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1De Verbeelding

Louis Couperusstraat 2
2024 HH Haarlem

023-2200003

E-mail: info@deverbeeldinghaarlem.nl

Website: www.deverbeeldinghaarlem.nl

Een woord vooraf

Geachte ouders/verzorgers en andere belangstellenden,

Met trots bieden wij u de eerste officiële schoolgids van De Verbeel-
ding aan!

De Verbeelding is een nieuwe interconfessionele basisschool in Haar-
lem-Noord van Stichting Salomo met een innovatief onderwijsconcept. 
De school werkt o.a groepsdoorbroken in units en vakoverstijgend 
aan de hand van thema’s.
Op De Verbeelding leren kinderen met hun hoofd, hart en handen!
Deze gids bevat algemene informatie over De Verbeelding,  geeft 
een duidelijk beeld van onze school en waar wij als team voor staan. U 
vindt informatie over het onderwijs dat gegeven wordt, alles wat daar-
mee samenhangt maar ook informatie over allerlei praktische zaken. 
De medezeggenschapsraad van De Verbeelding heeft ingestemd met 
de inhoud van deze gids. Om op de hoogte te blijven van actuele 
zaken is een bezoekje aan onze site zeker de moeite waard! 
Wij vertrouwen erop, dat uw kind zich binnen de veilige setting van 
onze school en in verbinding met onze leerkrachten en u als ouder kan 
ontwikkelen tot een zelfbewust en gelukkig mens! Wij wensen u veel 
leesplezier toe en horen graag terug of u na het lezen van deze gids 
uw kind aan ons toevertrouwt!

Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze gids nog vragen 
hebben, dan bent u uiteraard van harte welkom bij de leerkrachten of 
ondergetekende. Voor geïnteresseerde ouders organiseren wij een 
maandelijkse inloopochtend (zie website).

Hartelijke groet, namens het team en de medezeggenschapsraad van 
De Verbeelding,

Marjon Weterings-van den Berg

Eigenheid
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2Kennismaking met De Verbeelding

Ontstaan en groei van de school

De samenleving verandert in een hoog tempo en is complex. Dat 
vraagt om scholen die meebewegen en -liever nog- anticiperen op die 
veranderingen.  Salomo zag het als een kans en uitdaging om in een 
gebied waar scholen overvol zijn een nieuwe school op te richten, die 
anticipeert op deze veranderingen in de samenleving. Na grondig on-
derzoek te hebben gedaan en veldwerk te hebben verricht openden 
januari 2018 de deuren van De Verbeelding. 

De Verbeelding is gevestigd in een voormalige kleuterschool, gelegen 
middenin de wijk Sinnevelt aan de Louis Couperusstraat. Het gebouw 
dateert uit 1968 en heeft zes lokalen, waarvan er op dit moment 3 
zijn gerenoveerd en ingericht  voor de eerste unit. De lokalen zijn licht 
en staan met elkaar in verbinding, doordat de wanden zijn vervangen 
door schuifdeuren. Verder beschikken we over een ruime hal, een 
werkkamer, een teamkamer en een magazijn.. Eén van de leegstaande 
lokalen wordt  gebruikt als speellokaal. De school maakt gebruik van 
een ruim openbaar schoolplein.

De school startte in januari 2018 met 7 kinderen in 1 basisgroep. Op 
dit moment kent de school twee basisgroepen en groeit de school 
voorspoedig. Bewust is gekozen om de school van onder af aan op 
te bouwen, zodat er een stevig fundament gelegd kan worden onder 
het vernieuwende concept. Dit schooljaar verwelkomen wij kinderen 
van groep 1,2 en 3 (unit 1 onderbouw). We hanteren een maximale 
basisgroepsgrootte van 25 kinderen. In een enkel uitzonderingsgeval 
kan hiervan worden afgeweken. Het is de bedoeling dat de school op 
termijn uitgroeit naar een school met 3 units, te weten een onder-
bouw, middenbouw en bovenbouw unit. De 8 jaargroepen zijn dan 
verdeeld over deze units. De school zal op dat moment rond de 200 
leerlingen hebben. De Verbeelding participeert in het plaatsingsbeleid 
van de gemeente Haarlem.

Missie: waar staan wij voor als school?

De structuur van de samenleving is veranderd en kinderen van nu 
ervaren andere uitdagingen thuis en in de maatschappij dan kinderen 
van een generatie ervoor.
Het verwerven van kennis is niet meer het enige doel van het geven 
van onderwijs. Steeds meer wordt er een beroep gedaan op andere 
vaardigheden van kinderen.

Het gaat hierbij om de volgende vaardigheden:
• Communiceren: doelgericht boodschappen kunnen overbrengen en  
   begrijpen.
• Samenwerken: het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen   
   daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.
• Probleemoplossend vermogen: het vermogen om een probleem te   
   herkennen en tot een plan te komen om het probleem op te lossen.
• Creativiteit: het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar   
   toepasbare ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden.
• Kritisch denken: het vermogen om zelfstandig te komen tot welover 
   wogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen.
• Sociale en culturele vaardigheden: het vermogen om het effectief        
   kunnen leren, werken en leven met mensen van verschillende etni  
   sche, culturele en sociale achtergronden.
• Ict-basisvaardigheden: de kennis en vaardigheden die nodig zijn om  
   de werking van computers en netwerken te begrijpen en ermee om  
   te kunnen gaan.
• Informatievaardigheden: een informatiebehoefte kunnen signaleren  
   en analyseren, en op basis hiervan relevante informatie zoeken,   
   selecteren, verwerken en gebruiken.
• Mediawijsheid: de kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn  
   om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.
• Computational thinking: problemen op een zodanige manier kunnen  
   formuleren dat het mogelijk wordt om een computer of ander digi  
   taal gereedschap te gebruiken om het probleem op te lossen.
• Zelfregulering: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoorde     
   lijkheid nemen in de context van een bepaalde situatie/omgeving,   
   rekening houdend met de eigen capaciteiten.
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De missie van Salomo is door middel van een kwalitatief hoogwaardig 
onderwijsaanbod bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen tot 
actieve, weerbare, maatschappij betrokken, betrouwbare en enthou-
siaste medeburgers die hebben geleerd hun mogelijkheden optimaal 
te benutten.

De Verbeelding sluit zich aan bij die missie. Het doel van ons onder-
wijs is het geven van kwalitatief, modern, uitdagend en duurzaam 
onderwijs dat past bij de huidige en toekomstige maatschappij waarin 
wij leven.
In het huidige onderwijs ligt de nadruk veelal op kwalificatie: het over-
dragen en verwerven van kennis, vaardigheden, houdingen die het 
liefst meetbaar zijn. Daarnaast zijn ook socialisatie en persoonsvor-
ming van belang. In onze optiek is er pas sprake van goed onderwijs 
als deze functies in balans zijn.

Onze horizon is dat onze kinderen: 

‘gelukkige mensen worden in de wereld van morgen’.

Om onze missie te realiseren  werken wij op De Verbeelding vanuit de 
volgende kernwaarden: 

> Verbinding

> Eigenheid 

> Vertrouwen

> Duurzaamheid 

> Verwondering 

Deze waarden betrekken wij bij al ons doen en laten. 

Respect is de basis voor deze kernwaarden. 

Een interconfessionele basisschool, wat betekent dat?

Wij zijn een school met een christelijke identiteit. Elk gezin bij ons op 
school heeft zijn eigen levensbeschouwing, welke niet altijd op een 
geloof gebaseerd hoeft te zijn. Veel ouders kiezen voor onze school 
omdat zij het prettig vinden dat hun kind kennismaakt met aspecten, 
normen en waarden van de joods-christelijke traditie. Zij staan achter 
de identiteit van de school. Wij willen kinderen niets opleggen maar 
hen bagage meegeven zodat zij later zelf kunnen bepalen welke 
levensbeschouwing bij hen past. 

Naast kennismaking met de christelijke traditie vinden we het belang-
rijk dat kinderen kennis krijgen van de verschillende andere wereld-
godsdiensten omdat kennis van elkaar ook begrip oplevert.

Bij ons levensbeschouwelijk onderwijs schenken we naast de aandacht 
voor de normen en waarden uit de verhalen ook aandacht aan zaken 
als zelfstandigheid en mondigheid, de manier van omgaan met elkaar, 
menselijke- en maatschappelijke inzet, vrijheid en verantwoordelijk-
heid. 

Verb
ind

ing
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Visie: waar gaan wij voor als school? 
Leerlingen:
• De cultuur in school biedt een ‘moreel kompas’; alle handelen is        
   moreel handelen. Veiligheid, warmte, geborgenheid en het gevoel       
   hebben ‘erbij te horen’, respect en vertrouwen zijn hierbij de basis.   
   Wij leren kinderen varen op hun interne kompas. 
• Wij dagen kinderen uit te laten zien wat zij kunnen en willen, te                    
   ontdekken en te onderzoeken; aansluiten bij de intrinsieke motiva-  
   tie, het talent en de ambitie van de leerling. 
• Wij leren kinderen van en met elkaar te leren.
• Het onderwijs daagt uit tot zelfkennis, zelfsturing, creativiteit,   
   eigenaarschap, verantwoordelijkheid en leren denken. Didactiek   
   volgt altijd de pedagogiek. Meer volgen dan toetsen (portfolio).
• Kinderen krijgen bij ons de ruimte op verschillende manieren te   
   leren, aandacht voor ‘hoofd, hart en handen’. Het onderwijs wordt   
   waar dat kan in samenhang aangeboden en is toekomstgericht, van                   
   uit een holistisch perspectief. De buitenwereld wordt zo veel moge- 
   lijk binnen gehaald in de leeromgeving met gebruik van technologie  
   waar dat daadwerkelijk toegevoegde waarde biedt. 
Team: 
• We zijn een innoverende professionele leergemeenschap, die resul-  
   taatgericht werkt.
• In deze organisatie nemen mensen hun verantwoordelijkheid, is er                    
   ruimte voor individuele en gezamenlijke ontwikkeling, komen talen-                       
   ten tot hun recht en worden onze waarden uitgedragen en nage-  
   leefd. 
• Leraren zijn de spil, waar het om draait als het gaat om goed onder  
   wijs. Binnen onze organisatie leren we van en met elkaar binnen een  
   rijke leeromgeving.
Omgeving:
• We werken aan educatief partnerschap: Een wederzijdse betrok-      
   kenheid en samenwerking tussen ouders, school en Kinderopvang      
   Haarlem, teneinde optimale omstandigheden te creëren voor de      
   ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school en in de   
   kinderopvang.
• Daartoe gaan we met elkaar in dialoog en werken we zoveel moge-  
   lijk samen. 

• De Verbeelding is een Integraal Kind Centrum in wording.

• Wij zoeken actief contact met organisaties buiten het onderwijs, die  
   het onderwijs kunnen verrijken.

Duurzaam
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Naam en logo van de school

De naam van onze school zegt ook iets over waarvoor wij staan als 
school:

• Verbeelden sluit aan bij de straatnamen in de wijk en de straatnaam  
   van de school: schrijvers gebruiken hun verbeelding bij het schrij-                   
   ven van hun boeken/verhalen, kinderen kunnen dat ook! Verbeel-  
   ding brengt nieuwe inzichten en schept nieuwe werelden.

• We willen graag dat kinderen hun verbeelding leren gebruiken: bij                                    
   het oplossen van problemen, bij het maken van (creatieve) produc-  
   ten, in taal maar ook in de samenwerking.

• Verbeelden: we willen aandacht voor hoofd, hart maar ook handen.   
   Verbeelden is óók werken met je handen

• Verbeelden heeft een link naar Bildung: algemene ontplooiing/vor-                   
   ming van alle menselijke kwaliteiten, zoals kritisch denken, reflec-     
   tie  op complexe vraagstukken, het ontdekken en optimaliseren van  
   talenten en het ontmoeten van ‘de ander’ en ‘de wereld’.

• Ons logo staat voor de sterke verbinding tussen het kind, de leer  
   krachten/team en de omgeving, zoals de ouders. Interactie binnen   
   deze driehoek vormt de voorwaarde voor ontwikkeling, waarbij  de  
   behoefte aan relatie, autonomie en competentie centraal staat.

Verwondering

Vertrouwen
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Organisatie van de school:

De Verbeelding  is een reguliere interconfessionele basisschool met 
een innovatieve organisatie. Er wordt gewerkt in units van twee 
of drie jaargroepen. Een unit bestaat minimaal uit 2 heterogene 
(kinderen van verschillende jaargroepen) basisgroepen, met elk hun 
eigen leerkracht. De kinderen uit een basisgroep starten de dag 
samen, lunchen samen en eindigen de dag samen. Gedurende de rest 
van de dag werken de kinderen van de verschillende basisgroepen 
samen binnen de unit op verschillende leerplaatsen. De Kinderen 
werken in niveaugroepen aan de vakken taal, rekenen en spelling 
en  groepsdoorbroken  aan de thema’s van IPC (International Primary 
Curriculum). De leerkrachten van een unit zijn samen verantwoordelijk 
voor het organiseren van het onderwijs binnen de unit, waarbij elke 
leerkracht zijn eigen specialisme kent. Later in deze gids meer over 
het werken in units.

Er is gekozen voor een intensieve samenwerking met Kinderopvang 
Haarlem voor de TSO en BSO. Een meewerkend coördinator IKC van 
Kinderopvang Haarlem verzorgt de begeleiding van het buiten spelen 
tijdens de lunch. Ook is zij dagelijks ongeveer een uur betrokken bij 
de ondersteuning van het werken met het IPC. Op deze manier bie-
den wij de kinderen een vast gezicht aan binnen de school en vindt er 
een doorgaande lijn plaats in het onderwijsaanbod, ook na schooltijd.

Schooltijden

De school hanteert een continurooster, waarbij alle kinderen tussen 
de middag op school eten. Tijdens de lunch eten de kinderen met 
de leerkracht en gaan om 12.30 uur een half uur buiten spelen onder 
begeleiding van de coördinator van KOH. 

Gedurende de acht jaar waarin de kinderen bij ons op school zitten, 
volgen zij 7680 uur onderwijs. Het wettelijke minimum aantal uren 
onderwijs dat kinderen moeten volgen is 7520 uur.

De schooltijden zijn: 
• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 tot 14.45 uur 
• Woensdag: 8.30 tot 12.00 uur. 

De deuren gaan om 8.20 uur open. De schooldag start echt om 8.30 
uur. De ouders verlaten dan de school en de buitendeur gaat dicht. 
Mocht u onverhoopt later zijn dan kunt u aanbellen. We vinden het 
belangrijk om elke dag op tijd te beginnen. Wilt u uw kind helpen 
om op tijd te komen? Dit voorkomt een rommelig begin van de dag. 
Indien uw kind ziek is graag bellen tussen 8.00 uur en 8.20 uur.

Als een leerkracht onverhoopt ziek wordt, maken we gebruik van het 
vervangingsprotocol en het Regionale Transfer Centrum. Vanuit dit 
centrum worden de vervangingen voor onder andere onze stichting 
geregeld. Het vervangingsprotocol vindt u in het laatste hoofdstuk 
van deze gids.

Vertrouwen
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Vakantierooster en studiedagen  2018-2019

Herfstvakantie 2018 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 2018 – 2019  22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 2019  16 t/m 24 februari 2019
Meivakantie 2019  19 april t/m 5 mei 2019 (inclusief goede                                                                                                                                         
   vrijdag, Pasen en Koningsdag)   
Hemelvaart 2019  30 mei t/m 2 juni2019
Pinksteren 2019  10 en 11 juni 2019 (waarvan 1 studie  
   dag)
Zomervakantie 2019  13 juli t/m 25 augustus 2019

Studiedagen:

Studiedag 1  5 oktober 2018
Studiedag 2  29 oktober 2018 (Salomo-dag voor alle   
   scholen)
Studiedag 3  12 december 2018
Studiedag 4  15 februari 2019
Studiedag 5  5 april 2019
Studiedag 6  11 juni 2019

Personeel

Op dit moment bestaat het team van de Verbeelding uit onderstaan-
de personen. Aangezien de school groeit, verwijzen wij u voor de 
meest recente bezetting naar de website.

Heleen Postma  leerkracht groene basisgroep 

Tamara van Oostwaard  leerkracht groene en blauwe basisgroep

Suzanne van Riessen leerkracht blauwe basisgroep 

Nanette Wagenaar  onderwijsontwikkelaar integratie leeson- 
   derwijs binnen thema’s
Hardip Lenting  leerkrachtondersteuner Engels

Wilma de Groot  meewerkend coördinator BSO 

Sabine Wanders  administratief medewerkster

Jeroen van Hoek  bovenschool cluster ICT-coördinator

Marjon Weterings  locatieleider en onderwijsontwikkelaar

Heleen Postma Wilma de Groot Suzanne van Riessen Tamara van Oostwaard  Nanette Wagenaar

Verwondering



10

3 Het onderwijs op onze school

De missie en visie dienen als maatstaf bij al het handelen binnen de 
school. Het pedagogisch beleid wordt gestoeld op de kernwaarden. 
Ook het aanbod wordt getoetst op de kernwaarden.

Op basis hiervan hebben wij gekozen als school voor: 
• Werken in units met heterogene basisgroepen
• Werken in een rijke leeromgeving met speelleerplaatsen en vaste   
   instructieplaatsen
• Leerkrachten als specialisten, begeleider en coach
• Instructie op niveau aan de hand van EDI-model (Expliciete Directe   
   Instructie)
• Thematisch werken aan de hand van IPC. (International Primary   
   Curriculum)
• Zelfstandig werken met behulp van een keuzebord, dag en/of week     
   taak)
• Engels vanaf groep 1
• Leren zichtbaar maken met behulp van o.a directe feedback, een   
   individueel portfolio en een gezamenlijke leerwand
• Integreren van het lees- en taalonderwijs binnen thema’s, volgens de  
   leerlijnen/kerndoelen van SLO. (nationaal expertisecentrum leerplan 
   ontwikkeling)
• Gebruik van methode voor rekenen, spelling en grammatica
• Vakleerkracht gym vanaf groep 1
• Duidelijke schoolregels
• Vast dagritme
• Professionalisering teamleden aan de hand van werkwijze stichting     
   LeerKRACHT

Werken in units:

Zoals u eerder hebt kunnen lezen werken wij niet met traditionele 
jaargroepen, maar met Units. Units bestaan uit maximaal 3 basisgroe-
pen van elk maximaal 25 leerlingen van verschillende jaargroepen. 
De basigroep is de vaste groep van een kind.. De leerkracht van deze 
basisgroep houdt zicht op de brede ontwikkeling van het kind en is 
de vaste schakel tussen school en thuis. Het kind begint zijn dag in 
deze groep, luncht met de kinderen van deze groep en sluit de dag 
ook met hen af. De Leerkrachten van de basisgroepen zijn gedurende 
de rest van de dag samen verantwoordelijk voor de organisatie en de 
inhoud van het onderwijs aan alle leerlingen binnen de unit. Zij geven 
gerichte instructies en coachen en begeleiden kinderen door het 
stellen van uitdagende vragen. Elke leerkracht heeft een specialisme 
op het gebied van taal, rekenen of een zaakvak. Dagelijks bespreken 
de leerkrachten opvallende zaken na schooltijd. Op dit moment kent 
onze school 1 unit met twee basisgroepen, waarin kinderen uit de 
jaargroepen 1, 2 en 3 van en met elkaar leren. Er is bewust gekozen 
voor deze jaargroepen binnen de unit. De overgang van het spelend 
naar het bewuste leren kan op deze manier vloeiender verlopen.

Verwondering
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   De keuze voor het werken in units biedt in onze ogen meerdere 
voordelen.

De voordelen voor de kinderen en ouders:

• Kinderen krijgen instructie op een niveau dat bij hen past

• Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee kunnen wij   
   rekening houden met de verschillen tussen leerlingen.

• Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten   
   en eigenschappen werken samen. Zij kunnen veel van elkaar leren.

• Binnen elke Unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoor-                                                   
  delijk voor goed onderwijs. Zij maken gebruik van elkaars kwalitei-  
   ten. Dit is goed voor het onderwijs en de kinderen.

• We vinden een basisgroep van belang omdat deze bijdraagt aan                    
   het veilige gevoel van erbij horen en gezien worden dat elk kind   
   heeft.

• Mocht er een leraar afwezig zijn, dan kan het onderwijs ook met                                                    
   een vervanger goed doorgang vinden, doordat er binnen een unit   
   met meerdere collega’s wordt gewerkt.

• Doubleren is bij unitonderwijs niet aan de orde. Wel is in bepaal-  
   de gevallen vertragen of versnellen mogelijk om de doorgaande   
   ontwikkeling van het kind op cognitief maar ook sociaal gebied te    
   waarborgen.

Een schooldag binnen unit 1 kent een vaste structuur:

8.20-8.30 uur Welkom en inloop (lezen, geplande 
 activiteit of keuzewerk) basisgroep

8.30-8.45 uur Kinderen voeren gekozen activiteit uit tijdens inloop

8.45-9.00 uur Grote kring basisgroep
 Sociaal-emotionele vorming

9.00-10.00 uur Speel/leertijd unitgroep
 Instructie gr. 3 lezen niveaugroep
 Reflectie

10.00-10.15 uur Grote kring basisgroep, introductie activiteit

10.15-11.00 uur Buitenspelen

11.00-12.00 uur Speel/leertijd unitgroep
 Instructie gr. 3 rekenen niveaugroep
 Reflectie

12.00-12.30 uur Lunch leerkracht basisgroep 
 Voorlezen

12.30-13.00 uur Pauze KOH unitgroep

13.00-14.00 uur Speel/leertijd unitgroep
 Instructie gr. 3 schrijven niveaugroep
 buitenspelen
 reflectie

14.00-14.45 uur Grote kring Basisgroep
 Drama/muziek/gym
 reflectie
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Werken met IPC algemeen

Het IPC-curriculum is een curriculum dat werkt met duidelijk om-
schreven leerdoelen (vakinhoudelijke, persoonlijke en internationale 
leerdoelen) en thema’s ( units genoemd binnen IPC). Van Missie naar 
Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. 
Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en 
betrokken te maken. Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelij-
ke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het 
leerproces ligt. Het gaat uit van het verwerven van kennis, vaardighe-
den en inzicht.  Binnen de units (thema’s) worden de volgende vakken 
geïntegreerd aangeboden: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, 
techniek, ICT, kunstzinnige vorming, internationalisering, burgerschap, 
muziek en bewegingsonderwijs. De vakken staan bij IPC niet op 
zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden 
zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren 
denken vanuit verschillende invalshoeken.

De units (thema’s)  hebben een vaste structuur. Leren staat in het 
IPC-curriculum centraal. Elke unit wordt op een inspirerende manier 
geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousi-
ast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig 
bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele 
schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een 
onderwerp. Dan volgt een uitleg door de leerkracht met oog voor 
‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust 
om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De 
leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uitein-
delijk sluiten we het thema samen met ouders af waarbij de leerop-
brengst gevierd wordt. Op de website kunt U bij de downloads in de 
ouderbrochure van IPC meer lezen over dit onderwerp. 

IPC op de Verbeelding

Op de Verbeelding wordt er vanaf unit 2 ’s middags  gewerkt met 
IPC, het International Primary Curriculum, zoals hierboven beschre-
ven. In de ochtend zullen de kinderen binnen niveaugroepen werken 
aan rekenen, taal en spelling. . De Wet op het Basisonderwijs heeft 
kerndoelen opgesteld voor de leergebieden taal, reken- en wiskunde, 
oriëntatie op mens en wereld, lichamelijke opvoeding en kunstzinni-
ge oriëntatie en leergebied overstijgende kerndoelen. Zowel in het 
ochtend als het middagprogramma zijn deze doelen lijdend voor de 
inhoud van het onderwijs. Gemiddeld werken wij 6 weken aan een 
thema. 

Op dit moment is er nog geen unit 2 op De Verbeelding en werken wij 
binnen unit 1 gedurende de gehele dag met het Early Years Program 
van IPC.

Early Years Program 

De nadruk ligt binnen het EYP op het spelenderwijs en onderzoe-
kend leren via rijk ingerichte speelleerplaatsen. IPC EYP hanteert als 
uitgangspunt, dat een rijke leeromgeving ondersteunend is aan de 
brede ontwikkeling van het kind. Daarvoor is het belangrijk om binnen  
ieder thema samen met de kinderen, te werken aan het opbouwen 
van de leeromgeving. Die gezamenlijkheid zorgt ervoor dat kinderen 
zich medeverantwoordelijk gaan voelen en leren zorgdragen voor de 
omgeving. Hierdoor gaan zij begrijpen wat de functie is van een rijke 
leeromgeving en hoe zij die kunnen gebruiken bij het oplossen van 
vraagstukken of het ontwikkelen van bijvoorbeeld interesse in lezen 
en schrijven. Binnen het IPC EYP is de leeromgeving dynamisch. Door 
continue reflectie op activiteiten en leren worden er zaken aan toe-
gevoegd of weggehaald. Het leerproces binnen elk thema verloopt 
volgens een vaststaande structuur die het leerproces ondersteunt. De 
fasen binnen deze structuur worden op een leerwand zichtbaar ge-
maakt. Op deze leerwand zijn foto’s en werkjes van de leeractiviteiten 
te zien die kinderen betrokken, bewust en trots maken. 
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De structuur van de EY-thema’s 

• Het startpunt Het startpunt is een activiteit in de vorm van een                                                                     
   spannende inleiding voor kinderen waarmee elk thema wordt                    
   gestart. Plezier en enthousiasme creëren voor het thema is hierbij   
   het belangrijkste doel. 

• Kennisoogst De kennisoogst geeft de kinderen de kans om te laten  
   zien wat zij al weten en wat zij nog willen weten over het thema dat  
   behandeld wordt. Er worden bij elke focus nieuwe kennis en vragen  
   geoogst en zichtbaar gemaakt.

• Uitleg van het thema De leerkracht geeft uitleg per focus. Elke                                                                                                                     
   nieuwe focus wordt besproken en toegevoegd aan de leerwand
   Doel is het geven van overzicht en het zichtbaar maken van samen  
   hang. De leerkracht introduceert de nieuwe focus. Per speelwerk  
   plaats wordt besproken wat en hoe er geleerd/ontdekt/ervaren gaat  
   worden. 

• Onderzoek en verwerking in de speelleerplaatsen In verschillende  
   speelleerplaatsen leren kinderen door onderzoeks- en verwerkings  
   activiteiten.

• De afsluiting heeft twee hoofddoelen. Ten eerste helpt het de    
   kinderen om datgene wat ze in het thema geleerd hebben te      
   evalueren. Ten tweede is de afsluiting bedoeld om te ‘vieren’ wat er         
   geleerd is.

Aanvankelijk lezen binnen unit 1:

Vanuit de visie op thematisch onderwijs wordt het aanvankelijk lezen 
op De Verbeelding geïntegreerd aangeboden binnen de thema’s van 
het EYP en in de instructieblokken gedurende de speelleertijd. De me-
thode Lijn 3 en het boek “Lezen en schrijven doe je samen” van Bea 
Pompert dienen hierbij als bron. 

Van de methode wordt zo veel mogelijk de opbouw in het aanbod van 
de letters en woorden aangehouden.
De volgende middelen worden ingezet:
• Klankenbord met letterkaartjes
• Prentenboeken
• Leesboekjes
• Rijtjesboeken
• Woordmakers
• magneetborden
• Woord- en leesspellen

Gedurende de speelleertijd werken de kinderen aan betekenisvolle 
activiteiten die in de EYC thema’s zijn beschreven, aangepast aan 
de mogelijkheden en leerdoelen van groep 3 . Deze activiteiten zijn 
verdeeld over de verschillende speelleerplaatsen van het EYP.
• De centrale themaplaats
• De huisplaats
• De ontdekplaats
• De informatieplaats
• De zand / waterplaats
• De bouw- en constructieplaats
• Het atelier
In alle plaatsen wordt voor de kinderen in groep 3 het aanbod uit-
gebreid met het oefenen van aanvankelijk lees- en schrijfactiviteiten. 
Deze uitbreiding kunnen de kinderen zelf kiezen, of ze werken eraan 
op uitnodiging van de leerkracht. 

Voor het schrijven wordt de methode Klinkers gebruikt welke aansluit 
bij lijn 3. In de eerste fase wordt hiernaast ook veelvuldig gebruik 
gemaakt van magnetische letterdozen en (digitale) stempels.
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Rekenen

Voor rekenen werken wij vanaf groep 3 voorlopig met de methode 
Wereld in getallen. Januari 2019 verschijnen er een aantal nieuwe 
rekenmethodes op de markt en zal er een definitieve keuze gemaakt 
worden voor een methode passend bij onze visie op onderwijs.

ICT

ICT is  geïntegreerd in ons onderwijsaanbod en wordt gebruikt om 
te oefenen maar ook om de kinderen te helpen bij het plannen van 
hun activiteiten. Binnen unit 1 wordt gebruik gemaakt van tablets en 
digitale keuzeborden. Onze cluster-ICT-coördinator is verbonden aan 
meerdere scholen van onze stichting. Hij fungeert als onze I-coach 
en biedt ondersteuning bij de toepassing van ICT in het onderwijs op 
De Verbeelding. Daarnaast ondersteunt hij het team incidenteel bij 
technische zaken. Hij participeert ook in een netwerk van ICT-coördi-
natoren van stichting Salomo. 

Bewegingsonderwijs

Onze kinderen krijgen 2x in de week gym van een vakleerkracht. De 
lessen bewegingsonderwijs vinden plaats in de gymzaal van de Zon-
newijzer en in onze eigen speelzaal. Regelmatig wordt er ook tijdens 
het buitenspelen aandacht aan spel- en sportactiviteiten besteed. Met 
behulp van een leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs volgen wij 
de kinderen in hun motorische ontwikkeling. Zoals bijvoorbeeld het 
balanceren, klimmen en springen. Mochten kinderen achter blijven 
in hun motorische ontwikkeling neemt de vakleerkracht contact op 
met de leerkracht. De leerkracht neemt indien nodig contact op met 
ouders.

 

Engels

Internationalisering is een thema binnen IPC maar ook binnen de 
school: er wordt vanaf groep 1 Engels gegeven door een native spea-
ker. De lessen sluiten aan bij de thema’s van IPC. In unit 1 worden de 
lessen spelenderwijs gegeven aan de hand van prentenboeken, lied-
jes, spelletjes ondersteunend  beeldmateriaal. In de toekomst  wordt 
er  op dit gebied samengewerkt met de International School Haarlem, 
ook een school van Salomo.

Levensbeschouwing:

Naast kennismaking met de christelijke traditie vinden we het 
belangrijk dat kinderen kennis krijgen van de verschillende andere 
wereldgodsdiensten,ww omdat kennis van elkaar ook begrip oplevert. 
Er wordt gebruik gemaakt van de methode Hemel en Aarde. Bij ons 
levensbeschouwelijk onderwijs schenken we naast de aandacht voor 
de normen en waarden uit de verhalen ook aandacht aan zaken als 
zelfstandigheid en mondigheid, de manier van omgaan met elkaar, 
menselijke- en maatschappelijke inzet, vrijheid en verantwoordelijk-
heid. 

Vertrouwen
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4Het volgen van de ontwikkeling van de leerling

Leerlingvolgsysteem

Ons onderwijs is erop gericht dat leerlingen een doorgaande ontwik-
keling doormaken. Iedere leerling ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, 
de één gaat wat sneller en de ander wat langzamer. De ene leerling 
is bijvoorbeeld eerder aan lezen toe dan de andere leerling. De ene 
leerling heeft wat meer begeleiding nodig dan het andere. Uiteindelijk 
willen we dat leerlingen de kerndoelen behalen, maar het tempo en 
de wijze waarop kunnen per leerling verschillen. Wij volgen de ontwik-
keling van leerlingen nauwkeurig. Alleen dan kunnen we ons onderwijs 
en onze begeleiding heel precies afstemmen op het ontwikkelingsni-
veau en de ondersteuningsvragen van deze leerling. We hebben een 
volgprogramma, dat uit de volgende onderdelen bestaat:

Observaties 

We leren veel over de ontwikkeling van leerlingen door goed naar hen 
te kijken. Leerkrachten observeren de leerlingen regelmatig tijdens 
allerlei activiteiten. Zij kijken bijvoorbeeld naar de werkhouding van 
leerlingen, hoe zij hun werk plannen, hoe zij samenwerken en hoe 
zij hun presentaties vormgeven. De kinderen in unit 1 ontwikkelen 
zich binnen de aangeboden thematische activiteiten. De leerkracht 
observeert systematisch tijdens deze activiteiten en registreert in het 
volgsysteem van het Digikeuzebord. Daarnaast houden wij gegevens 
bij aan de hand van de doelen uit IPC en worden de kinderen gevolgd 
op sociaal-emotioneel gebied. Vanuit deze observaties plant de leer-
kracht dagelijks een vervolgaanbod voor de leerling(en). De leerkrach-
ten van de unit hebben dagelijks overleg over hun bevindingen tijdens 
de dag.

Betekenisvolle toetsen  

Elk onderdeel van een methode, wordt afgesloten met een toets over 
de betreffende leerstof. De toets sluit aan bij het ontwikkelingsniveau 
van de leerling en is bedoeld om te controleren of de leerlingen de 
aangeboden leerstof voldoende beheersen. Binnen unit 1 zal deze 
vorm van volgen alleen voor de groep 3 kinderen gelden.

Cito-toetsen 

Dit zijn landelijk genormeerde toetsen, waarmee de ontwikkeling op 
verschillende vakgebieden wordt getoetst. Deze toetsen worden af-
genomen vanaf groep 3 in januari/februari en juni. Dit noemen wij het 
Cito leerlingvolgsysteem. Deze toetsen geven een algemeen beeld 
over de ontwikkeling van de leerling in het afgelopen half jaar.

Portfolio 

De Ontwikkelingen en het zichtbaar maken van het leren van een kind 
worden ook ondersteund door het opbouwen van een portfolio. Kin-
deren verzamelen samen met ouders en de leerkrachten werk waar zij 
in laten zien wat zij hebben geleerd, hebben ontdekt en trots op zijn. 
Op dit moment verzamelen de kinderen werk in een papieren portfo-
lio. Het ligt in de bedoeling om dit vanaf unit 2 digitaal te organiseren.

Verwondering
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Omgaan met verschillen tussen kinderen 

Kinderen verschillen in aanleg, ervaring, opgedane kennis en culturele 
achtergrond. Deze verschillen zijn er en mogen er zijn. Het werken 
met rijke en interessante thema’s zorgt ervoor dat deze verschillen be-
nut kunnen worden en dat alle kinderen ontwikkelingskansen krijgen 
en met en van elkaar kunnen leren. De leerkracht houdt rekening met 
deze verschillen in het onderwijsaanbod binnen de groep en zorgt 
ervoor dat elk kind zich kan ontwikkelen. Binnen het thematische 
onderwijsaanbod zullen deze verschillen vooral zichtbaar zijn in de on-
dersteuning van de leerkracht en/of in de uitwerking van de opdrach-
ten; het ene kind werkt een complexere onderzoeksvraag uit dan 
het andere. Bij het methodische aanbod wordt gebruik gemaakt van 
een aanbod op drie niveaus; kinderen die werken op het basisniveau, 
kinderen die meer instructie nodig hebben dan de basisgroep krijgen 
extra ondersteuning van de leerkracht. De kinderen die zich sneller 
dan gemiddeld ontwikkelen krijgen een compact en verrijkt aanbod. 

Omgaan met zorg 

Als de ontwikkeling van een leerling stagneert of ons zorgen baart, 
bespreken de leerkrachten van de unit met elkaar, wat het probleem 
is en hoe dit opgelost kan worden. Ouders worden hierbij betrokken 
en uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht van de basis-
groep. Samen met ouders gaan we op zoek naar de ondersteunings-
behoefte van het kind, de leerkracht als onderwijsexpert en de ouder 
als opvoedexpert. Wij hechten veel belang aan deze samenwerking. 
Wanneer het probleem duidelijk is, wordt er gekeken hoe dit kind 
het beste door de leerkrachten van de unit begeleid kan worden. De 
leerkrachten begeleiden het kind gedurende een afgesproken perio-
de. Aan het eind van deze periode wordt gekeken of de extra hulp de 
gewenste resultaten heeft opgeleverd. Uiteraard worden de ouders 
hierover geïnformeerd en door de leerkracht op de hoogte gehouden. 
Wanneer deze ondersteuning, ondanks de inzet van alle betrokkenen, 
niet voldoende blijkt, zal de ouders toestemming worden gevraagd 
voor nader onderzoek door of hulp van een externe deskundige. Met 
de volgende instanties werken wij het meeste samen:

• Schoolarts/GGD Haarlem 
• Logopedie/fysiotherapie (verschillende praktijken) 
• Sociale vaardigheidstraining (verschillende praktijken) 
• Remedial teachers (verschillende praktijken) 
• De opvoedpoli 
• Bureau Jeugdzorg 
• Schoolarts /GGD Haarlem 
• Jeugd Riagg/ Triversum

Ve
rb

ind
ing
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Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

Ieder kind met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe 
welkom op onze school. Onze school heeft als taak voor ieder kind 
zoveel mogelijk adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder wordt 
verstaan een voor het kind passend onderwijsaanbod, zowel in pe-
dagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht, 
zoveel mogelijk afgestemd op wat het kind nodig heeft. In de Wet 
Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij 
de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of 
ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Dat 
doen wij ook. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat 
ouders een inschrijfformulier van de school invullen en ondertekenen. 
Dit moet minimaal tien weken voordat plaatsing op een basisschool 
wenselijk is (dus minimaal tien weken voor de vierde verjaardag). Als 
een kind extra ondersteuning nodig heeft, dienen ouders dat aan te 
geven. De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die in-
zicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeks-
rapporten van externe instanties. Bij de aanmelding van uw kind is die 
informatie, eventueel aangevuld met informatie van een kinderdagver-
blijf of peuterspeelzaal, de belangrijkste basis voor de school om vast 
te stellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Informatie over 
de aanmeldingsprocedure vindt u in de bijlagen. Wanneer blijkt dat wij 
alle stappen binnen de leerlingenzorg hebben genomen en uw kind 
meer zorg en begeleiding nodig heeft, dan zal er gezocht worden 
naar een passende plek voor het kind. Wij handelen dan volgens het 
protocol ‘leerlingen met een ondersteuningsbehoefte’ welke vanuit 
ons bestuur is opgesteld. Deze vindt u in de bijlagen. 

Kinderen met dyslexie 
Op onze school hanteren wij het protocol dyslexie. Dit is gebaseerd 
op het protocol “Leesproblemen en dyslexie” van het Ministerie van 
onderwijs en wetenschappen. In de klas zal het programma voor een 
kind met lees-/spellingproblemen volgens deze richtlijnen aangepast 
worden. Dit programma wordt opgesteld door de taalspecialist en de 
leerkracht.

Overgang van groep 2 naar 3 en een andere unit

Niet de geboortedatum van het kind maar de ontwikkeling wordt als 
uitgangspunt genomen bij de beslissing of het kind kan doorstromen 
naar groep 3. Soms zijn kinderen in groep 2 nog zo gericht op spelen 
dat de overgang naar groep 3 te vroeg is. Het kind is er dan nog niet 
aan toe. Er kan ook sprake zijn van specifieke ontwikkelingsproblemen 
of ontwikkelingsstoornissen. De overgangsbeslissing van groep 2 
naar groep 3 wordt zeer overwogen genomen. Ouders worden tijdig 
ingelicht over de ontwikkeling van hun kind en onze overweging wel 
of niet over naar groep 3. Het advies van de leerkracht hieromtrent 
is voor de directie bindend. Voor de overstap naar de volgende unit, 
geldt dezelfde procedure.

Doubleren

In principe is het de bedoeling dat een kind in acht jaar de basisschool 
doorloopt. Heel soms komt het voor dat het voor een kind beter is 
een jaar langer over de basisschool te doen. Deze beslissing wordt 
niet zomaar genomen maar na onderzoek naar de stagnatie, begelei-
ding en uiteraard overleg met de ouders en eventueel deskundigen. 
Uiteindelijk beslist de school of een kind een jaar langer over de 
basisschool doet of eventueel een jaar versnelt. 
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Interne begeleiding

Een interne begeleider is samen met de directeur verantwoordelijk 
voor de leerlingenzorg op school.  Het werk van de intern begeleiders 
houdt in dat zij in overleg met directie en leerkrachten de kinderen 
observeren, eventueel doorsturen voor extern onderzoek, leerkrach-
ten begeleiden of zorgen dat er op school begeleiding komt voor de 
leerlingen. Dat kan zijn in de vorm van extra hulp maar ook coaching 
of een training. Daarnaast houden zij groeps- en leerlingbesprekingen 
en zijn zij geregeld aanwezig bij oudergesprekken. Een interne bege-
leider onderhoudt samen met de directie ook de externe contacten 
met bijvoorbeeld de schoolarts, het CJG, andere scholen en het 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Aangezien de school nog 
een klein aantal leerlingen kent en er dagelijks overleg plaatsvindt 
tussen de leerkrachten van de basisgroepen, is er op dit moment nog 
geen intern begeleider structureel aanwezig. De Leerkrachten voeren 
deze taak samen met de locatieleider uit.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Elke basisschool in Nederland maakt deel uit van een samenwerkings-
verband. Een samenwerkingsverband telt verschillende basisscholen 
en één of meer speciale scholen voor basisonderwijs. Op 1 augustus 
2014 treedt de wetswijziging passend onderwijs in werking. Passend 
onderwijs gaat voor het basisonderwijs met ingang van 1 augustus 
2013 in onze regio van start. Dat is een jaar eerder dan de landelijke 
invoering. De overheid heeft aan ons samenwerkingsverband de 
aangevraagde experimentstatus toegekend. Schoolbesturen krijgen 
zorgplicht en de middelen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoe-
ring van passend onderwijs. Wij werken samen in het nieuwe samen-
werkingsverband passend onderwijs Zuid-Kennemerland. 

Alle scholen voor primair onderwijs uit de regio Zuid-Kennemerland 
maken deel uit van het nieuwe samenwerkingsverband (behoudens 
scholen voor cluster 1 en 2). De regiogrens van het samenwerkings-
verband loopt in beginsel gelijk met de grenzen van de gemeenten: 
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemste-
de en Zandvoort. 

Het algemene doel van het samenwerkingsverband is om passend 
onderwijs te organiseren. 

“Passend onderwijs betekent voor ons samenwerkingsverband dat 
wij onderwijs aanbieden voor iedere leerling passend bij zijn of haar 
onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is onze ambitie om al bin-
nen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) 
onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren 
dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.” 

Duurzaam
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Onderzoek

Soms is er iets aan de hand met een kind, maar weten we niet precies 
wat. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ontwikkelingsniveau van een 
kind, een vermoeden van dyslexie, om psychische problemen, proble-
men in het gezin of om vragen omtrent leercapaciteiten. Wij kunnen 
dat onderzoek niet uitvoeren. Voor dergelijk onderzoek zijn wij aange-
wezen op  psychologen of orthopedagogen. Wanneer er problemen 
zijn met een kind waarvoor we advies van een externe deskundige no-
dig hebben, dan kunnen wij contact opnemen met de ortho-didactisch 
medewerker van bijvoorbeeld de Opvoedpoli of praktijk SKIP. Maar 
ook met andere praktijken hebben wij contact. Als school kunnen we, 
in samenspraak met de ouders uiteraard, een verzoek indienen om 
diagnostiek. Het onderzoek wordt meestal gedaan door verschillende 
deskundigen en is afgestemd op de vraag of probleem, aangevuld 
met de zaken die ons zijn opgevallen. 

Externe toetsen

Indien wij als school problemen signaleren bij een kind zoals hierbo-
ven beschreven, dan is het mogelijk dat we in overleg met de ouders 
een onderzoek aanvragen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een 
didactisch onderzoek, een psychologisch onderzoek, een intelligen-
tieonderzoek, een pedagogisch onderzoek, een spelobservatie en 
dergelijke. Het kan echter ook zijn dat u op eigen initiatief en kosten 
een onderzoek aanvraagt bij een extern bureau. 
Voor dyslexie-onderzoeken geldt dat wij een vast landelijk vastgesteld 
protocol volgen waarin aangegeven wordt wanneer een onderzoek 
noodzakelijk is. Slechts dan vragen wij een onderzoek aan; dat doen 
we niet als we niet handelingsverlegen zijn. 
Wanneer u  voornemens bent uw kind op eigen initiatief extern te 
laten onderzoeken, vinden wij het erg prettig als u dit met de groeps-
leerkracht van uw kind bespreekt. 

Indien u verwacht dat de school kennis neemt van de uitkomsten van 
dit onderzoek en de eventueel daarin genoemde handelingsgerichte 
adviezen dan is het belangrijk om te weten dat wij hierbij de volgende 
richtlijnen volgen:
Salomo staat voor kwaliteit van onderwijs en daarmee willen Salo-
moscholen ook verzekerd zijn van kwaliteit als er onderzoeken nodig 
zijn bij leerlingen voor het opsporen van mogelijke belemmeringen 
bij het leren. Het beroep psycholoog of orthopedagoog is in Ne-
derland, in tegenstelling tot wat in andere landen gebruikelijk is, 
geen wettelijk beschermd beroep. Iedereen mag zich psycholoog 
of pedagoog noemen. Daarom is het belangrijk om na te gaan of 
een psycholoog of orthopedagoog lid is van het NIP (Nederlands 
Instituut voor Psychologen) of de NVO (Nederlandse Vereniging voor 
pedagogen en Onderwijskundigen). Alleen universitair opgeleide 
psychologen of (ortho)pedagogen kunnen lid zijn van het NIP of de 
NVO. De inschrijving in het Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP register 
of het Orthopedagoog-Generalist NVO-register laat zien dat iemand 
minstens een vakbekwaamheidsniveau heeft op postmasterniveau. 
Leden en geregistreerden zijn gebonden aan de beroepscode. Na vijf 
jaar moet herregistratie plaatsvinden. Volgens de herregistratierege-
lingen van NIP en NVO moet de psycholoog resp. orthopedagoog bij 
herregistratie aantonen dat hij door werk en het volgen van scholing 
en intervisie, zijn vak heeft bijgehouden.
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Dit betekent dat Salomoscholen alleen onderzoeken laten afnemen 
door onderstaande deskundigen: 

• Registerpsycholoog NIP 
• Orthopedagoog Generalist NVO
• Kinder- en jeugdpsychologen NIP
• Orthopedagogen-generalist NVO  
• Gezondheidszorgpsychologen BIG 

Ook als ouders zelf onderzoek laten verrichten, geldt de Salomoricht-
lijn. Alleen wanneer school èn ouders in overeenstemming zijn over 
de op te stellen onderzoeksvraag en de deskundige geregistreerd is 
zoals hierboven omschreven, kan er:

• Informatie-uitwisseling plaatsvinden tussen school en onderzoeker 
• een observatie van het betrokken kind in de groep door de onder  
   zoeker plaatsvinden;
• Een gedragsvragenlijst door de groepsleerkracht worden ingevuld   
   t.b.v. onderzoek; 
• Onderzoek plaatsvinden onder schooltijd.

Als de uitslag van dit onderzoek niet met school wordt besproken en 
de resultaten niet op papier worden overhandigd, dan kan de school 
geen zorgvuldige afweging maken over eventuele aanpassingen in 
de onderwijssituatie van het betrokken kind. Bovenstaande punten 
worden vooraf schriftelijk vastgelegd en door ouders en de school 
ondertekend.

Onderwijsbegeleiding

Op het gebied van taal/lezen wordt ons team begeleid door Nanette.
Voor wat betreft de implementatie van IPC is Tjitske Buytendijk van 
IPC Nederland onze begeleider. 
Voor passend onderwijs is Nienke Bolderheij van het Samenwerkings-
verband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland onze begeleider. 

Privacy

In het kader van de zorg is het mogelijk dat er in de klassen video-op-
namen gemaakt worden. Deze opnames zijn voor intern gebruik. 
Indien opnames extern besproken gaan worden, wordt u daarover 
geïnformeerd. Mocht u bezwaar hebben tegen opnames van uw kind 
dan kunt u dat melden bij de leerkracht.
Mocht u zelf foto’s maken, dan zouden wij het op prijs stellen als u 
vóór eventuele verspreiding even bij de leerkracht navraagt of dit in 
orde is (vanwege de hierboven genoemde reden). Hetzelfde geldt 
uiteraard voor foto’s van teamleden.

Wij vragen u ook zorgvuldig om te gaan met foto’s van- en opmerkin-
gen over de school, ouders, leerkrachten en kinderen op social media 
als Facebook en de privacy van betrokkenen te respecteren. 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief waarop u 
toestemming kunt geven voor uitwisseling van priviacygevoelige ge-
gevens door de school met externe instanties. De Verbeelding houdt 
zich aan de privacyregels uit de AVG.

Eigenheid



21

5Contact met ouders en school

Op De Verbeelding hechten wij een grote waarde aan een goed con-
tact tussen ouders en leerkrachten. Samen zijn wij immers verantwoor-
delijk voor de ontwikkeling van uw kind. Een goede samenwerking 
tussen school en ouders draagt dan ook zeker bij aan een optimale 
ontwikkeling van uw kind. We willen u zoveel mogelijk betrekken bij 
activiteiten in school of in de klas. Dit kan door ons te helpen bij aller-
lei activiteiten, excursies en uitjes die worden georganiseerd rondom 
de thema’s, of bij de feestelijke activiteiten verzorgd door onze ouder-
raad (OR). Ook kunt u meedenken en meepraten in de medezeggen-
schapsraad(MR). Afspraken over de samenwerking tussen ouders en 
school zijn vastgelegd door ons bestuur. U vindt deze in de bijlagen. 
De communicatie tussen school en ouders vindt zowel mondeling als 
schriftelijk plaats. Hieronder vindt u de wijze waarop wij met u contact 
hebben

Aanmelding en intakegesprek 

Als u belangstelling heeft voor De Verbeelding kunt u één van  onze 
inloopochtenden bezoeken (actuele data zie website). Mocht u na 
deze bijeenkomst uw kind willen aanmelden, dan geldt de procedure 
van het gemeentelijke plaatsingsbeleid voor alle kinderen die geboren 
zijn na 1 januari 2015. De uitleg van de procedure vindt u op onze 
website. Hier vindt u ook de aanmeldingsformulieren.

De leerkracht nodigt de ouders van nieuwe kinderen een aantal we-
ken voor de start van hun schoolcarrière uit voor een intakegesprek. 
Hiervoor vult u een formulier in waarop u de ontwikkelingsgegevens 
van uw kind invult. Dit formulier wordt in het intakegesprek bespro-
ken. Tevens spreekt u af wanneer uw kind komt wennen en krijgt 
u de benodigde praktische informatie voor de eerste schooldagen 
mee. In december en vanaf zes weken voor de zomervakantie worden 
geen nieuwe kinderen geplaatst. In deze perioden vinden veel extra 
activiteiten plaats en die zijn niet bevorderlijk voor het gewend raken 
aan de basisschool.

We kijken bij de samenstelling van de groepen zorgvuldig naar zaken 
als onderwijskundige en pedagogische behoeften van de kinderen en 
verhouding jongens en meisjes. School heeft in de samenstelling van 
de groepen het laatste woord.

Ouder-kindgesprekken

Aan het begin van elk jaar vindt er in september een startgesprek 
plaats samen met kind en ouder. Het doel van dit gesprek is nadere 
kennismaking en wederzijdse verwachtingen uitspreken.
Drie keer per jaar worden portfolio/voortgangsgesprekken gepland. 
Ook bij deze gesprekken is het kind aanwezig. Tijdens deze gesprek-
ken worden de ontwikkelingen van uw kind besproken aan de hand 
van het verzamelde materiaal door het kind, de leerkracht en u als ou-
der. Niet alleen de resultaten van het kind worden hierdoor zichtbaar, 
maar ook het proces van het leren (duurzaam leren). Bovendien wordt 
het eigenaarschap van uw kind over zijn leerproces bevorderd. Soms 
kan de tijd te kort zijn om alle zaken aan de orde te laten komen die 
de ouders en/of de leerkracht willen bespreken. In dat geval wordt er 
een vervolgafspraak gemaakt. 

Belangrijke zaken die de ontwikkeling van uw kind betreffen, worden 
altijd zo spoedig mogelijk met u besproken. Daarmee wordt niet 
gewacht tot een voortgangsgesprek. We verwachten en hopen ook 
dat ouders initiatief nemen voor een gesprek met de leerkracht als 
daartoe aanleiding is. 

Maandinfo/nieuwsbrief 

De nieuwsbrief verschijnt maandelijks. In deze nieuwsbrief houden wij 
u op de hoogte over allerlei activiteiten en onderwerpen. De nieuws-
brief verspreiden wij digitaal en wordt gepubliceerd op de website. 

Mail leerkrachten

Leerkrachten houden ouders, zolang er nog geen ouderportaal is tus-
sentijds voor actuele zaken op de hoogte via de mail. Ouders kunnen 
ook berichten versturen via de mail. Leerkrachten zijn niet verplicht 
om na schooltijd en op vrije dagen hun mail te beantwoorden. Inhou-
delijke zaken rondom uw kind bespreken wij op De Verbeelding graag 
in een persoonlijk gesprek op school of telefonisch. Ziekmeldingen 
dienen ook telefonisch plaats te vinden.
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Website

De Verbeelding beschikt over een eigen website: 
www.deverbeeldinghaarlem.nl 

Inloopmoment locatieleider

U bent van harte welkom op het inloopmoment van de locatieleider 
op woensdagochtend tussen 08.30 en 09.00 uur. Indien de vraag meer 
tijd nodig heeft dan mogelijk is, wordt er een afspraak gemaakt.

Ouderinfoavond

Minimaal twee keer per jaar organiseren we een bijeenkomst voor 
ouders op school. Op deze avond staat in het teken van verbinding en 
informatie-uitwisseling. De onderwerpen wisselen en worden bepaald 
in overleg met team en MR. De actuele data staan in de jaarkalender 
en de website vermeld.

Ouderraad
 
De Verbeelding  heeft dit schooljaar een ouderraad (OR) opgericht be-
staande uit acht vaste ouderleden. De OR draagt bij aan een prettig 
en goed schoolklimaat. Dit doen zij door activiteiten te organiseren 
en praktische hulp te bieden aan het schoolteam. De OR wil de 
samenwerking met de school en de ouders stimuleren door ouders 
te betrekken bij activiteiten en feesten zoals Sinterklaas en Kerst. De 
leden hebben onderling een taakverdeling gemaakt. Vijf leden houden 
zich met name bezig met de vieringen op de school. De andere drie 
leden bedenken en organiseren de educatieve uitstapjes passend bij 
de thema’s. Er vindt altijd overleg met de leerkrachten hierbij plaats. 
Alle  ouders  kunnen zich te allen tijden opgeven bij de ouderraad om 
hen te ondersteunen bij de verschillende activiteiten. De ouderraad 
vergadert enkele malen per jaar om komende activiteiten te coördi-
neren en afgeronde activiteiten te evalueren. Een leerkracht woont 
namens het schoolteam deze vergaderingen bij. 

Ouderbijdrage 

Het onderwijs op de basisschool wordt betaald door de overheid. Dit 
budget is echter niet toereikend voor de bekostiging van extra’s zoals 
Sinterklaas, Kerst, Pasen, feesten, sportdagen, of specifieke thema’s. 
Deze activiteiten kunnen mogelijk worden gemaakt door de vrijwillige 
ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt voor school geïnd door de 
administratie. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de MZR en 
vastgesteld op de ouderinfoavond. Vanuit de administratie ontvangt 
iedere ouder een brief waarin het rekeningnummer en het bedrag 
vermeld staan. Dit schooljaar is het bedrag vastgesteld op 90,00 euro. 
Aan ouders van kinderen welke tussentijds instromen, wordt een 
tussentijdse ouderbijdrage gevraagd.

Medezeggenschapsraad

Sinds 1 februari 1982 is de Wet Medezeggenschap Onderwijs van 
kracht. Deze wet regelt de instelling van Medezeggenschapsraden op 
scholen en geeft als zodanig de mogelijkheid van medezeggenschap 
aan alle betrokkenen in de school, zoals personeel en ouders. In het 
reglement staan de bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad 
die leiden tot onder andere:

• het ter sprake brengen van alle schoolaangelegenheden
• het gevraagd en ongevraagd voorstellen doen en adviezen geven   
   aan de directie, ook bovenschools.
 
De MR is dus bedoeld als inspraakorgaan en spreekt voor zowel ou-
ders als personeel. Het is tevens de taak van de MR ervoor te zorgen 
dat in de school iedereen in staat wordt gesteld zijn of haar belangen 
naar voren te brengen.

Vanzelfsprekend kunnen de meningen verschillend zijn, want ouders 
hebben soms opvattingen die niet in één lijn liggen met de mening of 
het beleid van personeel en directie of omgekeerd.  



23

Het gaat de MR er om meningen te bundelen, overleg te voeren 
met het bevoegd gezag en voor alle partijen tot een bevredigende 
oplossing te komen. Er kan ook  een eensluidend advies geformuleerd 
worden aan de bovenschoolse directie, zodat de algemeen directeur 
geïnformeerd wordt over een bepaald probleem.

De MR heeft daartoe een tweetal belangrijke instrumenten tot haar 
beschikking: het instemmingrecht en de adviesbevoegdheid.

Instemmingsrecht houdt in dat het bevoegd gezag en/of de directeur 
pas een besluit over bepaalde onderwerpen mogen vaststellen, als de 
MR het met dat besluit eens is.

Stemt de MR niet met het voorstel in, dan kan de directie twee dingen 
doen. De directeur kan het voorstel zodanig wijzigen dat de MR er 
wel mee in kan stemmen of de directeur kan het geschil dat is ont-
staan voorleggen aan een geschillencommissie.

Het adviesrecht betekent dat de directie een besluit kan vaststellen, 
ook als de raad negatief advies uitbrengt.

De MR vergadert ongeveer vier maal per jaar; meestal in septem-
ber, januari, maart en mei. Wanneer nodig komt de raad tussentijds 
bijeen. De agenda’s alsmede de verslagen van de vergaderingen zijn 
op school ter inzage aanwezig. De vergaderingen van de MR zijn in 
principe openbaar.

De MR is er dus ook voor de ouders.  U kunt met vragen of proble-
men aangaande school altijd bij één van de leden van de MR aan-
kloppen. U bent er dan zeker van dat uw vraag of probleem op de 
juiste wijze behandeld zal worden. Uiteraard kunt u ook altijd bij de 
leerkrachten of de directie terecht. We willen graag een school zijn 
waar open en helder wordt gecommuniceerd!

De ouders die in de MR zitting hebben zijn Sandra Hollander, Claartje 
Schoot Uiterkamp en Marieke Reuter. De leerkrachten die in de MR 
zitting hebben, zijn Heleen Postma en Marjon Weterings 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een over-
koepelende raad voor alle scholen die aangesloten zijn bij de stichting 
Salomo. De GMR adviseert het bestuur en heeft advies- en instem-
mingsrecht over bepaalde voorstellen en voorgenomen besluiten 
van het bestuur die alle scholen aangaan. De medezeggenschap over 
zaken die alleen een afzonderlijke school betreffen wordt uitgeoefend 
door de medezeggenschapsraad (MR) van de school zelf. De GMR 
richt zich dus alleen op bovenschools beleid dat betrekking heeft op 
de gezamenlijke scholen van Salomo.

Aan de GMR zijn commissies verbonden ter voorbereiding van de 
door de GMR te behandelen onderwerpen,  waaronder advies- en 
instemmingsvragen van het bestuur. De commissies nemen geen 
bevoegdheden van de GMR als geheel over. 

De GMR bestaat uit 12 leden, waarvan 6 ouders en 6 personeelsleden. 
Zij zijn als ouder of als personeelslid elk verbonden aan een van de 
scholen van Salomo. Zij vertegenwoordigen in de GMR echter niet het 
specifieke belang van hun school maar dat van álle Salomo-scholen. 
Wel onderhouden de leden elk contact met de MR van een of meerde-
re scholen, zodat zij goed weten wat er leeft en speelt op de scholen.  
Onze contactpersoon voor de GMR is Pieter Aarts.

Verwondering
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Informatievoorziening gescheiden ouders

De school informeert u als ouders graag over de prestaties en het 
welbevinden van uw kind. Ons uitgangspunt is dat het belang van 
uw kind voorop moet staan en dat dat belang er in het algemeen het  
meeste mee is gediend is als beide ouders goed op de hoogte zijn 
van wat er op school gebeurt.  

Er is een protocol dat uitleg geeft over de wijze waarop de school  
omgaat met de informatievoorziening voor gescheiden ouders.  Het  
protocol besteedt onder andere  aandacht aan de vraag wat u van de 
school mag verwachten, wat van u zelf wordt verwacht  en op welke 
informatie u  als gescheiden ouder  kunt rekenen.  Dan weet u als 
gescheiden ouder waar u aan toe bent en wat u zelf kunt doen om 
de ontwikkeling en vorderingen van uw kind goed te blijven volgen. 
U kunt dit protocol aan de school vragen een exemplaar aan u te 
overhandigen.   

Afspraken over de samenwerking tussen ouders en school

Het is goed om duidelijk te zijn over wat ouders van de school kunnen 
verwachten. Omgekeerd geldt dat uiteraard ook. In bijgaand over-
zichtje worden de stichting-brede afspraken omschreven.

De Verbeelding

De school draagt zorg voor goed on-
derwijs zoals beschreven in schoolplan 
en schoolgids

De school heeft in de schoolgids een 
aantal protocollen opgenomen of 
verwijst er naar. 

De school informeert in ieder geval 2 
x per jaar de ouders over de vorderin-
gen en het welbevinden van hun kind. 

Eventuele (leer- en/of gedrags-)pro-
blemen worden zo spoedig mogelijk 
met de ouders besproken.

Bij leer- en/of gedragsproblemen 
reageert de school alert. Het zorgplan 
is hierbij uitgangspunt. De school 
informeert de ouders over de te ne-
men stappen, het eventuele plan van 
aanpak en evalueert dit op vastgestel-
de tijden.   

De school zorgt er voor dat de 
wettelijk verplichte lesuren worden 
gegeven. 

De school houdt zich aan de school-
tijden zoals deze in de schoolgids 
genoemd staan De kinderen krijgen 
verlof volgens de bepalingen van de 
leerplichtwet.

De ouders/verzorgers worden tijdig 
geïnformeerd over zaken die de 
school en de leerlingen betreffen. 

De school respecteert de cultuur en 
de geloofsovertuiging van de ouders.

De school spant zich ervoor in even-
tuele conflicten op te lossen. Samen 
met de ouders werkt de school aan 
een leefbare en veilige school.

Een van de zaken die daar bij hoort, is 
dat iedereen op onze school op een 
beleefde manier met elkaar omgaat 
en met elkaar communiceert. In het 
geval dat niet zo is, spreken we elkaar 
daar op aan en staat ieder open voor 
een goede oplossing.

Ouders/ verzorgers

De ouders/ verzorgers onderschrijven 
de inhoud en uitgangspunten van 
schoolgids en schoolplan

De ouders/verzorgers steunen de 
school bij de uitvoering van de diver-
se protocollen. 

De ouders/verzorgers tonen belang-
stelling in de vorderingen van hun 
kind door naar rapportavonden en de 
informatieavond te komen. 

De ouders/verzorgers informeren de 
school als hun kind problemen heeft 
in de thuissituatie of op school. 

De ouders/verzorgers verlenen mede-
werking  het kind op te nemen in een 
zorgtraject en eventueel de leerling 
te bespreken met beroepskrachten of 
hulpverleners van buiten de school. 

De ouders/verzorgers maken afspra-
ken met externe hulpverleners en 
artsen in principe buiten schooltijd.

De ouders/verzorgers vragen voor 
hun kind tijdig bij de directie verlof 
aan en houden zich aan de leerplicht-
wet.

De ouders/verzorgers lezen de 
informatie en vragen indien nodig om 
toelichting.

De ouders/verzorgers respecteren en 
ondersteunen de grondbeginselen 
zoals beschreven in het schoolplan en 
de schoolgids. 

De ouders/verzorgers onderschrijven 
het belang van en werken mee aan 
een leefbare en veilige school. 

Een van de zaken die daar bij hoort, is 
dat iedereen op onze school op een 
beleefde manier met elkaar omgaat 
en met elkaar communiceert. In het 
geval dat niet zo is, spreken we elkaar 
daar op aan en staat ieder open voor 
een goede oplossing.

Verwondering
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6 Praktische zaken op De Verbeelding

De praktische zaken zijn op alfabet gerangschikt

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang wordt in ons schoolgebouw verzorgd door 
Kinderopvang Haarlem. Met KOH hebben wij een structurele inhou-
delijke samenwerking. De collega’s van de naschoolse opvang werken 
met dezelfde thema’s als waarmee op school met IPC wordt gewerkt. 
Zij bedenken bij deze thema’s leuke activiteiten en workshops voor de 
kinderen op het gebied van sport en spel, natuur en techniek en kunst 
en cultuur. Uiteraard kunnen kinderen kiezen of ze daar aan meedoen 
of liever iets anders doen. Kinderen worden uitgenodigd actief mee te 
denken over de invulling van de activiteiten en workshops.

In samenwerking met de andere BSO-locaties van Kinderopvang Haar-
lem zijn er sportvelden beschikbaar voor sportclinics en worden do-
centen uitgenodigd voor bijvoorbeeld workshops streetdance, yoga 
of techniek. In de vakanties zijn er avontuurlijke uitstapjes en (centrale) 
activiteiten als een sporttoermooi, circusdag of een speurtocht.
Aanmelden voor de naschoolse opvang van Kinderopvang Haarlem 
kan via de website www.kinderopvanghaarlem.nl 

Eten en drinken

Verantwoord eten vinden we belangrijk. Snoep, koek, chips en fris-
drank zijn niet toegestaan. De school houdt rekening met allergieën.

Water als pauzedrankje is een goed alternatief voor suikerhoudende 
drankjes. Fruit, groente, een boterham, rijstwafel zijn wellicht een 
goede keus voor de ochtendpauze. Geeft u voor de lunch één of 
meerdere boterhammen en drinken mee? Let er bij jonge kinderen 
op dat u niet teveel meegeeft. Kinderen moeten in elk geval één 
boterham eten. 

Zie verder ook bijlage  over eten en drinken verder in deze school-
gids.

Excursies en uitstapjes

Passend bij de thema’s van IPC worden er excursies of uitstapjes ge-
organiseerd. Eventuele kosten hiervoor worden uit de ouderbijdragen 
betaald.

Fietsen

Bij de entree naar de kleuteringang is een aantal fietsenrekken ge-
plaatst. Deze rekken zijn met name bedoeld voor fietsen van wach-
tende ouders. Er is geen mogelijkheid om kleuterfietsjes of andere 
vervoersmiddelen in de school  te stallen. 

Gevonden voorwerpen

In een bakje in keuken liggen de gevonden voorwerpen. U kunt hier 
altijd even in kijken als uw kind iets kwijt is. Twee maal per jaar worden 
de spullen die niet zijn opgehaald weggebracht naar een ideële orga-
nisatie. De kleinere voorwerpen zoals sieraden en fietssleutels liggen 
bij de schoolleiding.

Ingaan van de school

Vanaf 8.20 uur gaan de schooldeuren open en kunt u uw kind naar de 
klas brengen. Tot 8.30 uur kan een kind iets laten zien aan zijn ouders 
of een eenvoudige activiteit doen die klaar staat. De leerkracht is er 
op dat moment voor de kinderen en daarom kunt u alleen korte me-
dedelingen doen. Voor zaken die meer tijd nodig hebben, kunt u altijd 
een afspraak maken na schooltijd.
De schooldag start om 8.30 uur. Voor de veiligheid van de kinderen 
gaat de voordeur om 8.30 uur dicht. Het is de bedoeling dat de 
ouders dan ook het pand verlaten hebben. Bent u onverhoopt te laat, 
dan kunt u aanbellen. 
Mocht u onder schooltijd in school moeten zijn om bijvoorbeeld uw 
kind op te halen als het ziek is, dan kunt u de bel naast de voordeur 
gebruiken. 
Het is echt belangrijk dat uw kind op tijd op school is zodat de lessen 
niet verstoord worden en uw kind voldoende onderwijstijd krijgt.
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Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Voor ouders/verzorgers die rond moeten komen van een minimum 
inkomen maken het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds het 
mogelijk om kinderen tussen de 4 en de 18 jaar te laten sporten of 
activiteiten op cultureel gebied te volgen. Per kalender- of contributie-
jaar wordt er één sport en/of één cultureel vak vergoed.
De maximale vergoeding van het Jeugdsportfonds is € 225,- per jaar. 
Hiervan wordt de contributie en soms ook nog een deel van de spor-
tattributen en kleding betaald. Voor sporten geldt dat er in vereni-
gingsverband gesport wordt.  Heeft uw kind meer passie voor kunst, 
muziek, dans en toneel dan kan het Jeugdcultuurfonds tot maximaal 
€ 450,- per jaar bijspringen. Hiervan wordt het lesgeld, maar vaak ook 
het instrument of materiaal bekostigd. 

Een aanvraag kan worden ingediend via school, huisarts, jeugd-
hulpverleners of buurtwerkers. Meer informatie vindt u op www.
jeugdsportfonds.nl of www.jeugdcultuurfonds.nl. Neemt  u gerust 
contact op met de directeur. Zij heeft ook folders over de fondsen.
Contactpersoon voor Haarlem is Mascha Tielemans, haarlem@
jeugdsportfonds.nl ,

06-43121900 op maandag, woensdag en donderdag van 09.00-16.00 
uur 

Leerplicht 

Zodra uw kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool. In de leerplicht-
wet staat dat ieder kind naar school gaat vanaf de dag waarop het 
vier jaar wordt. Maar uw kind is dan nog niet leerplichtig. Een kind 
moet naar school op de eerste dag van de maand, die volgt op zijn of 
haar vijfde verjaardag. Op die dag moet uw kind ook op school staan 
ingeschreven. Als het volledige schoolprogramma een te zware opga-
ve is, mag uw vijfjarige ten hoogste vijf uur per week thuisblijven. Dit 
moet wel op tijd vooraf aan de directie worden doorgegeven. Daar-
naast kan de directie toestemming geven voor nog eens vijf uur per 
week vrijaf. Vanaf de leeftijd van zes jaar geldt het normale lesrooster, 
dus zonder eventuele extra vrije uurtjes per week.

Luizenprotocol

Geregeld wordt er hoofdluis geconstateerd door de ‘luizenouders’ 
die na de schoolvakanties en aan het einde van de maand de kinderen 
controleren. Als er in een klas luis is geconstateerd, wordt er na één 
à twee weken nog een keer extra gecontroleerd. Mocht een kind luis 
hebben, dan moet het even naar huis om behandeld te worden. Na 
behandeling kan het gewoon weer naar school. De exacte afspraken 
staan beschreven in het ‘protocol bij hoofdluis’, dat u kunt inzien bij 
de directeur. Twee maal per jaar hebben de luizenouders een bijeen-
komst, soms in aanwezigheid van de schoolverpleegkundige.

Medicijnverstrekking

Sommige kinderen hebben incidenteel of structureel medicatie nodig. 
Indien deze onder schooltijd toegediend moeten worden, dan doen 
we dat pas na een gesprek met de ouders en het gezamenlijk invullen 
van een formulier. Wij volgen hierbij het protocol medicijnvertrekking 
van stichting Salomo, zie bijlage

Vertrouwen
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Overblijven

Alle kinderen van De Verbeelding zijn tijdens de lunch op school. Zij 
eten een kwartier samen met de leerkracht en spelen vervolgens van 
12.30 tot 13.00 uur buiten onder leiding van een medewerker van 
Kinderopvang Haarlem. Bij slecht weer wordt er binnen gespeeld. De 
leerkrachten hebben op dat moment pauze. Het is nadrukkelijk de 
bedoeling dat het overblijven een ontspannen moment op de dag is. 
Voor het overblijven wordt een bijdrage van €1,25 per keer gevraagd. 
Jaarlijks komt dit neer op ongeveer €200.

Aanmelden voor de tussenschoolse opvang kan tot uiterlijk één week 
van tevoren via de website van Kinderopvang Haarlem: www.kinder-
opvanghaarlem.nl. Facturering verloopt via KOH.

Na ontvangst van de aanmelding ontvangt u ter ondertekening een 
plaatsingsovereenkomst per e-mail. De plaatsing is definitief op het 
moment dat KOH de ondertekende plaatsingsovereenkomst heeft 
ontvangen.
De plaatsingsovereenkomst duurt tot het einde van groep 8 als de 
leerling de school verlaat en eindigt dan automatisch, behoudens 
opzegging of annulering. Zie hiervoor de leveringsvoorwaarden die u 
ontvangt bij aanmelding.

Presentaties IPC

Aan het einde van elk thema vindt een presentatie plaats voor de ou-
ders. Deze wordt op wisselende  dagen en tijdstippen georganiseerd 
en per thema in de jaarkalender  aangekondigd. Zo bent u op tijd op 
de hoogte. 

Schoenen

Zodra kinderen op school zijn, trekken zij hun schoenen uit. Uw kind 
trekt dan zijn sokken met antislipzool of eenvoudige sloffen aan. 
Voor bewegingsonderwijs heeft uw kind gymschoentjes nodig. Het is 
vaak handig om voor schoenen met klittenbandsluiting te kiezen. De 
kinderen krijgen een gymtasje van school.

Uitgaan van de school

Alle ouders/oppassen kunnen binnen het hek staan. De leerkracht 
komt met de kinderen naar buiten en kijkt per kind of de ouder/oppas 
aanwezig is. Pas dan wordt het kind weggestuurd.
Kinderen die naar de buitenschoolse opvang van KOH gaan, worden 
door de medewerker binnen school opgehaald. Gaat uw kind naar een 
andere opvang, dan wordt het binnen opgehaald door de betreffende 
organisatie. 

Verjaardagen

Jarig zijn is voor ieder kind natuurlijk een feestje! Vanaf hun vijfde ver-
jaardag vieren de kinderen deze op school. We vieren de verjaardag 
in de basisgroep. Kinderen mogen bij de leerkrachten van hun unit 
langs gaan. De overige teamleden tekenen in de pauze op een kaart. 
Als uw kind jarig is, mag het trakteren. Een traktatie is een gezond 
extraatje bij het vieren. Daarom is het belangrijk dat de traktatie niet 
te groot is. Voor jonge kinderen is het al snel een hele maaltijd. Wij 
willen u vragen geen cadeautjes of verrassingszakjes bij de traktatie 
mee te geven. Overleg altijd met de leerkracht op welke dag en wat 
het kind gaat trakteren. Dit i.v.m. met allergieën van klasgenootjes 
(pinda’s, gluten, eiwit, suiker, etc.). Op de website www. voedingscen-
trum.nl kunt u van alles lezen over gezond, lekker en bewust eten en 
trakteren.
De leerkrachten vieren hun verjaardagen samen, op school of eventu-
eel op locatie.

Verlof aanvragen 

Verlof aanvragen buiten de schoolvakanties om kan alleen in zeer 
uitzonderlijke gevallen aan u worden verleend. Gewichtige omstandig-
heden zijn bijvoorbeeld een huwelijk of sterfgeval van naaste familie. 
Kinderen kunnen in principe geen extra verlof krijgen om met hun 
ouders op vakantie te gaan. In welke gevallen er wel of geen verlof 
wordt gegeven leest u in de bijlagen. U dient dit verlof aan te vragen 
bij de locatieleider met een verlof aanvraagformulier. Verlofaanvragen 
dienen bij voorkeur 6 weken van te voren worden aangevraagd.
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Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor huidige halve jaar € 90,00 
per kind.  

Voor gezinnen met meerdere kinderen op school is helaas geen 
korting mogelijk. De kosten zijn voor alle kinderen gelijk. De ouder-
bijdrage is wettelijk niet verplicht. Jaarlijks legt de MR schriftelijk 
verantwoording af van de besteding van de ouderbijdrage.

Mocht u wel willen betalen maar het gehele bedrag is een probleem 
voor u, dan kunt u dit aangeven bij de locatieleider. Zij gaat vertrou-
welijk om met deze informatie.

Er zullen geen verdere bijdragen worden gevraagd voor andere kos-
ten. Wanneer in een groep door de ouders iets wordt georganiseerd, 
ligt dat natuurlijk anders.

Ziek melden

Als uw kind ziek is en niet naar school kan, belt u dan alstublieft 
tussen 8.00 en 8.30 uur naar school (023 2200003). Mocht de telefoon 
niet opgenomen kunnen worden omdat het personeel elders in de 
school is, spreekt u dan alstublieft de voicemail in. Deze wordt gere-
geld beluisterd.

Mocht uw kind niet zijn afgemeld maar niet op school zijn, dan belt 
school ter controle naar huis. We willen zeker weten dat uw kind veilig 
thuis is. 

Als uw kind onder schooltijd ziek wordt, dan neemt de leerkracht 
uiteraard contact met u op. 

Zindelijkheid

Als een kind naar groep 1 gaat, verwachten we dat het zindelijk is. 
Het is voor een leerkracht ondoenlijk om luiers te verwisselen en 
tegelijkertijd les te geven. Uiteraard kan een ongelukje gebeuren. We 
hebben daarvoor reservekleding op school. Soms is het nodig dat een 
kind opgehaald wordt; in dat geval neemt de leerkracht contact op 
met thuis.

Eigenheid
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7Veiligheid op school

Veiligheidsplan

Alle afspraken omtrent de fysieke en sociale veiligheid zijn opge-
nomen in het veiligheidsplan van De Verbeelding, dat op school ter 
inzage ligt.

ARBO

Volgend uit de ARBO-wetgeving wordt er jaarlijks een risico-inventa-
risatie en -evaluatie gedaan. De aandachtspunten die hieruit voortko-
men worden in samenwerking met stichting Salomo zo goed mogelijk 
aangepast en/of veranderd.

Bedrijfshulpverlening

Enkele teamleden hebben een diploma  Bedrijfshulpverlening. De 
opleiding hiertoe bestaat uit een deel brandpreventie en brandbestrij-
ding en voor een deel uit levensreddende handelingen en persoonlijke 
hulpverlening. Jaarlijks gaan onze BHV-ers op herhaling. 
De BHV-ers hebben voor de school een ontruimingsplan ontwikkeld. 
Dit wordt twee keer per jaar geoefend met de kinderen.

Verkeerssituatie

U zult begrijpen dat u als volwassene ook een grote rol speelt in de 
verkeersveiligheid voor uw en andere kinderen. We rekenen dan ook 
op uw medewerking in dezen: kom zoveel mogelijk te voet of per fiets 
naar school of parkeer uw auto op een daartoe bestemde plek.

Omgaan met elkaar 

Op De Verbeelding vinden wij het heel belangrijk om vanuit respect 
op een prettige manier met elkaar om te gaan. Wij hebben hanteren 
de volgende afspraken binnen de school:



30

Klachtenregeling
 
In onze samenwerking met ouders bespreken wij de opmerkingen of 
wensen over de gang van zaken op school graag op een plezierige 
manier. Bent u op het bepaalde punten niet eens met de gang van za-
ken op school of heeft u een klacht dan is ons uitgangspunt dat u dit 
eerst bespreekt met de direct betrokkene. Het doel van dit contact 
is om het probleem of het misverstand op te lossen of problemen in 
de toekomst te voorkomen. Wanneer dit voor u niet tot het gewenste 
resultaat leidt kunt u zich wenden tot de locatieleider. Mocht ook dit 
gesprek niet tot een goede oplossing leiden dan kunt u een afspraak 
maken met de algemeen directeur/bestuurder van onze stichting 
Salomo. 

Contactpersoon 

Op iedere basisschool is er een contactpersoon bij wie u met uw 
klacht terecht kunt. De contactpersoon informeert u over de klachten-
regeling en kan verwijzen naar de (extern)vertrouwenspersoon. 
Op onze school is dat Heleen Postma 
heleen.postma@salomoscholen.nl 

De contactpersoon van de school belt eerst zelf met een van de twee 
vertrouwenspersonen voor Salomo en geeft aan dat er een ouder is 
met een klacht die graag contact wil opnemen. Dan wordt afgestemd 
wanneer de ouder het beste zelf contact kan opnemen. De gegevens 
en het tijdstip waarop kan worden gebeld worden aan de ouder 
doorgegeven. 

Vertrouwenspersoon 

Er zijn twee vertrouwenspersonen bij Salomo die uw aanspreekpunt 
zijn bij een klacht. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemidde-
ling een oplossing kan worden bereikt of dat de gebeurtenis aanlei-
ding geeft tot het indienen van een formele klacht bij de Landelijke 
Klachtencommissie. Desgewenst begeleidt de vertrouwenspersoon u 
bij de verdere procedure. Voor onze school zijn dat mevrouw Judith 
Amels en de heer L. (Leo) Deurlo 

Landelijke klachtencommissie 

Het bestuur van Salomo is aangesloten bij de landelijke commissie 
voor het christelijk onderwijs. Dit is een onafhankelijke klachten-
commissie die ingediende klachten onderzoekt en daar over advies 
geeft aan het bevoegd gezag (de algemeen directeur en (tenzij zwaar 
wegende belangen zich daar tegen verzetten) aan de direct betrok-
kenen. (Klager en aangeklaagde). Meer informatie over de Landelijke 
Klachten vindt u op www.klachtencommissie.org

Anti- pestprotocol 

Op elke school wordt er helaas soms gepest. Uiteraard nemen we 
elk vermoeden van pesten serieus. We hanteren daarbij de volgende 
definitie: pesten is gedrag dat min of meer bewust gericht is op één 
of meer kinderen en dat tot gevolg heeft dat degene die gepest 
wordt, zich gekwetst, geraakt, vernederd, afgewezen en buitengeslo-
ten voelt. 

De piek van het pesten ligt tussen 9 en 14 jaar. Het pesten vindt bijna 
altijd stiekem, buiten waarneming van leerkrachten en ouders plaats. 
Daardoor komt het helaas ook vaak in een later stadium aan het licht. 
Bij pesten is er geen evenwicht tussen winnen en verliezen. Plagen is 
wederzijds, daarbij is wel een zeker evenwicht.

Mocht een kind gepest worden, dan treedt ons pestprotocol in 
werking. Dit bevat vaste afspraken over hoe om te gaan met het 
probleem. Uiteraard worden de ouders van zowel het gepeste kind 
als het kind dat pest altijd op de hoogte gesteld. We hopen ook dat 
ouders contact opnemen met de school indien zij het vermoeden 
hebben dat hun kind gepest wordt. Op dit moment kent onze school 
nog geen eigen pestprotocol. Wij maken gebruik van een algemeen 
protocol. Dit schooljaar zal dit protocol specifiek gemaakt worden 
voor De Verbeelding.
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Adres van de stichting:
Salomo, 
Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs 
Zuid-Kennemerland

Bezoekadres: Garenkokerskade 19, Haarlem
Postadres: Postbus 2018 , 2002CA  Haarlem
Tel.nr. : 023 7078380
Fax.: 023 5459076
Website/e-mail: www.salomoscholen.nl / 
info@salomoscholen.nl
  

Ben Cüsters
Bestuurder/ algemeen directeur van Salomo

De Verbeelding

Louis Couperusstraat 2
2024 HH Haarlem

023-2200003

E-mail: info@deverbeeldinghaarlem.nl

Website: www.deverbeeldinghaarlem.nl

Overige belangrijke informatie en bijlagen

Stichting Salomo

De Verbeelding maakt deel uit van Salomo, Stichting voor Christelijk 
Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Als stichting streven we er 
naar om de scholen goed te besturen en de belangen van het christe-
lijk primair onderwijs in de regio optimaal te behartigen.  

Salomo bestaat uit een aantal scholen die met elkaar verbonden zijn 
door een inspirerend boek: de bijbel. De scholen die deel uitmaken 
van Salomo komen overwegend voort uit de protestants-christelij-
ke traditie; een kleiner aantal scholen heeft een interconfessionele 
achtergrond. In de praktijk van alledag zien we dat de Salomo-scholen 
elk op hun eigen wijze vorm geven aan onderwijs met een christelijke 
identiteit. Variërend van expliciete aandacht voor de christelijke tra-
ditie en geloofsbeleving tot meer impliciete aandacht voor waarden, 
normen en gedrag die met christelijke identiteit worden geassocieerd. 
We realiseren ons dat de christelijke school geen vanzelfsprekende 
keuze meer is. Maar we zien tegelijkertijd dat velen, kinderen en 
volwassenen en al dan niet kerkelijk, op zoek zijn naar zin en samen-
hang. Onze scholen geven elk op hun manier ruime aandacht aan 
deze zoektocht en proberen kinderen een kompas mee te geven voor 
de toekomst, een innerlijk en eigen kompas. Het is de christelijke, zin-
gevende grondslag van onze organisatie die betekenis en bestaans-
recht geeft aan Salomo en aan onze scholen. Vanuit een christelijke 
visie stelt Salomo zich ten doel om door middel van een kwalitatief 
hoogwaardig onderwijsaanbod bij te dragen aan de ontwikkeling van 
kinderen in de regio tot actieve, weerbare, maatschappij betrokken, 
betrouwbare en enthousiaste medeburgers, die geleerd hebben hun 
mogelijkheden optimaal te benutten.

Het bestuur is verantwoordelijk voor 17 scholen in de gemeenten 
Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Ruim 
4500 leerlingen bezoeken onze scholen.

De scholen die tot de Salomo behoren, waaronder deze school, 
laten zich bij de inrichting van het onderwijs en de manier waarop zij 
met kinderen, ouders en verzorgers omgaan, leiden door een aantal 
kernwaarden:

Samen: verantwoordelijk en 
            maatschappelijk betrokken

Christelijk

Plezier

Open en toegankelijk

Zorgzaam

Kwaliteits- en resultaatgericht

Elke school binnen Salomo, dus ook deze school, geeft vorm en 
uitdrukking aan wat wij als onze opdracht en onze kernwaarden zien, 
of het nu gaat om het vormgeven aan christelijke identiteit en de per-
soonlijke geloofsontwikkeling van kinderen, de contacten met ouders 
en verzorgers en hun betrokkenheid bij de school, of de positie in de 
wijk.
Zo voelen wij ons met elkaar verbonden, terwijl we tegelijkertijd aan 
onze scholen volop ruimte bieden om samen met de kinderen, de 
ouders of verzorgers, en het team een eigen gezicht en kleur te geven 
aan de school.

Verwondering
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We vinden het belangrijk dat de contacten tussen ouders of verzor-
gers en de school zo soepel en rechtstreeks mogelijk verlopen, zonder 
dat de bovenschoolse directie of het bestuur eraan te pas hoeven 
komen. Dat betekent: in direct gesprek of overleg met leerkrachten of 
de directeur van de school. De directeur is gemachtigd om vrijwel alle 
taken en verantwoordelijkheden op schoolniveau namens de boven-
schoolse directie en het bestuur uit te oefenen. Uiteraard overleggen 
we regelmatig met de directies van onze scholen, soms ook over vra-
gen die betrekking hebben op individuele leerlingen. Maar we streven 
ernaar dat alles op school kan worden besproken en afgedaan. En in 
praktijk lukt dat uitstekend. Al maakt de school dan ook deel uit van 
een grotere organisatie, op die manier kan iedereen zich thuis blijven 
voelen op de eigen school.

Salomo: voor ons staat de naam voor wijsheid. Geen wijsheid die 
uitsluitend gebaseerd is op kennis, maar beroep doet op oordeels- en 
beoordelingsvermogen, inzicht, onafhankelijke opstelling, de juiste 
keuzes kunnen maken en mensenkennis. Allemaal eigenschappen en 
vaardigheden die de Salomo-scholen willen meegeven aan kinderen 
in hun ontwikkeling. Zodat ze leren “wijs” in het leven te staan. En 
daarbij wensen we hen een “onwijs” leuke schooltijd toe! 

Verwondering
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Leerplicht

De Leerplichtwet geeft aan dat ieder kind vanaf de dag waarop het 
vier wordt, naar school gaat maar nog niet leerplichtig is.

Een kind moet naar school op de eerste dag van de maand, die volgt 
op zijn of haar vijfde verjaardag. Op die dag moet uw kind ook op 
school staan ingeschreven. Als het volledige schoolprogramma een 
te zware opgave is, mag de vijfjarige ten hoogste vijf uur per week 
thuisblijven, mits dat tijdig  vooraf aan de directie wordt doorgege-
ven. Daarnaast kan de directie toestemming geven voor nog eens vijf 
uur per week vrijaf.

Vanaf de leeftijd van zes jaar gelden de leerplichtregels, dus zonder 
eventuele extra vrije uurtjes per week.

Verlof

Buitengewoon verlof tijdens de schooltijden is alleen toegestaan in 
geval van gewichtige omstandigheden zoals bijvoorbeeld overlijden 
binnen de familie, huwelijken of jubilea van ouders en grootouders, 
wettelijke verplichtingen waaraan buiten de schooltijden niet kan 
worden voldaan. Uitgangspunt is dat het gaat om omstandigheden 
die buiten de wil van de ouders en/of het kind zijn gelegen.
Afwezigheid vanwege bijvoorbeeld verjaardagen, gewoon familiebe-
zoek (ook naar het buitenland), vakantie in een goedkope periode, 
een reisje dat u heeft gewonnen, eerder vertrek naar of latere terug-
keer van vakantie zijn geen redenen voor verlof. 

Andere verlofaanvragen betreffen bijvoorbeeld incidentele bezoeken 
aan tandarts, huisarts of ziekenhuis. Het liefst heeft de school dat 
deze bezoeken buiten schooltijd plaatsvinden, maar dat is niet altijd 
mogelijk. Voor deze incidentele bezoeken geeft de directeur van de 
school meestal verlof. 

Voor de verlofaanvragen die meer structurele van aard zijn (denk aan 
logopedie, dyslexiebehandeling etc) geeft de school geen verlof. 
Deze behandelingen dienen buiten schooltijd plaats te vinden. Hierop 
is een uitzondering mogelijk, een ‘tenzij’. De ‘tenzij’ geldt als leerlin-
gen vastlopen in hun leerproces en dat leerlingen daarvoor behande-
ling nodig hebben die onmogelijk buiten schooltijd te verkrijgen is. De 
beoordeling van het ‘vastlopen in het leerproces’ ligt bij de leerkracht, 
intern begeleider en directie. Aan deze beoordeling ligt dan een 
onderzoek, handelingsplannen of een ontwikkelingsperspectief ten 
grondslag. Het verlof verleent de directeur.

• Stichting salomo 
• Leerplicht 
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• Schorsing/verwijdering 
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• Leerlingen met een ondersteunings-
   behoefte 
• Samenwerkingsverband 
• Inzet externe deskundigen
• Overstapservices van PO naar VO
• Medicijnverstrekking
• Sponsorgelden
• Algemene aansprakelijkheid
• Klachtenregeling 
• Privacy bescherming
• Antipestprotocol
• Tegemoetkomingen minimuminkomens

Eigenheid
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Extra verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt dus 
niet verleend. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan 
worden afgeweken: wanneer extra vakantie om medische redenen 
noodzakelijk wordt geacht of wanneer een van de ouders een zo 
specifiek beroep uitoefent dat het aantoonbaar onmogelijk is om in 
de schoolvakanties met het gezin op vakantie te gaan. Belemmerin-
gen of organisatorische problemen op uw werk vallen daar niet onder 
en geven dus geen recht op extra vakantieverlof; het moet echt gaan 
om de aard van het beroep. Maar ook dan nog gelden er beperkingen 
ten aanzien van de duur van de extra vakantie en het moment waarop 
deze mag worden gepland. Bovendien dient u schriftelijke verklarin-
gen te kunnen overleggen, van bijvoorbeeld een arts of werkgever. 
Een standaard werkgeversverklaring is daarvoor niet toereikend.

In beide gevallen, dus zowel verlof vanwege gewichtige omstan-
digheden als extra vakantieverlof, dient u vooraf een schriftelijke 
aanvraag in te dienen bij de directeur, bij voorkeur acht weken van 
tevoren. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de directeur. Bij een 
verlofaanvraag van meer dan tien schooldagen vanwege gewichtige 
omstandigheden wordt u verwezen naar de leerplichtambtenaar van 
de gemeente, omdat de directie hierover niet mag beslissen.
Aanvragen voor meer dan tien dagen extra vakantieverlof worden 
altijd afgewezen, evenals extra verlof in de eerste twee weken van het 
schooljaar.

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur 
of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolver-
zuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te 
melden, die proces-verbaal kan opmaken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur of de leer-
plichtambtenaar van uw woongemeente.

Probeert u op de eerste plaats te voorkomen dat uw kind lessen mist! 
En laten we ons met elkaar realiseren dat leren vooral een recht en 
een kans is voor uw kind om zich optimaal te ontwikkelen, en niet op 
de eerste plaats een plicht!

Omdat we ons onderwijs en uw kind heel serieus nemen heeft het 
bestuur van Salomo de schooldirectie de opdracht gegeven om de 
leerplichtwet strikt na te leven.

Vrijstelling van onderwijs

Volgens de wet op het primair onderwijs zijn alle leerlingen verplicht 
deel te nemen aan het onderwijs. Wel kan het voorkomen dat ouders 
een verzoek hebben om hun kind vrij te stellen van het deelnemen aan 
bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan alleen worden ge-
geven door het bevoegd gezag (het bestuur). Bij toezegging bepaalt 
het bevoegd gezag welke onderwijsactiviteiten voor de vrijstelling in 
de plaats komen.
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Duurzaam
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Vrijstelling ivm toptalenten sport en cultuur

Sport en cultuur nemen een belangrijke plaats in in onze maatschap-
pij. Op hoog niveau presteren als toptalent op het gebied van sport 
of cultuur valt soms moeilijk te combineren met school Omdat wij 
geloven dat het belangrijk is dat kinderen zich ook op andere terrei-
nen ontwikkelen, en wij talentontwikkeling willen bevorderen, wil onze 
school toptalenten de ruimte bieden hun activiteiten op hoog niveau 
te combineren met school. Hiervoor kan het nodig zijn dat een leer-
ling een deel van de lestijd wordt vrijgesteld. Daar staat tegenover 
dat de school in overleg met ouders en/of leerling een inhaalprogram-
ma opstelt dat de leerling moet verwezenlijken. 

Wij willen als school een actief toptalentenbeleid voeren en gebruiken 
hiervoor de beleidsruimte die de wet ons biedt. Wij stellen echter ook 
voorwaarden bij dit beleid:
• Aanvragen kunnen alleen worden gedaan voor uitzonderlijke talen-
ten; kinderen die op het hoogste (inter)nationale niveau presteren en, 
ingeval van topsport, een status hebben gekregen via hun sportbond 
of NOC*NSF of als toptalent benoemd zijn en bekend zijn bij het 
Olympisch Netwerk. Voor cultuurtalenten geldt dat een jongere op 
het hoogste niveau (concoursen bij muziek, filmopnames of toneel-
voorstellingen bij acteren) moet presteren en dat het moet gaan om 
een niet commercieel optreden (denk aan commercials)
• Ouders doen aan het begin van het schooljaar een schriftelijke   
   aanvraag voor vrijstelling bij de school. In de aanvraag worden de   
   momenten en/of data van afwezigheid vermeld. 

• In de aanvraag wordt de noodzaak van deelname aan trainingen en   
   wedstrijden/concoursen aangetoond. Het dient te gaan om natio  
   nale of internationale kampioenschappen/concoursen of trainingen   
   daarvoor.

• Bij de aanvraag worden, ingeval van topsport, kopieën van bewijs     
   stukken van de toegekende status of aangemeld zijn bij het Olym  
   pisch Netwerk gevoegd.

• Bij cultuurtalenten, bijvoorbeeld bij deelname aan een professionele  
   productie, zal in voorkomende gevallen contact worden opgenomen  
   met de Arbeidsinspectie om tot een gezamenlijk standpunt te   
   komen.

• In alle gevallen geldt dat de school een plan van aanpak opstelt   
   waarin wordt beschreven hoe de leerling de lesstof van de gemiste   
   lessen gaat inhalen zonder achterstanden op te lopen. Uitgangspunt  
   dient te zijn dat de leerling noch op cognitief, noch op sociaal-emoti  
   oneel terrein achter gaat lopen.
De school behoudt zich het recht voor om een vrijstelling in te trekken 
wanneer de schoolprestaties achteruitgaan of wanneer blijkt dat de 
leerling op sociaal-emotioneel gebied problemen krijgt.
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Schorsing

Schorsing is een ordemaatregel, waardoor een leerling tijdelijk de toe-
gang tot de school wordt ontzegd. Ingevolge het directiereglement 
van Salomo (art. 2.B.11) is de directeur bevoegd tot schorsen van een 
leerling. Een besluit tot schorsing dient wel getekend te zijn door het 
bevoegd gezag (de bestuurder). De directeur informeert de ouders 
schriftelijk omtrent een voorgenomen schorsing. En de directeur 
informeert de ouders vervolgens schriftelijk over een definitief besluit 
tot schorsing. De directeur voert een schorsing uit, nadat is voorzien 
in de opvang van de leerling onmiddellijk nadat deze de toegang tot 
de school is ontzegd. De leerling blijft immers leerplichtig. Aan de 
leerling wordt een taak meegegeven.

De directeur informeert de leerplichtambtenaar en de onderwijsin-
spectie. Een schorsing duurt maximaal 5 schooldagen. De directeur 
kan met onmiddellijke ingang schorsen (na overleg met en akkoord 
van de bestuurder) indien de geestelijke en de lichamelijke gezond-
heid en/of veiligheid van de medeleerlingen of van de personeels-
leden dit vereist. De directeur documenteert de aanleiding en de 
achterliggende motieven van een schorsing. De directeur laat de 
ouders na enige tijd schriftelijk weten of de schorsingsmaatregel heeft 
gewerkt.

Verwijdering

Verwijderen is het definitief uitschrijven van een leerling van de school. 
Het bestuur is bevoegd een leerling te verwijderen. De leerplichtamb-
tenaar en de onderwijsinspectie worden hierover geïnformeerd.
De directeur overlegt omtrent het voornemen tot verwijdering na-
mens het bestuur met de ouders. De ouders kunnen hun standpunt 
duidelijk maken. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt, bestemd 
voor beide partijen. De directeur kan het bestuur schriftelijk, gemoti-
veerd en gedocumenteerd verzoeken om te besluiten tot verwijdering 
van een leerling als het hiervoor genoemde overleg is gevoerd.
Het bestuur besluit tot verwijdering nadat de directeur en betrokken 
groepsleerkracht zijn gehoord. Het horen van de groepsleerkracht 
geschiedt namens het bestuur door de directeur.

Het bestuur doet de ouders schriftelijk mededeling van het (voorge-
nomen) besluit tot verwijdering. 

Daadwerkelijke verwijdering vindt plaats nadat is voorzien in de op-
vang van de leerling op een andere school onmiddellijk na de verwij-
dering. Een leerling kan pas definitief verwijderd worden wanneer een 
andere school zich bereid heeft verklaard de betrokken leerling op te 
nemen. De ouders kunnen bezwaar aantekenen tegen de verwijdering 
binnen 6 weken na dagtekening van het verwijderingsbesluit. Maken 
zij binnen 6 weken geen bezwaar dan is het verwijderingsbesluit vanaf 
dat moment onherroepelijk. Maken zij bezwaar, dan dient het bestuur 
binnen 4 weken een beslissing te nemen op het bezwaarschrift. Alvo-
rens deze beslissing te nemen, moeten de ouders nogmaals worden 
gehoord. Tevens dient met de inspecteur en desgewenst met andere 
deskundigen overleg plaats te vinden. Het bestuur kan de directeur 
opdragen bedoelde gesprekken te organiseren.
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De ouders kunnen zowel tijdens de bezwaarfase, als in de daaropvol-
gende beroepsfase de rechter inschakelen. Tijdens de bezwaarfase 
kunnen ouders een kort geding aanspannen, waarin zij vragen het 
bestuur te verbieden tot verwijdering over te gaan. Dit kort geding 
kan worden voorkomen door bij de uitreiking of toezending van de 
beslissing tot verwijdering aan te geven dat de leerling de bezwaarfa-
se op school kan afwachten. Ouders kunnen ook de rechter inschake-
len in de beroepsfase, als de beslissing op het bezwaarschrift inhoudt 
dat de leerling van school verwijderd wordt.

In het kader van passend onderwijs is er een Tijdelijke geschillen-
commissie Toelating en Verwijdering ingevoerd. Aan deze commissie 
kunnen door ouders geschillen worden voorgelegd over:
• De aanmelding/toelating van leerlingen die extra ondersteuning     
  nodig hebben
• Over de verwijdering van leerlingen
• Over de vaststelling/wijziging van het ontwikkelingsperspectief voor  
  een leerling

Met de invoering van de Tijdelijke Geschillencommissie wil de over-
heid bereiken dat er voldoende rechtsbescherming wordt geboden bij 
geschillen.

Naar verwachting zal er bij een geschil tussen de ouders en de school 
of het samenwerkingsverband snel zekerheid zijn over het onderwijs 
aan een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Het zal tevens 
tot uitspraken leiden die landelijk duidelijkheid geven over de invulling 
en uitvoering van passend onderwijs.

Het vervangingsprotocol van Salomo

De zieke leerkracht geeft de ziekmelding door aan de schoolleiding, 
uiterlijk om 07.30 uur op de eerste dag van afwezigheid. Dan worden 
voor de opvang van de klas de volgende opties in deze volgorde 
onderzocht:

Er wordt een vervanger gezocht, bijv. de duo-partner/andere part-
timers in de school of er wordt een vervanger aangevraagd bij het 
Regionale Transfercentrum. De krapte op de arbeidsmarkt brengt met 
zich mee, dat dit niet altijd zal lukken. 

Mocht er geen invaller gevonden worden, dan wordt er bekeken of er 
intern mensen zijn die de groep kunnen opvangen. Hierbij gelden de 
volgende afspraken:

indien er geen teamlid beschikbaar is, dan kan de directie voor 
maximaal 2 dagen invallen. Ook nu zal worden bekeken of het werk 
van de directie geen schade ondervindt van het invallen, dit omdat de 
schoolorganisatie continue aandacht vraagt. 

De intern begeleider of remedial teacher worden voor nood ingezet 
voor maximaal 1 dag per week. Het is immers van het grootste belang 
dat een school een zo groot mogelijk pakket aan service moet kunnen 
blijven bieden.

Opgemerkt moet worden dat er in de klas de weekstaat aanwezig 
dient te zijn, waarmee tenminste de eerste dag overbrugd kan wor-
den.

Als bovenstaande niet mogelijk is, worden de kinderen over de ande-
re groepen verdeeld:
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Bij ziekte van een leerkracht van een kleutergroep, worden de kleu-
ters bij voorkeur over de resterende kleutergroepen verdeeld. Aan de 
ouders wordt gevraagd de vierjarigen van de betrokken groepen thuis 
te houden.

Bij afwezigheid van een leerkracht van een parallelgroep (indien 
aanwezig) worden deze groepen zo mogelijk samengevoegd, voor 
maximaal 1 dag.

Indien mogelijk wordt er gewerkt vanuit de “tussendeur-positie”, voor 
maximaal 1 dag.

Kinderen van de overige groepen worden verdeeld volgens een van te 
voren afgesproken schema, voor maximaal 2 dagen.
Als de ziekteperiode langer duurt, kunnen parallelgroepen worden 
samengevoegd, zodat een leerkracht vrijgespeeld kan worden om te 
vervangen.

Als laatste maatregel wordt besloten de ouders te melden dat de 
kinderen thuis mogen blijven. Een groep zal ten hoogste 1 dag per 
week thuis mogen verblijven. Dit kan bereikt worden door clusters van 
groepen te maken waarbij een wisselrooster m.b.t. het thuis mogen 
verblijven, gemaakt wordt. Dit moet van te voren afgesproken zijn.
Ouders worden minimaal de dag van tevoren geïnformeerd. Dit moet 
voldoende zijn om opvangproblemen te kunnen oplossen. Vanaf 
groep 4 wordt huiswerk mee gegeven. Als ouders geen opvangmoge-
lijkheid hebben, mag het kind naar school komen.

Ten slotte:

A. Leden van de directie van de school blijven eindverantwoordelijk.   
    Afgesproken moet worden wie e.e.a. coördineert als er geen leden  
    van de directie aanwezig zijn.

B. In zeer bijzondere omstandigheden kan een individuele school zo     
    nodig afwijken van bovenstaande termijnen tot maximaal 1 week.

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

Ieder kind met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe wel-
kom op onze school. Onze school heeft als taak voor ieder kind zoveel 
mogelijk adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder wordt verstaan 
een voor het kind passend onderwijsaanbod, zowel in pedagogisch 
(opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht, dus zoveel 
mogelijk afgestemd op wat het kind nodig heeft.

In de wet passend onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind 
schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten 
ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school heb-
ben aangemeld. Dat doen wij dus ook. De schriftelijke aanmelding 
betekent in de praktijk dat ouders een inschrijfformulier van de school 
invullen en ondertekenen. Dit moet minimaal tien weken voordat 
plaatsing op een basisschool wenselijk  is (dus minimaal tien weken 
voor de vierde verjaardag). Als een kind extra ondersteuning nodig 
heeft, dienen ouders  dat aan te geven. De school zal vragen of er 
gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbe-
hoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties. Bij 
de aanmelding van uw kind is die informatie, eventueel aangevuld met 
informatie van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, de belangrijk-
ste basis voor de school om vast te stellen of uw kind extra onder-
steuning nodig heeft. 

Bij een aanmelding van een leerling met een ondersteuningsbehoefte 
stelt de school zich de volgende vragen:

A. Wat is nodig om de leerling op de school te kunnen laten functio  
    neren (afgestemd op zijn/haar behoeften)?
B. Welke middelen staan de school ter beschikking en wat is mogelijk  
    op basis van deze middelen?
B. Waarom is de school wel of niet in staat –dankzij of ondanks de in-   
    zet van de middelen- de leerling kwalitatief goed onderwijs te bie  
    den, afgestemd op diens behoeften?
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De school heeft ook haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat 
er grenzen zijn aan de mogelijkheden in het opvangen van kinderen. 
De volgende grenzen worden onderscheiden:

1. Grondslag van de school
2. Een zodanige verstoring van rust en veiligheid binnen de groep, dat  
    het leerproces wordt belemmerd.
3. In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijs  
    aanbod dient het onderwijs te kunnen prevaleren.
4. Gebrek aan opnamecapaciteit (aantal leerlingen per groep)
5. De leerbaarheid van het kind.

Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met 
een ondersteuningsbehoefte dient een zorgvuldige afweging plaats 
te vinden tussen de belangen van de leerling en de belangen van 
de school. Een eventuele plaatsing van een dergelijke leerling in het 
regulier primair onderwijs moet de ontwikkeling van het kind bevor-
deren. Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate 
tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van de leerling, zijn 
sommige kinderen beter op hun plaats in het SBO of  SO. 
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Teneinde tot een dergelijke zorgvuldige afweging te komen, wordt in 
de regio Zuid-Kennemerland het volgende stappenplan gehanteerd:

1. Aanmelding
Aanmelding door de ouders bij de directie van de school:
- Gesprek met de ouders
- Vraag naar mogelijke eerdere aanmelding op andere basisschool
- Toelichting op de visie van de school
- Toelichting op de procedure
- Hierna wordt het team geïnformeerd.

2. Informatie verzamelen
 
Gegevens opvragen bij ouders en relevante instellingen.

3. Informatie bestuderen
Binnengekomen gegevens worden bestudeerd en besproken door 
directie en interne begeleiding en in het team gebracht. Aanvullende 
informatie kan worden opgevraagd.

4. Inventarisatie
Er wordt in kaart gebracht wat de specifieke behoeften zijn van het 
kind; wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn op de volgende 
gebieden: pedagogisch, didactisch, kennis en vaardigheden van de 
leerkracht, de organisatie van de school en de klas, de mogelijkheden 
m.b.t. het gebouw en het materieel, de relatie t.o.v. de medeleerlin-
gen en hun ouders.

5. Overwegingen
De school onderzoekt op basis van de inventarisatie wat de leerling 
nodig heeft om op de school te kunnen functioneren, welke mogelijk-
heden de school zelf heeft en welke ondersteuningsmogelijkheden 
er door anderen, zoals gemeente en speciaal onderwijs, geboden 
kunnen worden.

6. Besluitvorming
Op basis van de informatie die is verzameld en de overwegingen 
wordt een besluit over de toelating genomen door de directeur van 
de basisschool, gehoord hebbende het team. In het besluit ligt beslo-
ten het antwoord op de vraag waarom de school wel of niet in staat 
is– dankzij of ondanks de inzet van de middelen- de leerling kwalitatief 
goed onderwijs te bieden, afgestemd op diens behoeften.
Daarbij wordt meegenomen of, en zo ja welke, consequenties er zijn 
i.v.m. de grenzen die zijn geformuleerd ten aanzien van de opvangmo-
gelijkheden van de school.
De school houdt de ouders op de hoogte van het verloop van het 
besluitvormingsproces proces en maakt melding van eventuele 
vertraging daarin. De school moet echter binnen zes weken beslissen 
of de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal met 
maximaal vier weken worden verlengd. 

7. Besluit 
Gesprek met de ouders waarbij het besluit wordt besproken. Bij plaat-
sing: opstellen van een plan van aanpak met daarbij een overzicht van 
inzet en van middelen, inzet van informatie, ondersteuning van derden 
en eventuele aanpassingen binnen de school etc. Dit plan van aanpak 
kan per plaatsing sterk verschillen, het betreft hier namelijk maatwerk. 
Bij afwijzing: een inhoudelijke onderbouwing door de school waarom 
men van mening is dat het kind niet kan worden geplaatst.   

Vervolg bij niet-plaatsing

Als de school de leerling met een ondersteuningsbehoefte niet kan 
toelaten, gaat de school een passende onderwijsplek op een andere 
school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn of een school voor 
speciaal (basis) onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans 
wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden 
van scholen. 
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Vervolg na plaatsing

Als blijkt dat we uw kind de ondersteuning kunnen bieden die het bij 
het onderwijs nodig heeft, dan wordt er samen met de ouders een 
handelingsplan opgesteld, met ondersteuning van het speciaal (basis) 
onderwijs. In alle gevallen waarin wij menen het betreffende kind bij 
ons op school de juiste hulp te kunnen bieden, zullen wij altijd, zowel 
intern als met de ouders, minimaal twee maal per jaar evalueren.
Wanneer bij tussentijdse evaluatie van het handelingsplan blijkt dat 
de school tegen een grens aan loopt, zal de school  met ouders gaan 
zoeken naar mogelijke oplossingen. Voor het inschakelen van extra 
ondersteuning werkt het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland 
met de driehoek school, ouders en het speciaal onderwijs (SO) of het 
speciaal basisonderwijs (SBO). Zij komen in overleg tot een gezamen-
lijke oplossing voor de benodigde ondersteuning. Het uitgangspunt 
is de oplossing op de school, die samen met ouders, leerkrachten en 
leerlingen handen en voeten krijgt. 

De oplossing kan gevonden worden in ondersteuning op de basis-
school of door de (tijdelijke) plaatsing op het SO of het SBO. In het 
eerste geval ondersteunt het SO of het SBO de basisschool en de ou-
ders met hun vragen over de extra ondersteuning op de basisschool. 
Het SO en SBO leveren een bijdrage aan het vormgeven en realiseren 
van een passend onderwijsaanbod op de basisscholen. 
Alle afspraken aangaande extra zorg voor leerlingen met een on-
dersteuningsbehoefte en eventuele plaatsing in het speciaal (basis) 
onderwijs, is terug te vinden in het Ondersteuningsplan van het 
Samenwerkingsverband Zuid-kennemerland (in te zien op de school).

Samenwerkingsverband (Weer samen naar school)

Elke basisschool in Nederland maakt deel uit van een samenwerkings-
verband. Een samenwerkingsverband telt verschillende basisscholen 
en één of meer speciale scholen voor basisonderwijs. Op 1 augustus 
2014 treedt de wetswijziging passend onderwijs in werking. Passend 
onderwijs gaat voor het basisonderwijs met ingang van 1 augustus 
2013 in onze regio van start. Dat is een jaar eerder dan de landelijke 
invoering. De overheid heeft aan ons samenwerkingsverband de 
aangevraagde experimentstatus toegekend. Schoolbesturen krijgen 
zorgplicht en de middelen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoe-
ring van passend onderwijs. Wij werken samen in het nieuwe samen-
werkingsverband passend onderwijs Zuid-Kennemerland. 

Alle scholen voor primair onderwijs uit de regio Zuid-Kennemerland 
maken deel uit van het nieuwe samenwerkingsverband (behoudens 
scholen voor cluster 1 en 2). De regiogrens van het samenwerkings-
verband loopt in beginsel gelijk met de grenzen van de gemeenten: 
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemste-
de en Zandvoort. 

Het algemene doel van het samenwerkingsverband is om passend 
onderwijs te organiseren. 

“Passend onderwijs betekent voor ons samenwerkingsverband dat 
wij onderwijs aanbieden voor iedere leerling passend bij zijn of haar 
onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is onze ambitie om al bin-
nen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) 
onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren 
dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.” 
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Inzet externe deskundigen

Soms is het nodig om onderzoek te verrichten naar bijvoorbeeld de 
leercapaciteiten van leerlingen of naar mogelijke dyslexie bij leerlin-
gen. Soms is dit op initiatief van de school, soms van ouders. Deze 
onderzoeken kan de school niet uitvoeren. Voor dergelijk onderzoek 
zijn wij aangewezen op  psychologen of orthopedagogen.

Salomoscholen hanteren de richtlijn dat alleen gewerkt wordt met 
geregistreerde psychologen en (ortho)pedagogen. 

Salomo staat voor kwaliteit van onderwijs en daarmee willen Salo-
moscholen ook verzekerd zijn van kwaliteit als er onderzoeken nodig 
zijn bij leerlingen voor het opsporen van mogelijke belemmeringen 
bij het leren. Het beroep psycholoog of orthopedagoog is in Ne-
derland, in tegenstelling tot wat in andere landen gebruikelijk is, 
geen wettelijk beschermd beroep. Iedereen mag zich psycholoog 
of pedagoog noemen. Daarom is het belangrijk om na te gaan of 
een psycholoog of orthopedagoog lid is van het NIP (Nederlands 
Instituut voor Psychologen) of de NVO (Nederlandse Vereniging voor 
pedagogen en Onderwijskundigen). Alleen universitair opgeleide 
psychologen of (ortho)pedagogen kunnen lid zijn van het NIP of de 
NVO. De inschrijving in het Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP register 
of het Orthopedagoog-Generalist NVO-register laat zien dat iemand 
minstens een vakbekwaamheidsniveau heeft op postmasterniveau. 
Leden en geregistreerden zijn gebonden aan de beroepscode. Na vijf 
jaar moet herregistratie plaatsvinden. Volgens de herregistratierege-
lingen van NIP en NVO moet de psycholoog resp. orthopedagoog bij 
herregistratie aantonen dat hij door werk en het volgen van scholing 
en intervisie, zijn vak heeft bijgehouden.

Dit betekent dat Salomoscholen alleen onderzoeken laten afnemen 
door onderstaande deskundigen. Soms hebben ouders zelf onderzoek 
laten verrichten. De Salomorichtlijn geldt dan ook.

Registerpsycholoog NIP 

Orthopedagoog Generalist NVO

Kinder- en jeugdpsychologen NIP

Orthopedagogen-generalist NVO  

Gezondheidszorgpsychologen BIG 
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Overstapservice Onderwijs (OSO) van primair onderwijs (PO) naar 
voortgezet onderwijs (VO)
Als een leerling overstapt naar een andere school, dan heeft de nieu-
we school gegevens over die leerling nodig. Met behulp van de Over-
stapservice Onderwijs (OSO) kunnen scholen deze gegevens veilig 
en betrouwbaar digitaal uitwisselen. De PO- en VO-besturen hebben 
afgesproken om vanaf het schooljaar 2016-2017 bij de overdracht tus-
sen PO en VO gebruik te maken van de Overstapservice. Sinds 2011 
wordt er in verschillende regio’s uitgewisseld via de OSO en in 2016 is 
OSO officieel de landelijke standaard voor de digitale uitwisseling van 
leerling gegevens geworden. Het doel hiervan is om de digitalisering 
in Nederland eenvormig en veiliger te maken en te laten voldoen aan 
de wettelijke eisen. 

Met de overdracht van het overstapdossier (een onderwijskundig 
rapport) worden er gegevens overgedragen die de school voor voort-
gezet onderwijs nodig heeft  voor het leren en begeleiden van de 
leerling. Het uitgangspunt is om alleen dié gegevens uit te wisselen 
die relevant zijn voor de nieuwe school. De wijziging ten opzichte van 
voorgaande jaren is dat de uitwisseling van gegevens digitaal gebeurt, 
maar het blijven dezelfde gegevens die worden uitgewisseld.

OSO maakt gebruik van de standaard OSO-gegevensset. Daarmee 
wordt er voorkomen dat er onbedoeld teveel of onjuiste gegevens 
worden uitgewisseld. De PO en VO besturen in de regio Zuid-Kenne-
merland hebben afgesproken deze gegevensset van PO naar VO over 
te dragen. Het bevat de volgende standaardgegevens:
• Gegevens van de instelling/school
• Gegevens van de leerling en zijn ouders en eventueel verzorgers
• Het overstapadvies
• Toetsresultaten
• Medische gegevens (welke huisarts en tandarts)

Het kan voorkomen dat het nodig is voor bepaalde leerlingen om 
meer gegevens te sturen naast de vaste OSO-gegevensset. De afwe-
ging bij het wel of niet meesturen is telkens of de gegevens relevant 
zijn om de leerling op de nieuwe school goed te kunnen begeleiden 
en te laten leren. 
De basisschool is verantwoordelijk voor de inhoud van het overstap-
dossier. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstap-
dossier. 

Medicijnverstrekking en medisch handelen  

Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met 
leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen 
te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een 
insectenbeet. Daarnaast krijgen leerkrachten in toenemende mate 
het verzoek van ouders of verzorgers om hun kinderen door de arts 
voorgeschreven medicatie toe te dienen. En steeds vaker wordt er 
werkelijk medisch handelen van leerkrachten gevraagd zoals het toe-
dienen van een injectie, het geven van sondevoeding, et cetera. Met 
de komst van Passend onderwijs is het mogelijk dat meer basisscho-
len met deze vragen te maken krijgen. Het uitvoeren van medische 
handelingen op school kan het voor kinderen gemakkelijker maken 
een reguliere school te bezoeken, maar het brengt ook risico’s met 
zich mee. Sinds januari 20018 werken Salomoscholen daarom vanuit 
het Medicijnprotocol gebaseerd op het voorbeeldprotocol van de 
PO-raad. Dit medicijnprotocol geeft een richtlijn voor Salomo-scholen 
in de volgende drie te onderscheiden situaties: 

• De leerling wordt ziek op school; 
• Het verstrekken van medicijnen op verzoek 
• Hedische handelingen. 

Dit protocol is in te zien op school.
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Sponsorgelden

De school voert een zorgvuldig en positief beleid bij het aanvaarden 
van materiële zaken of geldelijke bijdragen. Tussen het ministerie van 
Onderwijs, onderwijsorganisaties en andere belangenorganisaties is 
in 2009 een convenant gesloten waarin afspraken voor sponsoring in 
het primair en voortgezet onderwijs zijn vastgelegd. Salomo heeft zich 
daarbij aangesloten. 

Het convenant ligt ter inzage bij de directie van de school en het is te 
raadplegen via de website van het ministerie van OCW.

Enkele punten uit het geformuleerde beleid zijn:
• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de be    
  trouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de     
  school in gevaar brengen.
• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de statutaire grondslag van   
  de stichting, alsmede de algemene doelstellingen van de school en    
  het onderwijs.
• De school mag niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor   
  komen te verkeren.
• Sponsoring moet een gezonde leefstijl aanmoedigen.
• Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk worden van   
  sponsoring.
• In lesmaterialen en leermiddelen mag geen reclame voorkomen, ook  
  niet impliciet.
• De school in bij het aangaan van een sponsorovereenkomst verplicht  
  om deze overeenkomst voor te leggen aan de hele MR. De MR heeft  
  instemmingsrecht.
• De school verantwoordt zich voor alle middelen die door sponsoring  
  verkregen zijn in de jaarrekening van de stichting.

Wanneer de school een bedrag groter dan €2500 weet te verwerven 
via sponsors, dan dient dit gemeld te worden bij het bevoegd gezag.

Algemene aansprakelijkheid

De school is verzekerd tegen algemene aansprakelijkheid. De verzeke-
ring dekt de aansprakelijkheid voor schade aan derden tot een bedrag 
van maximaal € 2.500.000,-- per aanspraak. Er moet dan sprake zijn 
van een onrechtmatige daad van personen die werkzaamheden voor 
de school verrichten.
De school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van 
de leerlingen. De wetgever legt de verantwoordelijkheid daarvoor 
niet bij de school maar – afhankelijk van de leeftijd – óf bij de leerling 
zelf,  óf bij de ouders/wettelijke vertegenwoordigers. Deze kunnen 
zich daartegen particulier verzekeren.
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Schoolongevallenverzekering.

De school is verzekerd in het geval van schoolongevallen.
De kinderen zijn verzekerd gedurende het verblijf op school of tijdens 
andere activiteiten in schoolverband in de tijd dat zij onder toezicht 
staan van personeel (in de ruimste zin des woords) van Salomo, Stich-
ting voor Christelijk Primair Onderwijs. De benodigde reistijd voor het 
rechtstreeks komen naar en gaan van de genoemde schoolactiviteiten 
is meeverzekerd.

De school is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor (schade door) 
gedragingen van de leerlingen. De verantwoordelijkheid voor het han-
delen en gedragingen van leerlingen ligt, afhankelijk van de leeftijd, 
bij de ouders van en/of bij de
leerling. 

Wanneer de leerling nog niet de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, zijn 
de ouders aansprakelijk voor de gedragingen van hun kind. De ouders 
kunnen zich hiervoor particulier verzekeren middels de zg aansprake-
lijkheidsverzekering. 
Het verzekerde bedrag per ongeval per leerling bedraagt:
• € 5.000,-- bij overlijden
• € 60.000,-- bij algehele blijvende invaliditeit
• € 1.000,--  bij geneeskundige kosten
• € 1.000,-- bij tandheelkundige kosten (per element)
• € 1.500,--  bij schade als gevolg van agressie en geweld

Geneeskundige en tandheelkundige kosten worden bovendien tot 
bovengenoemde maxima uitsluitend vergoed wanneer de eigen 
ziektekostenverzekering van ouders/verzorgers de kosten niet of niet 
volledig voor haar rekening neemt (b.v. in verband met eigen risico).
De school heeft tevens een aanvullende doorlopende reisverzekering 
afgesloten, welke dekking biedt voor reizen, kampen en excursies, die 
door de school worden georganiseerd.

De volledige voorwaarden, waaronder de verzekerde risico’s en opge-
nomen beperkingen staan beschreven in de polisvoorwaarden. Deze 
liggen ter inzage bij de schoolleiding.

Eigendommen leerlingen

Regelmatig raken (waardevolle) spullen van leerlingen zoek of bescha-
digd. Dit is helaas bij kinderen niet te voorkomen. Om mogelijke dis-
cussies te voorkomen is het belangrijk vooraf duidelijkheid te geven 
over de verantwoordelijkheid.  

De school heeft een zorgplicht ten aanzien van de gezondheid en vei-
ligheid van de leerlingen, die aan zijn zorg zijn toevertrouwd en onder 
zijn toezicht staan.  

Van de school (leiding) kan en mag echter niet worden verwacht 
dat zij de eigendommen van alle leerlingen persoonlijk in de gaten 
houden. De school is hiervoor niet aansprakelijk en de schade die is 
ontstaan door verlies of diefstal van eigendommen valt niet onder 
de aansprakelijkheidsverzekering van de school. 
Dit staat nadrukkelijk in de wet om discussies over aansprakelijkheid 
te voorkomen. De eigenaar van de spullen is zelf aansprakelijk voor 
zijn spullen, in dit geval de leerling/ouders.  

Dit neemt niet weg dat het heel vervelend is wanneer er spullen weg-
raken of kapot gaan zeker omdat dit bij basisschool leerlingen nogal 
eens voorkomt.  
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Verus, de Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs, 
biedt aan ouders de mogelijkheid hiervoor een verzekering afsluiten. 
Met deze verzekering is de volgende schade gedekt:  

• Schade (waaronder diefstal) aan kleding en andere eigendom-  
   men van uw kind die ontstaan is tijdens schooltijd en activiteiten in   
   schoolverband gedurende de tijd dat uw kind onder toezicht staat   
   van leerkrachten of hulpkrachten.  

• Materiële schade die ontstaan is tijdens het rechtstreeks gaan naar        
   en komen van school of een andere door de schoolleiding aangege  
   ven plaats.  
   Het maximaal verzekerd bedrag is: 
   € 500,- voor schade aan kleding en eigendommen met uitzonde       
   ring van geld en geldswaardig papier; € 250,- voor schade aan rijwie 
   len en mobiele apparatuur. 

Voor alle schaden geldt een eigen risico van € 25,- per gebeurtenis. 
De premie voor deze verzekering bedraagt inclusief alle kosten € 29,- 
per schooljaar.  
De verzekering kan worden afgesloten via 
www.leerlingenverzekering.nl  

Klachtenregeling

Regelmatig hebben ouders of verzorgers opmerkingen of wensen 
omtrent de gang van zaken op school. Meestal worden deze zaken op 
plezierige wijze met de direct betrokkenen besproken.
Ook als er klachten zijn worden deze meestal in direct onderling 
overleg bevredigend afgehandeld. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan 
over de begeleiding van leerlingen, (straf)maatregelen of beslissingen 
van de directie of leerkrachten, beoordeling van leerlingen, de prak-
tische organisatie, maar ook over discriminerend gedrag, seksuele 
intimidatie of ongewenste intimiteiten.

Het uitgangspunt is dat u een klacht het beste met de direct betrok-
kene kunt bespreken, bijvoorbeeld de leerkracht. Mocht dat naar uw 
gevoel niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u een afspraak 
maken met de directeur of –als u er met de school niet uitkomt – met 
de algemeen directeur/bestuurder van Salomo.

Indien het echter niet mogelijk is om een klacht rechtstreeks te 
bespreken, bijvoorbeeld vanwege de aard van de klacht, of indien 
afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een 
beroep worden gedaan op de Klachtenregeling. Deze regeling ligt ter 
inzage bij de schooldirectie.

Het bestuur van Salomo is in het kader van de Klachtenregeling 
aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onder-
wijs (GCBO), een onafhankelijke klachtencommissie die ingediende 
klachten onderzoekt en advies uitbrengt aan de het bevoegd gezag 
(de algemeen directeur) en (tenzij zwaarwegende belangen zich daar-
tegen verzetten) aan de direct betrokkenen (klager en aangeklaagde). 
De Klachtencommissie is er voor alle scholen van Salomo.

Om degene, die een klacht wil indienen, zo goed mogelijk te onder-
steunen, is er op elke school tenminste één contactpersoon bij wie de 
klager terecht kan. De contactpersoon kan u nader informeren over 
de Klachtenregeling en u in contact brengen met een van de zogehe-
ten vertrouwenspersonen voor Salomo. 

De contactpersoon van de school belt eerst zelf met één van de twee 
vertrouwenspersonen voor Salomo en geeft aan dat er een klager is 
die graag contact wil opnemen.  Dan wordt afgestemd  wanneer de 
klager het beste zelf telefonisch contact kan opnemen. Vervolgens 
wordt het telefoonnummer/e-mailadres en datum/tijdstip waarop kan 
worden gebeld aan de klager doorgegeven. De vertrouwenspersonen 
voor Salomo gaan na of door bemiddeling een oplossing kan worden 
bereikt. Wanneer dat niet het geval is en er een officiële klacht wordt 
ingediend  begeleiden zij de klager desgewenst bij de verdere pro-
cedure en verlenen zo nodig bijstand bij het doen van aangifte bij de 
politie of wijzen de weg naar instanties voor opvang of nazorg.
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Kindermishandeling en huiselijk geweld.

Het team hanteert samen met de andere scholen van het samenwer-
kingsverband WSNS de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermis-
handeling’. De meldcode beschrijft welke stappen een school moet 
doorlopen bij (een vermoeden van) kindermishandeling. De meldcode 
is een stappenplan waarin de handelingsmogelijkheden beschreven 
worden bij het signaleren en handelen van (vermoedens van) huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Het doel van een verplichte meldcode 
is dat sneller en adequater wordt ingegrepen. Door het consequent 
toepassen van de meldcode zal de vroegsignalering van huiselijk 
geweld en kindermishandeling verbeteren en worden minder kinderen 
geconfronteerd met geweld en mishandeling. De meldcode ligt ter 
inzage bij de directie.

Verwijsindex

In geval van een vermoeden van kindermishandeling zal de school 
doorgaans niet alleen de stappen van de meldcode zetten, maar daar-
naast ook moeten overwegen of een melding zou moeten worden 
gedaan in de verwijsindex risicojongeren (0-23 jaar). De Verwijsindex is 
een digitaal samenwerkingsinstrument met tot doel om professionals 
zoals leerkrachten, hulpverleners en begeleiders in heel Nederland die 
met hetzelfde kind te maken hebben met elkaar in contact te brengen 
als zij beiden risico’s signaleren met betrekking tot een onbedreigde 
ontwikkeling van de leerling. Doel daarvan is te komen tot een geza-
menlijke aanpak van de problematiek van de leerling en zijn gezin. De 
Verwijsindex is opgenomen in de wijziging van de Wet op de jeugd-
zorg en daarmee verplicht voor alle professionals in de jeugdketen.

Meldplicht en aangifteplicht bij seksuele intimidatie en geweld

Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een 
klacht van ouders/leerlingen zorgvuldig behandelen. Bij klachten van 
ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake 
is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, bestaat een 
meldplicht en een aangifteplicht. Om tot gerechtelijke vervolging te 
kunnen overgaan, is namelijk aangifte bij politie of justitie noodzake-
lijk. De aangifteplicht geldt voor het bevoegd gezag. Daarnaast is het 
personeel een meldplicht opgelegd. Alleen zo kan worden bewerk-
stelligd dat het bevoegd gezag daadwerkelijk kennis krijgt van een 
mogelijk strafbaar feit.

De aangifte- en meldplicht geldt bij een zedenmisdrijf, gepleegd door 
een medewerker van de onderwijsinstelling. Daaronder vallen niet 
alleen personeelsleden, maar ook personen die buiten dienstverband 
werkzaamheden
verrichten voor de school, zoals stagiairs, schoonmaakpersoneel, 
uitzendkrachten en vrijwilligers.

De meldplicht geldt voor alle personeelsleden. Ook contactpersonen 
en interne vertrouwenspersonen die binnen hun taakuitoefening infor-
matie krijgen over vermeende zedendelicten, hebben als personeels-
lid de verplichting om het bevoegd gezag onmiddellijk te informeren. 
Interne vertrouwenspersonen kunnen zich in dit geval niet op hun 
geheimhoudingsplicht beroepen.

• Stichting salomo 
• Leerplicht 
• Verlof 
• Vrijstelling van onderwijs
• Schorsing/verwijdering 
• Vervangingsprotocol salomo 
• Leerlingen met een ondersteuningsbe 
   hoefte 
• Samenwerkingsverband 
• Inzet externe deskundigen
• Overstapservices van PO naar VO
• Medicijnverstrekking
• Sponsorgelden
• Algemene aansprakelijkheid
• Klachtenregeling 
• Privacy bescherming
• Antipestprotocol
• Tegemoetkomingen minimuminkomens



48

Privacy bescherming

Om onze leerlingen onderwijs te kunnen geven hebben wij van 
iedere leerling en zijn of haar ouders een aantal persoonsgegevens 
nodig. Deze gegevens worden in ons leerling administratie systeem 
SchoolOAS vastgelegd. Uiteraard mag u van de school verwachten 
dat wij daar uiterst zorgvuldig mee omgaan en deze gegevens uit-
sluitend voor onderwijsdoeleinden gebruiken. In een aantal gevallen 
worden bepaalde, minimale persoonsgegevens ook uitgewisseld met 
derde partijen. Soms is dat een wettelijke verplichting. Zo wisselen we 
bijvoorbeeld leerlinggegevens uit met het ministerie, dat is nodig om 
bekostiging voor ons onderwijs te verkrijgen

In andere gevallen is het noodzakelijk voor goed onderwijs, bijvoor-
beeld voor het volgen en begeleiden van onze leerlingen. Er worden 
bijvoorbeeld gegevens uitgewisseld met educatieve uitgeverijen die 
digitaal lesmateriaal uitgeven waarvan wij op school gebruik maken, 
met inbegrip van de toetsen waarmee we de vorderingen van onze 
leerlingen kunnen volgen. Deze programma’s zijn beveiligd en toe-
gang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. 
Het is deze derde partijen niet toegestaan verzamelde gegevens voor 
andere doeleinden te gebruiken dan vooraf is afgestemd en vastge-
legd. Een register van de partijen met wie wij gegevens uitwisselen is 
op school ter inzage aanwezig. Voor ons is het uitgangspunt dat we 
alleen dan persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken als dat 
noodzakelijk is voor goed onderwijs en als het belang van onze leerlin-
gen ermee is gediend. En ook dat we niet méér gegevens uitwisselen 
dan strikt noodzakelijk is. Omdat privacy een gevoelig onderwerp is 
overlegt de schooldirectie zo nodig vooraf met de MR.

De PO-Raad, de vereniging van de scholen in het primair onderwijs, 
voert namens onze sector overleg met de leveranciers van digita-
le onderwijsmiddelen over gedragsregels, overeenkomsten en de 
mogelijkheden om persoonsgegevens te anonimiseren. Het helpt ons 
om met elk van de derde partijen die in ons register staan tot water-
dichte afspraken te komen over privacy bescherming. Een convenant 
“Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy” is afgesloten tussen diverse 
leveranciers en de PO-raad. Veruit de meeste uitgeverijen waarmee 
Salomo en/of onze school gegevens uitwisselt, zijn aangesloten bij dit 
convenant. Met deze partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten 
af gebaseerd op de model verwerkersovereenkomst behorend bij het 
convenant. Met partijen die niet zijn aangesloten, sluit Salomo verge-
lijkbare overeenkomsten af.

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties 
(denk bijvoorbeeld aan de bibliotheek of een drukkerij), dan vragen 
we u daar vooraf middels een antwoordformulier toestemming voor. 
Dat herhalen wij jaarlijks. Hetzelfde geldt voor het gebruik van foto’s 
en video-opnamen van leerlingen op bijvoorbeeld de website van 
onze school. Ouders hebben het recht om de gegevens van en over 
hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de 
informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen 
niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke 
gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw 
rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, of 
met de schooldirecteur.

Op onze school hebben we een privacyregelement. Hierin staat be-
schreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens, en wat de 
rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instem-
ming van de GMR
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Antipestprotocol 

Dit antipestprotocol heeft het volgende doel:
Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen 
zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspra-
ken zichtbaar te maken, kunnen kinderen en volwassenen, als er zich 
ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels 
en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, 
stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met plezier naar school 
te gaan. Leerkrachten, leerlingen, ouders en de medezeggenschaps-
raad onderschrijven gezamenlijk dit pestprotocol.

Wat is pesten?

Het is belangrijk pesten niet te verwarren met plagen. Plagen en/
of ruzie komt in een groep leerlingen dagelijks voor. Het behoort tot 
het natuurlijke gedrag van mensen en dus ook tot dat van kinderen. 
Plagen is een meer tijdelijk iets, is éénmalig in deze vorm, heeft geen 
structurele kenmerken, is situatie gebonden en niet op personen ge-
richt maar meer op gedragingen van personen. Plagen is ook weder-
zijds, het gaat over en weer en berokkent geen blijvende schade aan 
kinderen. Pestgedrag is gedrag dat zich structureel en systematisch 
herhaalt en gericht is op één of enkele specifieke personen. Het is 
pesten als een kind zich niet kan verweren en het gedrag als kwetsend 
wordt ervaren door het kind.

Het signaleren van pestgedrag

Als pesten zich voordoet, moeten leerkrachten, ouders en medeleer-
lingen dit kunnen signaleren. Een aantal signalen van pestgedrag kan 
zijn:
• Buitensluiten/isoleren
• Opmerkingen maken over kleding of uiterlijk
• Bezittingen afpakken
• Nooit de echte naam van een leerling gebruiken, maar een bijnaam
• Schelden of schreeuwen
• Opwachten of achterna gaan
• Bij kinderen die gepest worden kunnen gedragsveranderingen op  
   treden. Ouders en leerkrachten moeten hier alert op zijn.

Plan van aanpak

In de eerste plaats geldt het gezegde dat voorkomen beter is dan 
genezen. Een preventieve aanpak is dus van primair belang.

De preventieve aanpak van de school
• Een klimaat creëren waarbinnen pesten geen normaal gedrag is
• Met behulp van omgangsregels spreken we af hoe we ons ten op  
   zichte van elkaar gedragen
• We zien pesten als een serieus probleem
• Leerkrachten hebben vaardigheden opgedaan in het signaleren en   
   bestrijden van pestgedrag
• De Verbeelding ondersteunt haar leerkrachten met voldoende   
   lesmateriaal om pestgedrag tegen te gaan. Ouders worden ook   
   betrokken bij de uitvoering.
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Er zijn drie stelregels in de school:

Stelregel 1: Het inschakelen van de leerkracht wordt niet opgevat als 
klikken

Stelregel 2: Een medeleerling heeft de verantwoordelijkheid om het 
pestprobleem bij de leerkracht  te melden. Alle kinderen zijn immers 
verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep.

Stelregel 3: Samenwerken zonder bemoeienissen. School en gezin 
halen voordeel uit een goede samenwerking én communicatie. Dit 
neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar grenzen. Het 
is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat ouders naar school komen om 
eigenhandig het probleem voor hun kind p te komen lossen. Bij pro-
blemen van pesten zullen de directie en de leerkrachten hun verant-
woordelijkheid (moeten) nemen en indien nodig overleg voeren met 
de ouders van zowel het kind dat gepest wordt als het pestende kind. 
De inbreng van de ouders blijft beperkt tot het signaleren en aanrei-
ken van informatie, tot het geven van suggesties aan de leerkracht en 
tot het ondersteunen van de aanpak van de school.

De directe aanpak van de leerkracht 
Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten 
proberen zij en wij:

Stap 1: Er eerst zelf uit te komen

Stap 2: Op het moment dat één van de leerlingen er niet uitkomt (in 
feite het onderspit delft en verliezer wordt) heeft deze het recht en de 
plicht het probleem aan de leerkracht voor te leggen. Ook een kind 
dat zelf niet gepest wordt maar dit ziet gebeuren, heeft als plicht de 
leerkracht in te schakelen. Zie stelregel 1.

Stap 3: De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelde-
rend gesprek en probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te 
lossen en afspraken te maken.

Stap 4: Bij herhaaldelijk ruzie- en/of pestgedrag neemt de leerkracht 
duidelijk stelling en houdt een bestraffend gesprek met de leerlingen 
die ruzie maakt of pest. Er worden afspraken gemaakt met de pester 
over gedragsveranderingen. De naleving van deze afspraken komen 
aan het einde van de week in een kort gesprek aan de orde. De naam, 
de toedracht en een samenvatting van de gemaakt afspraken, worden 
in genoteerd in de klassenmap. Bij een derde melding in de klassen-
map worden de ouders op de hoogte gebracht van het ruzie en/of 
pestgedrag. Leerkrachten en ouders proberen in goed overleg samen 
te werken aan een bevredigende oplossing. De intern begeleider  
wordt op de hoogte gesteld van de situatie. Ook wordt de situatie 
gemeld tijdens de bouwvergadering zodat andere leerkrachten op de 
hoogte zijn. De overblijfcoördinator wordt indien noodzakelijk ook op 
de hoogte gesteld.
De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, 
indien nodig in overleg met de ouders en/of externe deskundigen. 
Externe deskundigen kunnen ingeschakeld worden na overleg met de 
intern begeleider van onze school.

Als het pesten in een extreme vorm blijkt voor te komen, wordt de 
directie ingeschakeld. Indien nodig wordt schorsing of verwijdering 
overwogen. 
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De omgangsregels die in alle groepen gelden 

De omgangsregels zijn terug te voeren op de regel “respectvol om
gaan met elkaar”. In De Verbeelding gelden voor alle betrokkenen de 
volgende omgangsregels:

Bijlagen bij pestprotocol

Begeleiding van de gepeste leerling:

Medeleven tonen, luisteren en vragen hoe en door wie er wordt 
gepest
Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor tijdens en 
na het pesten
Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil 
uitlokken . de leerling in laten zien dat je op een andere manier kunt 
reageren.
Zoeken en oefenen van een andere reactie (denk aan de Rots en 
Water principes)
Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest
Nagaan welke oplossing het kind zelf wil
Sterke kanten van de leerling benadrukken
Belonen als de leerling zich andere/beter opstelt
Praten met de ouders van de gepeste leerling. Er worden adviezen 
aan ouders gegeven.
Een peergroup vormen
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Begeleiding van de pester:
 
• Praten en inleven; zoeken naar de reden van het ruzie maken/pesten  
   (baas willen zijn, jaloezie, verveling, buitengesloten voelen)
• Laten zien wat het effect van zijn of haar gedrag is op de gepeste 
• Excuses laten aanbieden
• In laten zien welke sterke en leuke kanten de gepeste heeft
• Pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan die   
   regel.
• Het kind leren om niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen  
   (denk aan de Rots en water principes)
• Praten met de ouders van de pester. Elkaar informeren en overleg  
   gen
• Zo nodig zoeken van een sport of en club waar het kind kan ervaren  
   dat contact met andere kinderen wel leuk kan zijn
• Op initiatief van de ouders of van school hulp inschakelen zoals:   
   sociale vaardigheidstrainingen, JGZ, huisarts

• Oorzaken van pestgedrag kunnen zijn:
- een problematische thuissituatie
- voortdurend gevoel van buitengesloten voelen
- voortdurend in een niet passende rol gedrukt worden
- voortdurend met elkaar de competitie aan gaan
- voortdurende strijd om macht in de klas of in de buurt

Adviezen aan de ouders van onze school

Ouders van gepeste kinderen

Houdt de communicatie met uw kind open. Blijf in gesprek met uw 
kind. Onderscheid plagen en pesten. Probeer positief te blijven. En 
niet de nadruk te blijven leggen op het plaag- of pestgedrag. Als 
pesten niet op school gebeurt, maar op straat, probeert u contact op 
te nemen met de ouders van de pester(s) om het probleem bespreek-
baar te maken. Pesten op school kunt u het beste direct met de 
leerkracht bespreken. Door positieve stimulering kan het zelfrespect 
vergroot worden of weer terug komen Stimuleer uw kind tot het 
beoefenen van en sport. Steun uw kind in het idee dat er een einde 
aan het pesten komt.

Ouders van pesters

Neem het probleem van uw kind serieus. Raak niet in paniek. Elk 
kind loopt kans een pester te worden. Probeer achter de mogelijke 
oorzaak te komen. Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen 
aandoet. Besteed extra aandacht aan uw kind. Stimuleer uw kind tot 
het beoefenen van en sport. Corrigeer ongewenst gedrag en benoem 
het goede gedrag van uw kind. Maak uw kind duidelijk dat u achter 
de beslissing van school staat.

Aan alle ouders

Neem de ouders van het gepeste kind serieus. Stimuleer uw kind op 
een goede manier met andere kinderen om te gaan. Corrigeer uw 
kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag. Geef zelf ook 
het goede voorbeeld. Leer uw kind voor zichzelf op te komen. En 
leer uw kind voor anderen op te komen. Wanneer er op school iets is 
gebeurd en het is opgelost, kom er dan thuis niet op terug. Opgelost 
is opgelost! Denk er eens over na wat u zoal bespreekt aan tafel. 
Bedenkt u zich dan dat kinderen heel veel horen en opslaan!
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Eten en drinken op De Verbeelding

Gezonde voeding draagt bij aan het lichamelijk en geestelijk wel-
zijn van uw kind. Het is grotendeels aan u als ouder/verzorger wat 
u uw kind meegeeft naar school wat eten en drinken betreft. In de 
informatiebrief heeft u kunnen lezen welke voedingsmiddelen niet zijn 
toegestaan.

Uw kind brengt een groot gedeelte van de week op school door waar-
door dit een uitstekende plek is om aandacht te besteden aan goede 
voeding en gezonde eetgewoontes. Graag zouden wij dit samen met 
u als opvoeder nastreven.

Hieronder vindt u een aantal suggesties voor een gezond tussendoor-
tje:
• Alle soorten fruit maar bijvoorbeeld ook gedroogd fruit zoals abriko- 
   zen, rozijntjes en dadels.
• Groenten zoals radijsjes, tomaatjes, komkommer, paprika, wortel en   
   avocado.
• Noten:  bijvoorbeeld walnoten en cashewnoten.
• Een belegde cracker of (rijst)wafel met hartig beleg.
   Drinken: 
• Water is gezond en draagt bij aan een goede spijsvertering.
• Zuivel, zoals melk en karnemelk, is ook voedzaam.
  Wilt u uw kind iets lekkers meegeven in de broodtrommel bij de     
  lunch dan kunt u denken aan het volgende:
• Groente of fruit
• Een stukje kaas of een plakje worst
   We hopen dat u wilt meewerken aan ons streven de kinderen op     
   school gezonde en evenwichtige voeding te geven.
   Alvast heel erg bedankt hiervoor namens het team van De Verbeel-  
   ding.

Voor meer informatie over gezonde tussendoortjes kunt u terecht op 
de website van het Voedingscentrum: 
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-
eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.
aspx 

Tegemoetkomingen minimuminkomens

In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de kinderen uit de 
gezinnen die moeten rondkomen van een minimuminkomen.
De gemeente  Haarlem heeft daarom  regelingen getroffen om deze 
ouders financieel te ondersteunen zodat hun kinderen ook de kansen 
krijgen om zich te ontwikkelen én mee te doen.
 
Tegemoetkoming schoolkosten
- Voor kinderen op het basisonderwijs:                                  €100
- Voor kinderen op het middelbaar onderwijs:                       €200
- Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan:   €200 extra
 
Heeft u een HaarlemPas? Dan heeft u al een aanvraagformulier ont-
vangen en ingevuld. Heeft u géén HaarlemPas, lees de voorwaarden 
en vraag aan via  https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkos-
ten/
 
Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles
- Vergoeding huiswerkbegeleiding of bijles € 25 per lesuur tot € 100     
  per maand. Voor de aanvraag is een onderbouwing van de leraar,   
  docent of mentor nodig. Kijk voor de voorwaarden op https://www.  
  haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles/
 
Keuzebudget voor kinderen
- Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt ook   
  dit jaar € 50 extra. Ouders en kinderen kunnen samen kiezen hoe   
  zij dit geld willen besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, speelgoed of   
  een uitje naar een pretpark. Gezinnen die in aanmerking komen voor  
  de tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit extraatje automatisch   
  samen met de schoolkosten.
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