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Voorwoord 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Voor u ligt de schoolgids 2020-2021 van Openbare Basisschool Ypenburg.     
In deze schoolgids willen wij u graag informeren over de doelstellingen van de 
school, de organisatie van het onderwijs, de zorg voor de leerlingen en over 
allerlei praktische zaken voor het schooljaar 2020-2021. Deze schoolgids, met 
algemene informatie over onze school en ons onderwijs, is te lezen en te 
downloaden op onze website www.obsypenburg.nl . Hier vindt u ook de 
wekelijkse nieuwsbrief en ander nieuws van en over de school.  
Voor ouders belangrijke data voor het schooljaar 2020-2021 zijn opgenomen in 
onze schoolkalender, die iedere leerling op de eerste schooldag na de 
zomervakantie van ons mee naar huis zal krijgen.  
 
Voor de ouders en verzorgers, van wie de kinderen onze school nog niet 
bezoeken, maar die wel op zoek zijn naar een goede basisschool voor hun 
kinderen, bevat deze schoolgids niet alleen volop informatie, maar biedt deze 
gids hopelijk voldoende aanknopingspunten om een afspraak te maken voor een 
eerste kennismaking. U krijgt dan, samen met uw kinderen, een rondleiding in 
ons schoolgebouw. Rondleidingen worden op onze school verzorgd door 
leerlingen van onze leerlingenraad. Na de rondleiding gaat u in gesprek met de 
directeur.  
  
We hebben deze schoolgids met veel aandacht en zorg voor u samengesteld. 
Toch kan het best zijn dat u zaken mist of suggesties heeft voor verbeteringen, 
als onderwerpen of zaken onduidelijk zijn. Wij waarderen het bijzonder als u dat 
aan ons doorgeeft.  
 
Namens het team van OBS Ypenburg hopen we dat u deze schoolgids met veel 
plezier zult lezen en onze schoolkalender een plekje in uw huis geeft. Wij wensen  
u en uw kind(eren)  een heel fijn schooljaar 2020-2021 toe.  
 
Erna de Moedt 
Arjenne Veldkamp  
Directie   

http://www.obsypenburg.nl/
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Hoofdstuk 1 De School 

1.1 Waar staat de school 

Onze school staat in de wijk Ypenburg, een stuk grond met een rijke historie. Vanaf de 
Gouden Eeuw tot aan het einde van de negentiende eeuw was het als landgoed in gebruik ter 
ontspanning van de gegoede burgerij. Later, op 29 augustus 1936 werd het “sportvliegveld 
Ypenburg” in gebruik genomen. In de Tweede Wereldoorlog speelde het vliegveld een 
belangrijke rol. Nu is Ypenburg de naam voor een nieuwe woonwijk. Openbare Basisschool 
Ypenburg is vanaf april 1998 gevestigd in het voormalige Rijswijkse deel van Ypenburg. Sinds 
18 oktober 2004 hebben wij onze intrek genomen in ons prachtige gebouw op een 
schitterende locatie aan het Böttgerwater 21.  
Onze school staat in de wijk “Waterwijk”. In deze wijk zijn de meeste straten vernoemd naar 
in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde militairen. Op 10 mei 1940 werden de vliegvelden 
rondom Den Haag aangevallen door Duitse vliegtuigen. Rond 04.00 uur in de nacht werden de 
soldaten op Ypenburg gebombardeerd. Veel soldaten vluchtten, maar sommigen bleven op 
hun post. Wilhelm Böttger was commandant van een eenheid die de tegenaanval uitvoerde. 
Rechtop en met een sigaar in de mond voerde hij de soldaten aan totdat hij werd 
doodgeschoten. 

1.2 Garderegiment Grenadiers en Jagers 

Vanaf 10 mei 2010 is het oorlogsmonument van het 
Garderegiment Grenadiers en Jagers verplaatst naar het 
evenemententerrein aan het Böttgerwater, voor onze school. 
Vanaf deze datum hebben wij dit monument, als basisschool, 
officieel geadopteerd. Hierdoor is een nauwe samenwerking 
met het garderegiment tot stand gekomen. Adoptie,  door 
onze leerlingen “zorgen voor het monument”, draagt in sterke 
mate bij aan de normen en waarden ontwikkeling, actief 
burgerschap en het historisch besef van onze leerlingen. 
Jaarlijks spelen de leerlingen van onze school een actieve rol 
bij de ceremonie op 10 mei, ter herdenking van de 
slachtoffers, gevallen in de Tweede Wereldoorlog en nadien in 
oorlogsgebieden binnen en buiten Europa. Onze groep 7 
brengt ieder jaar, op uitnodiging van het Garderegiment 
Grenadiers en Jagers, een bezoek aan het Airborne museum in Oosterbeek en de Algemene 
Begraafplaats aldaar.   

1.3 Schoolgrootte 

Momenteel telt de school rond de 150 leerlingen die verdeeld zijn over 6 groepen.  
Het team bestaat uit één directeur, één adjunct directeur, leerkrachten, een vakleerkracht 
gymnastiek, een vakleerkracht Engels, een administratieve kracht en een conciërge. 

1.4 De openbare school 

Wij zijn een openbare school voor kinderen van 4 tot 12-13 jaar. Onze school maakt deel uit 
van stichting “De Haagse Scholen”, het bestuur van het openbaar primair onderwijs in Den 
Haag. Onze school staat open voor alle kinderen. Wij trachten een klimaat te scheppen waar 
iedereen verschillen in huidskleur, geloof, cultuur en geslacht respecteert en accepteert. De 
openbare school is de plaats bij uitstek, waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten. De 
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kinderen leren, spelen en ontwikkelen zich met respect voor elkaars leef- 
en zienswijze. De verscheidenheid van levensbeschouwelijke en 
maatschappelijke waarden draagt bij aan de algemene ontwikkeling van 
het kind. De openbare basisschool bereidt de kinderen bij uitstek voor op 
de toekomstige deelname aan de samenleving. 
In de week van 15 t/m 19 maart 2021 vindt de week van het openbaar 
onderwijs plaats. Onze school is niet alleen in die week open voor belangstellenden, maar wij 
zijn in principe het gehele jaar door geopend voor belangstellenden. Wij zijn altijd bereid om 
u te vertellen over onze school en ons onderwijs en u rond te leiden in ons schoolgebouw.  

1.5 Onze visie 

Wij brengen je naar een plek waar kinderen belangrijke basiskennis opdoen. Kennis van taal, 
rekenen, jezelf en de wereld. Een plek waar kinderen vaardigheden opdoen om met 
vertrouwen de toekomst tegemoet te treden. Een plek waar kinderen werken vanuit een 
veilige basisgroep, er daarnaast ruimte is om te ontmoeten en ontdekken wie je bent en wat 
je wilt worden. Hier komen kinderen, hun ouders en opvoeders, leerkrachten, coaches, 
pedagogisch medewerkers en experts bij elkaar en gaan samen voor de optimale ontwikkeling 
van het kind. Dit levert op ….. 
 
…dat een kind weet waar het goed in is en waar het zich verder in kan ontwikkelen. 
…dat een kind weet waar zijn/haar interesses liggen en volgt daarin zijn/haar  
   nieuwsgierigheid. 
…dat een kind weet waar uitdagingen liggen en hoe het deze aankan. 
…dat een kind inzicht heeft in hoe het leert. 
…dat een kind weet wie het is! 
 
Bij dit streven past een uitdagende leeromgeving waar spelen, leren, doen en ontmoeten 
hand in hand gaan. Een omgeving die zichtbaar maakt wat de leerlingen leren en bezighoudt. 
Waar structuur en routines ondersteunend zijn.  
We halen de buitenwereld naar binnen, we nemen deel in de buitenwereld en er is ruimte 
voor de eigen sociale wereld van kinderen. Kinderen leren om de verantwoordelijkheid te 
nemen voor zichzelf, maar ook binnen en buiten de leergemeenschap. Ons uitgangspunt is 
dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en dat je daardoor altijd leert. Dat leren op 
meerdere manieren tot stand komt. Leren doe je in een betekenisvolle gestructureerde les, 
leren doe je van elkaar, in een omgeving waar je kan ontdekken en toepassen. De 
professional is er om kinderen daarbij te ondersteunen, te laten reflecteren en uit te dagen 
een volgende stap te nemen. Bij alle professionals staat leren voorop. Met elkaar ontwikkelen  
zij vanuit die invalshoek leersituaties waar samenwerken, communiceren, creatief en kritisch 
denken en zelfregulatie onderdeel van zijn. Leersituaties die aansluiten bij de belevingswereld 
van het kind en kinderen laat nadenken over hoe de wereld van morgen eruit kan zien. 

1.6 Onze missie 

Een kind neemt eind groep 8 afscheid van een leergemeenschap waarin het de liefdevolle 
aandacht heeft gekregen van alle medewerkers. Waar een rijk aanbod voor taal, rekenen en 
het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden centraal stond. Het kind heeft geleerd zichzelf 
te sturen en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn ontwikkeling en omgeving. Het kind 
heeft vertrouwen opgebouwd in wat het kan en wie het is. Nieuwe kennis heeft het kind 
samen met anderen opgedaan, hierbij was ook ruimte voor het toepassen van de opgedane 
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kennis. Het kind is klaar voor het voortgezet onderwijs. Het kind voelt zich zeker en heeft de 
belangrijkste vaardigheden opgedaan om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.   
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1.7 De kernwaarden binnen onze leefgemeenschap 

 

 

 

 
 

Integriteit 

Geeft richting aan ons handelen. 
 

Positiviteit  

Denken vanuit mogelijkheden.  
 

Kwaliteit 

Vanuit hoge verwachtingen weet je het beste uit jezelf te halen, wij zijn hierin een 

voorbeeld. 

 

Autonomie 

Zelfsturing, reflectie, zelfkennis en zelfbewustzijn stimuleren wij en is ook terug te 

zien in ons eigen handelen. 
 

Verantwoordelijkheid 

Je draagt verantwoordelijkheid voor jezelf, voor elkaar en voor de omgeving. Wij 

laten zien hoe. 

 

Ontmoeten 

Wij creëren een plek waarbij je de ruimte krijgt om jezelf,  een ander en de wereld 

te leren kennen. Een plek waar theorie en praktijk, exploreren & verwondering hand 

in hand gaan. Samen leren spelen, werken en leven. Wij leren het kind hoe je dit 

samen doet. 
 

Betrokkenheid 

Ouders, leerlingen, leerlingen, leerkrachten, pedagogische medewerkers én experts 

zijn allen een onderdeel van een leergemeenschap, waaraan iedereen zijn bijdrage 

levert. 

 

TOEKOMSTGERICHT 
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1.8 Het pedagogisch klimaat in de school 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed omgaan met elkaar, in de klas, maar ook voor en 
na schooltijd. Wij willen graag open met alle betrokkenen omgaan. Het belangrijkst vinden wij 
het dat de kinderen zich thuis voelen op onze school. Wij willen dat uw kind veel leert en dat 
het iedere dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een dusdanige sfeer in de 
groepen, dat kinderen, ouders en leerkrachten er zich thuis voelen; de school moet voor 
iedereen een vertrouwde plek zijn die veiligheid biedt. 
Er zijn regels op school die er voor zorgen dat er ruimte en aandacht is voor ieder kind. 
Aandacht hebben voor elkaar, opkomen voor elkaar en elkaar helpen heeft alles te maken 
met normen en waarden. Steeds maken wij de kinderen bewust van het leven met elkaar en 
het accepteren en respecteren van elkaars verschillen. Iedereen is immers anders. Maak 
gebruik van je talenten, je capaciteiten maar houd altijd rekening met de ander.  
Onze schoolregels zijn: 

 Wij lopen en praten rustig in de school. 
 Als iemand zegt stop, dan houd je op. 
 Wij helpen elkaar. 
 Wij schelden en vloeken niet. 
 Wij pesten niet, wij hebben respect voor elkaar. 

Deze regels gelden voor zowel leerlingen, leerkrachten als 
ouders. 
 
Doelen waar wij ter bevordering van een goed pedagogisch klimaat aan werken zijn: 

 Leerlingen op OBS Ypenburg voelen zich welkom, veilig, gewaardeerd en weten waar 
ze aan toe zijn; 

 Leerlingen op OBS Ypenburg hebben geloof en plezier in eigen kunnen en leren hun 
eigen talenten kennen;  

 Leerlingen op OBS Ypenburg krijgen de ruimte, mogen kiezen en zijn mede-eigenaar 
van hun leerproces. 

In het schooljaar 2019-2020 hebben wij een nieuwe lesmethode, Kwink, ter bevordering van 
sociaal- emotioneel leren in gebruik genomen. Sociaal-emotioneel leren is  het 
ontwikkelingsproces waarmee kinderen fundamentele levensvaardigheden verwerven 
zodat zij zichzelf en hun vriendschappen effectief en moreel verantwoord kunnen 
vormgeven. Dat is belangrijk voor nu en later. Ook in het kader van burgerschap, 
sociale integratie en mediawijsheid. 

1.9 Privacy beleid 

U kunt er vanuit gaan dat wij op OBS Ypenburg zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van 
kinderen, ouders en medewerkers. De Haagse Scholen, waar wij deel van uitmaken, heeft het 
privacy beleid geformuleerd met als kernpunten: 

 We zijn transparant en communiceren actief naar alle betrokkenen, ouders, 
leerlingen, medewerkers en leveranciers en dienstverleners, over de wijze waarop 
met gegevens en informatie wordt omgegaan; 

 We zorgen voor een adequate technische beveiliging van gegevens en informatie; 
 We werken uitsluitend met erkende instrumenten op het gebied van beveiliging en 

afspraken; 
 We werken uitsluitend met gegevens en informatie die noodzakelijk zijn om het 

vooraf bepaalde doel te realiseren (gegevensminimalisatie).  
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Om alle rechten en plichten t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, maar 
vooral omdat we bij De Haagse Scholen privacy erg belangrijk vinden, is er een privacy 
reglement.  
Daarnaast zijn informatieve folders voor ouders en medewerkers opgesteld, met daarin onder 
meer de 5 gouden regels die iedereen moet weten over het omgaan met privacy gevoelige 
gegevens. Deze folders, alsmede het privacy reglement van De Haagse Scholen kunt u op 
school opvragen.  
Onze school maakt gebruik van online onderwijskundige applicaties. In deze applicaties 
worden persoonsgegevens verwerkt. De Haagse Scholen sluit 
met alle leveranciers een  bewerkersovereenkomst waarin 
rechten en plichten van de school (verantwoordelijke) en 
leverancier (bewerker) zijn geregeld. De Haagse Scholen 
maakt hierbij gebruik van de bewerkersovereenkomst van de 
PO-raad, welke deel uitmaakt van het PO-raad privacy 
convenant. Deze bewerkersovereenkomsten worden door De 
Haagse Scholen centraal afgesloten.  
 
Op onze school wordt gebruik gemaakt van beeld en 
filmmateriaal om te laten zien hoe leuk het onderwijs is. De 
Haagse Scholen heeft voor het gebruik van beeld- en filmmateriaal in de openbare ruimte een 
richtlijn opgesteld die ook door onze school wordt gehanteerd. Alhoewel wij met de meest 
mogelijke zorgvuldigheid omgaan met persoonsgegevens kan het voorkomen dat er gegevens 
verloren gaan of in onbevoegde handen terecht komen.  
Bij De Haagse Scholen is daarom (conform de wetgeving) een meldpunt datalekken ingericht. 
Vanuit dit meldpunt wordt de afhandeling van elk (mogelijk) data-lek gecoördineerd. Jaarlijks 
vragen wij alle ouders schriftelijk toestemming voor gebruik maken van beeldmateriaal van 
hun kind(eren).  

 
Door de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 
2018 zijn alle bestaande bewerkersovereenkomsten herzien. Het bestuur van De Haagse 
Scholen heeft een kwartiermaker aangesteld ten behoeve van de implementatie van de AVG. 
Speerpunten hierbij zijn de actualisatie van bestaand beleid en reglementen in relatie tot de 
AVG en het onderzoeken van risico’s met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy. Op 
de website van De Haagse Scholen http://www.dehaagsescholen.nl/privacy-statement vindt u 
het privacy statement met verdere informatie. 
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Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 

2.1 De organisatie van de school 
Onze school heeft op dit moment 6 groepen, één groep 1-2, één groep 3, één groep 4, één 
groep 5/6, één groep 6/7 en één groep 8. 
Hier wordt, binnen jaargroepenverband, de zelfstandigheid van de kinderen vergroot en leren 
de kinderen met elkaar samen te werken, oplossingen te vinden, voor elkaar te zorgen en 
elkaar te helpen. Bij ons op school werken 12 personeelsleden, ieder met een eigen taak.  
De directeur heeft, ondersteund door de adjunct directeur, de dagelijkse leiding van de 
school. De directie vormt samen de interne begeleider het managementteam van de school.  
De groepsleerkrachten hebben een eigen groep en bieden onderwijs aan de leerlingen. De 
interne begeleider (juf Renée) coördineert de leerlingenzorg op school. Zij bekijkt en 
onderzoekt welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben en bespreekt dit met 
leerkrachten en ouders. De vakleerkracht gymnastiek (meester Roger) geeft twee maal per 
week gymles aan de groepen 3 t/m 8. Daarnaast coördineert hij de naschoolse 
sportbeoefening voor de groepen 5 t/m 8. De administratieve kracht (juf Connie) houdt, in 
samenwerking met de conciërge (juf Belinda), de administratie bij en ondersteunt de directie 
in haar werkzaamheden. De conciërge ondersteunt en helpt daarnaast overal waar hulp nodig 
is.  

2.2 Lesstofinformatie 
Groepen 1 en 2 
Belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen is dat zij spelend leren. In groep 1-2 
gebeurt dit naar aanleiding van de thema’s van de methodiek “Speelplezier”. Binnen deze 
thema’s gebruiken wij verschillende  activiteiten die 
vooruit lopen op de ontwikkeling van de kinderen. 
De leerkracht begeleidt de kinderen naar de 
volgende stap in hun ontwikkeling. De leerkracht van 
groep 1-2 werkt  nauw samen met de pedagogisch 
medewerkers van peuteropvang Up. Zij werken ook 
met de methodiek “Speelplezier”, zodat de 
doorgaande lijn voor kinderen van Vliegende Vis naar onze basisschool gewaarborgd wordt. 
Door het aanbieden van “demonstratie- en pantomimespel” wordt het spel van de leerlingen 
in de hoeken op school bevorderd wat een positieve invloed heeft op de taalontwikkeling van 
de leerlingen. Het beschikken over een goede taalontwikkeling en het hebben van een grote 
woordenschat zijn essentieel voor goede onderwijskansen van ieder kind.  
 
Met de lesactiviteiten in groep 1-2 stimuleren wij:  
De zintuiglijke ontwikkeling: Het ontwikkelen van de zintuigen als kijken, horen, voelen, ruiken 
en proeven. 
De motorische ontwikkeling: Het leren beheersen en verfijnen van de lichaamsbeweging. 
De taalontwikkeling: Het aanleren van woorden en het leren gebruiken van deze woorden 
zodat een kind kan zeggen wat het bedoelt. Het ontwikkelen van een goed fonemisch 
bewustzijn*.  
Het voorbereidend rekenen en ruimtelijke oriëntatie: Het leren tellen, betekenis leren van 
getallen, meten, vanuit je eigen lichaam de ruimte leren verkennen en ontwikkelen van het 
tijdsbesef. 
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Sociale redzaamheid: Leren om samen te werken, rekening leren houden met elkaar en leren 
zelfstandig dingen kunnen oplossen. 
Het geheugen: Leren om dingen te onthouden. 
Creatieve vorming: Aanleren van diverse technieken zoals tekenen, verven, knippen. 
Muzikale vorming: Zingen, ritme, muziekinstrumenten en bewegen op muziek. 
Denkontwikkeling: Het leren nadenken en begrijpen van dingen. 
Engels: Twee maal per week wordt er in groep 1-2  twintig minuten Engelse les gegeven door 
de Engelse juf, Miss Madelien.  

 

In de groep 1-2 vindt ook de voorbereiding plaats op de vakken taal, schrijven en rekenen, 
zoals vertellen, luisteren, kleuren, vormen- en tijdsbesef. Daarnaast is er in deze groepen veel 
aandacht voor wereld oriënterende activiteiten. De kinderen maken kennis met en leren over 
allerlei zaken die te maken hebben met de wereld om hen heen.  

 

* Beschikken over een goed ontwikkeld fonemisch bewustzijn is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren lezen in 

groep 3. Als ouder kunt u hierin thuis een grote rol spelen. Boekjes uit de bibliotheek lenen en iedere dag voorlezen aan uw 
kind bevordert en stimuleert de taalontwikkeling van uw kind en vergroot de woordenschat. Ook in het schooljaar 2020-2021  
zal er in de groepen weer volop aandacht gegeven worden aan de ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn. Het werken met 
dit programma is structureel opgenomen in het curriculum/lesprogramma van groep 1-2. 

 
Groepen 3 en 4 

De leerlingen krijgen in groep 3  meer en meer les in aparte vakken 
terwijl de functieontwikkeling  
gewoon nog doorgaat. Leren lezen, aanleren van eenvoudige 
spellingregels en schrijven staan centraal  
in groep 3. Ook wordt er gestart met het “echte” rekenen. Erbij- en 
eraf sommen tot 20 en leren meten, wegen en klokkijken worden 
toegevoegd. Daarnaast wordt er op een projectmatige  
manier aandacht besteed aan wereld oriënterende onderwerpen 

en aanleren en ontwikkelen van vaardigheden als: burgerschap, samenwerken, 
communiceren,  karakterontwikkeling, creativiteit  
en kritisch denken. Een aantal keren per week krijgen de kinderen handenarbeid, tekenen, 
zingen, gym en andere activiteiten. In groep 3 gaan de leerlingen dit schooljaar starten met 
een nieuwe leesmethode voor aanvankelijk leesonderwijs, t.w.: Veilig Leren Lezen. Ook 
starten zij met een nieuwe versie van de schrijfmethode, Pennenstreken.  
 
In groep 4 gaat het leren lezen, spellen, begrijpend lezen, schrijven en 
rekenen gewoon door. Het leeswerk wordt moeilijker en het rekenen 
gaat nu tot 100. Ook leren ze in groep 4 de tafels van vermenigvuldiging 
en worden meten, wegen en klokkijken moeilijker. In deze groepen is er, 
net als in groep 3, ook veel aandacht voor wereld oriënterende vakken 
en aanleren en ontwikkelen van eerder genoemde vaardigheden. Een 
aantal keren per week krijgen de kinderen handenarbeid, tekenen, 
zingen, gym en andere activiteiten. In de groepen 3 en 4 wordt twee 
maal per week een half uur  Engelse les gegeven. Engels schrijven leren 
de leerlingen pas vanaf groep 6. In groep 4 starten de leerlingen dit schooljaar met een 
nieuwe methode voor taalonderwijs, nl Taalactief. 
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Engels: Twee maal per week wordt er in groep 3 en 4  een half uur Engelse les gegeven door de 
Engelse juf, Miss Madelien.  
 
Groepen 5 t/m 8 
Alles wat er in de groepen 1 t/m 4 is behandeld, wordt vanaf groep 5 
verder getraind, ontwikkeld en daadwerkelijk toegepast. Vanaf groep 5 
krijgen de leerlingen ook les in wereld oriënterende vakken zoals 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en verkeer. 
Daarnaast wordt in alle groepen, net als in de groepen 1 t/m 4 op een 

projectmatige wijze aandacht besteed aan wereld oriënterende vakken en het verder 
ontwikkelen van de vaardigheden  burgerschap, samenwerken, communiceren,  
karakterontwikkeling, creativiteit en kritisch denken. Dit gebeurt tijdens onze “workshops”, 
die voor alle leerlingen op dinsdag- en donderdagmiddag plaatsvinden. Vanaf groep 5 krijgen 
de leerlingen ook twee maal per week een half uur Engels. In de Engelse les wordt vanaf 
groep 6 zowel gesproken als geschreven. De groepen 6 t/m 8 hebben wekelijks twee lessen 
van 45  minuten Engelse les, die wordt gegeven door de Engelse juf Miss Madelien. 
 
Groepsoverstijgende workshops 
Ook in het schooljaar 2020-2021 bieden 
we  de workshops in de hele school in 
gemengde (heterogene) leeftijdsgroepen 
aan de leerlingen aan. Dit gebeurt het 
gehele schooljaar door op de dinsdag– en 
donderdagmiddagen. De combinaties van 
deze gemengde groepen bestaan uit 
leerlingen uit de groepen 1, 2 en 3, 
leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6 en vervolgens een combinatie van leerlingen uit de 
groepen 7 en 8.  
In de ochtenden krijgen alle leerlingen les in het basisaanbod in hun basisgroep. Dit zijn o.a. 
de lessen taal, rekenen, lezen, begrijpend lezen, spelling, Engels, studievaardigheden en 
sociaal-emotioneel leren etc. In de workshops worden de lessen muziek, techniek, 
handvaardigheid, programmeren, digitale geletterdheid, aardrijkskunde, geschiedenis en 
biologie etc. aangeboden. De workshops bestaan steeds uit een lessencyclus van 3 weken. 
Daarna worden de leerlingen ingedeeld bij een andere workshop. De leerlingen krijgen van 
ons de keuze om zelf te bepalen in welke volgorde ze de workshops volgen. Na 9 weken heeft 
iedere leerling steeds het volledig aanbod aan workshops gevolgd. Deze wijze van werken 
draagt eraan bij dat de samenhang tussen de verschillende vakgebieden wordt vergroot, 
waardoor de lessen voor de leerlingen meer “betekenisvol” worden. Daarnaast biedt het onze 
leerlingen steeds meer de gelegenheid om een stukje mede-eigenaarschap voor leren te 
ontwikkelen. Tijdens de workshops  worden de oudere leerlingen voor een deel en waar 
mogelijk in staat gesteld om eigen “onderzoeksvragen” uit te werken. Ook wordt steeds meer 
gebruik gemaakt van “presenteren” aan elkaar en “samen werken en samen leren ” van en 
met elkaar.  

Het maken van werkstukken 
Het maken van werkstukken is, door de snelle digitale ontwikkelingen, niet meer van deze 
tijd. Daarom werken we op onze school  met een leerlijn “presenteren”. In alle  groepen 
moeten leerlingen presentaties geven. Een deel van de presentaties wordt thuis voorbereid.
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De methodes en programma’s die wij momenteel op school gebruiken zijn de volgende: 
 

Methode vakgebied groepen 
Fonemisch bewustzijn 
Speelplezier 
Veilig leren lezen 
Estafette 
Wereld in getallen 
Wereld in getallen Snappet 
Nieuwsbegrip XL 
Taal actief 
Taal actief Snappet 
Taal op maat 
Leerlijnen spelling Snappet 
Pennenstreken 
Wijzer door de tijd/workshops 
Wijzer door de wereld/workshops 
Wijzer door de natuur/workshops 
I-pockets 
Our Discovery Island 
Zangexpress 
Kwink 
Blits 
 

voorbereidend lezen 
taal en rekenen 
aanvankelijk lezen 
technisch lezen 
rekenen 
rekenen 
begrijpend lezen 
taal 
taal 
spelling  
spelling 
schrijven 
geschiedenis 
aardrijkskunde 
natuuronderwijs 
Engels 
Engels 
muziek 
sociaal emotioneel leren 
studievaardigheden  

groep 1 en 2 
groep 1 en 2 
groep 3 
groep 4 t/m 8 
groep 3 en 4 
groep 5 t/m 8 
groep 4 t/m 8 
groep 4 
groep 5 t/m 8 
groep 4 
groep 5 t/m 8 
groep 3 t/m 8 
groep 5 t/m 8 
groep 5 t/m 8 
groep 5 t/m 8 
groep 1 t/m 3 
groep 4 t/m 8 
groep 1 t/m 8 
groep 1 t/m 8 
groep 5 t/m 8 

 
Alle leerlingen op onze school, vanaf groep 3, zijn verplicht om van thuis een etui aan te 
schaffen. Ook moeten alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 beschikken over een 
schoolagenda. De rest van de benodigde schoolspullen wordt  door de school geleverd.  

2.3 Bewegingsonderwijs 
Voor de groepen 1 en 2 vinden de bewegingslessen plaats in onze eigen speelzaal. Deze 
worden door de groepsleerkracht van groep 1-2 zelf gegeven. Voor deze leerlingen  is geen 
sportkleding toegestaan. Zij gymmen in hun ondergoed. Het is voor de kinderen handig dat zij 
op schooldagen makkelijke kleren en schoenen aan hebben, zodat zij zichzelf kunnen aan- en 
uitkleden.  

 
De groepen 3 t/m 8  krijgen twee maal per week gymles van de vakleerkracht gymnastiek 
(meester Roger). Deze gymlessen worden gegeven in de sporthal van het Piet Vinkcentrum. 
Voor de gymnastieklessen van de groepen 3 t/m 8 is sportkleding en schoeisel verplicht. De 
leerlingen van groep 5  krijgen één maal per week, op dinsdagochtend, schoolzwemmen in 
het Hofbad  in Ypenburg. Het streven is om alle leerlingen in groep 5 minimaal het A-diploma 
te laten behalen. Als leerlingen al in het bezit zijn van een diploma, gaan zij oefenen voor het 
volgende te behalen diploma.  
De zwemles voor groep 5 start op dinsdagochtend 8 september 2020. De zwemlessen zelf zijn 
gratis. Wel moeten ouders een eigen bijdrage van € 22,-- betalen voor het busvervoer. Dat 
geld dragen wij als school af aan de Gemeente Den Haag.  
Op onze school is deelname aan de gym- en zwemlessen een verplicht onderdeel. Alleen met 
een doktersverklaring kan vrijstelling voor deze programmaonderdelen verkregen worden.  
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Het rooster voor de gymlessen voor het schooljaar 2020-2021 is als volgt: 
woensdagochtend  : de groepen 3*, 4, 5-6, 6-7, 8** 
donderdagochtend  : de groepen 3*, 4, 5-6, 8, 6-7  
donderdagmiddag  : workshops beweging in de speelzaal op school 
*Op woensdag- en donderdagochtend moeten de leerlingen van groep 3 tussen 08.15 en 08.30 uur door hun ouders in het Piet 
Vinkcentrum gebracht worden. 
**Leerlingen van groep 8 gaan op woensdagochtend om 12.30 uur vanaf het Piet Vinkcentrum naar huis.  

2.4 Godsdienstonderwijs 
Op onze school wordt geen godsdienstonderwijs aangeboden. Alle wereldgodsdiensten 
worden in de bovenbouw via wereld oriëntatielessen in de groepen behandeld. 

2.5 Computeronderwijs en elektronische schoolborden 
Onze school beschikt over voldoende computers voor alle leerlingen waarop gebruik gemaakt 
kan worden van het internet via het WIFI-systeem van onze school.  Er zijn verschillende 
websites waarop kinderen kunnen oefenen met de leerstof. We beschikken over 
programmatuur waarmee kinderen de lesstof  kunnen oefenen en de computers worden 
ingezet tijdens de workshops. Daarnaast worden de computers gebruikt om de 

leervorderingen van de leerlingen bij te 
houden. De huidige hoeveelheid, op school 
aanwezige, laptops  en tablets stelt meerdere 
groepen tegelijkertijd in staat om met een 
gehele groep computeronderwijs te volgen. 
In iedere groep wordt tijd besteed aan  
mediawijsheid.  
In de groepen 5 t/m 8 wordt in het schooljaar 

2020-2021 voor taal, spelling, rekenen, automatiseren, woordenschat en de extra lessen 
begrijpend lezen gebruik gemaakt van Snappet. Snappet is een digitaal onderwijsplatform dat 
adaptief lesmateriaal aanbiedt, waardoor leerlingen zich de basisvakken sneller en op niveau 
eigen kunnen maken. Leerlingen werken hiervoor vaker op chromebooks en tablets van 
Snappet.  
 
Op onze school is in alle groepen een ActivPanel Touchscreen, een digitaal schoolbord,   
aanwezig. Het gebruik van deze borden geeft de leerkrachten extra mogelijkheden om het 
onderwijs aan de leerlingen te verrijken.  
Leerkrachten op onze school worden regelmatig geschoold in gebruik van digitale 
leermiddelen en in de vele extra mogelijkheden die inzet van ICT ons biedt ter ondersteuning 
van het leren van de leerlingen.  

2.6 Extra aanbod 
Plusklas 
Op onze school  hebben wij een bovenschoolse plusklas. Eén ochtend in de week neemt een 
geselecteerde groep leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 deel aan de projecten van de plusklas. 
De leerlingen worden geselecteerd volgens vastgestelde criteria, opgenomen in het 
beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid, door de Interne begeleider, de leerkracht en de 
directeur. Wij geven de plusklas vorm in samenwerking met Openbare Basisschool De 
Notenkraker. Leerlingen van OBS Ypenburg en OBS De Notenkraker werken en leren samen in 
de plusklas. Gedurende de eerste helft van het schooljaar 2020-2021 vinden de lessen van de 
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plusklas in het technieklokaal van OBS De Notenkraker plaats en gedurende de tweede helft 
van het schooljaar zullen zij in het technieklokaal van onze school plaatsvinden. De ouders van 
de deelnemende leerlingen verzorgen het vervoer van en naar de plusklassen.  
Voor het vervoer van en naar de plusklas zullen wij een financiële bijdrage van € 10,-- per 
leerling van de ouders vragen. De juf van de plusklas is juf Rinske.  
 
Weekendschool 
Op onze school bieden wij voor de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 de weekendschool aan. 
Ca. vijfentwintig zaterdagen per kalenderjaar komen de leerlingen van 09.30-12.00 uur naar 
school. In de weekendschool krijgen zij extra taallessen, rekenlessen en culturele activiteiten 
aangeboden. De weekendschool is een 
gezamenlijk initiatief van OBS Prinses Catharina 
Amalia, OBS De Notenkraker en OBS Ypenburg. De 
lessen vinden altijd  plaats in het gebouw van OBS 
Ypenburg. De weekendschool wordt 
gesubsidieerd door de Gemeente Den Haag. 
Deelname aan de weekendschool is gratis en 
vrijwillig, maar na inschrijving en plaatsing  is 
komen verplicht.  
Afhankelijk van de, door de gemeente Den Haag 
toegekende subsidie, zal de weekendschool in 
2021 wel of geen doorgang vinden.  
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Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 

3.1 Aanmelding 
Als u overweegt om uw kind op onze basisschool te plaatsen, nodigt de directie u uit voor een    
informatief gesprek. Wij geven u informatie over de school, beantwoorden uw vragen en 
leiden u rond in ons mooie schoolgebouw. De rondleiding door de school wordt verzorgd 
door leerlingen van de leerlingenraad. Als u na het  gesprek uw kind wilt laten inschrijven, 
vragen wij u om het  inschrijfformulier in te vullen.  
 
Om uw kind definitief te kunnen plaatsen als het al schoolgaand is, hebben wij het 
onderwijskundig rapport en het uitschrijfbewijs van de voorgaande school nodig. Dit 
onderwijskundig rapport geeft ons inzicht in de ontwikkeling van uw kind en stelt ons in staat 
te bepalen of en op welke wijze we de begeleiding en de ontwikkeling van uw kind het beste 
kunnen continueren. 
 
Kinderen die voor het eerst naar school gaan mogen 5 dagdelen (5 ochtenden of middagen) 
komen wennen vóór zij vier jaar zijn. De wendagen en de tijden worden in onderling overleg 
met u vastgesteld. Vanaf de dag dat uw kind vier jaar wordt, mag het elke dag naar school. 
Uw kind wordt leerplichtig wanneer het vijf jaar wordt.  
 
De aanmeldperiode voor jonge leerlingen is als volgt: 
Vanaf 1 oktober 2018 is de wijze waarop u uw kind kunt aanmelden op de basisschool 
veranderd. Dit hebben de gezamenlijke schoolbesturen in Den Haag met de gemeente Den 
Haag afgesproken. Deze verandering was nodig om te voldoen aan de Wet op het Primair 
Onderwijs. Ook komt de nieuwe procedure tegemoet aan de wensen van de ouders.  
De nieuwe wijze van aanmelden geldt voor alle kinderen die zijn geboren op of na 1 oktober 
2015. Woont u  niet in Den Haag, maar bijvoorbeeld in één der omliggende gemeenten als 
bijvoorbeeld Delft of Nootdorp, dan geldt de regeling niet voor uw kind. In dat geval kunt u 
rechtstreeks contact met ons opnemen om te kijken of er in de leeftijdsgroep van uw 
kind(eren) plaats is op onze school. De nieuwe aanmeldprocedure geldt voor kinderen t/m 4 
jaar.  
 
Indien u interesse heeft voor onze school zijn wij altijd bereid om u te ontvangen en u alles te 
vertellen over het onderwijs op onze school. Leerlingen van de leerlingenraad leiden u graag 
rond. In een gesprek vertellen we u dan wat wij belangrijk vinden op onze school, wat we 
graag willen bereiken met onze leerlingen, de wijze waarop wij ons onderwijs vormgeven en 
hoe we onze leerlingen verder helpen in hun ontwikkeling. 
 
Aanmelden 
Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt  u  ongeveer 2 maanden voordat uw kind drie 
jaar wordt van de gemeente Den Haag op uw woonadres toegestuurd. Met het 
aanmeldformulier kunt u zich aanmelden op onze school op het moment dat uw kind drie jaar 
wordt. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk. Woont u niet in Den Haag en 
kiest u voor onze school, dan kunt u het aanmeldformulier downloaden op de website 
www.scholenwijzer.denhaag.nl. Op onze school is voldoende plaats voor nieuwe kinderen die 
zich aanmelden. Als u uw kind wilt aanmelden, maakt u dan een afspraak met de directie van 
de school. Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we 6 

http://www.scholenwijzer.denhaag.nl/
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(+4) weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of wij voldoende extra ondersteuning aan 
uw kind kunnen bieden. Soms is die ondersteuning zo specifiek dat wij moeten aangeven dat 
wij die benodigde, specifieke  ondersteuning aan uw kind niet kunnen bieden. In dat geval 
helpen wij u met het vinden van een school die dat wel kan.  
 
Inschrijven 
Als u het inschrijfformulier op onze school heeft ondertekend, dan weet u dat uw kind, 
wanneer het vier jaar wordt, een plekje op onze school heeft.  
Meer informatie over aanmelden op de basisschool in Den Haag vindt u op de website 
www.scholenwijzer.denhaag.nl. 

3.2 Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen 
Het dagelijks werk van de leerlingen 
De leerkrachten volgen dagelijks de ontwikkelingen van uw kind. Zij doen dit door al het werk 
van de leerlingen te bekijken en te beoordelen. Hierbij worden zoveel mogelijk de richtlijnen 
van de leermethoden gevolgd. Tussentijds nemen de leerkrachten toetsen af om de 
ontwikkeling van de leerlingen zo goed mogelijk in de gaten te houden. Dit zijn toetsen die 
horen bij de, door ons gebruikte, methoden. Naast deze toetsen maken de leerlingen nog 
andere, landelijk genormeerde toetsen. Dat zijn vaak de toetsen van het Cito 
leerlingvolgsysteem. Peuterspeelzaal Up en groep 1-2 werken met het volgsysteem Kijk! 

 
Het leerlingvolgsysteem 
In januari (midden van het schooljaar ) en juni (eind van het schooljaar) maken de leerlingen 
van de groepen 3 t/m 7 voor rekenen, taal, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling een 
aantal Cito toetsen. Groep 8 maakt alleen nog de Cito midden toetsen van het 
leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden op veel basisscholen in Nederland afgenomen. Ze 
laten zien welk niveau de leerlingen hebben én of ze zich voldoende ontwikkelen. Naast deze 
toetsen worden er in verschillende groepen ook nog andere centrale toetsen  afgenomen te 
weten: 
 

 In groep 3 het derde groepsonderzoek (DGO)  
 In groep 5 de niet schoolse cognitieve capaciteitentest (NSCCT),  
 In groep 7 de Cito entreetoets  
 In groep 8 de Centrale eindtoets* 

 
Natuurlijk wordt u als ouder over deze laatste toetsen steeds schriftelijk door ons 
geïnformeerd. 
*Door de uitbraak van het Corona-virus in maart 2020 en de daaropvolgende sluiting van de school, wordt de Cito 

entreetoets éénmalig in september in groep 8 afgenomen 
 

Instructie op niveau 
Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen worden bij ons op school de 
lesinstructies voor de vakken lezen, rekenen en spelling op meerdere niveaus gegeven. 
Wij noemen dat instructie op A, B of C-niveau. Aan de hand van leerling-besprekingen en de 
uitslag van de toetsen van ons leerlingvolgsysteem worden de leerlingen voor de volgende 
periode in de A, B of C-instructiegroep geplaatst.   

http://www.scholenwijzer.denhaag.nl/
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De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften. 
Als uit de toetsen van het leerlingvolgsysteem blijkt dat uw kind leerproblemen heeft en/of 
als uit de beoordelingen van de leerkrachten blijkt dat uw kind gedrags- en/of sociaal 
emotionele problemen heeft, wordt dit besproken met de interne begeleider. Die onderzoekt 
met de leerkracht welke onderwijsbehoeften uw kind heeft en stelt dan samen met de 
leerkracht een handelingsplan op. Blijkt na evaluatie van dit plan dat de geboden hulp niet 
aanslaat dan wordt het kind aangemeld bij het M(ulti) D(isciplinair) O(verleg). Het is ook 
mogelijk dat leerlingen aangemeld worden bij het MDO zonder gebruik te hebben gemaakt 
van een handelingsplan. 

 
Het MDO op onze school bestaat uit de leerkracht, de interne begeleider, de 
onderwijsadviseur van het samenwerkingsverband passend onderwijs SPPOH, de directie, de 
schoolmaatschappelijk werker (indien nodig) en u, de ouder(s) van de leerling. Met elkaar 
bespreken we wat de juiste, te bieden hulp voor de leerling zal worden. Aanmelding bij het 
MDO gebeurt alleen met schriftelijke toestemming van u. Uit dit overleg kunnen diverse 
adviezen komen 
  

 een nieuw handelingsplan 
 een aanvraag voor nadere onderzoeken   
 het aanvragen van een “arrangement” bij het samenwerkingsverband SPPOH 
 het aanvragen van een T(oe) L(aatbaarheids) V(erklaring) bij SPPOH 

 
Het advies wordt altijd met u ouders besproken, waarna de vervolgstappen gezet worden. 
Naast de organisatie van MDO’s wordt ook deskundigheid vanuit ons schoolbestuur De 
Haagse Scholen ingezet ter ondersteuning en begeleiding van de leerlingenzorg op onze 
school. 
 
De wet Passend Onderwijs 
Passend onderwijs is de uitwerking van de wet die sinds 1 augustus 2014 van kracht is en die 
bepaalt dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn dat elke leerling die bij hen op school zit, of 
wordt aangemeld, een passende onderwijsplek krijgt. Dat kan op de eigen school zijn of op 
één van de andere scholen in het samenwerkingsverband.  

 
Indien de school waarop de leerling zit of aangemeld is het onderwijs kan verzorgen, en dat is 
in bijna 95% het geval, verandert er niets en merkt de leerling hier helemaal niets van. De 
school biedt basisondersteuning en de leerling heeft daar voldoende aan. Basisondersteuning 
is die ondersteuning die iedere school minimaal kan bieden. 

 

Het samenwerkingsverband SPPOH is een organisatie die de samenwerking tussen alle 
basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor speciaal basisonderwijs binnen 
een bepaald gebied organiseert. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband 
Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). 
 
Binnen ons samenwerkingsverband heeft een deel van de leerlingen niet genoeg aan 
basisondersteuning en is aangewezen op een vorm van extra ondersteuning. Vaak kan die 
extra ondersteuning gegeven worden op de school waar de leerling zit of wordt aangemeld. 
De school bepaalt in overleg met de ouders hoe die ondersteuning het beste kan worden 
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gegeven en vraagt daarvoor extra middelen, een arrangement, aan bij SPPOH. Soms is het 
niet haalbaar om de extraondersteuning op de eigen school te organiseren en wordt er voor 
de leerling een lesplaats in het speciaal (basis) onderwijs of op een andere basisschool 
georganiseerd.  
     

Hoe werkt de wet passend onderwijs: 
Door de invoering van de wet passend onderwijs heeft onze school zorgplicht. Voor het 
leveren van die zorgplicht werken de interne begeleider van de school, de adviseur van 
SPPOH en de schoolmaatschappelijk werker nauw met elkaar samen. De directeur is 
eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de zorgplicht.  
 

 Omdat iedere vorm van extra ondersteuning uniek is, spreken we in geval van deze 
extra ondersteuning van arrangementen. 

 De procedure om toegelaten te worden tot speciaal onderwijs of speciaal 
basisonderwijs   verloopt via SPPOH. 

 SPPOH probeert de zorg zoveel mogelijk in de leefomgeving van de leerling te 
organiseren. 

 Passend onderwijs gaat uit van handelingsgericht werken. Dat betekent concreet dat 
er meer gekeken gaat worden naar de mogelijkheden van de leerling dan naar de 
belemmeringen. 

 Het is de bedoeling dat ouders en school als partners samenwerken indien het gaat 
om zorg en/of extra ondersteuning rond een leerling. 

 Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel.  In dit profiel beschrijven wij 
welke ondersteuning wij onze leerlingen wel en niet kunnen bieden. Het 
schoolondersteuningsprofiel wordt iedere vier jaar aangepast. Een nieuw 
schoolondersteuningsprofiel wordt in de vergadering van de medezeggenschapsraad 
besproken en goedgekeurd. Het ondersteuningsprofiel van onze school is bij de 
directie in te zien. 

 
Voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs verwijzen wij u naar de 
volgende websites: www.sppoh.nl, www.passendonderwijs.nl en 
www.steunpuntpassendonderwijs.nl 

3.3 Rapportage naar de ouders 
Vanaf het moment dat uw kind vier jaar is en minimaal drie maanden bij ons op school zit, 
krijgt uw kind rapporten. De rapporten verschijnen twee maal per jaar. Op 7 oktober 2020 
starten we met een zogenaamd “startgesprek”. Hiervoor vullen zowel de leerlingen (van de 
groepen 6, 7 en 8), als u de ouder, als de leerkracht een gespreksformulier in. Deze 
formulieren worden tijdens het startgesprek met elkaar besproken. Het eerste schriftelijke 
rapport volgt op vrijdag 22 januari 2021 (groep 8),   vrijdag 5 februari 2021 (groepen 1 t/m 7) 
en het tweede op 2 juli 2021, vlak voor de zomervakantie. De besprekingen van deze 
rapporten  zijn respectievelijk op woensdag 27 januari 2021 (groep 8) ,  woensdag 10 februari 
2021 (groepen 1 t/m 7) en in de week van 05 t/m 09 juli 2021. De bespreking van dit laatste 
rapport is altijd facultatief. Het is de bedoeling dat de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 
altijd met hun ouders mee komen met de rapportgesprekken op school.   

 

Op woensdag 18 november 2020 is er een extra gesprek gepland voor de ouders van de 
leerlingen van groep 8. Tijdens dit gesprek zult u het voorlopig schooladvies voor het 

http://www.sppoh.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
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Voortgezet Onderwijs voor uw kind(eren) van ons ontvangen, zodat u vanaf dat moment 
gericht kunt zoeken naar een school voor Voortgezet Onderwijs passend bij het niveau van 
uw kind(eren). Ook worden tijdens dit gesprek de uitslag van de Cito entreetoets (afname 
eind september 2020) en de uitslag van de NIO (afname begin november 2020)  met u 
besproken. U wordt hiervoor te zijner tijd uitgenodigd via Mijn School Info. Tijdens de 
rapportbespreking van woensdag 27 januari 2021 zal u van ons het definitieve schooladvies 
ontvangen. Hiermee kunt u uw kind(eren) vanaf zaterdag 06 februari 2021 aanmelden op de 
school van Voortgezet Onderwijs van uw keuze.  
Voor alle gesprekken ontvangt u, via Mijn School Info, een uitnodiging om de vorderingen van 
uw kind(eren) in een tien minuten gesprek op school te komen bespreken. Het laatste 
rapport, aan het einde van het schooljaar, krijgen de kinderen zonder uitnodiging voor een 
gesprek mee naar huis. Bespreking van dit rapport is facultatief. Indien u, of de leerkracht dat 
wenst, is dat in de week van 05 t/m 09 juli 2021 mogelijk.  

 
Wanneer de leerkracht merkt dat iets niet lekker loopt of wanneer de ontwikkeling van uw 
kind dit vraagt, zal hij/zij niet wachten met u spreken tot de rapportbespreking, maar u 
daarvan al eerder op de hoogte stellen. Indien u vragen of problemen heeft waar u mee zit, 
kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht of de intern begeleider 
van de school. Indien u dit wenst, kunt u vanzelfsprekend inzage krijgen in de afgenomen 
onderzoeken en toetsresultaten van uw kind.  

 

De rapportavonden voor de groepen 1 t/m 5  zijn alleen voor ouders. Wij verwachten dan 
geen leerlingen op school. Gelieve thuis voor opvang te zorgen en de kinderen niet mee te 
nemen naar de rapportbespreking. In de groepen 6, 7 en 8 wordt wel verwacht dat de 
leerlingen meekomen naar de rapportbesprekingen. Ook worden de leerlingen van groep 8 
verwacht, samen met hun ouders,  op het gesprek van woensdag 18 november 2020. 
 
De diverse besprekingen zijn in het schooljaar 2020-2021 gepland op : 
Startgesprek groep 1 t/m 8   : woensdag 07 oktober 2020 
Voorlopig schooladviesgesprek groepen  8  : woensdag 18 november 2020 
Eerste schriftelijk rapport groep 8  : woensdag 27 januari 2021 
Eerste schriftelijke rapport groep 1-7     : woensdag 10 februari 2021 
Tweede schriftelijk rapport gr 1-8  : facultatief in de week van 05 t/m 09 juli 2021 

3.4 Rapportage naar andere scholen bij verhuizing 
Wanneer uw kind naar een andere school gaat worden de voortgang van de ontwikkeling en 
de resultaten van uw kind in een onderwijskundig rapport beschreven. Dit onderwijskundig 
rapport is vertrouwelijk en wordt aan de ouders meegegeven voor de nieuwe school of met 
toestemming van de ouders digitaal of per post opgestuurd naar de nieuwe school.  

3.5 De overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs 
Wij proberen de overgang naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
Ouders en verzorgers van de leerlingen van groep 8 krijgen op 18 november 2020 het 
voorlopig schooladvies voor hun kind. Daardoor kunnen ouders ‘gericht’ de open dagen 
bezoeken van het voortgezet onderwijs die in januari 2021 beginnen. Op 27 januari 2021 
krijgen zij het definitieve advies.  
De Centrale eindtoets 2021 wordt afgenomen op dinsdag, woensdag en donderdag  20, 21  
en 22 april 2021. Enkele weken na afname ontvangt de school de uitslag. De uitslag van de 
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Centrale eindtoets  is geen onderdeel meer van het schooladvies van de leerling. Het advies 
van de basisschool is bindend voor inschrijving in het voortgezet onderwijs. Wanneer de 
uitslag van de Centrale eindtoets hoger uitvalt dan die van het schooladvies van de leerling, 
moet de school het schooladvies “heroverwegen”. De school is niet verplicht om het 
schooladvies “bij te stellen”. Wanneer de uitslag van de Centrale eindtoets lager uitvalt dan 
het schooladvies, blijft het schooladvies ongewijzigd. 
In het schooljaar 2019-2020 heeft de Centrale Eindtoets niet plaats gevonden door de 
uitbraak van Covid-19 medio maart 2020 en het als gevolg hiervan sluiten van de scholen.   
De scholen voor voortgezet onderwijs sturen regelmatig de resultaten van uw kind aan ons 
door zodat wij, tot aan de diploma-uitreiking, op de hoogte blijven van de leerprestaties van 
onze oud-leerlingen.  
 
3.6 De uitstroomgegevens van het afgelopen schooljaar 2019-2020 
Na groep 8 stromen onze leerlingen uit naar het voortgezet onderwijs. In de grafiek hieronder 
kunt u lezen naar welke vormen van voortgezet onderwijs onze leerlingen na het schooljaar 
2019-2020 uitgestroomd zijn.  

 
            

 
 

Om de ouders van de leerlingen in groep 8 inzicht te geven in alle verschillende richtingen 
en (on)mogelijkheden van het Voortgezet Onderwijs, vindt er op de informatieavond van 21 
september 2020, na de informatieavond over de groep, een algemene informatieavond plaats 
over het voortgezet onderwijs. Deze avond wordt bij ons op school gehouden, maar verzorgd 
door medewerkers van de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in Ypenburg-
Leidschenveen.   
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Hoofdstuk 4 Het schoolteam 

4.1. De samenstelling van het team 

De samenstelling van het team voor het schooljaar 2020-2021 is als volgt: 
 

Groep/functie naam Werkzaam op 
directeur 
adjunct directeur 
groepsleerkracht 1-2 blauw 
groepsleerkracht 1-2 blauw 
groepsleerkracht 3 
groepsleerkracht 3 
groepsleerkracht 4 
groepsleerkracht 5-6 
groepsleerkracht 5-6 
groepsleerkracht 6-7 
groepsleerkracht 6-7 
groepsleerkracht 8 
groepsleerkracht 8 
intern begeleider 1-8 
vakleerkracht gymnastiek 
naschoolse sportcoördinatie 
administratie 
conciërge en administratie 
vrijwilliger 
extra ondersteuning 
extra ondersteuning 
extra ondersteuning 

Erna de Moedt 
Arjenne Veldkamp 
Peter Langeslag 
Anneke van Veen 
Anja van Dijk 
Cora Napper 
Suzanne van Gelder 
Arjenne Veldkamp 
Peter Langeslag 
Fanny Kainde 
Carola Lucassen 
Martine Korving 
Fanny Kainde 
Renée van Leeuwen 
Roger de Gier 
Roger de Gier 
Connie Wagenaar 
Belinda Steenwijk 
Marco Camphuijsen 
Fanny Kainde 
Arjenne Veldkamp 
Martine Korving  

ma-di-wo-do-vr 
ma-di-wo-do-vr 
ma- 
di-wo-do-vr 
ma-wo-do  
di-vr 
ma-di-wo-do-vr 
ma-di-wo-vr 
do  
ma-di 
wo-do-vr 
ma-di-wo 
do-vr 
di-wo-do 
wo-do 
wo-do 
ma 
ma-di-wo-do-vr 
ma-di-wo-do-vr 
wo 
do 
do 

 

4.2 Vervanging van de leerkrachten 
Zoals u inmiddels weet is  het lerarentekort, met name in de grote stad, momenteel heel erg 
voelbaar en zijn er meer vacatures dan er leerkrachten beschikbaar zijn. De gemeente Den 
Haag doet, samen met de gezamenlijke schoolbesturen, erg zijn best om het lerarentekort 
terug te dringen. Maar het blijft een probleem dat op korte termijn niet op te lossen is.  
 
Een groot deel van de leerkrachten werkt parttime. Wij proberen de organisatie zo op te 
zetten dat een groep kinderen maximaal twee vaste groepsleerkrachten per week heeft. 
Helaas zal dat in tijden van ziekte van leerkrachten en door de oplopende tekorten aan 
leerkrachten steeds vaker niet lukken. De leerkrachten die geen eigen groep hebben staan de 
andere groepsleerkrachten bij als extra hulp leerkracht, nemen waar mogelijk de groepen 
over als een groepsleerkracht verlof heeft en vervangen de groepsleerkracht indien mogelijk 
bij ziekte. Helaas zal het steeds vaker voorkomen dat een groep, bij afwezigheid van de 
leerkracht, volgens een vaste verdeling, verdeeld wordt over een aantal andere groepen. Bij 
ziekte van leerkrachten zullen wij steeds een beroep doen op de vervangingspool van ons 
schoolbestuur. Ook zal het steeds vaker voorkomen dat een groep leerlingen, wanneer geen 
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vervanging gevonden kan worden, één of meerdere dagen thuis komt te zitten en gebruik 
moet maken van thuisonderwijs.   

4.3 Scholing van de leerkrachten  
De ontwikkelingen in het onderwijs gaan snel. Een goede nascholing voor leerkrachten op 
diverse vakgebieden vinden wij dan ook van groot belang. Een aantal dagen per jaar 
organiseert de school een studiedag voor de leerkrachten. Op deze dag wordt een bepaald 
onderwerp uitgebreid besproken met deskundigen en worden de leerkrachten op de hoogte 
gebracht van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs. Naast teamcursussen nemen de 
leerkrachten ook deel aan individuele nascholingscursussen en/of opleidingen. 
De studiedagen zijn voor het schooljaar 2020-2021 gepland op: 
Maandag 14 september 2020, dinsdag 10 november 2020, maandag 01 februari 2021, 
donderdag 01 april 2021,  woensdag 12 mei 2021, vrijdag 02 juli 2021.  

 

In het kader van professionalisering van het personeel worden er soms video opnamen in de 
klas gemaakt. Dit doen we in het kader van School Video Interactie Begeleiding (SVIB) en/of 
didactisch coachen.  
SVIB is een methode om aan de hand van korte video opnamen van de klas te kijken naar de 
klassenorganisatie, de interactie in de groep en de didactiek van de leerkracht. Didactisch 
coachen is een professionaliseringstraject voor alle leerkrachten waarin de leerkrachten 
getraind worden in het “stellen van de juiste vragen” en het “geven van feedback”. 
Voor leerkrachten is deze professionalisering wezenlijk ter ondersteuning van hun 
onderwijskundige en pedagogische taken. 
Het spreekt voor zich dat de video opnamen alleen voor intern gebruik zijn. 
We werken met een protocol dat de privacy van u, uw kind en de leerkrachten waarborgt. 
Wanneer u er bezwaar tegen heeft dat uw kind in de klas wordt gefilmd, kunt u dit kenbaar 
maken bij de directie van de school. 

4.4 Stagiaires 
Wij bieden studenten van de Pedagogische 
Academie Basisonderwijs (PABO) van de Haagse 
Hogeschool de mogelijkheid om in de praktijk het 
vak van leraar basisonderwijs te leren. Daar 
steeds minder studenten de opleiding tot leraar 
basisonderwijs gaan volgen, neemt het aantal 
studenten drastisch af. Op dit moment zijn er 
voor het schooljaar 2020-2021  nog geen 
stagiaires op onze school ingedeeld. Wel zullen 
wij studenten weer de mogelijkheid bieden om 
stage te lopen op onze school.  Wanneer wij stagiaires hebben, vallen alle activiteiten van de 
stagiaires onder verantwoordelijkheid van de betreffende groepsleerkracht en de directie. De 
stagecoördinator en interne coach op onze school is juf Carola (groep 6-7). 
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Hoofdstuk 5 De ouders 

5.1 Het belang van ouderbetrokkenheid  
De leerlingen zijn op school onze, maar ook uw zorg en verantwoordelijkheid. Goed onderwijs 
is in het belang van leerlingen, ouders en leerkrachten. Daarom is  goede communicatie van 
belang. We gaan er vanuit dat u betrokken bent bij de school en dat u de school steunt in de 
ontwikkeling van uw kinderen. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op 
school, over algemene schoolzaken, maar ook over de resultaten van uw kind. Wij stellen het 
op prijs als u ons van belangrijke 
gebeurtenissen thuis op de hoogte 
houdt. Een goede samenwerking 
tussen school en thuis bevordert het 
welbevinden en daarmee de 
schoolresultaten van uw kind. Ook 
doen we als school een beroep op 
ouders om aan allerlei activiteiten deel 
te nemen en mee te helpen met de 
organisatie. Wij werken op school met een “samenwerkingsovereenkomst” tussen school en 
ouders. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt bij inschrijving van uw kind op onze school 
besproken en door zowel school als ouders ondertekend. Op school hebben wij een 
“ouderbeleidsplan”. Dit plan is in samenwerking met de medezeggenschapsraad tot stand 
gekomen. Het plan wordt ieder jaar geëvalueerd en aangepast. 

 

Bij onze schoolkalender gevoegd krijgt u, na de zomervakantie, de activiteitenlijst voor 
ouderparticipatie voor het schooljaar 2020-2021. Wij waarderen het zeer wanneer u ons 
ondersteunt bij het onderwijs aan de kinderen. Op deze lijst kunt u aangeven met welke 
activiteiten u de school wilt helpen. Wij verzoeken u deze lijst, zo spoedig mogelijk na de start 
van het nieuwe schooljaar, bij de groepsleerkracht van uw kind, in te leveren. Wanneer een 
activiteit plaats zal gaan vinden, nemen de betrokken leerkrachten dan contact met u op.  
Wij vinden de ondersteuning en inzet van ouders erg belangrijk, maar onder schooltijd is onze 
school alleen open voor die ouders die op dat moment daadwerkelijk voor de school aan het 
werk zijn. 

5.2 Informatievoorziening naar ouders 
Individueel contact met de leerkracht 
Als u of de leerkracht dat nodig vindt kan er door u of de leerkracht een afspraak gemaakt 
worden voor een gesprek. Deze afspraken kunnen bij voorkeur gemaakt worden na 14.45 uur 
of op woensdag na 11.45 voor de groepen 1 t/m 4 en na 12.30 uur voor de groepen 5 t/m 8. 

 
Informatiebijeenkomst 
Jaarlijks organiseren wij een informatiebijeenkomst aan het begin van het schooljaar. De 
eerste  informatiebijeenkomst voor de ouders is op maandag 21 september 2020 . Voor de 
ouders van de groep 1-2 is deze in de middag onder schooltijd  van 14.00-14.45 uur, voor de 
ouders van de groepen 3 t/m 7 van 18.30-19.30 uur en voor de ouders van de leerlingen van 
groep 8 van 18.30-20.30 uur. Alle leerlingen zijn bij de informatiebijeenkomsten aanwezig, 
uitgezonderd bij het tweede deel van de informatieavond van groep 8 over het Voortgezet 
Onderwijs. Deze is alleen voor ouders.  Tijdens deze bijeenkomst, die het karakter heeft van 
een kennismakingsbijeenkomst, krijgt u van uw kind(eren) uitleg over het werk van uw kind in 
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het komende schooljaar. Tevens krijgt u informatie mee over zaken die dit schooljaar 
belangrijk zijn. Via MijnSchoolInfo zult u over de informatiebijeenkomst na de zomervakantie 
nader worden geïnformeerd.  
Daarnaast kunnen informatiebijeenkomsten een meer algemeen  karakter hebben, dus niet 
specifiek over een groep. Deze bijeenkomsten staan niet in de jaarkalender gepland, maar 
worden ruim van te voren aangekondigd via MijnSchoolInfo én in de wekelijkse nieuwsbrief.  

 
De nieuwsbrief 
Elke vrijdag krijgt u van ons, via MijnSchoolInfo de nieuwsbrief in uw mailbox. Op deze wijze 
houden we wekelijks contact met u over actuele zaken die op school spelen.  De  nieuwsbrief 
is ook in te zien  en te downloaden van onze website www.obsypenburg.nl. 
 
MijnSchoolinfo (MSI) 
Voor een groot gedeelte communiceren wij met u via MijnSchoolInfo.  Dit is een applicatie die 
u ontvangt via uw smartphone en/of computer. Wanneer uw kind bij ons naar school gaat, 
krijgt u van ons inloggegevens om te koppelen met deze applicatie. Het merendeel van onze 
communicatie met u zal via deze applicatie verlopen. Alleen brieven met uitgebreide 
antwoordstrookjes zullen nog in de papieren versie verschijnen. Wanneer u de koppeling met 
de applicatie niet maakt, zult u veel informatie van school missen. Ook van uw kant uit is 
communicatie met de school via MSI mogelijk.  
Het is belangrijk dat u berichten en mailings dagelijks  leest in de applicatie. Veel ouders lezen 
de berichten via de ontvangen e-mail. Op deze wijze blijft veel informatie voor u verborgen, 
omdat er via de e-mail altijd slechts één bijlage bij de mail getoond wordt, terwijl berichten 
vaak meerdere bijlagen bevatten. Deze worden dan door u gemist. Leest u de berichten en 
mailings dus altijd in de applicatie.  
 

Website 
Ook onze website www.obsypenburg.nl  geeft u belangrijke informatie 
over de school. Ook deze schoolgids wordt geplaatst op de website en 
is vandaar te downloaden.  
Van leerlingen waarvan ouders dat aan ons hebben aangegeven, wordt 
geen beeldmateriaal op het internet geplaatst. 

 
Rapportbesprekingen 
Woensdag 07 oktober 2020  startgesprekken groepen 1-8 
Woensdag 18 november 2020 voorlopig adviesgesprek groep 8 inclusief bespreking van 
de uitslag 

van de Cito-entreetoets en de NIO 
Woensdag 27 januari 2021  rapportbespreking en definitief adviesgesprek groep 8  
Woensdag 10 februari 2021  rapportbespreking  groepen 1-7 
05 t/m 09 juli 2021   facultatieve rapportgesprekken groepen 1-7 

 

Op donderdag 01 juli 2021 gaat het overgangsrapport met de leerlingen mee naar huis. Vóór 
donderdag 01 juli 2021 neemt de leerkracht contact met u op wanneer uit de resultaten van 
uw kind blijkt dat dit nodig is. Bespreken van het overgangsrapport is niet verplicht. Deze 
besprekingen zijn facultatief. Wanneer u als ouder nog een gesprek met de leerkracht wenst 
over het overgangsrapport, dan kunt u dit na uitgifte van het rapport aan de betreffende 

http://www.obsypenburg.nl/
http://www.obsypenburg.nl/
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leerkracht kenbaar maken. Deze zal dan zo spoedig mogelijk een afspraak met u maken. Deze 
gesprekken vinden plaats na schooltijd in de week van 05 t/m 09 juli 2020.  

 

U bent als ouder verplicht om naar de rapportbespreking van uw kind te komen. Wanneer 
ouders niet, zonder berichtgeving,  op een rapportgesprek gekomen zijn, zal het rapport bij 
de eerstvolgende uitgifte niet aan het betreffende kind mee naar huis gegeven worden. U 
moet het als ouder dan zelf op school komen ophalen. Wij willen alle ouders van onze 
leerlingen minimaal twee maal per schooljaar spreken over de voortgang van de ontwikkeling 
van hun kind(eren).  
 
Het in- en uitgaan van de school in het schooljaar 2020-2021 
Ingaan van de school: Het bestaande inloopkwartier zoals wij dat voorheen hanteerden 
verdwijnt na de zomervakantie. Vanaf 31 augustus 2020 komen alle leerlingen tussen 08.25 
uur en 08.30 uur met hun ouders naar binnen. De deur van de school gaat dus pas om 08.25 
uur open. Ouders van de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 mogen met hun kinderen mee 
het lokaal in. Ouders van de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 brengen hun kinderen tot aan 
de deur van het lokaal. Om 08.30 uur gaat de bel, nemen de ouders afscheid en gaan de 
lessen beginnen. 
Uitgaan van de school: Ook het uitgaan van de school gaat per 31 augustus 2020 wijzigen. Om 
14.45 uur lopen de leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3 met de kinderen naar het plein 
voor de school. De ouders wachten op het plein voor de school. Wanneer de leerkracht de 
ouder ziet, stuurt  die het kind naar de ouder. De leerlingen van groep 8 verlaten de school 
om 14.45 uur ook via de voordeur, onder begeleiding van hun leerkracht. Leerlingen van de 
groepen 4, 5-6 en 6-7 verlaten de school via de zijdeuren die zich het dichtst bij hun lokalen 
bevinden.  
 
Het in- en uitgaan van de school wanneer de Coronamaatregelen gehandhaafd blijven  
Heel waarschijnlijk zijn na de zomervakantie de Coronamaatregelen van 1,5 m afstand 
houden tussen volwassenen nog onveranderd van kracht. Dat betekent dat wij op dat 
moment vanaf 31 augustus nog steeds geen grote aantallen ouders tegelijk toelaten in de 
school. Dit ter bescherming van kinderen, personeel en ouders. Daarom gelden bij het in- en 
uitgaan  van de school voorlopig de volgende regels: 
 
Ingaan van de school: De ouders van de leerlingen van groep 1-2, 3 en 8 mogen met hun 
kinderen het plein op en houden 1,5 m afstand van elkaar. Om 08.25 uur gaat de deur open 
en komen de leerkrachten naar buiten. Zij staan in de drie vakken naast de voordeur. U geeft 
uw kind af en neemt afstand achter de aangegeven lijn. De groep gaat om 08.30 uur met de 
leerkracht naar binnen. De lessen beginnen direct na binnenkomst. 
Ouders van de leerlingen van de groepen 4, 5-6 en 6-7 geven hun kind om 08.25 uur af op de 
speelplaats aan de zijkant van de school bij het hek. Ouders blijven buiten het hek. De 
leerkrachten komen om 08.25 uur naar buiten, verzamelen hun groep en gaan met de groep 
de school binnen. Alle lessen starten direct om 08.30 uur.  
Uitgaan van de school: Om 14.45 uur lopen de leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3 met de 
kinderen naar het plein voor de school. De ouders wachten op het plein voor de school. 
Wanneer de leerkracht de ouder ziet, stuurt  die het kind naar de ouder. De leerlingen van 
groep 8 verlaten de school om 14.45 uur ook via de voordeur, onder begeleiding van hun 
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leerkracht. Leerlingen van de groepen 4, 5-6 en 6-7 verlaten de school via de zijdeuren die 
zich het dichtst bij hun lokalen bevinden.  

5.3 De Medezeggenschapsraad 
U bent als ouder vertegenwoordigd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad 
(MR). De Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs bepaalt dat ouders en leerkrachten zitting 
hebben in de MR. Deze raad heeft het recht de directie en het schoolbestuur te adviseren 
over plannen die met het onderwijs te maken hebben. In een aantal gevallen zal de directie 
toestemming aan de MR moeten vragen, in een aantal gevallen heeft de MR adviesrecht. De 
vergaderingen van de MR zijn openbaar. De raad wordt eens per drie jaar gekozen uit en door 
de ouders en het team. Ouders en leerkrachten kiezen ieder hun eigen vertegenwoordigers. 
De raad bestaat op onze school uit drie vertegenwoordigers van de ouders en drie van de 
leraren.  Notulen van de bijeenkomsten van de MR worden op de website 
www.obsypenburg.nl geplaatst. Ieder schooljaar maakt de MR een jaarverslag van haar 
werkzaamheden. Dat jaarverslag bevat mede een verantwoording van de inkomsten en 
uitgaven van de ouderbijdragen en wordt jaarlijks per MijnSchoolInfo aan alle ouders 
toegestuurd.  
 
Lid van de medezeggenschapsraad zijn  
Annemarie Smakman, moeder van Nick in groep 6, geleding ouders  
Revelino Alladin, vader van Raeesa, Raya, Rasja en Rida in groep 8, 7, 4 en 2, geleding ouders  
Leen Temmerman, moeder van Manón en Noémi in groep 5 en 2, geleding ouders 
Fanny Kainde, leerkracht groep 6-7en 8, geleding personeel 
Anneke van Veen, leerkracht groep 1-2 blauw, geleding personeel  
Carola Lucassen, leerkracht groep 6-7, geleding personeel  
De zittingstermijn van de MR is steeds een periode van 3 jaar.  De huidige 
medezeggenschapsraad gaat in het schooljaar 2020-2021 het derde jaar van haar 
zittingstermijn in.  

 

De inspraak van ouders en personeel voor bovenschoolse aangelegenheden is sinds februari 
2006 geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Informatie over de 
GMR is te vinden op de website van De Haagse Scholen, onder “Medezeggenschap”.  
Informatie is te vinden op de website van De Haagse Scholen. www.dehaagsescholen.nl. 

5.4 De vrijwillige ouderbijdrage en betaling schoolreizen schooljaar 2020-2021 
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar 2020-2021  € 35,00 voor iedere 
leerling. Het geld is onder meer voor festiviteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, 
ouderbijeenkomsten, bezoek aan het Anne Frankhuis door groep 8, schoolhesjes, 
afscheidscadeau voor de leerlingen in groep 8 en (sport)activiteiten als bijvoorbeeld de 
Koningsspelen en versnaperingen tijdens de avond4daagse.  
 
De betaling voor de schoolreizen wordt voor dit schooljaar losgekoppeld van de betaling van 
de vrijwillige ouderbijdragen.  Voor de schoolreizen wordt voor het schooljaar 2020-2021 een 
bedrag van € 25,00 in rekening gebracht.  
 
Omdat in het schooljaar 2019-2020 de schoolreisjes door het uitbreken van Covid-19 niet zijn 
doorgegaan, wordt van alle ouders die in het schooljaar 2019-2020 de volledige 
ouderbijdrage van  €60,00 hebben betaald,   € 25,00 van het schoolreisje 2019-2020 

http://www.obsypenburg.nl/
http://www.dehaagsescholen.nl/
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doorgeschoven naar het schoolreisje voor het schooljaar 2020-2021. Voor deze ouders is het 
schoolreisje schooljaar 2020-2021 dus reeds betaald.  
 
De leerlingen van groep 8 gaan ieder schooljaar een week op schoolkamp. De kosten  van het 
schoolkamp voor groep 8 zijn dit schooljaar verhoogd naar € 150,-- per leerling. Van maandag 
01 februari t/m vrijdag 05 februari 2021 gaat groep 8 een week op kamp in het kamphuis van 
de gemeente Den Haag in Wilhelminaoord, Drenthe. Zij vertrekken op maandagochtend 01 
februari per bus richting Drenthe en zullen op vrijdag 05 
februari rond 14.00 uur weer op school terug zijn.  
 
Voor de betaling van de ouderbijdrage ontvangt u aan het 
begin van het schooljaar een brief. Deze brief bevat 
informatie over alle te maken kosten voor het schooljaar 
2020-2021 voor uw kind(eren). Ieder jaar wordt voor de 
besteding van de ouderbijdrage een begroting opgesteld. 
Die wordt goedgekeurd door de geleding ouders van de medezeggenschapsraad. In het najaar 
van  schooljaar  2020-2021 zult u, samen met het jaarverslag van de medezeggenschapsraad 
over schooljaar 2019-2020, van ons de begroting schooljaar 2020-2021 en het financieel 
jaarverslag over schooljaar 2019-2020 ontvangen.  
 
Ouders die in het bezit zijn van een Ooievaarspas, kunnen deze pas ’s ochtends tussen  08.15 
en 08.30 uur, op de administratie op school komen laten scannen. De school ontvangt dan 
van de gemeente Den Haag € 50,00 per kind, waarmee een deel van uw kosten voor uw kind 
voor het schooljaar 2020-2021 betaald is. Ieder schooljaar moet de Ooievaarspas voor iedere 
leerling weer opnieuw gescand worden. Ooievaarspassen zijn persoonlijk. Ieder lid binnen het 
gezin heeft een eigen Ooievaarspas. Wanneer u meerdere kinderen op onze school heeft, 
moet u alle passen laten scannen.  

5.5 Overblijfregeling 
De school biedt de leerlingen de mogelijkheid tot overblijven. Alle groepen lunchen van 
12.00-12.45 uur. Overblijven kan op vaste dagen het gehele jaar door, maar ook incidenteel.  
Incidenteel overblijven kost € 1,50 per keer.  
Voor vast overblijven worden de volgende jaartarieven in rekening gebracht: 
Voor 4 dagen € 140,-- 
Voor 3 dagen € 105,-- 
Voor 2 dagen €   70,-- 
Voor 1 dag     €   35,-- 
De kinderen lunchen tussen de middag in hun eigen klas en worden opgevangen onder 
toezicht van vaste overblijfmedewerkers. Bij goed weer spelen de kinderen op het 
schoolplein. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. In de koudere periode van het 
schooljaar krijgen de groepen 4 t/m 8 bij toerbeurt de keuze om binnen te blijven spelen. 
Indien uw kind behoort tot de groep vaste overblijvers ontvangt u van ons een brief over de 
betaling van het overblijven. De kosten voor incidenteel overblijven moeten op de ochtend 
van de dag zelf, vóór half negen, bij juf Belinda contant worden voldaan. 

 

De coördinatie van de tussenschoolse opvang is in handen van juf Belinda en meester Marco. 
Wanneer u vragen heeft over het overblijven, kunt u zich tot hen wenden. Natuurlijk kunt u 
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zich ook altijd wenden tot de groepsleerkracht of de directie van de school. De afhandeling 
van de  financiën van de tussen schoolse opvang zijn in handen van de school.  
Helaas komt het voor, dat betalingen voor overblijven niet (volledig) en/of niet tijdig gedaan 
worden. Op dat moment maken wij gebruik van de diensten van een incassobureau. De 
bedragen voor overblijven lopen voor sommige ouders dan soms onnodig hoog op. Daarom 
verzoeken we iedereen om op tijd te betalen. Wanneer u bij de betaling van het bedrag  
problemen ervaart, neem dan tijdig contact met ons op. Het is mogelijk om de 
overblijfbetaling, na afspraak, in (10 maandelijkse) termijnen te voldoen. Wanneer wij 
genoodzaakt zijn om een incassobureau in te schakelen als de betaling niet voldaan is, mag de 
betreffende leerling per direct geen gebruik meer maken van onze overblijffaciliteit. 

5.6 Schoolmelkregeling  
Per nieuwe schooljaar stopt de schoolmelkvoorziening via school. Wanneer u een 
abonnement heeft voor uw zoon/dochter, wordt dat vanuit Campina Melkunie opgezegd. U 
zult hier automatisch bericht van krijgen. Vanaf het schooljaar 2020-2021 moet iedereen het 
eigen drinken verzorgen tijdens het tussendoortje en met de lunch. Wij zijn voorstander van 
gezonde drankjes en hapjes. Blikjes en koolzuurhoudende drankjes zijn sowieso verboden op 
school. Dat geldt ook voor flesjes als AA-drank etc. Wij verzoeken u zoveel mogelijk “gezonde” 
hapjes en drankjes mee te geven naar school. Het is het gezondst voor kinderen om water te 
drinken. Kinderen van de midden- en bovenbouw mogen van ons een bidon op hun tafel om 
te vullen met water. Onbeperkt water drinken mag. Voor het nuttigen van andere drankjes is 
dat niet toegestaan.  

5.7 Klachtenprocedure 
Als u klachten heeft over de gang van zaken op school, vragen wij u dit zo snel mogelijk op 
school te bespreken met de betreffende groepsleerkracht of de directie. We waarderen het 
als u daar van te voren een afspraak over maakt, zodat de betreffende leerkracht of het 
betreffende directielid ook zeker tijd voor u heeft. Naast de groepsleerkracht en de directie is 
juf Carola (groepsleerkracht van groep 6-7) de vertrouwenspersoon op onze school, waar u 
ook vertrouwelijk een klacht en/of een probleem mee 
kunt bespreken. Zij kan u ook helpen met de afwikkeling 
van een klacht en indien nodig in overleg treden met ons 
schoolbestuur, zijnde Stichting De Haagse Scholen te Den 
Haag.    
Wanneer een ernstige klacht niet opgelost lijkt te worden,  
kan die voorgelegd worden aan een vertrouwenspersoon 
van ons schoolbestuur De Haagse Scholen. De centrale 
vertrouwenspersonen van ons schoolbestuur zijn:  

 

 mevrouw M. (Marion) Ferber (marion.ferber@ziggo.nl / 06.4661.1833) en  
 de heer A. (Albert) van der Zalm (info@albertvanderzalm.nl / 06.5199.3618) 

 
Per 1 januari 2009 is de secretariële ondersteuning van o.a. de Landelijke Klachtencommissie 
samengevoegd met die van een aantal andere klachten- en geschillenorganisaties. Met de 
oprichting van de Stichting Onderwijsgeschillen is er nu één loket voor het gehele 
onderwijsveld ontstaan.  Het adres van Onderwijsgeschillen luidt: Postbus 85191, 3508 AD 
Utrecht, Telefoon 030 – 280 95 90. 
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 5.8  Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
Per 1 juli 2013 is het verplicht voor alle instanties om een meldcode kindermishandeling en 
huiselijk geweld te hanteren. Ook onze school hanteert de wettelijk verplichte meldcode 
wanneer er sprake is van (een vermoeden) van kindermishandeling. Doel van de meldcode is 
om hulp en ondersteuning voor het gezin te realiseren. Om dit zorgvuldig te laten gebeuren, 
wordt er gebruik gemaakt van een stappenplan.  
Een van de verplichte stappen is het gesprek met het kind en de ouders. De school beslist  
zelf, naar aard en ernst, of zij melding doet bij Veilig Thuis of bij het Steunpunt Huiselijk 
geweld. Meer informatie hierover kunt u vinden op:  
www.nji.nl/publicaties/Meldcode_Huiselijk_Geweld_en_Kindermishandeling_PO.pdf. 
Naast de meldcode worden er, indien nodig, leerlingen geregistreerd in de “verwijsindex”  
(www.verwijsindexhaaglanden.nl). Dit is een landelijk computersysteem waarbij alle 
instellingen van Nederland zijn aangesloten. Hierbij kan de school registreren dat we zorgen 
hebben om een leerling, niet opgenomen wordt wat deze zorgen zijn. Als andere organisaties 
zich ook zorgen maken, ontstaat er een match en wordt er contact opgenomen met elkaar. 
De school stelt de ouders op de hoogte wanneer zij een melding doen. 

5.9  Schorsing en verwijdering van een leerling 

Onder bepaalde omstandigheden zal het incidenteel nodig zijn, dat een leerling enige tijd 
geschorst wordt, of dat een andere school voor de leerling gezocht wordt (verwijdering). 
Voordat wij overgaan tot schorsing en/of verwijdering van een leerling, treedt ons interne 
schoolprotocol, het kaartensysteem, in werking. Bij ernstig, terugkerend, ongewenst gedrag 
van een leerling krijgt de leerling een officiële waarschuwing. Wanneer extreem ongewenst 
gedrag zich weer voordoet, volgen achtereenvolgens respectievelijk een witte, een gele en 
daarna een rode kaart. Na het geven van een rode kaart wordt de leerling voor één of 
meerdere dagen van school geschorst. Na de rode kaart start het systeem opnieuw. Wanneer 
een tweede rode kaart uitgedeeld moet worden, zullen wij het traject tot verwijdering in gang 
zetten en op zoek gaan naar een andere school voor de leerling. Onacceptabel extreem 
gedrag van een leerling kan in incidentele gevallen ook direct tot een rode kaart en/of 
verwijdering van de school leiden.  
Voor schorsing en/of verwijdering van leerlingen volgen wij het protocol van ons 
schoolbestuur, t.w.: Protocol schorsing leerlingen van De Haagse Scholen, stichting voor 
primair en speciaal openbaar onderwijs 2014 en het Protocol verwijdering leerlingen van De 
Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014. 
Alle officiële waarschuwingen en afgiften van kaarten worden in het, digitale, leerlingdossier 
opgenomen, na ondertekening door ouders en directie van de school. 
Op onze school wordt gewerkt volgens een pestprotocol. Dat protocol is op school in te zien. 

5.10 ARBO en veiligheidsbeleid 
Ons schoolgebouw inventariseren wij jaarlijks op veiligheidsrisico’s. Ieder jaar vindt er een 
aanpassing op deze evaluatie plaats. Ook werken wij op onze school met een veiligheidsplan. 
Onderdeel van ons veiligheidsplan is ons pestprotocol. Dit protocol is goedgekeurd door de 
personeels- en oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Wanneer ons op school 
berichten van “pesten” bereiken, zullen wij daar dan ook direct, volgens ons protocol, op 
reageren. Ook worden bij ons op school in alle groepen lessen gegeven die sociale veiligheid 

http://www.verwijsindexhaaglanden.nl/
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en sociaal emotioneel leren bevorderen. Doel van deze lessen is de sociaal emotionele 
ontwikkeling en welbevinden van de leerlingen stimuleren. In het schooljaar 2020-2021 
hebben wij een nieuwe lesmethode voor sociaal-emotioneel 
leren “Kwink” in gebruik genomen. In alle groepen worden 
Kwink-lessen gegeven. Ons veiligheidsplan is op school bij de 
directie in te zien.  
 
In naleving op de Wet sociale veiligheid, nemen wij bij de 
leerlingen van onze groepen 7 en 8 jaarlijks een leerling 
tevredenheidsonderzoek af. Deze “sociale 
veiligheidsmonitor”, die afgenomen wordt door een extern 
bureau,  geeft aan hoe de leerlingen onze school waarderen. 
Het cijfer dat de leerlingen ons geven wordt vergeleken met 
een referentiegroep hoe “alle leerlingen in Nederland” hun 
school vinden.   
De afname van de sociale veiligheidsmeter vindt altijd in de periode maart-april van het 

schooljaar plaats. In verband met de uitbraak 
van Covid-19 is de verplichte afname dit 
schooljaar voor alle scholen in Nederland 
komen te vervallen. De volgende afname zal 
pas weer in het voorjaar van 2021 
plaatsvinden.  

5.11 Schoolverzekering. 
Door  Stichting De Haagse Scholen zijn alle 

kinderen, leraren, ouders en stagiaires die op school meehelpen in schoolverband verzekerd 
tegen wettelijke aansprakelijkheid. Voor de schoolreisjes en andere uitstapjes sluit de school 
een extra ongevallenverzekering af. 
De school is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of kapot gaan van dure spullen of ander duur 
speelgoed dat kinderen zelf van huis meenemen. Wij adviseren u dan ook om deze thuis te laten. 
Helaas komt het nog steeds voor dat dure, naar school meegenomen, spullen van leerlingen 
kwijt raken of kapot gaan. Wij kunnen ons hiervoor niet verzekeren en zullen steeds verwijzen 
naar bovenstaand advies. Nogmaals meenemen van dure spullen is volledig voor eigen risico! 
Voorkomen is beter dan genezen! Op school is het in de pauzes niet toegestaan om met 
waveboards, skateboards, rollerskates en stepjes e.d. te spelen. Space scooters, stepjes en 
fietsen moeten tijdens de schooltijden aan een slot, buiten de school, in de daar aanwezige 
fietsenrekken geplaatst worden. Zij mogen, in verband met een vrije doorgang in het gebouw,  
onder schooltijd niet binnen op de gangen of in de lokalen staan.  
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5.12 Schoolsponsoring  
In principe wordt ons onderwijs niet door bedrijven of instellingen gesponsord. In een enkel 
geval wordt voor een speciaal doel wel geld of een andere bijdrage aan bedrijven of 
instellingen gevraagd. Een voorbeeld hiervan is de inrichting 

van onze groene speelplaats. 
Inmiddels zijn alle 
speelobjecten geplaatst en is 
in het voorjaar  de laatste 
hand gelegd aan de beplanting 
op het plein, om het geheel 
echt een “groene” uitstraling 
te geven.   
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Hoofdstuk 6 De ontwikkeling van het onderwijs 

6.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs 
Onze school maakt deel uit van Stichting De Haagse Scholen. Onder ons schoolbestuur vallen 
de 52 scholen voor openbaar basisonderwijs van de gemeente Den Haag. 
De juiste benaming van ons bestuur is:  
De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 
Postbus 61454   
2506 AL Den Haag  
Tel: 070-3065200 
Bezoekadres: Johanna Westerdijkplein 1 -  2521 EN Den Haag 

 
Naast een aantal beleidsonderwerpen vanuit ons schoolbestuur, houdt iedere school zich 
specifiek met een aantal onderwerpen bezig ter verbetering van het onderwijs op de school. 
Onderwijskundig houden wij, op Openbare Basisschool Ypenburg, ons in het schooljaar 2020-
2021  bezig met de volgende onderwerpen: 

 Uitvoeren van de groeps-doorbroken workshops aan alle leerlingen; 
 Invoeren van de nieuwe leesmethode voor aanvankelijk leesonderwijs in groep 3; 
 Invoering van de nieuwe schrijfmethode Pennenstreken;  
 Invoeren van de nieuwe taalmethode Taalactief voor taalonderwijs in groep 4; 
 Borging van de invoering van Kwink, onze methode ter bevordering van sociaal 

emotioneel leren; 
 Versterken van ons basisaanbod rekenen, spelling en taal (Taalactief) met behulp 

van Snappet in de groepen 5 t/m 8; 
 Versterken van leerkrachtvaardigheden als: doelen stellen, vragen stellen en 

feedback geven; 
 Oriëntatie op andere schooltijden voor onze school. 

6.2 Waar werken wij dit schooljaar aan? 

Wij  werken er als team dagelijks hard aan om, als onderdeel van Stichting De Haagse Scholen, 
onderstaande beloften aan onze ouders en leerlingen waar te maken: 
 

 Wij kennen ieder kind 
 Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid 
 Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te  
       leven 
 Wij leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor   

         hun leerproces   
 Wij verbeteren de dialoog met ouders over de ontwikkeling van  

hun Kinderen 
 Wij onderzoeken en ontwikkelen onze kennis, houding en 

vaardigheden.  
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6.3 De leerlingenraad 
Op onze school hebben wij een leerlingenraad. In deze raad hebben jaarlijks acht leerlingen 
zitting uit de groepen 5 t/m 8. De leerlingen van de leerlingenraad komen ca. negen maal per 
schooljaar met de directie van de school in vergadering bijeen. In deze vergaderingen geven 
zij advies over allerlei onderwerpen. Ook worden onderwerpen  die de leerlingen aandragen 
in de vergaderingen besproken. Doel van de leerlingenraad is het creëren van “een school 
waar alle kinderen zich thuis voelen en het naar hun zin hebben”. Daarnaast organiseren zij 
ook activiteiten voor alle leerlingen van de school. Leerlingen in de leerlingenraad worden 
door hun klasgenoten gekozen. In iedere klas worden aan het begin van het schooljaar 
verkiezingen gehouden. Leerlingen hebben steeds zitting in de leerlingenraad voor een  
schooljaar. Zaken die in de vergaderingen van de leerlingenraad besproken worden zijn 

bijvoorbeeld: bestemming van de 
schoolreisjes, overblijven, pesten op 
school, buiten spelen, de Engelse lessen, 
organisatie van het Open podium, 
aanschaf van buitenspelmateriaal, 
adviezen geven inzake de inrichting van 
de groene speelplaats, verzorgen van de 
rondleidingen voor nieuwe ouders etc.  

6.4 Kwaliteitszorg 
Voortdurend zijn wij bezig met het verbeteren van de resultaten van ons onderwijs. De 
geplande verbeteringen beschrijven wij  in ons jaarplan, dat jaarlijks met de leden van de 
medezeggenschapsraad wordt besproken. Wij analyseren de opbrengsten van de leerlingen 
en passen waar nodig ons onderwijs aan of vervangen methoden voor nieuwe. De inspectie 
van het onderwijs controleert de scholen op naleving van de wet en op de kwaliteit van het 
geboden onderwijs.  
Ook De Haagse Scholen, ons schoolbestuur, controleert de kwaliteit van het onderwijs op de 
scholen. Dat doen zij door het afnemen van interne audits. Collega’s van andere scholen 
komen dan de kwaliteit van het onderwijs op onze school beoordelen. Op 26 november 2020 
vindt zo’n interne audit op onze school plaats.  
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Hoofdstuk 7 Regeling school- en vakantietijden 

7.1 Schooltijden 
Groepen 1 t/m 4: 
Maandag  08.30 - 12.00 uur  12.45-14.45 uur 
Dinsdag  08.30 - 12.00 uur  12.45-14.45 uur 
Woensdag  08.30 - 11.45 uur   vrij 
Donderdag  08.30 - 12.00 uur  12.45-14.45 uur 
Vrijdag   08.30 - 12.00 uur  12.45-14.45 uur 

 
Groepen 5 t/m 8: 
Maandag  08.30 - 12.00 uur  12.45-14.45 uur 
Dinsdag  08.30 - 12.00 uur  12.45-14.45 uur 
Woensdag   08.30 - 12.30 uur   vrij 
Donderdag  08.30 - 12.00 uur  12.45-14.45 uur 
Vrijdag   08.30 - 12.00 uur  12.45-14.45 uur 

 

In totaal over 8 schooljaren moeten leerlingen in het basisonderwijs in totaal 7520 lesuren 
maken. Dit totaal aantal uren houden wij ieder jaar nauwkeurig in de gaten.  
De kinderen in groep 1-2 werken elke dag een half uur langer dan zij dagelijks verplicht zijn en 
maken daardoor veel meer uren onderwijstijd dan de verplichte 7520 uur na 8 jaren 
basisonderwijs. Door deze extra onderwijstijd sparen de leerlingen van groep 1-2 jaarlijks voor 
4 extra vrije dagen, de zogenaamde “onderbouwvrije dagen voor groep 1-2”.  
Deze 4 dagen worden in de jaarkalender opgenomen. Voor het schooljaar 2020-2021 zijn de 
volgende onderbouwvrije dagen voor groep 1-2 gepland op:  
vrijdag 27 november 2020 
vrijdag 19 februari 2021 
vrijdag 26 maart 2021 
vrijdag 25 juni 2021 
 

Verder zijn alle kinderen vrij op:  
donderdagmiddag 17 december 2020 in verband met het Kerstdiner  
vrijdagmiddag 18 december 2020  in verband met de start van de Kerstvakantie 
vrijdagmiddag 16 juli 2021 in verband met de start van de zomervakantie 
De school sluit die dag (16 juli 2021) voor alle kinderen om 12.00 uur. We verwachten alle 
leerlingen op maandag 30 augustus 2021 weer op school. 

 

De studiedagen zijn voor dit schooljaar gepland op:  
maandag 14 september 2020  
dinsdag 10 november 2020  
maandag 01 februari 2021 
donderdag 01 april 2021 
woensdag 12 mei 2021 
vrijdag 02 juli 2021 
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7.2 Vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021 

Prinsjesdag 
15 september 2020 
Herfstvakantie 
19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020 
Kerstvakantie 
21 december 2020 t/m 01 januari 2021  
Voorjaarsvakantie 
22 februari 2021 t/m 26 februari 2021 
Paasvakantie 
02 april 2021  t/m 05 april 2021 
Meivakantie 
26 april 2021 t/m 07 mei 2021 
Pinkstervakantie 
24 mei 2021 
Zomervakantie 
19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021 

7.3 Verlofregelingen  
Verplichte deelname aan het onderwijs. 
Alle leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. De directeur 
kan, alleen op redenen van medische aard en/of  geloofs- of levensovertuiging een leerling 
vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Voor vrijstelling van 
onderwijsactiviteiten dient u, ruim van te voren, schriftelijk toestemming aan de directeur van 
de school te vragen. Formulieren voor vrijstelling van onderwijs (verlof) kunt u downloaden 
op de website van de school www.obsypenburg.nl. 

 

Leerplicht en schoolverzuim. 
Vanaf de dag dat uw kind vier jaar is mag het naar de basisschool. Het is dan nog niet 
leerplichtig. De leerplichtige leeftijd bereikt uw kind wanneer het vijf jaar wordt.  
Wanneer uw kind ziek is of om andere redenen de school niet kan bezoeken verwachten wij 
dat u dit zelf vóór half negen aan ons doorgeeft d.m.v. een telefoontje. Ziekmeldingen e.d.  
mogen niet per e-mail worden doorgeven, daar wij niet iedere ochtend bij de start van de 
school in de omstandigheid zijn, om de e-mail te openen. Wanneer wij geen bericht van 
afwezigheid van u hebben ontvangen en uw kind blijkt afwezig, dan zullen wij u op dezelfde 
dag nog proberen te bereiken over de afwezigheid van uw kind. Deze afspraak geldt ook voor 
nog niet leerplichtige leerlingen. Wij vernemen altijd van u waarom uw kind de school niet 
bezocht heeft. 

 

Wij hanteren de verzuimregels van het Ministerie van Onderwijs en van de Gemeente Den 
Haag. De regels omtrent schoolverzuim worden streng gecontroleerd. De gemeente heeft 
hiervoor leerplichtambtenaren aangesteld. Als u verlof  wilt voor uw kind dan kunt u hiervoor 
een apart verlofformulier krijgen bij de administratie van de school. Wanneer wij constateren 
dat uw, leerplichtige, kind ongeoorloofd de school heeft verzuimd, stellen wij de 
leerplichtambtenaar daarvan in kennis. Regelmatig komt het voor dat leerlingen te laat op 
school komen. Ook te laat komen valt onder “ongeoorloofd schoolverzuim”. Bij regelmatig te 
laat op school komen van uw kind(eren), zullen wij u uitnodigen voor een gesprek met de 
directie. Na 12 maal geregistreerd te laat komen, wordt de leerplichtambtenaar ook hiervan 

http://www.obsypenburg.nl/
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op de hoogte gesteld. Uw kind wordt als te laat geregistreerd, wanneer het na de schoolbel 
van 08.30 uur het klaslokaal binnen komt. 

 
Verlof in geval van gewichtige omstandigheden. 
Voor een aantal zaken mag uw kind van 
school weg blijven. Dat zijn de 
feestdagen die te maken hebben met 
geloofs- en/of levensovertuiging en de 
dagen waarop een belangrijke 
familiegebeurtenis valt, bijvoorbeeld een 
trouwerij of een uitvaart. Voor dit soort 
dagen zijn er echter wel regels.  
U kunt dan ook het beste even op school 
navragen of u uw kind thuis mag 
houden. Iedere aanvraag voor extra 
verlof moet, ruim voor de gebeurtenis, 
schriftelijk gebeuren. Na inleveren van 
de aanvraag wordt uw aanvraag in 
behandeling genomen. U zult hierna per MijnSchoolInfo van het besluit omtrent de 
verlofaanvraag geïnformeerd worden.  

 

Vakantieverlof. 
Extra vrij voor vakantie om buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan of om langer bij 
familie in het buitenland te kunnen blijven is niet mogelijk. Bij hoge uitzondering is er voor de 
ouders die door hun beroep geen vrij kunnen krijgen tijdens de schoolvakanties wel een extra 
mogelijkheid voor verlof, maar die mogelijkheid is aan strikte regels gebonden.  Deze ouders 
kunnen maximaal één keer per jaar voor ten hoogste tien dagen onder schooltijd vrij vragen 
voor hun kind(eren). Dit mag echter niet in de eerste twee weken aan het begin van een 
nieuw schooljaar en ook niet ieder schooljaar. U moet in dit geval een verklaring van uw 
werkgever overhandigen waarin staat dat u niet op enig ander moment in het schooljaar twee 
weken aaneengesloten met uw gezin op vakantie kunt. Een ouder die niet in loondienst is, 
moet kunnen aantonen dat het opnemen van twee weken vakantie in de zomer- of 
kerstvakantie niet mogelijk is, omdat de ouder juist dan het merendeel van het 
gezinsinkomen verdient. De aanvraag moet minimaal vier weken van te voren bij de 
schoolleiding worden ingediend. In alle andere gevallen worden aanvragen voor extra 
vakantieverlof niet goedgekeurd.  
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Hoofdstuk 8 Gezondheid 

8.1 Jeugdarts 
Vanaf het moment dat uw kind naar de basisschool gaat, gaat het deelnemen aan het 
onderzoeksprogramma van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).  
De jeugdgezondheidszorg 4-19 neemt de zorg van het consultatiebureau over wanneer uw 
kind 4 jaar is geworden. De JGZ nodigt u en uw kind uit voor een onderzoek en gesprek op de 
leeftijd van ongeveer 5,5 jaar en in het jaar dat uw kind 10 jaar wordt. In overleg met u 
worden bevindingen van het onderzoek zo nodig met de school besproken. Zowel ouders als 
school kunnen een extra onderzoek aanvragen bij de JGZ. Ook verzorgt de JGZ de vaccinaties 
op 9-jarige leeftijd (DMT-BMR) en voor meisjes op 
12-jarige leeftijd (HPV).  
De JGZ kan de school informeren over de dag en 
het tijdstip van een uitnodiging. Wanneer u hier 
bezwaar tegen heeft, kunt u dat kenbaar maken 
bij de JGZ. Het Centrum voor Jeugd en gezin in 
Ypenburg is gehuisvest aan de Laan van 
Hoornwijck 152.  

8.2 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD Haaglanden) 
Onze school handelt in gevallen van ziekte volgens het protocol van de Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst (GGD Haaglanden). De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de 
gezondheid en bestrijdt infectieziekten. Wij schakelen de GGD in bij vragen over ziektes. Ook 
is de school verplicht een aantal besmettelijke aandoeningen te melden bij de GGD. Wanneer 
uw kind een besmettelijke aandoening of ziekte heeft dient u dit direct aan de school te 
melden. Indien nodig kunnen er maatregelen worden genomen. In een aantal gevallen mag 
uw kind de school wegens besmettingsgevaar niet bezoeken. 

8.3 Hoofdluis 
Het is een niet uit te roeien probleem: hoofdluis. Hoofdluizen houden vooral van schone  
hoofden dus schaamt u zich niet als u bij uw kind hoofdluis constateert. Geef het wel direct 
aan ons door, zodat wij meteen een ‘luizencontrole’ in de klas kunnen doen. Na alle vakanties 
worden alle kinderen op school gecontroleerd. Zijn bij uw kind luizen of neten gevonden, dan 
moet u uw kind direct van school halen en behandelen met speciale shampoo of lotion en 
met een stofkam. Na de behandeling mag uw kind weer naar school komen, mits het vrij is 
van luizen en de neten dood zijn. Op school moeten alle kinderen een zogenaamde luizenzak 
aanschaffen. Deze zak moet door alle kinderen worden gebruikt. De luizenzakken zijn 
eigendom van de kinderen en gaan steeds mee naar de volgende groep. De luizenzakken zijn 
via school te verkrijgen. (€ 2,50) Na iedere schoolvakantie vindt er op school een 
luizencontrole plaats. De eerstvolgende controle vindt plaats op woensdag 09 september 
2020. Op dit moment zijn wij voor het nieuwe schooljaar voor iedere groep op zoek naar 
ouders die bereid zijn om, na iedere vakantie, ons een paar uurtjes te helpen met luizen 
pluizen. Bent u dat, dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht  van uw zoon/dochter. Luizen 
pluizen vindt in principe iedere woensdag na een vakantie plaats.  
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8.4 Snoep verstandig ………. 
Het vorig schooljaar  hebben wij wederom mee kunnen doen met het groente en fruitproject 
van de Europese Unie. Een initiatief dat wij zeer toejuichen, maar waarvoor  we als school 
ingeloot moeten worden.  
Jaarlijks geven wij ons op voor deelname aan het programma. Aangezien groente en fruit eten 
erg belangrijk is voor de gezondheid van kinderen, willen wij u vragen om dit regelmatig met 
uw kind mee naar school te geven als tussendoortje. Steeds vaker zien wij kinderen op school 
die zeer ongezonde tussendoortjes meebrengen van thuis, die heel erg veel suiker bevatten. 
Ook merken wij dat we steeds meer kinderen hebben op school die te zwaar zijn voor hun 
leeftijd. Vaak hebben kinderen meerdere tussendoortjes voor de ochtend bij zich. Dit is 
onnodig. Wij vragen u met klem om uw kind slechts één gezond tussendoortje mee te geven 
voor de ochtend en een gezonde lunch voor tussen de middag.   
 
Ook in het schooljaar 2020-2021 hopen wij weer ingeloot te worden 
voor deelname aan het EU-programma schoolgruit. Voor uitdelen bij 
verjaardagen van kinderen vragen wij u, ook als traktatie voor 
leerlingen en leerkrachten, te zorgen voor een gezonde traktatie. Op 
schooldagen is het niet toegestaan dat kinderen snoep, zoutjes en 
chips e.d. meenemen. Dat geldt ook voor traktaties voor verjaardagen. 
Ongezonde traktaties worden niet meer op school genuttigd, maar 
met de leerlingen aan het einde van de schooldag mee naar huis 
gegeven. U kunt dan zelf beslissen of uw kind de traktatie opeet of 
niet.   
Wij hopen dat u, in verband met de gezondheid van uw eigen kind(eren), hieraan zult mee 
werken. Tevens is het op school niet toegestaan om koolzuurhoudende drankjes en blikjes 
frisdrank te nuttigen. Dat geldt ook tijdens  het overblijven. Tijdens overblijven mag ook niet 
gesnoept worden. Geeft u uw kind voor het overblijven dan ook geen snoep mee naar school.   
  

8.5 Schoolmaatschappelijk werk  
Onze school heeft voor het schooljaar 2020-2021 wederom een aantal uren 
schoolmaatschappelijk werk (SMW) ter beschikking. U kunt bij de schoolmaatschappelijk 
werker terecht voor vragen of problemen op het gebied van opvoeding en problemen binnen 
het gezin, maar ook bij psychische problemen, seksueel misbruik, mishandeling, verslaving, 
problemen met instanties, problemen rondom discriminatie, problemen met het werk, 
financiën en huisvesting. De schoolmaatschappelijk werker kan u begeleiden en 
ondersteunen bij het werken aan een oplossing en kan bemiddelen als dat nodig is of 
verwijzen naar de juiste instantie. Bovendien heeft hij geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat 
de gesprekken die u heeft vertrouwelijk zijn. Zonder uw toestemming wordt er geen 
informatie aan derden verstrekt. De schoolmaatschappelijk werker neemt ook deel aan ons 
(M)ulti (D)isciplinaire (O)verleg , waarin leerlingen besproken worden die extra aandacht en 
zorg nodig hebben. Onze schoolmaatschappelijk werker is Dhr. Sander Kooijman. In de 
meeste gevallen is hij op maandagochtend op school aanwezig. U kunt hem dan bereiken op 
het reguliere telefoonnummer van de school (070-3906564). 
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Hoofdstuk 9 De brede school  

9.1 Samenwerking UP 

Onze school werkt nauw samen met de Stichting Rijswijkse 
Kinderopvang (Up), die voor onze school de peuteropvang (Voor- en 
Vroegschoolse Educatie)  en voor- en naschoolse opvang verzorgt. 
Daarnaast zijn er steeds meer activiteiten die wij gezamenlijk 
aanpakken. Goede voorbeelden hiervan zijn: de warme overdracht 
van leerlingen, een doorgaande lijn in aanpak,  gebruik van het 
programma Speelplezier, gezamenlijke studiemomenten, het  
observatieprogramma Kijk etc. etc.  

9.2 Brede school/Haagse Voorschool  
In samenwerking met de SRK Up vormen wij een Brede school. Ook vormen wij samen met 
Up een Haagse Voorschool. Een Haagse Voorschool is een verregaande samenwerking tussen 
peuterspeelzaal en basisschool, gesubsidieerd door de gemeente Den Haag. In de voorschool, 
peuterspeelzaal, en  groep 1 en 2 van onze basisschool, de vroegschool, wordt met dezelfde 
onderwijsmethodiek (Speelplezier) gewerkt, in een doorgaande leerlijn.  
 

De eerste stap naar de basisschool  
Peuteropvang Up verzorgt de peuteropvang voor kinderen vanaf 2,5 jaar. In de peuteropvang 
wordt een speels programma aan uw peuter aangeboden als voorbereiding op de basisschool. 
Uw peuter in de voorschool komt verplicht altijd vier keer vier uur per week. Alleen dan plukt 
uw kind de vruchten van het voorschoolprogramma. Medewerkers van OBS Ypenburg en Up 
werken hierin nauw samen. 

Leuk en leerzaam  
Het programma heeft een vast dagritme met veel aandacht voor taal, rekenen, sociale 
vaardigheden  en de lichamelijke en creatieve ontwikkeling van uw kind. Zo leert uw kind 
spelenderwijs allerlei vaardigheden die belangrijk zijn voor als het naar de basisschool gaat. 
De pedagogisch medewerkers hebben alle aandacht voor uw kind en zijn speciaal opgeleid. 

En dan naar de basisschool 
In groep 1-2 van OBS Ypenburg loopt het voorschoolprogramma vanuit peuteropvang Up 
gewoon door. Maar natuurlijk wel weer een stap verder met het leren van alle vaardigheden. 
De ervaringen van ouders zijn positief. Wanneer uw kind met 4 jaar doorstroomt naar OBS 
Ypenburg kan het volledig van het aangeboden voorschoolprogramma profiteren. 

Samen met ouder: Leuk en noodzakelijk 
Uw betrokkenheid als ouder bij de voorschool van uw kind is belangrijk: 

 De pedagogisch medewerkers bespreken regelmatig met u de vooruitgang van uw 
kind. 

 Uw aanwezigheid is gewenst bij de wekelijkse themabijeenkomst. 
 U bent verplicht regelmatig een dagdeel aanwezig om samen met uw kind een 

activiteit te doen.  
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Zo kunt u ook thuis meehelpen aan de ontwikkeling van uw kind. 
Net als straks op de basisschool zijn de aanwezigheid van uw kind en uw betrokkenheid 
belangrijk voor de toekomst van uw kind. Dit zijn ook voorwaarden voor de subsidie die we 
van de gemeente Den Haag ontvangen.  Ouders die zich niet houden aan onze afspraken, 
komen niet in aanmerking voor een gesubsidieerde plaats.  

9.3 Voorschoolse opvang  
Voor schooltijd kunnen de kinderen van onze school opgevangen worden bij de voorschoolse 
opvang. De voorschoolse opvang opent om 07.30 uur haar deuren. De kinderen kunnen daar 
hun schooldag in alle rust beginnen met een gezellig verantwoord ontbijt. Daarna is er tijd 
voor een spelletje of kunnen de kinderen nog even hun huiswerk nakijken. Zodra het tijd is 
brengt de groepsleiding van de kinderopvang de kinderen naar school. De voorschoolse 
opvang wordt, net als de naschoolse opvang, verzorgd door Up. 

9.4 Naschoolse opvang  
Na schooltijd kunnen onze kinderen opgevangen worden bij de buitenschoolse opvang. 
Uitgangspunt is dat kinderen zich na een schooldag kunnen ontspannen. Er is een keuze uit 
verschillende spel – en ontspanningsmogelijkheden. Ook in de schoolvakanties is de BSO de 
hele dag, van 07.30 uur t/m 18.30 uur, geopend, evenals op een aantal extra dagen, 
bijvoorbeeld als de kinderen vrij zijn in verband met een studiedag op school. De kinderen 
worden opgevangen op diverse locaties. 
Voor verdere informatie kunt u na schooltijd langs komen of bellen met: 070-7920100. 
Alle kinderen worden door pedagogisch medewerkers van de BSO in de klassen opgehaald en 
naar de opvang begeleid. 

9.5 Naschoolse activiteiten 
Na schooltijd worden op school het gehele jaar door verschillende naschoolse cursussen 
gegeven. Hieraan kunnen alle leerlingen van onze school deelnemen. Helaas heeft elke cursus 
altijd  maar een beperkt aantal deelnemers. Alle kinderen, afhankelijk van de leeftijd voor de 
betreffende cursus, kunnen inschrijven op deze gratis cursussen. Leerlingen die deelnemen 
aan de naschoolse opvang van Up, kunnen niet deelnemen aan de naschoolse cursussen die 
op hun opvangdagen vallen. Kinderen kunnen door de BSO-leiding niet van school gehaald 
worden. Wanneer u als ouders besluit om uw kind wel te laten deelnemen aan en naschoolse 
cursus, dan dient u zelf te regelen dat uw kind aan het eind van de cursus van school 
opgehaald wordt.  
Bij over-inschrijving voor een cursus wordt er geloot. Wanneer kinderen zijn ingeloot voor een 
cursus, is aanwezigheid op alle middagen verplicht. Leerlingen die toch halverwege een 
cursus, om welke reden dan ook, ermee  stoppen, zullen in volgende cursussen niet meer 
ingeloot worden.   
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Hoofdstuk 10 Belangrijke adressen en telefoonnummers 
Openbare Basisschool Ypenburg 
Böttgerwater 21 
2497 ZJ  Den Haag 
tel: 070-3906564 
e-mail: info@obsypenburg.nl 
internet: www.obsypenburg.nl 

 
De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 
Bezoekadres: Johanna Westerdijkplein 1 
2521 EN Den Haag 
Postadres: Postbus 61454   
2506 AL Den Haag Tel: 070-3065200 
Tel: 070-3065200 
E-mail: info@dehaagsescholen.nl 
Internet: www.dehaagsescholen.nl 

 
Stichting Rijswijkse Kinderopvang/Up 
Postbus 593 
2280 AN Rijswijk 
Tel: 070-7920100 

 
Peuteropvang Up Böttgerwaterj 
Böttgerwater 21 
2497 ZJ  Den Haag 
tel: 070-7920285  

 
Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO) 
Zandvoortselaan 146 
Postbus 53509 
2505 AM Den Haag 
tel.: 070-4482828 

 
Stichting SPPOH 
Bezoekadres: Regulusweg 11 
2516 AC Den Haag 
Postadres: Postbus 32341 
2503 AA Den Haag 
070-3156349 
E-mail: info@sppoh.nl 
 
GGD Haaglanden 
Bezoekadres: Westeinde 128 
2512 HE Den Haag 
Postadres: Postbus 1630 
2500 BC Den Haag 
tel.: 088-3550100 

mailto:info@obsypenburg.nl
http://www.obsypenburg.nl/
mailto:info@dehaagsescholen.nl
http://www.dehaagsescholen.nl/
mailto:info@sppoh.nl
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Centrum voor Jeugd en Gezin Ypenburg 
Laan van Hoornwijck 152 
2497 DG Den Haag 
070-7526800 
 cjgypenburg@denhaag.nl 

 
Vereniging voor Openbaar Onderwijs 
Louis Armstrongweg 88 
Postbus 60182 
1311 RL Almere 
tel.: 036-5331500 

 
Meldpunt Vertrouwensinspecteur 
tel.: 0900-1113111 
 
Piet Vink Centrum 
Plesmanlaan 217A 
2497 CH Den Haag 
tel: 070-3196060 

 
Landelijke klachtencommissie Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
030-2809590 
info@onderwijsgeschillen.nl 

 
 

 

 

. 
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