerling. Door schriftelijke verslaglegging in het leerlingdossier
maakt de school zowel voor zichzelf als voor ouders
controleerbaar dat de informatie- en zorgplicht is nageleefd.

5.9 Ontwikkelingsperspectief
Indien een leerling het eindniveau van groep 7 van één of meer
van de basisvaardigheden (lezen, rekenen en spelling) niet zal
halen, biedt de school een leerstofaanbod aan de hand van een
ontwikkelingsperspectief aan. Hierin staat wat de te verwachten
individuele doelen zullen zijn als het kind van school gaat en hoe
dat behaald zal moeten worden. Ouder(s) stemmen in met het
handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief door dit plan te
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5.10 Oudergesprekken

de school, zoals de schoolgids, ouderavonden, contactavonden,

Twee keer per jaar zijn er geplande gesprekken met de ouders

vakanties, rapporten en informatie over uitstapjes.

over de vorderingen van hun kind. In februari en juni krijgen de
ouders van kinderen van groep 2 t/m 8 een verslag. Zo zijn er 4
momenten in het jaar waarin we ouders op de hoogte brengen
van de ontwikkeling van hun kind. We gaan ervan uit, dat
gescheiden ouders samen naar de gesprekken komen, in het
belang van hun kind. Als ouders extra informatie willen over hun
kind, kunnen ze een afspraak maken met de leerkracht.

5.11 Informatievoorziening aan
gescheiden ouders
Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden, biedt de wet
een duidelijke richtlijn met betrekking tot het verstrekken van
informatie. Volgens art.1:377c van het burgerlijk wetboek hebben
beide ouders recht op informatie over de schoolontwikkeling van
hun kind/ kinderen, ook als één van de ouders niet is belast met
het gezag en om die informatie vraagt. In geval van een
rechterlijke uitspraak wordt hiervan afgeweken. De school zal
geen speelbal zijn van ouders en kiest ervoor een neutrale positie
in te nemen en beide ouders te informeren over de ontwikkeling
van hun kind(eren). Het adres en de gegevens van de ouder die
niet met het ouderlijke gezag is belast, wordt ook in onze
administratie opgenomen. Indien een ouder via een gerechtelijke
uitspraak geen contact met de school en/of het kind mag hebben,
moet het schriftelijke bewijs hiervan aan de directie worden
overlegd. Via Mijn School Info krijgen alle ouders informatie over
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6. Externe Contacten

ouders). Ouders die bezwaar hebben kunnen dit melden bij de
intern begeleider van de school, deze zal het aan de
jeugdverpleegkundige of jeugdarts doorgeven. Bij niet

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

verschijnen zonder bericht op een uitnodiging zal de JGZ

Het CJG is dé plek voor vragen over opgroeien en opvoeden.

telefonisch contact leggen met de ouders/verzorgers. Indien dit

Iedere ouder heeft weleens vragen over het opvoeden van z’n

niet lukt zal op school worden geïnformeerd hoe het met het kind

kind. Logisch, want opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Het

gaat.

Centrum Jeugd en Gezin is er voor alle (aanstaande) ouders en
opvoeders. In het CJG vindt u alle opvoed- en opgroei kennis

Onderwijszorg Nederland (ONL)

onder één dak: van jeugdgezondheidszorg tot

Indien er bij kinderen een vermoeden is van ernstige

puberoudercursussen, van zwangerschapsyoga tot

enkelvoudige dyslexie, kan er een vergoede behandeling plaats

opvoedondersteuning. Op de website vind je handige

vinden. De intern begeleider zal hier met ouders over in gesprek

informatie of kom gewoon eens langs bij het CJG,

gaan. School heeft hierbij een ondersteunende rol, maar is

Paviljoensgracht 1,

wettelijk gezien niet de aanvrager. Dit zijn de ouders. Op de

2512 BL Den Haag (geopend van 8.30-17 uur)

Valkenbos wordt samen gewerkt met Onderwijszorg Nederland.

070 7529600 -

De kosten voor de behandeling worden betaald door de

centrum@cjgdenhaag.nl

www.cjgdenhaag.nl

gemeente. Het onderzoek en de behandeling kunnen plaats
vinden op school, tijdens schooltijd.

Schoolmaatschappelijk werkster
De Schoolmaatschappelijk werkster maakt deel uit van de
zorgcommissie. Esmee Sprenger is op maandag aanwezig op

6.1
Aanmeldprocedure voortgezet
onderwijs schooljaar 2022-2023

school. Zij kan op verzoek van de intern begeleider gesprekken

Basis Onderwijs Voortgezet Onderwijs (BOVO)

met kinderen en/of ouders aangaan en ouders eventueel

Ouders en/of verzorgers hebben het recht om hun kind op meer

doorverwijzen naar hulpverleners. Daarnaast is de School

dan één school voor het voortgezet onderwijs aan te melden. De

maatschappelijk werkster “de brug” van school naar het CJG.

aanmeldprocedure voldoet aan de wettelijke kaders en zorgt
voor meer keuzevrijheid voor u en uw kind. Op onze website

Jeugdgezondheidzorg (JGZ) Den Haag

vindt u In de eerste periode van het schooljaar informeert BOVO

Kinderen maken in hun schooljaren een grote ontwikkeling door.

u via de basisschool over de manier waarop de aanmelding nu

Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal en emotioneel is het kind

geregeld is en wat u daarbij moet doen. Verder krijgt u van ons in

in de groei. Alle kinderen die in Den Haag naar school gaan

het najaar ook een folder van BOVO Haaglanden met alle

worden op vaste momenten opgeroepen voor een onderzoek

informatie. Montessorischool Valkenbos zal in de loop van het

door de jeugdgezondheidszorg GGD Den Haag. Zo kunnen in een

schooljaar een informatiebijeenkomst organiseren. Ouders zullen

vroeg stadium bedreigingen voor een gezonde ontwikkeling

worden geïnformeerd over alles wat met de schoolkeuze te

worden opgespoord en eventueel passende maatregelen

maken heeft. Ook de ouders van de kinderen uit het zevende

genomen worden. De jeugdartsen, verpleegkundigen en

leerjaar worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

medisch assistenten van Jeugd Gezondheid Zorg (JGZ) geven
graag voorlichting en advies aan scholen, ouders, kinderen en
iedereen die bij het opgroeien betrokken is. Zij zijn experts op
het gebied van gezondheid, gedrag en leefomgeving en worden
vaak betrokken bij projecten op het gebied van bijvoorbeeld
opvoedingsondersteuning, gezond gewicht, verzuimbegeleiding
en alcohol, roken en drugs. Kinderen kunnen voor een
preventief gezondheidsonderzoek of voor een vervolgafspraak
worden uitgenodigd. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een
afspraak met de JGZ te maken bij vragen over de gezondheid /
ontwikkeling van uw kind, of andere opvoedvragen.

6.2 Het proces van basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs
In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets
Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het
basisschooladvies leidend bij de toelating van
basisschoolverlaters tot het VO. De PO-school baseert haar advies
op de leerprestaties, aanleg en sociaalemotionele ontwikkeling
van de leerling gedurende de hele basisschoolperiode. Een
duidelijke motivering van het basisschooladvies en de toevoeging
van LVS-toets scores uit groep 6, 7 en 8 aan het OKR dragen bij
aan een transparante onderbouwing van het basisschooladvies

JGZ maakt gebruik van de adresgegevens uit de
leerlingadministratie van de school. De school wordt op de
hoogte gesteld van de datum en tijdstip van het onderzoek
(reden onderzoek bij vervolgconsulten alleen in overleg met

en bevorderen de communicatie met de ouders en vo-school. Het
geeft alle partijen inzicht in de wijze waarop het
basisschooladvies tot stand is gekomen. De basisscholen worden
verplicht gesteld om vóór de afname van de Centrale Eindtoets
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(CET) een schriftelijk schooladvies aan de leerlingen van groep 8

Montessorischool Valkenbos en het tijdpad van de eindadvisering

te geven.

aangegeven.

Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het
voortgezet onderwijs. Als een leerling de eindtoets beter maakt
dan de school gezien het schooladvies verwachtte, dan zal de
basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool is
verantwoordelijk voor deze heroverweging, bij voorkeur in
overleg met de ouders/verzorgers. De heroverweging kan leiden
tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist
worden dat in het schooladvies wordt afgeweken van het
resultaat van de eindtoets. Het schooladvies blijft in dat geval
ongewijzigd. Soms is het resultaat van de eindtoets minder goed
dan verwacht. In dat geval mag de school het schooladvies niet
aanpassen. Het resultaat van de eindtoets heeft dan geen invloed
op de toelating van de leerling in het voortgezet onderwijs. In dit
document wordt de opbouw van de advisering op
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Stappenplan Advies VO schooljaar
DOD = Digitaal Onderwijs Dossier

OKR = Onderwijskundig Rapport

OT = Onderwijs transparant

LWOO = leerwegondersteuning

SEM = Sociaal emotioneel onderzoek
Actie

Door

Periode augustus, september, begin oktober groep 8
DOD bestand uit Esis B exporteren en importeren in OT

IB

Aanmaken dossier in OT

Leerkrachten

Communicatie BOVO – ouders toestemming en gegevens update
Afname entreetoets

Leerkrachten groep 7

Definitief schooladvies bepalen

Leerkrachten, directie en IB

Leerachterstanden bepalen m.b.v. OT*

Leerkrachten en IB

Overleg met ouders over NIO en LWOO

Leerkrachten en IB

Aanvragen NIO/NDT

IB

Toestemmingsformulieren NIO/NDT ouders

Leerkrachten en IB

Herfstvakantie
Periode eind oktober, november, december groep 8
Afname NIO/NDT

IB en HCO

Drempeltoets afnemen i.v.m. LWOO (indien nodig)

IB

Adviesgesprek met leerling en ouders + meegeven van oriëntatieformulier met voorlopig
basischooladvies + voorkeurslijst scholen

Leerkrachten

Bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor SEM en aanvragen

IB

Toestemming vragen aan ouders voor SEM

Leerkrachten

Kerstvakantie
Periode januari t/m mei groep 8
Oriëntatieperiode VO, inclusief open dagen

Ouders

Afname CITO M8 toetsen

Leerkrachten

Invullen OKR in OT, aanvullen M8 toetsen in OT, definitief maken

Leerkrachten

Bepalen definitief eindadvies

Leerkrachten, directie en IB

Uitreiken definitief advies VMBO, HAVO, VWO Ondertekenen OKR

Leerkrachten
(ondersteuning IB indien nodig)

Selectieperiode leerlingen bijzondere richtingen

Vo scholen

Plaatsing leerlingen in VO

VO scholen

Originele onderzoeksverslagen naar VO school van keuze sturen

IB

Afname Centrale Eindtoets

Leerkrachten

Heroverweging advies n.a.v. hogere score Eindtoets

Leerkrachten, directie, IB

Communicatie over heroverweging met ouders

Leerkrachten (en indien nodig) IB

Heroverweging in OT verwerken en
Eindtoets in OT definitief maken

Leerkrachten

* Leerwegondersteunend onderwijs: leerachterstanden tussen 25 en 50% op minimaal twee van de leergebieden rekenen, begrijpend lezen, spelling of
technisch lezen. Waarbij 1 leergebied altijd rekenen of begrijpend lezen moet zijn.
Praktijkonderwijs: leerachterstanden > 50% op minimaal twee van de leergebieden rekenen, begrijpend lezen, spelling of technisch lezen. Waarbij 1
leergebied altijd rekenen of begrijpend lezen moet zijn.
* Sociaal-Emotioneel Onderzoek (SEM): iQ 91-120, op grond van hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

UITSTROOM LEERLINGEN SCHOOLJAAR 2021-2022
Aantal leerlingen per niveau
VWO

13

HAVO/VWO

8

HAVO

7

VMBO theoretisch / HAVO

6

VMBO theoretisch (met LWOO)

1 (1)

Herziening verplicht

3

Aantal leerlingen per school
Haags Montessori Lyceum

12

Gymnasium Haganum

3

Maris College Bohemen

1

Christelijk Lyceum Zandvliet

1
1

Maris Statenkwartier
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Dalton

6

School voor Jong Talent

1

Christelijk college de Populier

3

Maerlant Lyceum

1

De Vrije School

2

7. De School en de ouders
7.1

Wij willen u vriendelijk verzoeken om de koppelcode door te

Informatie aan de ouders

geven aan uw partner of ex-partner.

Het is van belang dat ouders en leerkrachten het op hoofdlijnen
eens zijn over de opvoeding van het kind en daarmee over de
visie op het kind thuis en op school. Daarom is het belangrijk dat

Privacy en verstrekking van informatie Socialschools gaat

de ouders zich in grote lijnen kunnen vinden in de opvattingen

zeer vertrouwelijk om met de door de school verstrekte

die de school hanteert. Het team is altijd van harte bereid u

informatie. Socialschools is geregistreerd bij het College

kennis te laten nemen van de gedachten die hieromtrent op

bescherming persoonsgegevens onder nummer 14.85.150.

school leven.
Socialschools zal nooit aan derden gegevens ter beschikking
De school heeft een website (www.valkenbos.net). De website

stellen. Socialschools zal ook nooit informatie verstrekken aan

wordt gebruikt om algemene informatie te verspreiden zoals

ouders/verzorgers. Zelfs als het gegevens betreft van de

de schoolkalender, de nieuwsbrief en er staan enkele

ouder/verzorger die contact zoekt/heeft met Socialschools.

protocollen op. Voor verdere informatie/ communicatie

Immers Socialschools kan niet controleren of de ouder/verzorger

gebruiken wij het platvorm Socialschools.

zegt wie hij of zij is. Socialschools is geen eigenaar van de
informatie. Dat is de school.

Socialschools

7.2 Aanmelden nieuwe leerlingen

Montessori Valkenbos maakt gebruik van Socialschools. Met

Vanaf 1 oktober 2018 is de manier waarop u uw kind kunt

Socialschools heeft u altijd digitaal toegang tot alle

aanmelden op onze school veranderd. Dit hebben de

schoolinformatie die op uw kind betrekking heeft.

schoolbesturen in Den Haag met de gemeente afgesproken. De
verandering was nodig om te voldoen aan de Wet op het primair

Via Socialschools:

onderwijs. Ook komt de nieuwe procedure tegemoet aan wensen
van ouders. De nieuwe aanmeldprocedure geldt voor kinderen

• Ontvangt u gerichte informatie van de school (mailings).

tot 4 jaar. Is uw kind 4 jaar of ouder en wilt u uw kind aanmelden

• Kunt u uw kind op eenvoudige wijze afwezig en aanwezig

op onze school, lees dan verder in de paragraaf ‘Tussentijdse

melden.

instroom’ in groep 2 tot en met 8 in deze schoolgids.

• Kunt u de agenda bekijken en printen.
• Bepaalt u zelf welke gegevens van uw kind(eren) en uzelf voor

Kennismaken en oriënteren

anderen zichtbaar zijn.

Om geïnteresseerde ouders kennis te laten maken met onze

• Kunt u antwoordstrookjes eenvoudig digitaal invullen en

school, organiseren we regelmatig kennismakingsochtenden.

versturen.

Hiermee willen we u een beeld geven van wat we belangrijk

• Worden oudergesprekken op eenvoudige wijze digitaal

vinden op onze school, wat we willen bereiken met onze
leerlingen, de manier waarop we lesgeven en hoe we kinderen

ingepland.

helpen in hun ontwikkeling. U bent van harte welkom op een

• Ontvangt u berichten.

van onze kennismakingsmomenten. Op onze website [onder
informatie voor nieuwe ouders] vindt u de data en de manier

Aanmelden en registreren in socialschools door
ouders/verzorgers
Per kind ontvangt u 1 koppelcode. Ouders/verzorgers kunnen
zich apart aanmelden. U gebruikt hiervoor dezelfde koppelcode.
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waarop u ons kunt laten weten dat u komt u kunt ook bellen

dan wordt op basis van uw voorkeurslijst en loting gekeken of er

naar de school hiervoor.

plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna uw derde
keuze enzovoort. De loting wordt gedaan door een notaris.

Aanmelden
Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2

Bericht van plaatsing

maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd vanuit de

Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht van ons, of

gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind

een andere school van uw voorkeurslijst, die uw kind een plaats

aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperioden,

kan aanbieden. Als het niet lukt om een plaats aan te bieden op

nadat uw kind 3 jaar is geworden. Aanmelden vóór de leeftijd van

basis van de voorkeurslijst van scholen die u heeft ingevuld op

3 jaar is niet mogelijk. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u

het aanmeldformulier, ontvangt u informatie over nog

voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op

beschikbare plaatsen op scholen. Als uw kind specifieke

scholenwijzer.denhaag.nl

ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we 4
weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we voldoende

Meer aanmeldingen dan plaatsen

extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de

Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er

benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het

plaats is in de onderbouw. Wij werken daarom met een

vinden van een school die dit wel kan.

leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen.
Wij hebben voor het schooljaar 2022-2023 plaats voor maximaal

Inschrijven

42 leerlingen in groep 0/1. Het maximum aantal plaatsen is

Nadat u bericht over een plaats voor uw kind heeft ontvangen,

evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar,

maakt u een afspraak voor inschrijving. Als u de inschrijving

aansluitend op de kwartalen.

ondertekent, dan weet u dat uw kind het volgend schooljaar een

Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen

plekje heeft.

(eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze

Meer informatie

school.

Algemene informatie over aanmelden op de basisschool in Den
Haag vindt u op de website scholenwijzer.denhaag.nl.

Aanmeldperioden
De data van de vier aanmeldperioden zijn voor alle scholen met
een leerlingplafond (maximum aantal plaatsen) in Den Haag

Voor het eerst op school (4-jarigen)

hetzelfde. Deze vindt u vanaf 1 augustus 2022 op

Toekomstige leerlingen mogen, voordat ze vier jaar oud zijn, 5

scholenwijzer.denhaag.nl. U mag uw kind slechts in één periode

keer op onze school op bezoek komen. Ze kunnen dan alvast

aanmelden op een school met een leerlingplafond.

kennismaken met hun toekomstige leerkracht en zien hoe het er
op school aan toegaat. Zodra ze vier jaar geworden zijn, zijn ze

Voorkeurslijst van scholen

dagelijks welkom. We gaan er wel van uit, dat kinderen zindelijk

Omdat we meestal meer aanmeldingen hebben dan plaatsen,

zijn als ze bij ons op school komen.

bent u niet zeker van een plaats op onze school. Het is daarom
belangrijk dat u op het aanmeldformulier meer scholen invult op

Tussentijdse aanmelding

de voorkeurslijst.

Kinderen die worden aangemeld voor andere groepen kunnen
(onder voorwaarden) worden toegelaten op elk moment in het

Voorrangsregels

schooljaar. Voorwaarden zijn: als er plaats is in de betreffende

Onze school hanteert de volgende voorrangsregels een broer

bouw; als de kinderen passen in het montessorionderwijs en als

of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/ stiefzus die bij u

ze geen onderwijsbehoeften hebben die wij, ondanks onze

woont) zit al op onze school, u werkt zelf op onze school of uw

deskundigheid, niet kunnen bieden. Met de vorige school zal

kind gaat al naar de voorschoolse voorziening waarmee wij

altijd contact worden opgenomen en er wordt een

nauw samenwerken, namelijk 2Samen/2Giraffen. De

onderwijskundig rapport gevraagd, waarin de ontwikkeling van

voorrangsregel geldt niet voor kinderen die op de

het kind wordt omschreven en de toets resultaten staan

peutergroep van 2Samen zitten.

vermeld. Om over te gaan tot een definitieve plaatsing komen
kinderen die tussentijds bij ons op school komen, minimaal een

Loting

dagje wennen. Hierna zal in overleg met ouders besloten

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan plaatsen we eerst

worden of onze school een passende bijdrage kan leveren aan

de kinderen die voorrang hebben, daarna wordt er geloot. Als het

de ontwikkeling van het kind. We willen deze procedure grondig

niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school,

doen, zodat de overstap naar onze school een succes kan
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worden. We adviseren ouders dan ook om zich voor 15 mei

Haagse Scholen heeft voor het gebruik van beeld- en

2023 te melden. Gezien de drukte in die periode is het lastiger

filmmateriaal in de openbare ruimte een richtlijn opgesteld die

om de procedure goed te doorlopen. Heeft u zich voor 15 mei

ook door onze school wordt gehanteerd. Alhoewel wij met de

2023 gemeld, dan nemen wij voor de zomervakantie contact

meest mogelijke zorgvuldigheid omgaan met persoonsgegevens

met u op.

kan het voorkomen dat er gegevens verloren gaan of in
onbevoegde handen terecht komen. Bij De Haagse Scholen is

7.3 De school tussentijds verlaten

daarom (conform de wetgeving) een meldpunt datalekken

Van kinderen die de school verlaten, wordt een onderwijskundig

ingericht. Vanuit dit meldpunt wordt de afhandeling van elk

rapport opgestuurd naar de nieuwe school, ouders krijgen

(mogelijk) datalek gecoördineerd.

daarvan een kopie.

7.5 Ouderbijdrage
7.4 Privacy, wij gaan voor veilig en
vertrouwd

De ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig (artikel 25 eerste lid van

U kunt er vanuit gaan dat wij op school zorgvuldig omgaan

wat er op school voor hen georganiseerd wordt. Als u de

met persoonsgegevens van kinderen, ouders en

ouderbijdrage niet kunt betalen, neemt u dan even contact op

medewerkers. De Haagse Scholen, waar wij deel van

met de directeur van de school. Er kan een regeling getroffen

uitmaken, heeft privacy beleid geformuleerd met als

worden en/of u ontvangt dan verder geen herinneringen. De

kernpunten:

middelen worden o.a. besteed aan schoolreisjes en uitstapjes,

• We zijn transparant en communiceren actief naar alle

voorstellingen, feesten, en voor aanschaf van materialen die in

WEC), maar onmisbaar om alle kinderen mee te laten doen aan

de school kunnen worden gebruikt. Daarnaast zal het geld ook

betrokkenen, ouders, leerlingen, medewerkers en leveranciers
en dienstverleners, over de wijze waarop met gegevens en

gebruikt worden om het cultuurplan vorm te geven waarbinnen

informatie wordt omgegaan;

de lessen media in beeld vallen. De ouderbijdrage is voor het
schooljaar 2022-2023 vastgesteld op (minimaal) € 110 per kind

• We zorgen voor een adequate technische beveiliging van

per jaar. Dit bedrag bestaat uit € 75 voor de ouderbijdrage

gegevens en informatie;

(inclusief cultuurmenu) en € 35 voor het schoolreisje. Wanneer

• We werken uitsluitend met erkende instrumenten op het

de groepen 7 en 8 op werkweek gaan komen er extra kosten bij.

gebied van beveiliging en afspraken;

In de eerste nieuwsbrief na deze vergadering plaatsen wij een

• We werken uitsluitend met gegevens en informatie die

oproep om de bijdrage over te maken op DHS Valkenbos NL 46

noodzakelijk zijn om het vooraf bepaalde doel te realiseren

INGB 0007 2340 34 Graag de voornaam en achternaam van uw

(gegevensminimalisatie).

kind vermelden bij de betaling!

Om alle rechten en plichten t.a.v. de verwerking van

7.6 Medezeggenschapsraad (MR)

persoonsgegevens te waarborgen, maar vooral omdat we bij De

Op iedere school is een medezeggenschapsraad (MR). In de

Haagse Scholen privacy erg belangrijk vinden, is er een privacy

medezeggenschapsraad van de montessorischool Valkenbos

reglement. Daarnaast zijn informatieve folders voor ouders en

hebben drie gekozen ouders en drie gekozen leerkrachten zitting

medewerkers opgesteld, met daarin onder meer de 5 gouden

voor een periode van twee jaar. De MR overlegt met de directie

regels die iedereen moet weten over het omgaan met privacy

als vertegenwoordiger van het schoolbestuur over belangrijke

gevoelige gegevens. Deze folders, alsmede het privacyreglement

zaken, zoals de besteding van geld, verbeteringen en

van De Haagse Scholen kunt u op school opvragen.

veranderingen in het onderwijs, het vaststellen van vrije dagen

Onze school maakt gebruik van online onderwijskundige

en de manier waarop ouders kunnen meehelpen bij activiteiten.

applicaties. In deze applicaties worden persoonsgegevens

De Medezeggenschapsraad heeft met betrekking tot de te

verwerkt. De Haagse Scholen sluit met alle leveranciers een

bespreken onderwerpen advies- of instemmingsrecht. Verder

bewerkersovereenkomst waarin rechten en plichten van de

heeft de Medezeggenschapsraad recht op informatie van het

school (verantwoordelijke) en leverancier (bewerker) zijn

“Bevoegd Gezag” en het recht op overleg en initiatief. De taken

geregeld. De Haagse Scholen maakt hierbij gebruik van de

en bevoegdheden van de MR zijn in een verordening vastgelegd

bewerkersovereenkomst van de PO raad, welke deel uitmaakt

door het bestuur van de school. De vergaderingen van de MR zijn

van het PO raad privacy convenant. Deze

openbaar. De notulen van de MR-vergaderingen worden op de

bewerkersovereenkomsten worden door De Haagse Scholen

website geplaatst. In de hal, bij de ingang van de school hangt

centraal afgesloten.

een speciale ‘Medezeggenschapsraad Brievenbus’, waarin alle

Op onze school wordt gebruik gemaakt van beeld en

ouders vragen en opmerkingen voor de MR kunnen achterlaten.

filmmateriaal om te laten zien hoe leuk het onderwijs is. De
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De MR streeft ernaar om de communicatie te optimaliseren,

7.7

waardoor het draagvlak van de Medezeggenschapsraad wordt

Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen dat u

vergroot.

nog vragen heeft. Vragen over de school kunt u stellen aan een

Vragen over onderwijs?

van de teamleden of aan de directeur. Vragen over onderwijs in
Het e-mailadres van de MR is: mrvalkenbos@gmail.com

het algemeen en vragen die u eerst liever met een onafhankelijk
persoon wilt bespreken, kunt u voorleggen bij Vereniging

Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR)

Openbaar Onderwijs. VOO is de vraagbaak voor ouders over

De Haagse Scholen heeft een Gemeenschappelijke

openbaar onderwijs; telefonisch te bereiken op nummer 0800

Medezeggenschapsraad (GMR), waarin namens alle scholen

5010, toets eerst 1 en daarna 4 (op schooldagen tussen 10.00 uur

vertegenwoordigers van scholen binnen ons bestuur zitting

en 15.00 uur) of digitaal via de website www.50tien.nl. Op deze

hebben. Bestuursbrede zaken en zaken die meerdere of alle

site vindt u veel vragen en antwoorden en heeft u de gelegenheid

openbare scholen aangaan worden besproken in de

om zelf een vraag te stellen, die per e-mail wordt beantwoord.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR heeft in
bepaalde zaken instemmingsrecht, in andere zaken bestaat
adviesrecht.
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Fietsen

8. Praktische zaken

Fietsen worden bij voorkeur gestald in de fietsenstalling. Daar is
de ruimte beperkt. De fietsenstalling is niet beveiligd en stallen is

Schooltijden maandag, dinsdag:

dus op eigen risico. We verzoeken kinderen die dichtbij wonen

8.30-14.45 uur woensdag:

8.30-12.15

om lopend naar school te komen. Steppen moeten ook in de

uur donderdag, vrijdag:

8.30-14.45

fietsenstalling worden geplaatst en mogen in verband met de
veiligheid, niet mee de school in.

uur

Op de speelplaats mogen geen fietsen blijven staan i.v.m. de

8.1

speelruimte. Tevens verzoeken wij ouders rekening te houden

Inloop

met de buren als zij hun fiets stallen. Een kwartier voor en na

De kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom op school. De ouders

schooltijd mag er op het plein ook niet gevoetbald, niet gestept

kunnen met hun kinderen meelopen om te kijken waarmee hun

en niet geskeelerd of geskateboard worden. Fietsen op de

kind bezig is of om te helpen bij het starten van een werkje.

stoepen (i.v.m. de beperkte ruimte op het wegdek) is verboden,

Binnen is beginnen. Ouders die een korte vraag aan de leerkracht

graag afstappen. Een vriendelijk verzoek aan alle ouders om daar

willen stellen zijn tijdens de inloop van harte welkom.

ook op toe te zien.

Op tijd komen
Bibliotheek

U wordt vriendelijk verzocht uw kind op tijd te brengen, c.q. van

In de bibliotheek van de school kunnen de kinderen informatie

huis te laten gaan. Om 8.25 uur gaat de 1e bel en worden ouders

vinden die ze bijvoorbeeld voor een werkstuk of spreekbeurt

geacht de klas te verlaten. Om 8.30 uur gaat de 2e bel en starten

nodig hebben. De bibliotheek is voor de opening afhankelijk

de lessen. ‘Binnen is beginnen’. De kinderen moeten dan dus in

van de inzet van ouders. Een teamlid vervult de coördinerende

het lokaal zijn en ouders het gebouw hebben verlaten! Mocht u

rol. Ook voor gewone leesboeken kunnen kinderen terecht in

onverhoopt een keer niet op tijd zijn door omstandigheden,

de bibliotheek.

gelieve dan te bellen naar de school. Te laat komen zonder

De boeken mogen niet mee naar huis genomen worden.

berichtgeving (met goede reden) is ongeoorloofd verzuim. Zodra

Daarnaast gaan de kleutergroepen regelmatig naar de Openbare

de lessen voorbij zijn, kunt u de kinderen op het schoolplein

Bibliotheek in de Fahrenheitstraat.

ophalen, de onderbouwkinderen bij hun lokaal. Behalve de
onderbouwgroep op de 1e etage. Deze kinderen worden buiten

Etui

bij de tuintjes, op het plein opgehaald.

Van de kinderen van de midden- en de bovenbouw
verwachten we, dat ze een etui hebben met daarin de

8.2 Ziekmelden

volgende attributen: kleine liniaal, schrijf potloden, gum,

Als kinderen ziek zijn of om een andere reden niet of later naar

schaar, kleurpotloden, puntenslijper en eventueel viltstiften.

school komen, moet dit telefonisch gemeld worden voor 8.30 uur

Verder een blauw schrijvende (vul)pen. Indien op basis van

op school. U kunt u kind tevens absent melden via

de onderwijsbehoefte van een kind de leerkracht een ander

socialschools. Vanaf 01-01-2017 wordt in Den Haag het verzuim

soort pen wenselijk vindt, dan voorziet de school daarin.

digitaal gemeld via het verzuimregister van de Dienst Uitkering
Onderwijs (DUO).

8.4 Huiswerk
Op een montessorischool leren kinderen hun werk te plannen

8.3 Mobiele telefoons

en te organiseren. Daarnaast wordt de zelfstandigheid

Kinderen mogen mobiele telefoons meenemen naar school,

vergroot. Huiswerk wordt structureel meegegeven in de

maar de school is niet aansprakelijk voor vermissing of

bovenbouw. In de klas wordt gereflecteerd op het werk en de

beschadiging. De telefoons mogen onder schooltijd voor geen

manier waarop het werk gemaakt is (hoe heb je het aangepakt,

enkele activiteit (telefoneren, spelletjes, foto’s maken, muziek

hoe leer je een tekst). Voor bepaalde kinderen kan in overleg

luisteren etc.) zonder toestemming van de leerkracht gebruikt

met de ouders afgesproken worden, dat er werk mee naar huis

worden, ook niet tijdens de pauzes. Als ouders de kinderen of

gaat, als er in de klas te weinig is gedaan.

de school willen bereiken, kunnen ze dat doen op het
telefoonnummer van de school. Kinderen die dringend moeten

Eten en drinken

bellen, kunnen toestemming vragen aan een leerkracht of

De school hecht er belang aan dat kinderen gezond eten en

schoolmedewerker om te mogen bellen met de schooltelefoon.

drinken. Tijdens de pauzes is het dan ook niet toegestaan om
frisdrank of snoep te nuttigen. Lekker belegde boterhammen en
fruit is een gezonde lunch voor kinderen. Op school is schoolmelk
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te krijgen. Campina biedt de mogelijkheid om de ene dag wel en

8.5 Lessen buiten school

de andere dag geen schoolmelk te drinken. Dit is voor onze

Een aantal keer per jaar gaan we met de kinderen de school uit

organisatie niet mogelijk. Een formulier om uw kind hiervoor in

en bezoeken culturele activiteiten die vanuit het cultuurplan

te schrijven is bij de administratie te verkrijgen.

worden georganiseerd in bijvoorbeeld het Museon, het
Gemeentemuseum, het Spui-theater. Uiteraard zullen we u van

Trakteren

tevoren informeren. We verlaten de school alleen als er

Trakteren in de groep als je jarig bent, is voor de meeste kinderen

voldoende begeleiding is en als aan alle veiligheidsvoorschriften

een leuk moment. Voor de ouders/ verzorgers kan het soms

kan worden voldaan.

lastig zijn om te kiezen waaruit die traktatie moet bestaan. Er zijn
verschillende meningen over wat wel of geen snoep is en wat wel

Schoolzwemmen

of niet gezond is. De school kan daar ook geen deugdelijk

We hebben i.o.m. de Medezeggenschapsraad uit het oogpunt van

antwoord op geven en daarom doen we een beroep op uw

het efficiënt besteden van de onderwijstijd, besloten om te

gezonde verstand. Ouders en school hebben immers een

stoppen met schoolzwemmen. Bijna alle kinderen die bij ons op

voorbeeldfunctie voor kinderen. Net als de ouders, willen wij een

school zitten hebben al een of meerdere zwemdiploma’s.

bijdrage leveren aan de gezondheid van de kinderen. Daarbij
hoort dat kinderen leren verantwoord met snoep om te gaan. We

8.6 Vakanties en vrije dagen

willen geen snoepverbod hanteren, maar willen u wijzen op een

Hiervoor verwijzen we u naar de schoolkalender.

paar adviezen met betrekking tot snoep op school.
1. Trakteer liever niet op dingen die overduidelijk niet gezond zijn
omdat ze vooral bestaan uit suiker, vet, kleurstoffen en
dergelijke.
2. Vermijd grote traktaties.
3. Zoek op websites naar ideeën voor alternatieve traktaties. De
zoekterm “gezonde traktaties” brengt u bij tientallen leuke en
lekkere suggesties. Of kijk eens op de site:
www.gezondtrakteren.nl
Ouders blijven uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de traktatie
die zij in overleg met hun kind uitkiezen. Mocht er snoep worden
uitgedeeld dan hanteren wij de regel: 1 snoepje eten en de rest
mee naar huis.

Hoofdluis
We raden alle ouders aan om regelmatig hun kinderen na te
kijken op hoofdluis en te behandelen indien nodig. Een aantal
keren per jaar controleert een groep ouders, alle leerlingen. Als
bij een kind levende luizen worden geconstateerd, wordt aan de
ouders gevraagd het kind meteen op te halen om het kind te
behandelen, zodat het kind geen andere kinderen kan
besmetten. Ouders worden hierover via Mijn School Info op de
hoogte gesteld. We gaan zo discreet mogelijk om met dit
onderwerp. Indien er luizen zijn geconstateerd, is het heel
belangrijk om naast een behandeling met een speciaal middel, de
hele familie minimaal 10 dagen lang 2 keer per dag heel goed te
kammen met een speciale luizenkam (met een gaasje er tussen).

Schaatsen
In de winter gaan we een keer met de kinderen van groep 4 t/m 8
schaatsen.
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De lessen voor groep 8 stoppen na de musical. De kinderen

9. De regelgeving

mogen dan gaan genieten van een welverdiende vakantie. Indien
het voor ouders niet haalbaar is om hun kind dan thuis te

9.1

hebben, is het kind van harte welkom op school om in andere

Inspectie

groepen te helpen.

Alle scholen in Nederland worden gecontroleerd door de
Inspectie van het Onderwijs. De laatste uitgebreide
kwaliteitscontrole kunt u inzien op

9.5 Leerplicht

www.onderwijsinspectie.nl

Op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand
waarin uw kind vijf jaar is geworden, is uw kind leerplichtig.

9.2 Kerndoelen en

Buiten de schoolvakanties is geen verlof mogelijk. Daarop zijn

referentieniveaus

In 2006 zijn de nieuwe kerndoelen van kracht geworden. Dat zijn

enkele uitzonderingen:

de doelen die het Ministerie van Onderwijs voorschrijft aan alle

• Wanneer de ouders door de aard van hun werk geen vakantie

leerlingen in het basisonderwijs, ook wel Primair Onderwijs

kunnen nemen tijdens geen enkele schoolvakantie is

genoemd. Er zijn kerndoelen voor verschillende leergebieden,

maximaal 10 dagen verlof mogelijk, dit kan niet vallen tijdens

bijvoorbeeld, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige

de eerste twee weken van het schooljaar. De directeur beslist

oriëntatie, bewegingsonderwijs en Engels. Daarnaast is het sinds

over de verlofaanvraag en dient zich daarbij te houden aan de

1 augustus 2010 verplicht om de Referentieniveaus Nederlandse

wet leerplicht. Er is in ieder geval een verklaring van de

Taal en Rekenen / Wiskunde in het onderwijsaanbod als

werkgever nodig die aantoont dat er bedrijfseconomische

uitgangspunt te nemen. Hierin wordt beschreven wat kinderen

schade is als de vakantie buiten de reguliere schoolvakanties
valt.

moeten kennen en kunnen op verschillende momenten in hun

• Wegens bijzondere omstandigheden; bedoeld zijn situaties

schoolloopbaan.

van medische en/of sociale aard die buiten de wil van de
Montessorionderwijs is pedagogisch onderwijs. Dat wil zeggen

ouders zijn gelegen. Over een aanvraag van maximaal tien

dat de ontwikkeling van het kind in zijn totaliteit en in zijn volle

dagen beslist de directeur (binnen da kaders van de wet

samenhang centraal staat. Het doel is dat kinderen zich

leerplicht). Bij een langer verlof beslist de leerplichtambtenaar

evenwichtig en optimaal ontplooien. Daarbij kunnen kerndoelen

van de gemeente Den Haag.

een belangrijke rol spelen, maar het kind zelf wijst de weg. Er zijn

• Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming
voor is verleend door de schoolleiding of de

wel eindcriteria vastgesteld die per kind gedurende het jaar
gevolgd worden. Waar nodig wordt er extra gestuurd en krijgen

leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd verzuim.

kinderen extra aandacht.

• De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te
melden, die een procesverbaal kan opmaken. Een aanvraag

9.3 Onderwijstijd

moet zes weken van te voren schriftelijk worden ingediend en

De individuele ontwikkeling van het kind staat bij ons voorop.

u krijgt schriftelijk antwoord. Beschikkingen vallen onder de

Aangezien niet alle leerlingen op hetzelfde tijdstip met dezelfde

Algemene Wet Bestuursrecht. In de afgelopen jaren is er een

materie bezig zijn, volgens de montessoriprincipes, is dit niet vast

tendens dat er meer aanvragen komen die vallen onder de

te leggen in een strak ingevuld rooster. Wel hanteren wij een

term ‘luxeverzuim’. De leerplichtambtenaren zijn hier zeer

urentabel. De leerkrachten bewaken dat de kinderen voldoende

alert op en de school is verplicht dergelijk verzuim te melden.

tijd aan alle vakken besteden. Alle kinderen krijgen minimaal
7520 uur onderwijs binnen de acht jaar dat ze bij ons op school

De laatste jaren worden door de leerplichtambtenaren ook

zijn.

regelmatig onaangekondigde controles gehouden. Als de school
onrechtmatig verlof verleent, krijgt zij een boete. Als ouders

9.4 Margedagen

zonder toestemming het verlof nemen, riskeren zij een boete.

De kinderen van alle groepen hebben een aantal margedagen. De

Op onze website vindt u een informatiefolder over luxer verzuim.

kinderen hebben op deze dagen vrij, maar de leerkrachten
werken dan onder andere aan onderwijsinhoudelijke taken of

9.6 Schorsing en verwijdering

volgen scholing. In de onderbouw zijn de meeste margedagen en

Bij ontoelaatbaar gedrag waarbij de veiligheid van het kind of

hoe ouder de kinderen worden, hoe minder dagen ze hebben.

anderen in het gedrang komt, kan het noodzakelijk zijn over te

Deze dagen worden voor een heel schooljaar gepland en staan in

gaan tot schorsing of verwijdering van een kind. Het besluit tot

de schoolkalender die op onze website te vinden is. Hier staan

schorsing of verwijdering wordt schriftelijk en met opgave van

ook de vakantieperiodes.

reden aan het kind en ouders kenbaar gemaakt. Het protocol
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schorsing en verwijdering Haags Openbaar Primair Onderwijs ligt

9.9 Klachtenprocedure en
vertrouwenspersoon

ter inzage op school.

Wij stellen het erg op prijs als u een eventuele klacht over de

9.7 De Veilige School

school direct met de betrokkene(n) bespreekt. Het beste kunt u

Een veilige school is essentieel, veiligheid in – en om de school is

daarvoor een afspraak maken met, afhankelijk van de aard van

iets waar wij dagelijks alert op zijn. Hoe de veiligheid geborgd

de klacht, de groepsleerkracht en/of de directie. Wij zullen van

wordt staat omschreven in het veiligheidsplan. De veiligheid in en

onze kant onze uiterste best doen om eventuele klachten zo snel

om de school is iets waar het team dagelijks alert op is. Zo zijn

mogelijk en naar zo groot mogelijke tevredenheid af te handelen.

tijdens het buitenspelen de hekken altijd dicht en tijdens de

Als de klacht naar uw mening niet afdoende op schoolniveau

lestijden zijn de deuren van de school gesloten. Het complete

afgehandeld is of kan worden, dan kunt u de klacht voorleggen

veiligheidsplan staat onder protocollen op onze website. De

aan de vertrouwenspersonen van het bestuur of aan de

Kinderraad heeft de verkeersveiligheid van de straten in de

landelijke klachtencommissie. Ook klachten op het gebied van

omgeving aangekaart bij de politiek. In 2015 zijn er verbeteringen

ongewenste intimiteiten vallen onder de regeling.

in de wijk aangebracht. Ondanks deze inspanningen blijft de

Op schoolniveau is er een aandachtsfunctionaris. Ook kunnen

veiligheid rondom de wegen die naar de school leiden voor

ouders of contactpersonen de klacht doorspelen naar de

ouders een kritisch punt. Om onze kinderen goede

vertrouwenspersonen van ons bestuur. Bij de Haagse Scholen zijn

verkeersvaardigheden mee te geven, geven we in samenwerking

er richtlijnen vastgesteld voor klachtenprocedures. Deze

met het HCO verkeerslessen.

richtlijnen zijn te vinden op de website van de Haagse Scholen
onder Algemene Zaken / regelingen, protocollen en procedures.

9.8 Pesten

Daar is ook de in februari 2008 opnieuw vastgestelde

De school heeft aandacht voor pesten en hanteert een

Klachtenregeling te raadplegen.

pestprotocol. Dit protocol is verkrijgbaar bij de directie.

Met ingang van 1 januari 2009 is de secretariële ondersteuning
van o.a. de landelijke klachtencommissie samengevoegd met die

Het is belangrijk pesten niet te verwarren met plagen. We

van een aantal andere klachten- en geschillenorganisaties. Met

spreken over plagen wanneer kinderen min of meer aan elkaar

de oprichting van de Stichting Onderwijsgeschillen is er nu één

gewaagd zijn. Het gaat dan om een prikkelend spelletje, dat door

loket voor het gehele onderwijsveld ontstaan. Het adres van de

geen van de betrokkenen als bedreigend of echt vervelend wordt

Onderwijsgeschillen luidt: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht.

ervaren. Pesten is (psychisch, fysiek of seksueel) systematisch

Telefoon-nummer 030-2809590.

geweld van een leerling of een groep kinderen tegen één of meer
kinderen die niet (meer) in staat is (zijn) zichzelf te verdedigen. Er

9.10 ARBO coördinator en
preventiemedewerker

is een duidelijke slachtofferrol en daderrol.

De coördinator volgt de Arbeidsomstandighedenwet en zorgt er
Op school zijn afspraken over het omgaan met elkaar in en buiten

voor dat de school een beleid voert dat gebaseerd is op een

de groep. Deze afspraken worden elk jaar in de groep behandeld

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van alle gevaren die de

en besproken. Deze afspraken worden aan het begin van het

arbeid voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van alle

schooljaar zichtbaar in het lokaal opgehangen. Ook komen er

personen in de organisatie met zich meebrengt.

nieuwe afspraken bij wanneer daartoe aanleiding is. Hiermee

Er wordt een plan van aanpak opgesteld met daarin maatregelen.

wordt aandacht besteed aan het voorkomen van pestgedrag. Wij

Jaarlijks wordt er met de Medezeggenschapsraad overlegd over

werken met de SEO methode Kwink.

de stand van zaken naar aanleiding van de gemaakte RI&E. Alle
betrokkenen van de school kunnen zaken die gevaar opleveren

Gedragscode De Haagse Scholen

voor de gezondheid, welzijn en veiligheid melden bij de ARBO

Er zijn intern afspraken gemaakt over gedragsregels in een

coördinator. Er wordt een incidentenregistratie bijgehouden.

Gedragscode. Deze Gedragscode heeft (overeenkomstig artikel
11.2.2 CAO PO) tot doel duidelijk te maken aan

welke

9.11 Aansprakelijkheid

gedragsregels de medewerkers zich binden. U vindt deze Code

Vanuit het bestuur “De Haagse Scholen” is er een

op de website van De Haagse Scholen

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Binnen de

(www.dehaagsescholen.nl).

verzekeringsdekking vallen de kinderen, maar ook bijvoorbeeld
de vrijwilligers.
• Het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor
alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten
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gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade

bij de school gedetailleerde informatie opvragen. Het is dus

die in schoolverband ontstaat door het schoolbestuur moeten

belangrijk dat de school in ieder geval van de meer serieuze

worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen,

incidenten altijd een rapport opmaakt.

maar is gebaseerd op een misverstand.

• De Haagse Scholen heeft ook een ongevallenverzekering

• Het schoolbestuur heeft pas een schadevergoedingsplicht

afgesloten voor kinderen, medewerkers en vrijwilligers. Deze

wanneer er sprake is van een VERWIJTBARE fout van de school

verzekering geldt ook tijdens uitstapjes en schoolreizen /

of van degenen die namens de school optreden (leerkrachten,

werkweken.

vrijwilligers

9.12 Protocol internet en e-mail gebruik op
school.

e.d.).
• Het schoolbestuur is niet aansprakelijk voor (schade door)
onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij

De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van Internet.

jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf

We hebben er voor gekozen de kinderen vanaf de middenbouw

verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die

deze mogelijkheid te bieden. Ook medewerkers van de school

tijdens de schooluren of tijdens andere door de school

kunnen voor hun werk gebruik maken van internet en e-mail.

georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen

Chatten is niet toegestaan, met uitzondering als het bijvoorbeeld

schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de

voor een project is. Dan mag het met speciale toestemming en

ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat

onder toezicht van een leerkracht.

ouders/verzorgers zelf een particuliere

Informatie over schoolspecifieke zaken

aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Wij willen de kinderen leren verantwoord gebruik te maken van

• Het schoolbestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor

internet en computers. We bespreken regelmatig met elkaar

diefstal of beschadiging van privé-eigendommen.

hoe we dat het beste kunnen doen.

• Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er
sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de
gymnastiekles een bal tegen een bril. Er is dan sprake van een
ongelukkige samenloop van omstandigheden. Die schade valt
onder geen enkele aansprakelijkheidsverzekering, en wordt
(dan ook) niet vergoed.
• Indien op bestuursniveau een aansprakelijkheidsclaim
binnenkomt, zal het schoolbestuur in de regel, onder andere,
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Kinderen krijgen soms te maken met ongewenste beelden op
internet. Daar leren we ze mee omgaan. Bij keuze van software en
activiteiten houden we zoveel mogelijk rekening met wat
verantwoord is en wat niet.

Roken
Roken in de school en op het schoolplein is niet toegestaan;
onder schooltijd is roken slechts toegestaan op plaatsen die niet
in het zicht zijn van de kinderen.

9.13 Sponsoring
De school staat niet afwijzend tegenover sponsoring; we tekenen
hierbij aan dat de personen of instellingen die geld of goederen
geven aan de school, moeten voldoen aan de volgende
voorwaarden:
• van onbesproken gedrag zijn;
• niet controversieel zijn;
• geen doel of belang dienen dat niet in overeenstemming is met
dat van de school. Eventuele sponsors en bijdragen zullen
worden voorgelegd, ter goedkeuring, aan de
Medezeggenschapsraad.
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10. Contactgegevens

Jeugdgezondheidszorg
Centrum Jeugd en Gezin
Hanenburglaan 339

De Haagse Scholen

2565GP Den Haag

stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Postadres:

070 7526920

Postbus 61454
2506 AL Den Haag Bezoekadres:

Opvoedsteunpunt Segbroek

Johanna Westerdijkplein 1,

Hanenburglaan 339

2521 EN Den Haag tel: 070 -

Gaslaan 175

3065200

Het is verstandig om van tevoren een afspraak te maken 070

www.dehaagsescholen.nl

3795503

info@dehaagsescholen.nl

Inspectie van het onderwijs
De centrale vertrouwenspersonen van De Haagse Scholen

www.onderwijsinspectie.nl info@owinsp.nl

Mw. M. Ferber marion.ferber@ziggo.nl, 06-46611833

Vragen over onderwijs:

De heer A. van der Zalm info@albertvanderzalm.nl, 06-

088 8051 (gratis)

51993618

Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
099 1113111 (lokaal tarief)

Montessorischool Valkenbos
Cederstraat 29

Bazaltgroep voormalig HCO

2565JM Den Haag 070

Zandvoortselaan 146

3600377

2554AM Den Haag

info@valkenbos.net

070 4482828

Directeur: Tingue Klapwijk

Gemeente Den Haag
Landelijke Commissie Onderwijsgeschillen, tevens
geschillencommissie passend onderwijs

Afdeling OCW/Leerlingzaken

Postbus 85191

DJ Den Haag

3508AD Utrecht

www.denhaag.nl

Postbus 12600 2500

030 2809590

2Samen
Centraal nummer 070 3385500
Centrum “2Indianen” in de Bosjes van Pex 070 3255699 of
06 4571017

Dak kindercentra
Laura Dak kunst en cultuur
Acaciastraat 182
2565KJ Den Haag 070
3563825

Schoolmaatschappelijk werk
Esmé Sprenger
Tel: 06-10701726
Email: e.sprenger@smw-basisschool.nl

Schooltandarts
Loosduinseweg 55
2571AA Den Haag
070 3469526
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