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Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s),

Hierbij ontvangt u de nieuwe schoolgids van de Rembrandtschool. 

Deze gids is bedoeld voor ouders (hier worden ook steeds verzorgers bedoeld) van leerlingen van 
de school én ook voor ouders van toekomstige leerlingen. In deze gids willen we u informatie geven 
over de inhoud, organisatie en doelstellingen van ons onderwijs. Daarnaast vind u in deze gids veel 
praktische informatie. Naast deze schoolgids, kunt u veel actuele informatie vinden op onze website. 

De Rembrandtschool is een school met een open cultuur en een grote betrokkenheid van zowel 
leerkrachten als ouders. We hechten veel waarde aan goede communicatie en samenwerking. Een 
gesprek kan vaak voor meer duidelijkheid zorgen. Met elkaar willen we een zo veilige en uitdagend 
mogelijke leeromgeving creëren voor onze leerlingen. We hopen daarom dat u de weg naar school 
weet te vinden wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn ten aanzien van uw kind. 

Voor meer informatie en/of opmerkingen kunt u altijd op school terecht. Het is voor ons erg prettig 
wanneer u een afspraak maakt, dan kunnen  we voldoende tijd voor u inplannen.

Namens het team van de Rembrandtschool 
wens ik u veel leesplezier toe. 

Angela van Kleef
Directeur

Rembrandtschool 

Adresgegevens 

Rembrandtschool
Rooseveltlaan 49
2625 GM Delft 
T  015 256 19 88
E rembrandtschool@scodelft.nl
I www.rembrandtschooldelft.nl
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1.  Uitgangspunten
De Rembrandtschool: 
de kunst van kansen (krijgen).

1.1 Visie
Wij zien de Rembrandtschool als een omge-
ving waarin, vanuit een christelijke visie, met 
respect voor elkaar en vanuit vertrouwen in 
elkaar gewerkt wordt. Behalve op kennisgebied 
vinden we het belangrijk dat de kinderen zich 
ook sociaal, als persoon, kunnen ontwikkelen. 
Wij willen een veilige schoolomgeving bieden 
waarin kinderen plezier hebben in leren en in het 
bereiken van resultaten die bij hun capaciteiten 
en interesse passen. In ons schoolplan hebben 
we het dan over de sociaal-emotionele ontwik-
keling van kinderen. We vinden het belangrijk 
dat kind en leerkracht de school ervaren als: 
Een dak boven het hoofd, een steun in de rug en 
een bodem onder de voeten (gebaseerd op het 
teken bet uit de Talmoed). Er is veel aandacht 
voor: zelfvertrouwen, zelfkennis, positief gedrag 
en taakbesef.

Op de Rembrandtschool gaan we uit van de vol-
gende kernwaarden:
•  We stellen het kind centraal.
•  We bieden zorg voor elkaar.
•  We zijn gericht op samenwerking.
•  We zijn toekomstgericht.
•  We zijn gericht op kwaliteit.

De sfeer in ons team is open, collegiaal. We hech-
ten aan een goede sfeer in de school. Aandacht 
voor de gezinssituatie, meeleven met zorgen en 
verdriet en met blijde gebeurtenissen, horen bij 
onze werk- en levensopvatting. Actualiteit en ver-
nieuwing spelen elke dag een rol. Aan de andere 
kant hechten wij veel waarde aan rust en herken-

baarheid. Wij streven hierin een evenwicht na. 
Dit alles proberen wij te bereiken door afspraken 
te maken en regels op te stellen. Deze afspraken 
en regels zijn vastgelegd en hangen op verschil-
lende plaatsen in de school. Wij willen hiermee 
bereiken dat belangrijke regels in alle groepen op 
dezelfde manier gehanteerd worden.
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1.2 Doelstellingen van de Rembrandtschool

De Rembrandtschool is een school:
•   Waar christelijke waarden en normen worden 

gehanteerd.
•   Waar waardering en respect voor elkaar gelden.
•   Waar kinderen zich veilig voelen.
•   Waar redelijke eisen aan leerkrachten en kin-

deren gesteld worden.
•   Waar binnen het zorgsysteem de vorderingen 

van kinderen vastgelegd worden.
•   Waar gestreefd wordt naar ruimte en aan-

dacht voor ieder persoonlijk.
•   Waar nauwlettend nieuwe ontwikkelingen in 

het onderwijs gevolgd worden.

•   Waar naast kennisoverdracht ook ruimte is 
voor de sociale, emotionele en creatieve ont-
wikkeling.

•   Waar regelmatig contact is tussen ouders en 
school.

•   Waar een gezellige, positieve sfeer heerst. We 
vangen dit in de woorden: netjes, aardig en 
rustig.

1.3 Schoolplan
Wij willen een zo hoog mogelijke kwaliteit 
bereiken. Daarom werken wij regelmatig aan 
verbeterpunten. Welke keuzes wij maken en op 
welke wijze wij onze keuzes uitwerken, staat 
beschreven in het schoolplan. Meerdere malen 

per schooljaar bespreekt het team de vorderin-
gen/ de opbrengsten van het onderwijs. Aan de 
hand van de uitkomsten worden de plannen en 
acties voor het volgend schooljaar uitgewerkt. 
Het schoolplan ligt ter inzage bij de directie.
 
1.4 De geschiedenis van de school
Het jaar 1969 werd tot Rembrandtjaar uitgeroe-
pen. Nederland en vele andere landen eerden 
dat jaar de grote schilder. In hetzelfde jaar kreeg 
het bestuur van het Protestants-Christelijk Basis 
Onderwijs (PCBO) toestemming om een ‘lagere 
school’ in de wijk Buitenhof op te richten. De 
keuze van de schoolnaam was niet moeilijk! We 
willen de naam van onze school eer aan doen 
door ook aandacht te besteden aan kunstzin-
nige activiteiten, zoals drama. Er zijn, in onze 
aanpak, overeenkomsten tussen de school en 
de schilder.

Authentiek
In het woordenboek vinden we de betekenis: 
echt, betrouwbaar. Op deze manier schilderde 
Rembrandt en het is ook wat wij als school willen 
zijn. Ons doel is om een (h)echte gemeenschap te 
zijn, waar met elkaar geleefd en geleerd wordt.

Productief
Overal komen we zijn schilderijen tegen. Onze 
school wil productief zijn in wat we de leerlingen 
aanbieden. Er komt een geweldige hoeveelheid 
onderwerpen en informatie aan bod. We zijn 
trots op onze leerlingen, die laten zien hoe ze 
groeien en zich steeds verder ontwikkelen.
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Herkenbaar
De meeste mensen herkennen de schilderijen 
direct door hun kleuren en onderwerpen. Wij 
willen graag dat onze leerlingen herkenbaar zijn, 
opvallen op een positieve manier. Wanneer onze 
leerlingen het geleerde uit de dramalessen in 
praktijk brengen, zien we dat ze op de Rem-
brandtschool geleerd hebben zich te presente-
ren, een herkenbare vaardigheid!

Vakmanschap
Weinig mensen zullen het vakmanschap van 
Rembrandt in twijfel trekken. Ik ben trots op 
mijn team waar vakmanschap en vakvrouw-
schap iedere dag te zien zijn. De combinatie van 
hard werken en betrokkenheid bij de leerlingen 
zorgt voor mooie resultaten. Wat een voldoe-
ning geeft het als we zien dat begeleiding van 
kinderen, en soms ook van ouders, ertoe leidt 
dat we de opgaande lijn te pakken hebben.

Ontwikkeling
In het werk van de jonge en de oude Rembrandt 
is een grote mate van ontwikkeling te zien. Zo 
zien wij hoe kinderen zich bij ons ontwikkelen 
in de periode die ze hier op school doorbren-
gen. We zien dat we met elkaar de naam van de 
school eer aan doen.

1.5 Onze school
Veel kinderen uit de buurt (Buitenhof) zitten op 
de Rembrandtschool. Maar ook leerlingen uit 
andere wijken komen naar onze school. Momen-
teel bezoeken gemiddeld zo’n 175 leerlingen de 
school. We beschikken over een speellokaal, ook 
te gebruiken als theaterruimte en 10 leslokalen 
voor groep 1 t/m 8. 

Er werken zo’n 17 personeelsleden op de Rem-
brandtschool.

1.6 Identiteit
Onze school behoort tot de Stichting Christelijk 
Onderwijs Delft en omstreken (SCOD). Wij aan-
vaarden de Bijbel als richtsnoer voor ons hande-
len. Het doel is het aanbieden van goed basis-
onderwijs, waarbij de Bijbelse boodschap een 
plaats krijgt in de opvoeding van de kinderen op 
school, als basis voor onderling respect, verant-
woordelijkheidsbesef, gemeenschapsgevoel en 
geborgenheid. De school streeft naar een veilig en 
prettig schoolklimaat. Zoals overal zijn er ook bij 
ons op school regels voor het omgaan met elkaar. 
Wij willen graag dat ieder kind tot zijn recht komt. 
Alle kinderen, christelijk en zij die een andere 
levensovertuiging hebben, zijn voor ons gelijk.
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2.  Schoolorganisatie
Vanuit een duidelijke structuur wordt inhoud 
gegeven aan het onderwijsproces. Kinderen wer-
ken binnen een jaargroep of een samengestelde 
groep. Er wordt goed gekeken op welk niveau 
de leerlingen presteren. Het kan zijn dat kinde-
ren extra instructie nodig hebben, omdat ze de 
leerstof nog niet begrijpen. Ook kan het voor-
komen dat kinderen de stof gemakkelijk vinden 
en er extra uitdaging voor hen georganiseerd 
moet worden. Soms wordt, in overleg met de 
ouders, besloten dat een kind voor een bepaald 
vakgebied een eigen programma gaat volgen. 
De vakken lezen, schrijven, taal en rekenen vor-
men de kern van ons onderwijs. Ook de vakken 
aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, Engels, 
de creatieve vakken, wetenschap en techniek, 
drama, sociaal- emotionele ontwikkeling, gees-
telijke stromingen en lichamelijke ontwikkeling 
staan bij ons op het rooster.

2.1 Onze school
We starten het schooljaar 2017-2018 met 7 groe-
pen. Voor de indeling van de leerkrachten en de 
groepen verwijzen we naar de website.

2.2 Groepen
In onze groepen zitten ongeveer 25 leerlingen. 
Het toelatingsbeleid is erop gericht rekening 
te houden met de groep: soms betreft dit de 
groepsgrootte, soms het aantal kinderen in de 
groep dat extra ondersteuning nodig heeft. Wij 
streven ernaar het aantal kinderen in de onder-

bouw beperkt te houden. Er is dit jaar weer een 
gecombineerde kleutergroep gevormd. In deze 
groep zitten kinderen uit het eerste en tweede 
leerjaar. Binnen deze groepen krijgen de kinde-
ren les op eigen niveau. Soms combineren we 
ook in de midden- en of bovenbouw groepen, 
afhankelijk van het aantal leerlingen per groep.

2.3 Teamorganisatie
Het team bestaat uit een directeur, de groepsleer-
krachten, een intern begeleider, remedial teacher, 
vakdocent drama, een vakdocent bewegingson-
derwijs en een plusklasdocent. Het team wordt 
ondersteund door een administratief medewerker 
en een conciërge.
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2.4 Organisatie van werkzaamheden
Naast lesgeven, heeft iedere groepsleerkracht 
nog één of meer andere taken. Dat varieert van 
het bijhouden van de bibliotheek, van computer-
beheer tot aan het organiseren van Sinterklaas. 
Bij de jaarlijkse formatie wordt de taakverdeling 
bekeken en in onderling overleg binnen het team 
geregeld.

2.5 Vervanging
Het kan voorkomen dat een leerkracht ziek 
wordt. Wij gaan dan op zoek naar vervanging. 
Gelukkig zijn veel collega’s, die parttime werken, 
bereid om in zo’n situatie extra te komen wer-
ken, of maken we gebruik van de collega’s die 
via een vervangingspool ingezet kunnen wor-
den. Wanneer dit niet te regelen valt, wordt er 
gekeken hoe op een andere manier vervanging 

geregeld kan worden. Wanneer de genoemde 
maatregelen niet mogelijk zijn, zullen wij een 
groep verdelen over andere groepen. In het 
uiterste geval zullen wij u vragen de kinderen 
thuis te houden. Wanneer dit echt niet mogelijk 
is, zullen wij opvang op school regelen.

2.6 Overblijven en voorschoolse opvang
Kinderen kunnen vanaf 7.30 uur op school 
terecht. Voor ouders, die vroeg aan het werk 
gaan, kan dit een oplossing zijn. Kinderen kun-
nen hun ontbijt meenemen en onder begelei-
ding opeten. Na het eten wordt er een gezellige 
activiteit georganiseerd. Namen moeten op de 
lijsten bij de ingangen ingevuld worden, zodat 
we weten of er begeleiding op school nodig is op 
de vroege ochtend. De kosten staan vermeld op 
de rekening van het overblijven (€ 2,50 per keer).

De Rembrandtschool biedt uw kind de gelegen-
heid tussen de middag over te blijven op school. 
De kinderen dienen zelf hun eten en drinken 
mee te nemen. Het overblijven vindt plaats in 
de lokalen onder toezicht van overblijfkrachten. 
Dit zijn vrijwilligers in de school. De leerkracht 
noteert ś morgens de namen van de kinderen 
die overblijven. Deze lijst wordt doorgegeven 
aan de overblijfouders. Zij controleren of alle kin-
deren ook daadwerkelijk aanwezig zijn. De kin-
deren gaan na het eten naar buiten waar onder 
toezicht van een overblijfkracht gespeeld kan 
worden. Bij slecht weer worden er in de school 
spelmogelijkheden geboden. De kinderen van 
groep 1 t/m 4 worden om 12.00 uur uit de klas 
gehaald en naar de overblijflokalen gebracht. De 
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andere groepen gaan om 12.00 uur zelfstandig 
naar deze ruimten. De kosten bedragen € 2,00 
per dag. Aan het einde van de maand ontvangen 
de ouders een rekening over het aantal keren 
overblijven met het verzoek het verschuldigde 
bedrag over te maken.
 
2.7 Opleiden in de school
SCO Delft e.o. is door het ministerie van Onder-
wijs, Cultuur & Wetenschap gecertificeerd als 
opleidingsschool voor hbo-studenten. Door het 
opleiden in de school hebben we zelf invloed op 
de instroom van goed gekwalificeerde, nieuwe 
collega’s. Dit ervaren we als een grote meer-
waarde. Elk schooljaar lopen studenten van 
Hogeschool Inholland voor een bepaalde peri-
ode praktijk op onze school. De studenten wor-
den begeleid door de leerkracht en de school-
opleider. De schoolopleider is een daarvoor 
speciaal opgeleid teamlid dat alle stages op de 
school coördineert. Er zijn vierdejaars studen-
ten die in het laatste jaar van hun opleiding een 
bepaalde periode zelfstandig voor de klas staan. 
Zij zijn ook bij vergaderingen aanwezig en voeren 
oudergesprekken.
 
2.8 Nascholing
Wij vinden het belangrijk op de hoogte te blij-
ven van de nieuwste onderwijsontwikkelingen. 
Daarom is het noodzakelijk dat we, naast het 
lezen van vakliteratuur, ons ook na/bijscholen. 
Naast het volgen van cursussen worden er ook 
studiedagen georganiseerd. Op deze dagen zijn de 
kinderen vrij. De studiedagen zullen tijdig aange-
kondigd worden in de mededelingenbrief. Regel-

matig volgen wij cursussen in de vorm van een 
teamcursus. Deze cursussen vinden soms plaats 
op schooldagen, maar ook tijdens teamvergade-
ringen na schooltijd.

2.9 Onderwijstijd
Vanuit de overheid zijn richtlijnen opgesteld voor 
de hoeveelheid onderwijstijd. Enige jaren gele-
den zijn de regels veranderd. Het is nu aan de 
school, in overleg met de MR, om de schooltij-

den van onderbouw en bovenbouw op elkaar 
af te stemmen. Er zijn richtlijnen over het aantal 
lesuren dat de kinderen in acht jaar basisonder-
wijs gevolgd moeten hebben. We werken nooit 
het minimale aantal uren, zodat we de extra 
uren kunnen gebruiken voor studiedagen. De 
kinderen zijn dan vrij. U vindt de data in de jaar-
planning, die aan het begin van het schooljaar 
wordt meegegeven.
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3.  Kwaliteit
De kwaliteit van het onderwijs heeft onze 
voortdurende aandacht.  

Door een goede organisatie van ons onderwijs 
proberen wij een zo hoog mogelijke kwaliteit na 
te streven. Concreet betekent dit:
• Rust veiligheid en structuur
•  Heldere en haalbare leerdoelen voor alle leer-

lingen
•  Goed klassenmanagement en effectieve leer-

tijd in alle groepen
•  Passend onderwijs, gericht op de onderwijs-

behoefte van elk kind
•  Goede monitoring en frequente evaluatie van 

leerresultaten
•  Hoge betrokkenheid van leraren bij het onder-

wijs aan leerlingen waarbij hoge en positieve 
verwachtingen van de mogelijkheden van het 
kind worden uitgesproken.

3.1  Schoolplan
Elke vier jaar schrijft de directeur een school-
plan. Hierin staat beschreven welke beleidsvoor-
nemens er zijn en wat de huidige kwaliteit van 
het onderwijs is. Het huidige schoolplan loopt 
door tot 2019. Dit schoolplan wordt jaarlijks, in 
samenwerking met het managementteam (MT) 
uitgewerkt in een schoolontwikkelingsplan.
Daarnaast houdt de inspectie op het onderwijs 
toezicht op de kwaliteit van het onderwijs op de 
Rembrandtschool.

3.2  De onderwijspraktijk

Groep 1 en 2
In groep 1 en 2 staat het spelend leren en ont-
dekken centraal.
Vaak beginnen de kinderen in de kring. Ze 
mogen hun belevenissen vertellen en leren zo 
naar elkaar te luisteren. Het kan ook zijn dat er 
een gerichte opdracht op taal of rekengebied in 
de kring wordt aangeboden. Er zijn ook dagen 
dat het ontwikkelingsmateriaal al op de tafels 
klaar staat. Dan beginnen de leerlingen met hun 
opdracht en mogen ouders nog even in de klas 
blijven om met hun kind samen te werken. Er 
is veel aandacht voor taalontwikkeling, omdat 
dit de basis is voor heel veel ander leren. Naast 
het werken in de kring wordt er gewerkt aan 
tafels, in hoeken, in het speellokaal/gymzaal en 
op het schoolplein. In leerlijnen is vastgelegd 
welke doelen in een bepaalde periode behaald 
moeten worden. In deze doelen komen alle 
benodigde ontwikkelingsfasen voor kleuters 
systematisch aan bod. Vaak wordt op basis van 
een bepaald thema (bijvoorbeeld herfst of jonge 
dieren) aan deze doelen gewerkt. We maken 
hierbij gebruik van de methode Schatkist. Wan-
neer de doelstellingen behaald worden, heeft 
de kleuter een solide basis ontwikkeld en is aan 
de voorwaarden voldaan om naar groep drie 
door te stromen. Van de ontwikkelingen wordt 
verslag gedaan via een plakboek, een digitale 
registratie in het leerlingvolgsysteem en een rap-

port. Bij het werken met ontwikkelingsmateriaal 
zijn de kinderen individueel of gezamenlijk op 
hun eigen niveau bezig. De sociaal-emotionele 
ontwikkeling is van groot belang. De kinderen 
moeten leren om samen te spelen en samen te 
werken. Bij goed weer spelen de kinderen bui-
ten. Bij slecht weer wordt er binnen gespeeld. 
De kinderen gymmen vanaf de herfstvakantie 
tot de paasvakantie één ochtend per week in 
het speellokaal. Bij het gymmen hebben de kin-
deren gymschoenen zonder veters nodig. Ook 
is het belangrijk dat de kinderen die dag kleding 
dragen, die ze zelfstandig kunnen aan- en uit-
trekken.

Groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 geven wij voornamelijk klassikaal 
onderwijs, binnen dit groepsverband benaderen 
we de kinderen op hun eigen niveau. In deze 
groepen krijgen de kinderen onder andere de 
volgende vakken aangeboden.

3.3  De vakgebieden

Burgerschapskunde
De drie kernwoorden van burgerschapsvorming 
zijn:
• Identiteit 
  Om deel te kunnen nemen aan de samenle-

ving, moet je weten wie je zelf bent en waar 
je voor staat en moet je je bewust worden en 
zijn van wie je bent ten opzichte van anderen. 
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In elke les vindt reflectie plaats op het eigen 
gedrag en op de omgang met anderen. Dit 
gebeurt tijdens godsdienstlessen (Trefwoord) 
en tijdens de lessen over sociaal-emotionele 
vorming (Kinderen en hun sociale talenten).

• Democratie 
  Om op een goede manier deel te nemen aan 

de maatschappij moet je weten hoe deze 
werkt. Onze school fungeert als oefenplaats 
als het gaat om problemen samen oplossen, 
keuzes maken en accepteren dat de meerder-
heid een beslissende stem heeft.

•  Participatie 
  Actief burgerschap betekent dat je deelneemt 

aan de samenleving. Dit kan betrekking heb-
ben op het deelnemen aan politieke besluit-
vorming (relatie burger en overheid), maar 
ook op het deelnemen aan maatschappelijke 
verbanden (tussen burgers onderling). Het 
geven van meer verantwoordelijkheid aan de 
leerlingen bijvoorbeeld leerlingeninitiatief, zal 
de participatie in de maatschappij ten goede 
komen. 

Godsdienst
We gebruiken de methode ‘Trefwoord’. Vanuit 
deze methode komen de Bijbelverhalen aan de 
orde. Bijbehorende liedjes worden regelmatig 
aangeleerd. In deze methode zitten sociaal-emo-
tionele elementen verweven. Ook is er aandacht 
voor de wereldgodsdiensten.
In de groepen 1 en 2 wordt bovendien ter illus-
tratie de Kijkbijbel gebruikt.

Lezen
In groep 3 leren de meeste kinderen lezen. Er 
wordt gewerkt met de methode Lijn 3. Het tech-
nisch lezen wordt bevorderd door de methode 
voortgezet technisch lezen ‘Estafette’ in groep 
4 en 5. We besteden regelmatig aandacht aan 
technisch lezen d.m.v. het lezen van woordrijen. 
U kunt dit thuis ook oefenen met de kinderen. 
Racelezen wordt ook in de klassen gedaan, 
daarmee voeren de kinderen hun snelheid van 
lezen op. In groep 7 en 8 is er veel aandacht 
voor studerend en voordracht lezen. Op ver-
schillende momenten wordt er door de kinde-
ren ‘stil’ gelezen. Voor begrijpend lezen wordt 
vanaf groep 4 een digitale methode gebruikt, 
waar aandacht aan verschillende soorten tek-
sten besteed wordt.

Nederlandse taal
We werken met de taalmethodes Schatkist, 
Lijn 3 en ‘Taal actief’. De doorgaande lijn van 
de onder- naar de midden- en bovenbouw is 
op die manier gewaarborgd. Er wordt aandacht 
besteed aan spelling, woordenschat, luisteren, 
spreken enzovoorts. 
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Schrijven
We gebruiken de methode ‘Pennenstreken’. De 
kinderen leren een schuin hellend, aan elkaar 
verbonden schrift. In groep 6, 7 en 8 is er ook 
aandacht voor tempo- en creatief schrijven.

Rekenen en wiskunde
Vanaf september 2015 werken de groepen 3 
t/m 8 allemaal met de methode ‘Pluspunt’. De 
huidige rekenmethodes gaan uit van situaties 
in het dagelijkse leven, met veel aandacht voor 
zelfstandig werken. Hierdoor is het mogelijk om 
kinderen die dat nodig hebben, extra aandacht 
te geven. Het huidige rekenonderwijs wil geen 
trucs aanleren, maar de kinderen inzicht geven in 
wat ze doen. Er zijn verschillende oplossingsma-
nieren voor opgaven. We sporen de leerlingen 
aan om die oplossingsmanier te oefenen, die 
zij als prettig ervaren. Taak van de leerkracht 
is om te bevorderen dat het oplossen ook nog 
handig en snel gebeurt. In groep 6 en 7 wordt 
de rekenleerstof digitaal verwerkt. Ook de toet-
sen worden digitaal afgenomen. Het voordeel 
hiervan is dat de kinderen directe feedback en 
instructie krijgen over de gemaakte leerstof. En 
desnoods hun leerstof direct kunnen aanpassen 
en verbeteren. 

Wereldoriëntatie
We brengen de kinderen kennis bij van de wereld 
om ons heen. Voor natuurkennis gebruiken we 
de methode ‘Leefwereld’. Voor geschiedenis 
gebruiken we de methode ‘Brandaan’. Voor 
aardrijkskunde is dat ‘Geobas’. De kinderen 
wordt geleerd spreekbeurten en boekbespre-

kingen te houden en werkstukken te maken. Ver-
der wordt er regelmatig naar programma’s van 
de NTR/TELEAC (schooltelevisie) gekeken. De 
meeste groepen maken daarnaast gebruik van 
de materialen en projecten die door de Stichting 
Natuur en Milieu Educatie de ‘Papaver’ worden 
aangeboden.
Steeds meer wordt er gebruik gemaakt van pas-
send filmmateriaal op internet.

Verkeer
Het doel van verkeersonderwijs is vooral de kin-
deren te leren om zelfstandig veilig aan het ver-
keer deel te nemen. In groep 7 doen we mee met 
het schriftelijk en praktisch verkeersexamen van 
Veilig Verkeer Nederland. Ook doen we mee aan 

het project  School op seef. Dit project is gericht 
op praktische verkeersvaardigheden opdoen. 
De leerlingen gaan naar buiten en oefenen bv. 
een circuit op het plein of een verkeersborden-
speurtocht door de wijk.

Engels
Groep 5, 6, 7 en 8 maken gebruik van de methode 
‘Take it easy’ met als doel het kennismaken met 
de Engelse taal. Vooral spreken en luisteren krij-
gen veel aandacht, waarbij het aanleren van 
woorden een onderdeel is. In groep 1 t/m 4 wordt 
niet structureel Engels gegeven. Er worden wel 
speelse activiteiten gedaan in het Engels, zoals 
liedjes, zingen, tellen, kleuren benoemen e.d.
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Creatieve vakken
In iedere groep wordt regelmatig aandacht 
besteed aan expressie: muziek, drama, hand-
vaardigheid en tekenen. Voor muziek gebruiken 
we de methode ‘Moet je horen’; voor dramati-
sche vorming ‘Moet je doen’. Voor handvaardig-
heid en tekenen maken we gebruik van allerlei 
ideeënboeken. Elke groep doet twee keer per 
jaar mee aan de projecten die door DOK worden 
georganiseerd.

Dramatische vorming
Dramatische vorming is een speciaal ontwik-
kelingsgebied van de Rembrandtschool. De 
vakleerkracht geeft doorgaans in verschillende 
groepen een korte serie lessen over een bepaald 
thema. Bijvoorbeeld: improviseren, werken met 
vaste tekst, het meespeelverhaal, enzovoorts. 
Daarnaast geeft elke leerkracht regelmatig les-
sen in dramatische vorming volgens de methode 
‘Moet je doen’. De school beschikt over een 
toneelruimte met podium, licht- en geluidsin-
stallatie en over een kostuum- en attributenma-
gazijn. Iedere groep geeft 1 x per jaar een korte, 
eenvoudige presentatie van het geleerde uit de 
methode. Deze presentatie kan bijgewoond 
worden door leerlingen en door ouders van de 
leerlingen die de presentatie verzorgen. In groep 
8 wordt d.m.v. een musical het schooljaar afge-
sloten. De afsluiting van de themalessen vindt 
vaak plaats door een presentatie.

Techniek en wetenschap
Wij beschouwen het als onze taak om kinde-
ren de ruimte te bieden deze talenten verder te 
ontwikkelen, nieuwsgierigheid aan te sporen en 
hun creativiteit in te zetten voor het bedenken 
en uitvoeren van ideeën en oplossingen.
Het team van de Rembrandtschool heeft zich als 
doel gesteld om de kinderen goed voor te berei-
den op hun toekomst. De uitdaging is om kin-
deren op jonge leeftijd en op een speelse wijze 
te betrekken en hen uit te blijven dagen. Omdat 
leerlingen met techniek uiteenlopende vaardig-
heden ontwikkelen, kunnen zowel denkers als 
doeners erin uitblinken. Door kleine succesjes 

worden kinderen geïnspireerd om door te vra-
gen, hulp in te schakelen, verder te ontdekken 
en te leren. In de huidige tijd is de invalshoek bij 
dit vakgebied om onderzoekend en ontdekkend 
lerend bezig te zijn. Deze vaardigheden kunnen 
dan ook bij andere vakgebieden ingezet worden.

Sociaal-emotionele vorming
Wij vinden het belangrijk dat kinderen op soci-
aal-emotioneel gebied goed met elkaar omgaan. 
Een groot deel van deze sociaal-emotionele 
opvoeding neemt u thuis voor uw rekening. Het 
heeft alles te maken met normen en waarden. 
Op school is de sociaal-emotionele omgang 
anders dan thuis. Op school heb je te maken met 
een groep. Het omgaan met elkaar in de groep 
nemen wij graag voor onze rekening. Voor deze 
groepsaanpak gebruiken we de methode ‘Kinde-
ren en hun sociale talenten’. Daarnaast werken 
we met de schoolregels en stellen we met de 
leerlingen per groep een aantal regels op, die 
zichtbaar in het lokaal hangen en ondertekend 
worden. We noemen dit: ‘Zo zijn onze manie-
ren’. Vorderingen op sociaal-emotioneel gebied 
houden we bij in het leerlingvolgsysteem ‘Zien’.

Bewegingsonderwijs
De lessen voor groep 3 t/m 8 worden door de 
vakleerkracht gegeven in de gymnastiekzaal in de 
De Gaullelaan. Wanneer de vakleerkracht afwe-
zig is, zal de groepsleerkracht meestal een spel 
les verzorgen. Sportkleding en schone schoenen 
zijn verplicht. Kinderen die geen sportkleding 
en schone schoenen bij zich hebben, kunnen 
niet meedoen met de gymles. Zij blijven tijdens 
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de gymles meestal op school. Vrijstelling voor 
dit bewegingsonderwijs is alleen om medische 
redenen mogelijk. Geeft u in een dergelijk geval 
altijd een van uw handtekening voorzien briefje 
mee. 

Als school nemen we deel aan sportevenemen-
ten die door diverse verenigingen worden geor-
ganiseerd. De ouderraad assisteert bij de orga-
nisatie en uitvoering. 

Groep 4 krijgt ook zwemles. Dit moet gezien wor-
den als een ‘natte’ gymles. De kinderen worden 
met een bus naar zwembad Kerkpolder gebracht 
en ook weer terug naar school gebracht. De kin-
deren zwemmen de eerste helft van het school-
jaar niet en de tweede helft van het schooljaar 
een uur per week. Dit gebeurt op maandag. 

Huiswerk
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen regelma-
tig huiswerk, vooral voor taal, aardrijkskunde, 
geschiedenis; soms ook voor rekenen. In de 
groepen 7 en 8 is een agenda verplicht. Huis-
werk wordt ook altijd op het bord genoteerd. 
Informatie m.b.t. programma en huiswerk kunt u 
ook op de website terug vinden. U moet hier wel 
voor inloggen. Er zijn leerlingen die leesbladen 
als huiswerk mee krijgen. We verwachten dat 
de kinderen deze leesbladen thuis oefenen en 
ook op het afgesproken tijdstip weer mee naar 
school nemen. Het is belangrijk dat u als ouder 
betrokken bent bij de leerontwikkeling van uw 
kind. We verwachten van ouders een positief 
stimulerende rol hierin.

3.4  De voorzieningen

Bibliotheek
Onze school beschikt over een bibliotheek met 
een geautomatiseerd uitleensysteem. Dit uit-
leensysteem wordt beheerd door ouders. De 
boeken zijn bedoeld om het lezen te stimuleren. 
We vinden het heel belangrijk dat onze leerlin-
gen plezier beleven aan lezen. Wanneer een 
boek door een kind opzettelijk beschadigd of 
vernield wordt, worden de kosten van vervan-
ging bij de ouders in rekening gebracht. Ditzelfde 
geldt bij het zoekraken van een boek.

Documentatiecentrum
In de centrale ruimte is ook een gedeelte van het 
documentatiecentrum te vinden. Hierin staan 
allerlei informatieve boeken. Een gedeelte van 
deze boeken is ondergebracht in de lokalen, 
zodat de informatie dichtbij op te zoeken is. De 
kinderen mogen deze boeken gebruiken voor 
het maken van een werkstuk. Vanaf groep 5 
houden de kinderen zich regelmatig bezig met 
het maken van een werkstuk. Ook kunnen de 
boeken gebruikt worden bij de voorbereiding 
van een spreekbeurt, boekbespreking etc. Naast 
de boeken uit het documentatiecentrum wordt 
internet als informatiebron gebruikt.

De computer op school
De school beschikt over een (draadloos)compu-
ternetwerk. We gebruiken ook notebooks in de 
klassen en bij Remedial Teaching. De computers 
worden ingezet bij het onderwijs in de groepen 
1 t/m 8. In de midden- en bovenbouwgroepen 
maken de leerlingen gebruik van internet om 
informatie te verwerven. Binnen onze school is 
een ICT coördinator. Zij zal de activiteiten m.b.t. 
ICT stroomlijnen. 
De school probeert om de leerlingen in een zo 
veilig mogelijke internet- en e-mailomgeving 
te laten werken. We willen de kinderen leren 
onderscheidende internet gebruikers te worden. 
Er worden afspraken gemaakt met de kinderen 
over de ‘verkeersregels’ bij internetgebruik. De 
school ziet in het internetgebruik een mogelijk-
heid om leerlingen, onder begeleiding, eigen 
verantwoordelijkheid bij te brengen en ze ervan 
bewust te maken waarom bepaalde uitingen wel 
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of niet door de beugel kunnen. Het omgaan met 
internet kan zo als leerdoel gezien worden. Als 
componenten van dit leerproces kunnen we 
onderscheiden:
•  Begeleiden.
•  Afspraken maken, regels vaststellen.
•  Bewust maken van de gevaren 
 (maar niet bang maken!).
•  Bespreken van ervaringen.
•  Toezicht en correctie.
•   Leren het internet zelfstandig, kritisch en 

verantwoordelijk te benaderen, hierbij is ook 
aandacht voor het gebruik van sociale media 
en de smart phone.

 
 Sociale media smart phones nemen een steeds 
prominentere rol in. Wij begrijpen dat dit een 
onderdeel in het leven van kinderen is, maar 
doen tegelijkertijd een appèl op u als ouder. 
Jonge kinderen moeten doorgaans nog leren 
wat wel en niet gepast is in de onlinewereld. Wij 
gaan ervan uit dat u ons ondersteunt en goede 
afspraken maakt over media gebruik met uw 
kind. Telefoon gebruik tijdens schooluren is niet 
toegestaan in de klas.

In groep 1 t/m 8 wordt gewerkt met active 
boards. 

3.5 Kwaliteit op stichtingsniveau
Basisschool De Rembrandtschool maakt deel uit 
van de Stichting Christelijk Onderwijs Delft en 
omsteken (SCO Delft e.o.). Bij het College van 
Bestuur van de stichting ligt de eindverantwoor-
delijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs. 
De algemeen directeur primair onderwijs legt 
verantwoording af aan het College van Bestuur 
over de kwaliteit in de sector primair onderwijs, 
de schooldirecteuren leggen verantwoording af 
aan de algemeen directeur over de kwaliteit per 
school. Gezamenlijk bewaken we de kwaliteit 
van het onderwijs op onze scholen en werken 
we voortdurend aan het verhogen van de kwa-
liteit. 

We monitoren de kwaliteit minimaal op de vol-
gende aspecten: 
-  Onderwijsresultaten: behaalt de school de 

onderwijsdoelen? 
-  Personeel: is er in de school een professionele 

cultuur binnen de school en scholen de leer-

krachten zich voldoende bij?  
-  Identiteit: hoe verbindt de school de levens-

beschouwelijke identiteit aan het onderwijs? 
-  Ouders: zijn ouders voldoende bij de school 

betrokken, is er regelmatig overleg en wordt 
de mening van ouders periodiek gepeild? 

Iedere school werkt met een vierjaarlijks school-
plan, een jaarplan en een jaarverslag; daarnaast 
is er een sectorplan en een sectorjaarverslag. De 
MR ontvangt plan en verslag per school, de GMR 
ontvangt het sectorplan en sectorjaarverslag. 
Het bestuur verantwoordt zich jaarlijks in het 
bestuursverslag.

Binnen de stichting zijn verschillende overleg-
vormen gericht op kennisdeling, uitwisseling, 
samenwerking, beleidsvorming en ondersteu-
ning. Met elkaar zorgen we er voor dat de kwa-
liteit op orde is.  

3.6 Inspectie van het onderwijs
De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van 
het onderwijs op onze school. De manier van toe-
zicht houden is veranderd. Het bevoegd gezag 
onderhoudt nu de contacten met de inspectie. 
Het verslag van de onderwijsinspectie kunt u 
vinden op internet. U kunt contact opnemen 
met de inspectie op de volgende manieren: 

Inspectie van het onderwijs (info@owinsp.nl, 
www.onderwijsinspectie.nl). 

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

de kunst van kansen (krijgen)Schoolgids    2017 - 2018



17 Rembrandtschool

4.  Zorg
4.1  Leerlingvolgsysteem
De Rembrandtschool beschikt over een goed 
systeem voor leerlingzorg. Zodoende kunnen 
we elke leerling de aandacht geven die het 
nodig heeft. Alle resultaten van testen, toet-
sen en observaties van de leerlingen worden 
bijgehouden in het digitale leerlingvolgsysteem 
Parnassys. Op deze manier kunnen we de ont-
wikkeling van de kinderen door de jaren heen 
goed volgen en bovendien de kwaliteit van ons 
onderwijs monitoren.

4.2 Toetsen
Wij streven ernaar om de kinderen te volgen 
in hun ontwikkeling. Dit begint vanaf groep 1. 
Door middel van gerichte observatie worden de 
vorderingen bijgehouden. Deze observatiegege-
vens worden besproken met de intern begelei-
der en opgenomen in het leerlingvolgsysteem. 
Met deze gegevens kunnen we de activiteiten 
van de kinderen aanpassen aan het ontwikke-
lingsniveau. Aan het eind van het jaar worden 
de Citotoetsen ‘ordenen’ en ‘taal voor kleuters’ 
afgenomen. In februari en aan het eind van 
het schooljaar worden de toetsen voor groep 
2 afgenomen. In de groepen 3 t/m 8 worden 
er toetsen afgenomen, die gekoppeld zijn aan 
de methode. Daarnaast zullen er Cito-toetsen 
afgenomen worden op het gebied van lezen, 
taal en rekenen. Dit zijn landelijk genormeerde 
toetsen, die ontwikkeld zijn om een objectief 
beeld te krijgen van het niveau van de leerling. 

Ook nemen wij AVI toetsen af voor het lezen en 
tempotoetsen voor het rekenen. Alle uitkom-
sten zijn voor intern gebruik. Van iedere leerling 
leggen wij een dossier aan. Mocht u het dossier 
willen inzien, kunt u een afspraak maken met de 
directeur.
Alle ouders hebben een inlogcode van het ouder-
portaal van Parnassys. Via dit systeem ontvangt 
u mail, kunt u de leerling kaart en de Cito toets 
gegevens van uw kind bekijken en ziet u de jaar-
kalender van de school. Langzamerhand zal de 
opengestelde informatie uitgebreid worden.

4.3 Entreetoets/Eindtoets
Aan het eind van leerjaar 7 wordt de CITO- 
entreetoets afgenomen. De resultaten geven 
een overzicht van de leervorderingen van de 
leerlingen. De uitslag van deze toets speelt geen 
doorslaggevende rol bij de keuze voor het voort-
gezet onderwijs. Aan de hand van de resulta-
ten van de toetsen kunnen we in groep 8 extra 
aandacht besteden aan de onderdelen die nog 
niet helemaal goed worden beheerst. Op basis 
van de leerresultaten van de kinderen, geeft 
de basisschool een voorlopig advies voor het 
vervolgonderwijs. De scholen voor voortgezet 
onderwijs hechten veel waarde aan het advies 
van de basisschool. Daarnaast willen zij graag 
een onafhankelijke toets die de leerresultaten 
weergeeft. Daarom doen de kinderen van groep 
8 mee met de landelijke eindtoets van het CITO. 
Deze toets wordt afgenomen in april. U hoort op 

de informatieavond hoe de aanmeldprocedure 
bij het voortgezet onderwijs zal gaan verlopen. 
De leerkracht van groep 8 nodigt de ouders uit 
voor een definitief adviesgesprek voor de open 
dagen van het voortgezet onderwijs beginnen. 
Kijkt u ook regelmatig op de websites van de 
scholen voor voortgezet onderwijs.

4.4 Speciale zorg
Wij gaan ervan uit dat de kinderen in 8 jaar de 
basisschool doorlopen. Een enkele keer komt 
het voor dat een leerling een groep doubleert. 
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Als de ontwikkeling van uw kind anders verloopt 
dan verwacht, wordt daar extra naar gekeken. 
Een andere ontwikkeling kan betekenen dat een 
kind onder of juist boven het groepsgemiddelde 
scoort. De groepsleerkracht zal samen met de 
intern begeleider toetsen afnemen en/of de 
leerling observeren. Hierna zal hulp op maat 
geboden worden. Dit kan in de groep plaats-
vinden of, indien het probleem complex is, bij 
de remedial teacher. De school zal deze extra 
leerling zorg met de ouders bespreken. Soms 
is het nodig om het onderwijsleerproces aan 
te passen. Dit gebeurt door bijvoorbeeld extra 
leermiddelen aan te bieden of uw kind op een 
ander niveau te laten werken. 

Onze intern begeleiders (IB) ondersteunen de 
leerkrachten planmatig bij het signaleren, diag-
nosticeren en remediëren van leerling proble-
men. Dit betekent dat er een onderzoek naar 
het probleem plaatsvindt en dat er gerichte hulp 
gegeven wordt. De remedial teacher (RT) ver-
leent specialistische hulp aan een kind, gericht 
op begeleiding in geval van achterstand of voor-
sprong. De hulp wordt gegeven onder schooltijd. 
De Rembrandtschool heeft beleid ontwikkeld 
op het omgaan met kinderen met een ontwik-
kelingsvoorsprong. Door dit beleid is er sprake 
van een doorgaande lijn voor de groepen 1 t/m 
8 in de omgang met kinderen die meer- en hoog-
begaafd zijn. Ten behoeve van deze kinderen is 
bovendien extra materiaal aangeschaft, zodat 
ook zij zich optimaal op hun eigen niveau kun-
nen ontwikkelen. Voor leerlingen van groep 5 
t/m 8, die daar de capaciteiten voor hebben, 

is er een plusklas beschikbaar. Wanneer er vol-
doende formatie is, is er ook een plusklas voor 
de groepen 3 en 4.

Andere taken van de IB’er/RT’er zijn o.a.:
•   Het bewaken van de zorgverbredingafspraken 

op school.
•   Het bijhouden van het leerlingvolgsysteem, 

het toets programma opstellen en mogelijk 
ook toetsen afnemen.

•   Contacten onderhouden met de externe 
instanties.

•   Contacten leggen en onderhouden met zorg-
leerlingen en met hun ouders.

•   In overleg met de groepsleerkracht een han-
delingsplan (plan hoe het probleem aangepakt 
zal worden, door wie en met welke materia-
len) opstellen. Er wordt met individuele han-
delingsplannen, maar ook met groepsplannen 
gewerkt.

•   Samen met de groepsleerkracht het opstellen 
van een onderwijskundig rapport. Dit rapport 
wordt opgesteld bij het tussentijds verlaten 
van de school. Het rapport wordt toegestuurd 
aan de school die de leerling gaat bezoeken.

•   Leerkrachten en onderwijsassistent adviseren 
en ondersteunen in de begeleiding van leer-
lingen.

•   Het organiseren van leerlingenbesprekingen.
•   Het opzetten en coördineren van periodieke 

leerjaartoetsen om leerproblemen tijdig te 
signaleren en gericht aan te pakken.

•   Het bijhouden van de orthotheek. De ortho-
theek is een bibliotheek met oefenen hulpma-
terialen voor kinderen die behoefte hebben 

aan uitbreiding van de stof of voor kinderen 
die in een bepaald onderdeel speciale instruc-
tie of oefening nodig hebben.

•   Het adviseren en coördineren inzake verwijzin-
gen naar het speciaal (basis)onderwijs, overleg 
met het samenwerkingsverband over arran-
gementen en contact met hulpverlenende 
instanties. 

•   Aanspreekpunt GGD (logopedie, schoolarts, 
jeugdmaatschappelijk werk).

•   Het op de hoogte houden van het team van 
ontwikkelingen door het bijhouden van vakli-
teratuur en deelname aan uitwisselingen e.d.

•   Bij eventuele problemen in de thuissituatie 
contact opnemen met maatschappelijk werk 
of andere hulpinstanties. Voorafgaand aan 
een onderzoek door de onderwijsadviesdienst 
wordt ook een onderwijskundig rapport opge-
steld volgens model van de onderwijsadvies-
dienst. Dit rapport wordt aan de ouders ter 
inzage aangeboden.

4.5 Samenwerkingsverband
Onze school maakt deel uit van het samenwer-
kingsverband PPO Delflanden (www.ppodelf-
landen.nl); binnen het samenwerkingsverband 
regelen de scholen de juiste zorg en ondersteu-
ning voor de leerlingen in onze regio. Elk school-
jaar wordt een plan opgesteld, het zogenaamde 
ondersteuningsplan. Hierin komt te staan welke 
activiteiten het samenwerkingsverband gaat 
ondernemen om er voor te zorgen dat zoveel 
mogelijk leerlingen op de goede plek in het 
onderwijssysteem zitten. Iedere school heeft 
een ondersteuningsprofiel waarin staat welke 
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zorgmogelijkheden de school aan kan bieden. 

Bij extra zorg blijven er verschillende mogelijk-
heden bestaan:
•   Uw kind kan toch op een basisschool van het 

samenwerkingsverband passend onderwijs 
blijven ontvangen

•   Uw kind komt in aanmerking voor ambulante 
begeleiding op de huidige basisschool of plaat-
sing op de speciale school voor basisonderwijs 
is aan te raden.

 1)  Het is noodzakelijk dat uw kind geplaatst 
wordt op een school voor speciaal basis-
onderwijs.

 2)  Uw kind kan op onze school blijven, even-
tueel met een aangepast programma.

 3)  Het is beter dat uw kind geplaatst wordt op 
een andere basisschool binnen het samen-
werkingsverband.

 4)  Het is noodzakelijk dat uw kind geplaatst 
wordt in een andere vorm van speciaal 
onderwijs.

Wanneer er sprake is van een extra ondersteu-
ningsbehoefte bij een leerling worden beslis-
singen altijd in nauw overleg met de ouders 
genomen. Voor informatie over het ondersteu-
ningsplan van het samenwerkingsverband en 
het ondersteuningsprofiel van de school verwijs 
ik u naar de website van het samenwerkingsver-
band: www.ppodelflanden.nl.

4.6  Zorgplicht
Zorgplicht betekent dat scholen er zorg voor 
moeten dragen dat iedere leerling die op hun 
school zit, of zich daar aanmeldt een passende 
onderwijsplek binnen het samenwerkingsver-
band krijgt. Bij de uitvoering van de zorgplicht, 
kijkt het schoolbestuur eerst wat de school zelf 
kan doen. Vindt de school dat een leerling het 
beste naar een andere school binnen het samen-
werkingsverband kan gaan, dan moet de school 
zorgen voor een goede plek voor die leerling. 
Belangrijk bij de uitvoering van de zorgplicht is 
goed overleg met ouders over wat een passende 
plek is voor het kind.

4.7  Aanmelden en plaatsing
Om kinderen een passende onderwijsplek te 
kunnen bieden, moet bij de aanmelding alle 
voor de school relevante informatie beschikbaar 
zijn. De school zal via een intake met de ouders 
bepalen of de Rembrandtschool de juiste onder-
wijsplek is. Ouders zijn de belangrijkste bron 
voor de school om deze informatie te krijgen. 
Daarnaast wordt aan de ouders gevraagd of er 
informatie van een kinderdagverblijf of peuter-
speelzaal beschikbaar is. De school neemt bin-
nen zes weken een besluit over de plaatsing van 
het kind. Mocht dit besluit binnen zes weken niet 
genomen kunnen worden, dan kan de school de 
termijn om een besluit te nemen met vier weken 
verlengen.

Bij de meeste aanmeldingen zal het kind geplaatst 
kunnen worden op de Rembrandtschool. Als 
blijkt dat uw kind extra hulp of begeleiding nodig 
heeft en wij die hulp niet vanuit onze basison-
dersteuning kunnen bieden, zoeken we samen 
met ouders een oplossing om voor uw kind een 
passende onderwijsplaats te vinden. Het samen-
werkingsverband wordt hierbij betrokken als 
blijkt dat extra ondersteuning (arrangement of 
speciale lesplaats) nodig is.

4.8  Jeugdgezondheidszorg
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van 
de JGZ volgen het groeiproces van ieder school-
gaand kind. De JGZ heeft als taak de gezond-
heid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 
4 tot 19 jaar te bevorderen en te bewaken. Zij 
richt zich hierbij zowel op het individuele kind 
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als op groepen kinderen. Daarom wordt uw kind, 
gedurende de hele schoolperiode, enkele malen 
onderzocht. Naast het lichamelijk onderzoek 
komt ook een aantal andere dingen aan de orde. 
Want gezondheid is meer dan ‘niet ziek zijn’. 
Ook op school hoort een kind zich lekker te voe-
len: kunnen leren, vriendjes en vriendinnetjes 
hebben, niet gepest worden e.d. Al deze zaken 
komen daarom naast de lichamelijke gezondheid 
van het kind aan de orde. 

Wanneer wordt uw kind onderzocht?
•   In groep 1/2 onderzoekt de logopedist de kin-

deren op diverse aspecten van spraaktaalont-
wikkeling, stemgebruik en mondgedrag.

•   In groep 2 worden alle kleuters onderzocht 
door de jeugdarts. Er wordt een lichamelijk 
onderzoek gedaan, waarbij wordt gekeken 
naar gewicht, ogen, oren, rug, houding en 
motoriek. Daarnaast wordt in een gesprek 
met de ouders dieper ingegaan op het gedrag 
en het sociaal functioneren van het kind.

•   In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het 
een inenting tegen de ziekten difterie, tetanus 
en polio (de DTP-prik) en tegen bof, mazelen 
en rode hond (de BMR-prik). Voor deze vac-
cinatie krijgt u een oproep thuis gestuurd.

•   In groep 7 geeft een jeugdverpleegkundige 
van de GGD een gezondheidsles in de klas. 
Daarna heeft zij een individueel gesprek met 
alle leerlingen en wordt een beperkt lichame-
lijk onderzoek uitgevoerd.

•   In klas 2 van het voortgezet onderwijs worden 
de kinderen nogmaals voor een onderzoek 
opgeroepen door de GGD.

De onderzoeken vinden in de loop van het 
schooljaar plaats. Voorafgaand aan alle onder-
zoeken krijgt u nadere informatie en wordt 
uw toestemming gevraagd. Alle informatie die 
wij over uw kind hebben, wordt vertrouwelijk 
behandeld. Bij zorgwekkend ziekteverzuim van 
uw kind doet de school melding bij de JGZ en 
kunt u een oproep verwachten. U kunt ook zelf 
een afspraak maken bij JGZ wanneer u zorgen 
heeft over de gezondheid van uw kind.

School kan bij de GGD terecht voor:
•   Advies over schoolgezondheidsbeleid, zoals 

gezond traktatiebeleid en ouderbetrokken-
heid bij gezondheid op school.

•   Advies over het structureel werken aan 
gezondheid op de school en het certificeren 
van de school als Gezonde School (www.
gezondeschool.nl).

•   Informatie over het bespreken van nare 
gebeurtenissen (bv. overlijden van een leer-
ling, een leerkracht of een ouder).
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•   Vragen over hygiëne, dieren, ongedierte, 
medicijngebruik en voedselveiligheid op 
school.

•   Wettelijk verplichte meldingen van ziekten die 
vermoedelijk besmettelijk zijn.

Ook ouders kunnen contact opnemen met de 
GGD met vragen over gezondheidsonderwerpen 
op school.

Contactgegevens GGD Haaglanden: 
www.ggdhaaglanden.nl.
T 088 355 0100

4.9 Team jeugd
Team jeugd is een loket van de gemeente Delft 
en is er voor ouders en school. Team jeugd is 
erop gericht om in een zo vroeg mogelijk sta-
dium problemen te signaleren en zo nodig op te 
pakken, om het uit de hand lopen van problemen 
of schooluitval te voorkomen. Aan de school is 
een medewerker van team jeugd verbonden. 
Op verzoek van u of de school kan deze mede-
werker hulp op gang brengen. Deze is onder te 
verdelen in; schoolondersteuning, hulpverlening 
aan ouders en leerlingen, leiden naar gespecia-
liseerde zorg. Het belangrijkste doel hiervan is 
dat kinderen in staat zijn zich gezond te ontwik-
kelen en met zo min mogelijk belemmeringen 
onderwijs te kunnen volgen. U kunt de team 
jeugd medewerker bereiken via de leerkracht 
van uw kind of de intern begeleider. Ook kunt 
u zelf bellen naar team jeugd op het volgende 
telefoonnummer: 14015.

4.10   Meldcode bij vermoeden van kinder-
mishandeling, verwaarlozing en huise-
lijk geweld

Sinds 1 juli 2013 is er een meldcode ‘Huiselijk 
geweld en kindermishandeling’ van kracht. 
Beroepskrachten zijn verplicht zo’n meldcode te 
gebruiken bij vermoedens van geweld in huise-
lijke kring. De meldcode beschrijft in vijf stappen 
wat de school moet doen indien er vermoeden is 
van mishandeling, verwaarlozing en/of huiselijk 
geweld.

Deze vijf stappen zijn:
•  Stap 1: in kaart brengen van signalen.
•   Stap 2: collegiale consultatie en zo nodig raad-

plegen van het Advies- en Meldpunt.

Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk 
Geweld, Veilig Thuis.
•  Stap 3: gesprek met de ouders.
•   Stap 4: wegen van het geweld of de kinder-

mishandeling.
•  Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden.

De meldcode en/of toelichting is op te vragen 
bij de directie.
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5.  Veiligheid
Veiligheid is een belangrijk onderdeel van ons 
schoolklimaat, zowel voor de leerlingen als de 
teamleden. Een veilig gevoel stelt een kind in 
staat om te kunnen leren. Alle kinderen hebben 
recht op een veilige en onbezorgde schooltijd. 
We denken dan aan sociale en fysieke veiligheid. 
De sociale veiligheid wordt d.m.v. afspraken met 
de leerlingen vorm gegeven. Aan het begin van 
het jaar maken de groepen afspraken over wat er 
binnen en buiten belangrijk is om met elkaar een 
veilige sfeer te creëren. Deze afspraken worden 
in pictogrammen en schriftelijke regels opgehan-
gen in de klassen. Ze worden ondertekend door 

alle leerlingen en vertegenwoordigers van team 
en ouders. De algemene schoolregel luidt: wij 
doen Netjes, Aardig en Rustig op school. 

5.1  Sociale veiligheid
Leerlingen doen op school niet alleen kennis op, 
school is ook de plek waar zij leeftijdsgenoten 
ontmoeten, kennis maken met de samenleving, 
met normen, waarden en omgangsvormen. Daar 
hoort bij dat zij leren, oefenen en soms ook fou-
ten maken. Leerkrachten begeleiden dit leer- en 
ontwikkelingsproces. In een veilig schoolklimaat 
zijn er grenzen en regels, wordt adequaat opge-

treden tegen grensoverschrijdend gedrag en 
worden leerlingen aangemoedigd om positief 
gedrag te laten zien. 

5.2  Een brede aanpak
Om een veilig klimaat te creëren, werkt de school 
aan de sociale veiligheid op individueel niveau, 
op klassikaal niveau en op schoolniveau. Ook 
betrekt de school de ouders en de omgeving bij 
de aanpak. Grensoverschrijdend gedrag, zoals 
pesten, houdt meestal niet op bij het verlaten 
van het schoolplein. Het kan zich voortzetten 
op weg naar huis, bij de sportvereniging en op 
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internet. Pesten is een maatschappelijk pro-
bleem. Samenwerking van alle betrokken par-
tijen is dan ook belangrijk. Maatregelen moe-
ten zich niet alleen richten op de leerling die 
grensoverschrijdend gedrag vertoont, maar ook 
op de schoolomgeving, de thuisomgeving en op 
leeftijdsgenoten. Hierbij is met name een open 
dialoog tussen school, ouders en leerlingen erg 
belangrijk.

5.3  Duidelijke normen en waarden
Op de Rembrandtschool hechten wij eraan te 
werken in een sfeer waarin harmonie en res-
pect centraal staan en waarin pesten en ander 
negatief gedrag niet worden geaccepteerd. Een 
open en ondersteunende schoolcultuur, waarin 
leerlingen een eigen verantwoordelijkheid heb-
ben, bevordert hun welbevinden en vermindert 

problematisch gedrag. Het is daarbij belangrijk 
dat leerlingen, teamleden en ouders zich bewust 
zijn van de kernwaarden van de school en de 
daarvan afgeleide normen en regels die in de 
school gelden, dat zij deze naleven en dat er 
sancties volgen als zij dat niet doen. 

5.4  Pedagogisch vakmanschap
Leraren spelen een belangrijke rol bij het creëren 
van een sociaal veilig klimaat voor kinderen. Zij 
kunnen grensoverschrijdend gedrag tijdig sig-
naleren en adequaat ingrijpen. Ook dragen zij 
normen en waarden uit en laten zij leerlingen 
voorbeeldgedrag zien. Dit alles vereist pedago-
gisch vakmanschap. Het is belangrijk dat leraren 
zich op dit terrein (verder) professionaliseren. 
Het begin van het schooljaar is cruciaal voor 
het realiseren van een sociaal veilig klimaat in 
een klas. Dan begint de groepsvorming. Als de 
leraar in deze fase een positief stempel drukt op 
de sfeer en met de leerlingen duidelijke regels 
afspreekt, creëert hij een positiefklimaat waar-
van iedereen de rest van het jaar de vruchten 
plukt. Het team van de Rembrandtschool heeft 
een inspirerende training gevolgd waarin een 
goede start van het schooljaar centraal stond. 
Op deze manier willen we ons pedagogisch vak-
manschap verder uitbreiden en vormgeven.

5.5  Pestprotocol
Op de Rembrandtschool hanteren we drie leef-
regels: Netjes, Aardig, Rustig. Dit zijn duidelijke 
basisregels voor leerlingen. Hierdoor heerst er 
een plezierige en rustige sfeer op school. In een 
enkel geval komt het voor dat een leerling één of 

meerdere van deze regels overtreedt. We zullen 
dan een gesprek met de leerling hebben, ouders 
worden geïnformeerd over het incident. We 
streven er naar problemen met leerlingen altijd 
op een positieve manier op te lossen. Wanneer 
een leerling zich herhaaldelijk niet aan de regels 
houdt of zich misdraagt, wordt er een contract 
opgesteld. Dit contract bevat duidelijke afspra-
ken waaraan de leerling zich moet houden. Ook 
ouders worden ingelicht en dienen medewerking 
te verlenen. Doel is de problemen gezamenlijk 
op te lossen. Het contract dient dan ook onder-
tekend te worden door de leerling, de ouders/ 
verzorgers, de leerkracht en de directeur. In 
sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn dat 
een leerling wordt geschorst. In een uiterste 
geval kan tot verwijdering worden overgegaan. 
De regels voor het tijdelijk of definitief verwij-
deren zijn door het bestuur vastgesteld in het 
verwijderingsbeleid. Op schoolniveau is er een 
sanctiebeleid. Dit sanctiebeleid is op te vragen 
bij de directie. Pestprotocol vinden we een naar 
woord. We noemen de afspraken op onze school 
‘Zo zijn onze manieren’. Deze afspraken zijn in 
de klas te zien als pictogrammen of geschreven 
regels. Pesten en ander ongewenst gedrag wor-
den sneller gesignaleerd en aangepakt als er in 
de school iemand is aangesteld die speciale aan-
dacht heeft voor sociaal veiligheidsbeleid en die 
monitort of de aanpak werkt. Het is belangrijk 
dat er voor leerlingen, ouders en personeel een 
duidelijk aanspreekpunt is waar zij met (hulp)
vragen op dit gebied terecht kunnen. Bij ons op 
school is de interne contactpersoon hiervoor: 
Angela van Kleef of Elles Bosboom.
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5.6  Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Onderwijsinstellingen zijn verplicht om aan 
onderwijspersoneel een Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG) te vragen voordat zij in dienst tre-
den. Deze verplichting geldt voor het basisonder-
wijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs 
en mbo. Ook aan de medewerkers die regelma-
tig op school verblijven, zoals de conciërge, de 
medewerkers voor- en tussen schoolse opvang 
wordt gevraagd een VOG te overleggen..

5.7 Fysieke veiligheid
Door regelmatige controles van gebouw en plein 
wordt onderzocht of er onderhoud en repara-
ties plaats moeten vinden bij gebreken. Deze 
controles vinden plaats door o.a. Arbodienst 
en brandweer. Verschillende teamleden volgen 
ieder jaar een BHV-cursus (bedrijfshulpverle-
ner). Zij oefenen daar EHBO-vaardigheden en 
ook brandbestrijding is een onderdeel. 

5.8  Ontruimingsplan
Twee keer per jaar wordt een ontruimingsoe-
fening gehouden met alle leerlingen van het 
gebouw. Zodat er bij een alarmmelding een 
routine is om het gebouw ordelijk te verlaten 
en op een vaste plaats te verzamelen en te 
controleren of iedereen aanwezig is. Ieder jaar 
wordt er een nieuw ontruimings- en calamitei-
tenplan gemaakt, waarbij ieder teamlid vaste 
taken heeft. De ontruimingsoefeningen wordt 
door de hoofd BHV-er gecoördineerd en door 
de op school aanwezige BHV-ers begeleid.

5.9  Medicijngebruik
De verantwoordelijkheid voor het verstrekken 
van medicijnen aan leerlingen ligt bij de ouders.
Dit staat beschreven in het medicatieprotocol. 
Het medicatieprotocol kunt u opvragen bij de 
directie. Leerkrachten zijn niet aansprakelijk voor 
het niet- of te laat verstrekken van medicijnen. 
Op school is een medicatielijst van de leerlingen 
aanwezig, alsmede een lijst met allergieën van 
de leerlingen.

5.10  ARBO
ARBO is een afkorting voor Arbeidsomstandig-
heden. Op de Rembrandtschool is één leerkracht 
contactpersoon in het ARBO-overleg van de 
stichting SCO Delft. De contactpersoon draagt 
zorg voor het naleven ven de Nederlandse ARBO 
wet met als doel het verbeteren van de arbeids-
omstandigheden. 

Knelpunten in de bovenstaande ARBO onder-
delen worden jaarlijks geïnventariseerd en ver-
werkt in een plan van aanpak. Dit plan bestaat 
uit de volgende onderdelen:
A.  Verzuimbeleid
B.  ARBO beleid
C.  Veiligheidsbeleid
D.  Welzijn
E.  Rondgang/onderhoud

De taken van de ARBO contactpersoon zijn :
•   Opstellen van de voortgangscontrole en het 

evalueren van een plan van aanpak.
•   Het organiseren van en het overleggen in een 

ARBO-MT vergadering.

•   Een jaarlijkse veiligheidsinspectie uitvoeren in 
samenwerking met de ARBO unie.

•   Toezicht houden op de activiteiten van de 
BHV-werkgroep en de contactpersoon.

•   Informeren van de ARBO coördinator van het 
bestuursbureau.

•   Bijwonen van de ARBO vergaderingen op 
bestuursniveau.

•   Overleg voeren met de MR van onze school.

De ARBO contactpersoon is aanspreekpunt t.a.v. 
alle ARBO zaken binnen de school. Het plan van 
aanpak kan te allen tijde bij deze contactpersoon 
worden opgevraagd.

Het personeel van de school wordt betrokken bij 
het ‘gezond’ en ‘veilig’ maken van onze school door: 
•   Het melden van onveilige situaties in en rond 

het schoolgebouw.
•   Het registreren van ongevallen. 
•   Zich houden aan regels/afspraken die gemaakt 

worden t.a.v. ARBO zaken zoals het vervoer, 
brandveiligheid e.d.
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6.  Oudercontact
6.1 Contact met ouders
Wij streven naar een goed contact tussen ouders 
en school, we willen een school zijn met een 
lage drempel. Dit houdt in, dat wij graag van 
u horen als u ergens mee zit. In eerste instan-
tie is het altijd goed om eventuele problemen 
te bespreken met de leerkracht van uw kind. 
Heeft u daarna nog behoefte aan een gesprek 
met de directeur, dan is zij ook bereid om u te 
woord te staan. Het is prettig als u vooraf even 
een afspraak maakt. Er wordt dan tijd voor u 
vrijgemaakt. Behalve het melden van kritische 
punten, vinden we het ook prettig om te horen 
waar u tevreden over bent. 

Naast deze schoolgids krijgt u nog regelmatig 
(ongeveer eens per twee weken) actuele infor-
matie via de mededelingenbrief, op geel papier 
zodat deze duidelijk herkenbaar is. Beide worden 

aan het oudste kind uit het gezin meegegeven. 
Vraag uw kind naar deze informatie, zodat u 
goed op de hoogte bent van de gang van zaken. 
De schoolgids en de mededelingenbrief zijn ook 
te vinden op onze website: www.rembrandt-
schooldelft.nl. We streven ernaar om de papie-
ren informatie zo veel mogelijk te beperken en 
vooral gebruik te maken van digitale hulpmid-
delen.

Wij doen ons best om er met elkaar een goed 
en leerzaam schooljaar van te maken. Daarbij 
hebben we ook de hulp van u, ouders nodig. 
Wij hopen dan ook dat we bij het organiseren 
en uitvoeren van activiteiten een beroep mogen 
doen op uw hulp.

Wij willen het contact graag bevorderen. Onder 
andere door de samenwerking met ouders in en 
buiten de school (zie ook ouderraad/ouderhulp). 
Naar aanleiding van bijvoorbeeld projecten wor-
den ouders en belangstellenden uitgenodigd op 
school. Heeft u vragen over de gang van zaken 
op school, of wilt u een leerkracht spreken: komt 
u dan na schooltijd direct naar ons toe of maak 
telefonisch een afspraak.

6.2 Huisbezoek
De leerkrachten van groep 1 komen op huisbe-
zoek binnen ongeveer 8 weken nadat het kind 
op school gekomen is. Ook in de andere groepen 
zullen kinderen thuis bezocht worden wanneer 

ze tussentijds instromen. We vinden het belang-
rijk om nader kennis te maken en de thuissituatie 
van het kind te leren kennen.

6.3 Schoolgids
Ieder jaar wordt de schoolgids opnieuw vastge-
steld en gepubliceerd op de website. Verschillende 
zaken worden dan geactualiseerd. De schoolgids 
wordt meegeven op een USB-stick bij de inschrij-
ving van het eerste kind uit het gezin. Heeft u 
niet de beschikking over een computer, dan kunt 
u een uitdraai van de tekst vragen op school. 

6.4 Mededelingenbrief
Om u zo goed mogelijk te informeren, geven wij 
uw kind regelmatig een gele mededelingenbrief 
mee, het streven is om iedere twee weken een 
brief mee te geven. Vraagt u naar deze brief. 
Om papier te besparen, wordt de brief meege-
geven aan de oudste kinderen van een gezin. 
Ook is de mededelingenbrief te lezen op onze 
website: www.rembrandtschooldelft.nl. U kunt 
ook aangeven geen papieren exemplaar meer 
te willen ontvangen.

6.5 Startgesprekken
M.i.v. schooljaar 2016-2017 houden we geen 
informatieavonden meer, maar geven de infor-
matie, die normaal gegeven werd mee op papier. 
Alleen voor groep 8 is er wel een informatie-
avond, gecombineerd met de avond over het 
voortgezet onderwijs.
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In de tweede of derde week van het schooljaar 
starten we met oudergesprekken van 15 minu-
ten voor de leerlingen van groep 1 en 2. Ouders 
krijgen vooraf een punten- of vragenlijstje mee, 
zodat u het gesprek kunt voorbereiden. Doel van 
het gesprek is om verwachtingen van ouders en 
leerkrachten in kaart te brengen en te stroom-
lijnen.

Vanaf groep 3 voeren we ouder-kind-leerkracht-
gesprekken. Het doel is om verwachtingen en 
wensen te bespreken, ook deze gesprekken 
worden voorbereid a.d.h.v. vragenlijstjes. Het 
gesprek gaat niet over de leerling, maar wordt 
gevoerd met de leerling en wat het kind graag 
kan en wil leren en hoe dat dan aangepakt kan 
worden.

Door deze investering in tijd hopen we een 
goede start te maken met de nieuwe groepen. 

6.6 Website
De Rembrandtschool heeft een eigen website. 
Op de site vindt u informatie over onze school. 
Ook kunt u de schoolgids downloaden. We geven 
in fotoreportages een indruk van onze activitei-
ten. Wij streven er naar onze website technisch 
steeds verder te optimaliseren. We willen o.a. 
de groepen meer ruimte geven om hun eigen 
dingen op de site te presenteren. Ook is de 
bedoeling dat er actuele informatie is van gele-
dingen zoals MR en OR. De website-activiteiten 
worden gecoördineerd door een groepje team-
leden en uitgevoerd door een actieve ouder. Ons 
internetadres is: www.rembrandtschooldelft.nl. 

Wanneer uw kind op school komt, krijgt u een 
inlogcode voor de website. Door in te loggen 
komt u verder in de website. U kunt dan infor-
matie lezen, die niet voor iedereen toegankelijk 
hoeft te zijn, maar wel voor u als ouders.

6.7 Rapportage
Voor groep 1 wordt er een plakboek bijgehou-
den. Aan het eind van het schooljaar krijgen de 
kinderen die voor januari gestart zijn een school-
rapport. Voor de kinderen van groep 2 wordt 
ook een plakboek bijgehouden en zij krijgen 2x 
per jaar een schoolrapport. De kinderen van 
de groepen 3 t/m 8 ontvangen 3x per jaar een 
schoolrapport. De ontwikkeling wordt hierop 
weergegeven door cijfers en letters. Voor ieder 
leerjaar is er een apart rapportblad. Deze bladen 
worden in een speciale rapportmap bewaard. 

6.8 Rapportmiddagen/avonden
Deze middagen/avonden worden twee maal 
per jaar voor groep 1 tot en met 8 gehouden in 
de periode dat het plakboek en/of het rapport 
verschijnt. Op deze middagen/avonden kunt u 
het werk en de ontwikkeling van uw kind(eren) 
bespreken. U krijgt voor deze gesprekken een 
aparte uitnodiging. Wij vinden het belangrijk u 
op de hoogte te stellen van de voortgang van 
uw kind(eren). Daarom verwachten we dat u 
aanwezig bent bij de gesprekken. Wanneer u op 
het tijdstip waarop u ingedeeld bent niet in de 
gelegenheid bent te komen, probeert u dan te 
ruilen met andere ouders of een andere afspraak 
met de leerkracht te maken. Geeft u wijzigingen 
in het rooster wel even door alstublieft.  

6.9 Ouderraad
Net als alle andere basisscholen in Nederland 
heeft de Rembrandtschool een ouderraad (OR). 
Het doel van een OR is om een goede relatie tus-
sen de ouders en het onderwijzend personeel te 
bevorderen. Daarbij is het de bedoeling dat de 
werkzaamheden van de OR eraan bijdragen dat 
de school en het onderwijs optimaal functione-
ren. De OR bestaat uit maximaal negen leden. 
Naast deze ouders zijn één of meer vertegen-
woordigers van het schoolteam lid van de OR. 
De OR komt een paar keer per jaar bijeen. Deze 
vergaderingen zijn voor een ieder toegankelijk. 
Meer informatie kunt u krijgen bij de voorzitter 
van de OR.

De werkzaamheden van de OR bestaan onder 
andere uit:
1.  Medewerking verlenen aan binnen- en bui-

tenschoolse activiteiten.
2.  Bijeenkomsten beleggen met ouders en ver-

zorgers.
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3.  Overleg met de medezeggenschapsraad, met 
name over zaken die de ouders en verzorgers 
aangaan.

Voor verdere info verwijzen we naar het info-ge-
deelte van de OR op de website. Bij de organi-
satie en begeleiding van o.a. excursies, school-
reis, kamp groep 8, sportactiviteiten en feesten 
wordt er regelmatig ondersteuning geboden 
door vertegenwoordigers van de OR, of de OR 
vraagt andere ouders om mee te helpen. U kunt 
via het jaarlijkse formulier aangeven bij welke 
activiteiten we op uw hulp kunnen rekenen.

6.10  Medezeggenschapsraad
De taken en bevoegdheden van de Medezeg-
genschapsraad (MR) zijn vastgelegd in de Wet 
Medezeggenschap Onderwijs. De MR bestaat 

uit een oudergeleding (3 ouders) en een per-
soneelsgeleding (3 personeelsleden). De zit-
tingstermijn van ieder lid is 3 jaar, met even-
tueel een verlenging van nog eens 3 jaar. De 
MR vergadert ongeveer eens per 8 weken. De 
vergaderingen zijn openbaar, dus alle ouders en 
personeelsleden zijn welkom. De directeur kan 
als adviseur uitgenodigd worden bij MR-verga-
deringen. Veel beslissingen die door het bestuur 
en door de schoolleiding genomen worden, zijn 
van belang voor het personeel en de leerlingen 
van onze school. Het is de taak van de MR om 
met het bestuur en de directeur van de school 
mee te denken, te adviseren en mee te beslissen 
over wat de school aangaat. Afhankelijk van het 
onderwerp heeft alleen de ouder- of personeels-
geleding zeggenschap. Bij veel onderwerpen 
hebben beide geledingen advies- of stemrecht.

Een paar voorbeelden van zaken die worden 
voorgelegd aan de MR:
•  Onderwijskundige doelstellingen van de school.
•   Activiteitenplan (wat er het komende school-

jaar gedaan gaat worden).
•   Arbeidstijden en taakverdeling personeel.
•   Sollicitaties nieuwe leerkrachten.
•   Nieuwbouw/verbouw/onderhoud schoolge-

bouw.
•   Vaststelling en besteding ouderbijdrage.
•   Schoolgids.
•   Schoolplan.
•   Beleid met betrekking tot ondersteunende 

activiteiten van ouders.
•   Regels met betrekking tot beleid omtrent 

welzijn en gezondheid van leerkrachten en 
leerlingen.

Onze school maakt samen met nog 7 andere 
scholen deel uit van de Stichting Christelijk 
Onderwijs Delft e.o. (SCO Delft e.o.). Veel van 
de beslissingen van het stichtingsbestuur zijn 
voor al deze scholen van groot belang. Hierbij 
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan zaken als 
Arbobeleid, klachtenregeling en inkomsten en 
uitgaven. Daarom is er een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) waaraan derge-
lijke beslissingen worden voorgelegd. Elke school 
wordt door twee MR-leden (een ouder en een 
personeelslid) in de GMR vertegenwoordigd. 
Voor vragen over MR-taken kunnen ouders altijd 
bij de MR aankloppen!
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7.  Regelingen
7.1 Leerplicht
Een kind wordt leerplichtig in de maand nadat 
hij/zij 5 jaar geworden is. Vanaf het vierde jaar 
kan een kind op onze school volledig onderwijs 
ontvangen. Ongeveer zes weken voorafgaande 
aan de vierde verjaardag krijgt u een uitnodiging 
om wenmomenten of een startmoment af te 
spreken. Dit gebeurt in overleg met de betref-
fende leerkracht. Tegen die tijd ontvangt u van 
ons een kaartje ter herinnering. Wat betreft het 
schoolverzuim stelt het ministerie van onder-
wijs strenge eisen aan de ouders en de school. 
De wet kent een aantal gronden voor specifieke 
vrijstellingen, bijvoorbeeld:
•  Ziekte van de leerling  
  Een wettelijke eis is dat uiterlijk binnen twee 

dagen na het ontstaan van de verhindering 
aan de directeur kennis is gegeven, zo moge-
lijk met opgave van de aard van de ziekte.

•   Plichten voortvloeiend uit godsdienstige- 
 of levensovertuiging.
  Hiervan moet uiterlijk twee dagen voor de 

verhindering kennis worden gegeven aan de 
directeur.

•  Vakantie  
  Een verzoek om vrijstelling voor vakantie bui-

ten de gewone schoolvakanties kan alleen 
vanwege de specifieke aard van het beroep 
van één van de ouders worden ingediend bij 
de directeur, bij voorkeur twee maanden van 
tevoren. De directeur kan dit verlof slechts 
één maal per schooljaar voor ten hoogste tien 

dagen verlenen. Dit verlof kan nooit de eerste 
twee lesweken van het schooljaar betreffen. 
Voor extra vakantieverlof wordt in principe 
geen toestemming verleend.

•  Andere gewichtige omstandigheden 
  Extra verlof bij gewichtige omstandigheden 

valt uiteen in twee categorieën: 10 schoolda-
gen of minder per jaar en meer dan 10 school-
dagen. In het eerste geval beslist de directeur 
over het al dan niet toekennen van verlof; in 
het laatste geval beslist de leerplichtambte-
naar. De directeur is bevoegd verlof te geven 
voor bijvoorbeeld een bruiloft, jubileum etc. 
Als u verlof wenst dient u dit ruim van tevoren, 
schriftelijk en met reden omkleed te doen. 
Een formulier hiervoor is op school verkrijg-
baar.

Een verzoek voor langer dan 10 dagen moet door 
de leerplichtambtenaar worden goedgekeurd. 
U kunt zich wenden tot de afdeling onderwijs, 
bureau leerling-zaken van de gemeente Delft  
(T 14 015). De gemeente heeft via de leer-
plichtambtenaar het toezicht op het naleven 
van de leerplichtwet.

7.2 Aanmelding
Voordat een kind wordt aangemeld op school 
vindt een gesprek plaats tussen ouders en 
directeur. De dagelijkse gang van zaken wordt 
uitgelegd en vragen worden beantwoord. Van 
ouders wordt verwacht dat zij instemmen met 
de protestants christelijke identiteit van onze 

school. Bovendien moeten de kinderen door 
hun ouder(s)/verzorger(s) in de gelegenheid wor-
den gesteld mee te doen aan schoolactiviteiten 
zoals vieringen, schoolreisje, kamp enzovoorts. 
Door in te schrijven gaat u er mee akkoord dat 
uw kind meedoet aan de schoolactiviteiten. 
Bovendien geeft u daarmee aan geen bezwaar 
te hebben tegen het plaatsen van foto’s van 
uw kind op onze website, in de schoolgids of 
folder. Deze regelingen staan duidelijk vermeld 
op het inschrijfformulier. Ook staat aangegeven 
welke andere papieren u moet inleveren. Na 
inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevesti-
ging. Wanneer de aanmelding een vierjarig kind 
betreft, wordt door de leerkracht van groep 1-2 
in overleg met de ouder(s) een wenperiode of 
een startmoment vastgesteld.
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Ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, 
ontvangt u een uitnodiging om contact op te 
nemen met de leerkracht om wennen of starten 
af te spreken. Voor kinderen die in december, 
juni, juli en augustus vier jaar worden, geldt een 
andere regeling.

7.3 Verzuim/ te laat komen
Wanneer uw kind om één of andere reden thuis 
moet blijven, dient u dit te melden. We weten 
dan waarom bepaalde kinderen niet op school 
zijn. Afmeldingen graag telefonisch, liefst voor 
8.30 uur T: 015 - 2561988. Wanneer we geen 
afmelding ontvangen hebben, zullen we pro-
beren u telefonisch te bereiken, zodat we zeker 
weten dat het kind veilig thuis is. Ook te laat 
komen, telt als verzuim. Zorgt u dat uw kind(e-
ren) op tijd is/ zijn, zodat de start van de lessen 
niet verstoord wordt.
Voor sommige ouders is het moeilijk om op 
tijd op school te zijn met hun kind(eren). We 
zien het verschijnsel te laat komen steeds meer 
toenemen. Met de leerplichtambtenaar is afge-
sproken dat ouders na drie keer te laat komen 
een schoolbrief krijgen, na zes keer een gesprek 
op school, na negen keer een oproep van leer-
plicht en na twaalf keer een proces verbaal. Deze 
maatregel geldt alleen voor die gezinnen waar 
we geen verbetering zien.

7.4 Schoolverzekering
Door het schoolbestuur wordt jaarlijks een col-
lectieve ongevallen verzekering afgesloten bij 
de verzekeringsmakelaar Verus te Woerden. 
Middels deze verzekering zijn de leerlingen ver-

zekerd tijdens alle activiteiten welke in school-
verband worden georganiseerd en op weg van/
naar school. Vaak geldt dat uw eigen verzekering 
voor gaat wanneer het tot uitbetalen komt.

7.5  Klachtenregeling
Het kan zijn dat u het niet eens bent met gedra-
gingen of beslissingen van een medewerker van 
de school of dat het verwijt juist is dat bepaalde 
gedragingen zijn nagelaten of beslissingen niet 
zijn genomen. In dat geval kunt u een klacht 
indienen. De behandeling daarvan is geregeld 
in de klachtenregeling. Deze klachtenregeling is 
bedoeld voor individuele gevallen en is te vinden 
op de site van de Stichting Christelijk Onderwijs 
te Delft e.o. ( www.scodelft.nl) 

Als belangrijk uitgangspunt geldt binnen SCO Delft 
e.o. dat een klacht zoveel mogelijk door partijen 
binnen een school of locatie wordt opgelost. 

Voor alle klachten geldt dat men zich in eerste 
instantie wendt tot het personeelslid in kwestie. 
Leidt dat niet tot resultaat, of kan, om andere 
redenen niet met de betrokkene worden gespro-
ken, dan is de volgende stap de directeur van de 
basisschool of uiteindelijk de algemeen directeur 

voor het primair onderwijs. Als dit niet lukt zijn 
er twee mogelijkheden: u wendt zich tot het 
bevoegd gezag volgens de beschreven proce-
dure in de regeling of u wendt zich rechtstreeks 
tot de externe landelijke klachtencommissie.

Contactpersonen
Om u zo nodig te kunnen bijstaan, kunt u, al naar 
gelang de aard of de ernst van het probleem, 
een beroep doen op de interne contactpersoon. 
Voor de gezamenlijke basisscholen zullen 3 con-
tactpersonen worden aangewezen. De namen 
van de interne contactpersonen zullen zo spoe-
dig mogelijk worden gepubliceerd.

Wanneer u uw klacht direct of na overleg met 
de contactpersoon wilt indienen bij het college 
van bestuur dan moet dit schriftelijk gebeuren. 
Dat kan per post: SCO Delft e.o., Vulcanusweg 
263-G, 2624 Delft, t.a.v. drs. J.S. Zijlstra, college 
van bestuur.

Externe procedure
U kunt voor uw klacht ook direct naar de externe 
klachtencommissie. Dat kan overigens ook nog 
na de interne afhandeling door SCO Delft e.o. 
U kunt dan terecht bij de 

Geschillencommissie bijzonder onderwijs (GCBO).
Klachtencommissies Katholiek, Christelijk, 
Algemeen Bijzonder en Gereformeerd Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070 386 16 97 (van 09.00 tot 16.30 uur)
E info@gcbo.nl
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7.6 Ouderbijdrage
U kunt zich voorstellen dat de extra activiteiten 
die in en rondom de school in de loop van het 
jaar worden georganiseerd, geld kosten. Om dit 
te kunnen bekostigen wordt van de ouders een 
jaarlijkse, vrijwillige, bijdrage gevraagd. Deze 
bijdrage wordt gebruikt voor sport- en spelac-
tiviteiten en de verschillende vieringen, verder 
wordt het vervoer bij excursies er gedeeltelijk 
van betaald en de schoolreizen en een gedeelte 
van het kamp van groep 8. Aan het begin van 
het schooljaar ontvangt u een verzoek tot beta-
len voor de totale bijdrage van € 60,- per kind. 
Het totaalbedrag kunt u overmaken naar de 
rekening van de Rembrandtschool t.n.v. de OR: 
NL06 RABO 0172 9428 96. Wanneer u meer wilt 
overmaken, dan zijn wij daar natuurlijk erg blij 
mee. De mogelijkheid bestaat ook om de ouder-
bijdrage in twee termijnen te betalen. Ouders 
die niet in staat zijn de kosten van de ouder-
bijdrage te betalen, kunnen dit (vertrouwelijk) 
aangeven bij de directeur of een beroep doen 
op de schoolonkostenregeling van de gemeente 
Delft (www.delft.nl).

7.7 Passend onderwijs
Sinds augustus 2003 is de wet ingegaan, die het 
volgen van onderwijs op een gewone school ook 
mogelijk maakt voor kinderen met een beper-
king. In voorgaande jaren noemden we de aan-
vullende financiële vergoeding voor leerlingen 
met een beperking een ‘rugzakje’. Deze regeling 
is vervangen door andere financiële regelingen. 
Er is nu sprake van een arrangement op maat. 

De plaatsing van leerlingen met een beperking 
gaat niet ten koste van middelen of leerkracht-
tijd voor de andere leerlingen. Leerlingen met 
een beperking zijn welkom op onze school, mits 
wij in staat zijn de begeleiding te bieden die het 
kind nodig heeft en dit ook voor meerdere jaren 
kunnen garanderen. Wij behandelen de aanmel-
ding van ieder kind met de grootst mogelijke 
zorg en zorgvuldigheid. Het voert dan ook te ver 
om de hele procedure van aanmelding in deze 
gids op te nemen. Voor meer informatie kunt u 
zich wenden tot de directeur van de school, die 
u kan informeren over het toelatingsbeleid. De 
wet op het passend onderwijs zal waarschijnlijk 
voor een aantal veranderingen zorgen. Let u op 
de publicaties over dit onderwerp.

7.8 Schorsing en verwijdering
Wanneer een leerling zich herhaaldelijk niet aan 
de regels houdt of zich misdraagt, wordt er een 
contract opgesteld. Dit contract bevat duide-
lijke afspraken waaraan de leerling zich moet 
houden. Ook ouders worden ingelicht en dienen 
medewerking te verlenen. Doel is de problemen 
gezamenlijk op te lossen. Het contract dient dan 
ook ondertekend te worden door de leerling, de 
ouders/ verzorgers, de leerkracht en de direc-
teur. In sommige gevallen kan het noodzake-
lijk zijn dat een leerling wordt geschorst. In een 
uiterste geval kan tot verwijdering worden over-
gegaan. De regels voor het tijdelijk of definitief 
verwijderen zijn door het bestuur vastgesteld in 
het verwijderingsbeleid. 

Reden voor verwijdering:
•   De leerling is niet geschikt voor het basison-

derwijs en langer verblijf beperkt de leerling 
in zijn of haar ontwikkeling. 

•   De leerling vraagt een onevenredige mate aan 
begeleiding en/of middelen. De inzet hier van 
gaat ten koste van de overige leerlingen. 

•   De vertrouwensrelatie is door het gedrag van 
of conflicten met de leerling of diens ouders 
zodanig verstoord, dat de basis voor samen-
werking ontbreekt (ter beoordeling van de 
directeur).
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8.  Voortgezet onderwijs
8.1 Vervolgonderwijs
M.i.v. schooljaar 2016-2017 houden we geen 
informatieavonden meer, maar geven de infor-
matie, die normaal gegeven werd mee op papier. 
Alleen voor groep 8 is er wel een informatie-
avond, gecombineerd met de avond over het 
voortgezet onderwijs. Begin groep 8 starten we 
met ouder-kind-leerkrachtgesprekken van 15 
minuten. Ouders en leerlingen krijgen vooraf  
 

een punten- of vragenlijstje mee, zodat u het 
gesprek kunt voorbereiden. Doel van het gesprek 
is om verwachtingen en wensen van ouders, 
leerlingen en leerkrachten in kaart te brengen 
en te stroomlijnen. Het gesprek gaat niet over 
de leerling, maar wordt gevoerd met de leerling 
en gaat over wat het kind graag kan en wil leren 
en hoe dat dan aangepakt kan worden.

Door deze investering in tijd hopen we een 
goede start te maken met de nieuwe groep.
In de loop van groep 8 organiseert de leerkracht 
van groep 8 een informatieavond over het voortge-
zet onderwijs. Wij volgen de volgende procedure: 

1.  In november geeft de leerkracht van groep 8 
tijdens de 10-minutengesprekken een voorlo-
pig advies. Dit voorlopig advies wordt gegeven 
om de ouders en kinderen in de gelegenheid 
te stellen zich gericht te oriënteren op de 
mogelijkheden voor het vervolgonderwijs.

2.  Soms worden kinderen aangemeld voor 
afname van een drempeltoets. Deze afname 
wordt georganiseerd door het samenwer-
kingsverband. De uitslag kan er toe leiden 
dat leerlingen in het voortgezet onderwijs in 
aanmerking komen voor extra begeleiding. 
De drempeltoets wordt meestal afgenomen 
voor de Cito-eindtoets.

3.  In januari ontvangen de ouders van de leerlin-
gen van groep 8 informatie over het voortge-
zet onderwijs. Ook houden wij een algemene 
ouderavond over de schoolkeuzemogelijkhe-
den.

4.  Het definitieve schooladvies wordt in februari/
maart gegeven. Dit gebeurt voordat de uitslag 
van de Cito-toets bekend is. Dit advies wordt 
toegelicht tijdens een gesprek op school. Ver-
volgens kan tot aanmelding bij de school van 
keuze worden overgegaan.
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5.  Vervolgens ontvangen de ouders bericht van 
het voortgezet onderwijs, dat de leerling voor-
lopig ingeschreven is. Eind maart geeft onze 
school de schriftelijke informatie door aan 
het voortgezet onderwijs. Enige tijd daarna 
ontvangen de ouders bericht dat de leerling 
definitief is ingeschreven.

8.2 Meedraaien in het voortgezet 
 onderwijs
Onze school neemt deel aan dit project. Dit 
houdt in dat een aantal kinderen van groep 8 
één of twee series lessen kan volgen op het 
Christelijk Lyceum Delft (CLD). Leerlingen die 
hiervoor in aanmerking komen worden door 
school benaderd. Uiteraard worden de ouders 
hierover geïnformeerd. Meestal worden er twee 
lessenseries verzorgd, één op het VWO en één 
op het VMBO (techniek en verzorging). Kinderen 
die deze lessenseries volgen, presenteren hun 
werk aan de klas zodra de lessen zijn afgerond.

8.3 Uitstroom naar het voortgezet 
 onderwijs

Wat zijn de resultaten van onze school?
Het resultaat dat wij hier weergeven is zuiver 
een resultaat op kennisgebieden. Veel zaken 
zijn niet in getallen uit te drukken. We doen ons 
uiterste best om het kind zijn talenten zo goed 
mogelijk te laten benutten. We richten ons op de 
maximale prestatie van ieder kind afzonderlijk. 
Hierbij een overzicht van de uitstroom van onze 
leerlingen in de afgelopen jaren.

Onderwijssoort 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
VSO     
Praktijkonderwijs   1  1 1
Int. schakelklas     
VMBO LWOO 6 5  5  1 2
VMBO basis   1  2 1
VMBO kader 1 5 2  2 1
VMBO gemengd     5
VMBO theoretisch 11 9 3  4 7
VMBO theoretisch/HAVO  6 4  3 1
HAVO 1 1 5  3 3
HAVO/VWO 6 4   3 6
VWO 4 1 3  2 6
VWO tweetalig  1
Gymnasium tweetalig     
Totaal 29 32 24 27 28
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9.  Overige informatie
9.1 Schooltijden

Groep 1 t/m 4:      
maandag: 8.30 - 12.00 uur, 13.00 - 15.00 uur 
dinsdag: 8.30 - 12.00 uur, 13.00 - 15.00 uur 
woensdag: 8.30 - 12.00 uur 
donderdag: 8.30 - 12.00 uur, 13.00 - 15.00 uur 
vrijdag: 8.30 - 12.00 uur  

Groep 5 t/m 8:
maandag: 8.30 - 12.00 uur, 13.00 - 15.00 uur
dinsdag:  8.30 - 12.00 uur, 13.00 - 15.00 uur
woensdag:  8.30 - 12.30 uur
donderdag: 8.30 - 12.00 uur, 13.00 - 15.00 uur
vrijdag:  8.30 - 12.00 uur, 13.00 - 15.00 uur

9.2 Tijden bewegingsonderwijs en 
 zwemmen
Bewegingsonderwijs
Maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdag-
middag en vrijdagochtend. Welke groep wan-
neer les heeft, leest u in de mededelingenbrief 
en/of op de website. 

Zwemmen groep 4
Eerste helft van het schooljaar op maandagmid-
dag. Let op informatie in de mededelingenbrief.

9.3 Eerste Hulp
Mocht uw kind op school een ongeluk(je) krijgen 
dan werken we als volgt:
•   Is het niet ernstig, dan behandelt één van de 

leerkrachten het kind. Een aantal leerkrachten 
is aangesteld als bedrijfshulpverlener(BHV). Zij 
volgen ieder jaar een herhalingscursus.

•   Is het ernstiger, dan doen wij het meest nood-
zakelijke, bijvoorbeeld een noodverband. Wij 
bellen meteen de ouders om te komen.

•   Bent u thuis, dan handelt u zelf alles af.
•   Bent u niet thuis, dan gaan wij met uw kind 

naar een huisarts, zo nodig naar het ziekenhuis.
•   Is het zeer ernstig, dan bellen wij onmiddellijk 

112, de GGD en natuurlijk de ouders.

Mocht uw kind op school ziek worden, dan bel-
len wij de ouders om het kind te komen halen. 
Bij geen gehoor bellen wij het reservenummer 
dat u bij aanmelding opgegeven hebt. Natuurlijk 

verzorgen wij uw kind zo goed mogelijk, tot het 
wel naar huis kan. Wij sturen in geen geval zieke 
kinderen zelfstandig naar huis! Regelmatig wordt 
nagegaan of de door u opgegeven (reserve) tele-
foonnummers en adressen nog up to date zijn. 
Het is prettig wanneer u wijzigingen direct zelf 
door geeft. Dit kan ook via het ouderportaal.

9.4 Vakantierooster
Het vakantierooster voor schooljaar 2017- 2018 
is onder voorbehoud, u vindt het op onze web-
site.

9.5 Schoolmelk
Op onze school bestaat de mogelijkheid om 
schoolmelk te bestellen. Via de website kunt u 
zich aanmelden op: www.schoolmelk.nl. De eer-
ste twee dagen na elke vakantie is er geen melk. 
De kinderen, die geen melk drinken, mogen een 
‘pakje of beker drinken’ meenemen. Koolzuur-
houdende dranken zijn niet toegestaan.

9.6 Gevonden voorwerpen
Het komt maar al te vaak voor, dat de kinderen 
of volwassenen allerlei voorwerpen vergeten of 
verliezen. Het is niet altijd na te gaan wie de eige-
naar is van gevonden voorwerpen. Een naam 
op de voorwerpen kan terugbezorgen mogelijk 
maken. Bij de ingang van de kleuters/gang groep 
3 staat een kastje met gevonden voorwerpen, 
waarin u kan kijken. U kunt ook even informe-
ren bij de conciërge, hij bewaart de waardevolle 
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gevonden voorwerpen. Voor de kerst- en zomer-
vakantie worden alle niet afgehaalde gevonden 
voorwerpen naar een instelling gebracht, die er 
nog gebruik van wil maken.

9.7 Materiaal
Leerlingen van groep 7 en 8 moeten in het bezit 
zijn van een schoolagenda. Leerlingen van groep 
6, 7 en 8 moeten in het bezit zijn van een grote 
multomap. Onnodig vernield schoolmateriaal 
zal aan ouders in rekening gebracht worden. 
De praktijk heeft uitgewezen, dat veel kinderen 
regelmatig speelgoed mee naar school brengen. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zoekra-
ken en kapotgaan van het door de kinderen van 
thuis meegebrachte speelgoed en telefoons. 

Voor b.v. de handvaardigheid lessen verzame-
len wij soms lapjes, dozen, wc-rollen, wol enz. 
Blanco papier is ook welkom. De behoefte aan 
materiaal wordt vaak kenbaar gemaakt via de 
mededelingenbrief. Na oproep kunt u het mate-
riaal afgeven bij de groepsleerkracht.

9.8 Verjaardagen
Trakteren op school hoort erbij! Wat het snoe-
pen betreft, bent u het ongetwijfeld met ons 
eens: wees zuinig op tanden en kiezen! Wij vra-
gen u daarom niet te grote hoeveelheden snoep 
te laten trakteren. I.v.m. de veiligheid vragen we 
u om geen lollies uit te laten delen. Gezonde 
traktaties zoals fruit, kaas en worst worden erg 
op prijs gesteld. Gezonde en originele traktaties 
worden soms gefotografeerd en op de website 
gepubliceerd. Voor onze kleuters uit groep 1 en 

2 is het belangrijk, dat u de leerkracht monde-
ling of schriftelijk op de hoogte stelt wanneer 
vader of moeder, opa, oma, enz. jarig zijn. De 
leerkracht maakt vaak een kalender waarop alles 
staat. Uw kind kan dan een ‘cadeautje’ maken 
om dit op de betreffende feestdag te geven.

9.9 Schoolplein
Voor schooltijd en in de pauze mogen de kin-
deren op het schoolplein spelen. ‘s Morgens en 
‘s middags is er vijftien minuten voor schooltijd 
toezicht door de leerkrachten. We verwachten 
de kinderen dan ook niet eerder op school, maar 

wel op tijd. Op het plein gelden de volgende 
regels, misschien kunt u ze eens doornemen met 
uw kind(eren):
•   Doe je jas aan en dicht, behalve wanneer de 

juf/ meester of overblijfkracht iets anders zegt.
•   Ben je eenmaal buiten, dan blijf je buiten tot-

dat de pauze afgelopen is.
•   Speel zo, dat er niets kapot gaat. Houd het 

plein netjes!
•   Speel zonder te vechten of ruzie te maken. 

Blijf van elkaar af.
•   Gooi nergens mee. Een bal is toegestaan op een 

apart stuk van het plein in de ochtendpauze.
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•   Fietsen, rolschaatsen of skateboarden is ver-
boden.

•   Wanneer je moeite hebt om je aan de regels 
te houden:

 1. denk 5 minuten na in het hoekje bij de deur.
 2.  Ga in het halletje staan op een plaats dat 

de pleinwacht je kan zien.
 3.  Je bent nu te vaak gewaarschuwd. De vol-

gende pauze blijf je binnen.
•   De fietsen zet je neer in de fietsenrekken. 
 De ruimte bij het hek laat je vrij.
•   Op het plein loop je met de fiets aan de hand.

Na de kleine pauze maken wisselende ploegen 
van de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 het plein 
schoon met behulp van grijpstokken en bezems. 
De conciërge heeft de verantwoording voor het 
goede verloop van deze schoonmaakactie. Op 
het bovenbouwplein van de school staan fiet-
senrekken. We vragen u vriendelijk uw kind, 
indien mogelijk, naar school te laten lopen. Dit 
in verband met de beperkte ruimte in de fietsen-
stalling. Bij het uitgaan van de school verzame-
len de kleuters bij het hek aan de Rooseveltlaan. 
De kinderen van groep 3 t/m 8 verlaten het plein 
door het hek aan de De Gaullelaan.

9.10 Schoolreis en kamp
De groepen 1 t/m 7 zullen aan het eind van het 
schooljaar één dag op schoolreis gaan. De kosten 
hiervan worden door de ouderraad ingezameld. 
Hulpouders bij de schoolreis zullen worden geko-
zen uit de ouders die zich aanmelden. Ouders, 
die in de loop van het jaar bij andere activiteiten 
geholpen hebben, krijgen voorrang. 

Groep 8 gaat enkele dagen op kamp. De loca-
tie wordt jaarlijks opnieuw bepaald. Naast de 
verplichte programmaonderdelen is er ook vrije 
tijd. Voor het kamp is naast de bijdrage die de 
ouderraad levert, ook een verplichte eigen bij-
drage verschuldigd.  Zowel het schoolreisje als 
het kamp zijn schoolactiviteiten. Wij verwachten 
dat uw kind meedoet aan deze activiteiten. De 
kosten worden jaarlijks vastgesteld. 

9.11 Hoofdluis
Hoofdluis is in het onderwijs een hardnekkig 
probleem. Daarom hebben we regels afgespro-
ken. Zo krijgen alle nieuwe leerlingen een hoofd-
luistas om hun jas in op te hangen. Vrijwillige 
hulpouders controleren na elke vakantie alle 
kinderen. Als hoofdluis ontdekt wordt, worden 
de ouders op de hoogte gebracht en dient het 
kind zo spoedig mogelijk behandeld te worden. 

De hele groep krijgt bericht dat er hoofdluis is 
ontdekt. Een brief wordt aan de kinderen van 
de betreffende groep meegegeven. Enige tijd 
later vindt er hercontrole plaats in deze groep.

9.12 Abonnementen
Evenals andere jaren is het ook nu weer mogelijk 
om via school een abonnement te verkrijgen 
op jeugdbladen. Aan het begin van het school-
seizoen worden de inschrijfformulieren in de 
groepen uitgedeeld. De bladen worden per post 
bezorgd bij u thuis. Het nemen van een abonne-
ment is geen verplichting, maar heel wat kinde-
ren lezen graag en op deze manier komen zij in 
aanraking met een stukje kinderliteratuur.

9.13 Schoolfotograaf
Ieder jaar komt de schoolfotograaf op school. Er 
wordt jaarlijks bekeken wat de mogelijkheden 
zijn. In ieder geval wordt er van elke groep een 
klassenfoto gemaakt. Nadere informatie krijgt u 
via de mededelingenbrief. Bestellen en betalen 
gaat digitaal, zodat de school niet belast is met 
de administratie van de schoolfotograaf. 

9.14 Vulpen
Wanneer de kinderen in groep 3 hebben leren 
schrijven, krijgen ze via school een vulpen in 
groep 4. Wij hebben gekozen voor een goede 
vulpen van het merk Lamy. Bij zoekraken of ver-
nieling van de vulpen wordt uitsluitend tegen 
vergoeding van de kosten een nieuwe pen ver-
strekt (€ 8,00). Vanaf groep 6 is het toegestaan 
te schrijven met een eigen gekozen vulpen.
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9.15 Culturele activiteiten
Door het DOK worden regelmatig activiteiten 
ontwikkeld waaraan onze school deelneemt. 
Het is de bedoeling dat iedere leerling in aan-
raking komt met de verschillende facetten van 
kunstzinnige vorming. Wij denken dan aan o.a. 
dans, drama, muziek en toneel. Ook worden er 
af en toe excursies georganiseerd naar tentoon-
stellingen en worden er theatervoorstellingen 
bezocht.

9.16 Project
Het streven is om één maal per jaar een 
schoolproject te organiseren over een bepaald 
onderwerp. In de school wordt dan over één 
onderwerp vrij uitgebreid gewerkt, geleerd en 
geknutseld. Het project wordt afgesloten met 
een tentoonstelling en/of presentaties voor 
ouders en andere belangstellenden.

9.17 Moeder-/Vaderdag
Per leerjaar wordt overlegd om een moeder- 
en Vaderdag cadeautje te maken. Wanneer er 
sprake is van een stiefmoeder of -vader, krijgen 
wij soms het verzoek of er meerdere cadeautjes 
gemaakt mogen worden. Wij kunnen dit ver-
zoek niet inwilligen. Het maken van meerdere 
cadeautjes kost namelijk te veel tijd. 

9.18 Afscheidsavond
Aan het eind van groep 8 worden de ouders uit-
genodigd op de afscheidsavond. Er is een offici-
eel gedeelte en een informeel gedeelte. Meestal 
voeren de kinderen een musical op en wordt er 
op feestelijke wijze afscheid genomen van de 
kinderen. 
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10. Adresgegevens instanties
DOK 
Vesteplein 100 
2611 WG Delft 
T  015 212 34 50 
E  info@dok.info 
I  www.dok.info

Geschillencommissie bijzonder onderwijs
(GCBO) 
Klachtencommissies Katholiek, Christelijk, 
Algemeen Bijzonder en Gereformeerd Onderwijs 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
T  070 386 16 97 (van 09.00u tot 16.30u) 
E  info@gcbo.nl

Inspectie van het Onderwijs 
T  1400 
I  wwww.owinsp.nl 

Jeugdgezondheidszorg Haaglanden (JGZ) 
Jeugdgezondheidszorg Haaglanden 
T  088 0549 999 
E  info@jgzzhw.nl 
I  www.jgzzhw.nl 

Leerplichtambtenaar gemeente Delft 
Gemeente Delft 
afdeling leerlingzaken 
Postbus 111 
2600 AC Delft 
I   www.delft.nl
T  14015 
E  leerlingzaken@delft.nl 

Kindertelefoon 
T  0800 0432 

Team jeugd Delft 
T  14015 

Onderwijstelefoon 
T  0800 1608 
E  onderwijstelefoon@aps.nl 
I  www.aps.nl/onderwijstelefoon

Politie 
T   0800 8844 

Samenwerkingsverband PPO Delflanden 
T  015 256 87 10 
E  helpdesk@ppodelflanden.nl 
I  www.ppodelflanden.nl 

Stichting SCO Delft e.o. 

Bezoekadres
Vulcanusweg 263-G
2624 AV DELFT

Postadres
Postbus 2924
2601 CX DELFT

T 015 215 48 80
F 015 215 48 99
E info@scodelft.nl
I www.scodelft.nl

Veilig Thuis Haaglanden 

Waldeck Pyrmontkade 872 
2518 JS  Den Haag 
T  0800 2000 of 070 346 97 17 
E  info@veiligthuishaaglanden.nl 
I   www.veiligthuishaaglanden.nl 
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