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Voorwoord 

 

Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden,  

 

Voor u ligt de schoolgids van basisschool De Vink. Hierin beschrijven wij de 

kernpunten van onze school. We gaan in op onze identiteit, ons onderwijs en onze 

leerlingenzorg. En natuurlijk vindt u ook informatie over de schooltijden, de 

oudervereniging en de samenstelling van het team. En alle andere informatie die u 

als ouder of verzorger nodig heeft wanneer u op zoek bent naar een school voor uw 

kind. We hopen u hiermee te helpen bij die belangrijke keuze. 

 

De schoolgids verschijnt elk jaar in een nieuwe versie, waarin we de nieuwe 

informatie hebben verwerkt. Deze versie wordt aan het begin van het schooljaar op 

de website geplaatst. Ouders van de huidige leerlingen ontvangen een mailtje met 

de link naar de schoolgids. Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen een exemplaar 

van de schoolgids tezamen met andere schoolinformatie.  

 

Actuele informatie voor het komend schooljaar, zoals schoolvakanties, de personele 

bezetting en dergelijke, plaatsen we ook op www.basisschooldevink.nl en mailen we 

naar ouders in onze tweewekelijkse nieuwsbrief. 

 

Wij vertrouwen erop dat u al lezend in deze schoolgids een duidelijk beeld krijgt van 

basisschool De Vink. Mochten er toch zaken zijn die u mist of waar u een toelichting 

bij wenst, dan horen wij dat graag. 

 

Namens de directie en het bestuur, 

Anne Bos en Myriam Wedema 

 

 

 

  

http://www.basisschooldevink.nl/
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1. Basisschool De Vink 

 

 

1.1 Inleiding 

 

Basisschool De Vink is ontstaan uit een fusie tussen een katholieke en een openbare 

school en wij zien de christelijke cultuur als basis van onze samenleving. Naast het 

christendom besteden we ook aandacht aan de andere wereldgodsdiensten, 

humanisme en filosofie. Zo geven we de leerlingen bagage mee die hen helpt een 

wereldburger te zijn. We laten ze de verschillende religies ook beleven, met feesten 

en excursies.  

 

 

1.2 Waar de school voor staat 

 

1.2.1 Identiteit 

Onze leerlingen vormen een afspiegeling van de verscheidenheid in de samenleving. 

Wij vinden het waardevol dat de kinderen op school in aanraking komen met 

verschillende culturen, waardoor ze van elkaar leren wat er leeft in de maatschappij. 

 

1.2.2 Visie  

Op basisschool De Vink geven we onderwijs waarbinnen ieder kind de ruimte krijgt 

om in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau te leren. We zien ieder kind als 

individu en hebben oog voor zijn sterke en zwakke kanten. Zo kan iedereen zich 

optimaal ontwikkelen. We werken handelingsgericht en opbrengstgericht. Met de 

informatie die wij verzamelen werken we planmatig aan de cognitieve ontwikkeling 

van het kind. Daarnaast is er ook ruimte voor de creatieve en sociaal-emotionele 

ontwikkeling van uw kind. 

 

We dragen niet alleen kennis over, maar bieden de leerlingen een rijke 

leeromgeving. Soms gaan ze zelf op zoek naar informatie, op de computer 

bijvoorbeeld of buiten. Daarmee prikkelen we hun nieuwsgierigheid en geven we 

hen inspiratie. De kinderen vormen op hun beurt ook een inspiratiebron voor ons. 

We ontdekken graag wat een kind belangrijk vindt en wat hij of zij óns kan leren. 

 

Verdraagzaamheid vinden we erg belangrijk. Iedereen mag zichzelf zijn en we leren 

de kinderen elkaar te accepteren. We hebben respect voor wat de ander anders 

maakt. Of het nu gaat om je geloof, hoe slim je bent of welke kleur haar je hebt.  

 

1.2.3 Missie  

Basisschool De Vink biedt leerlingen een leeromgeving waarin ze hun eigen talenten 

kunnen ontdekken en ontwikkelen. Kinderen leren hoe ze hun eigen talent in een 

groep optimaal kunnen inzetten en tegelijkertijd leren ze de diversiteit binnen een 

groep te respecteren. 

Binnen klassikaal onderwijs krijgt ieder kind de ruimte om te ontdekken wat zijn 

talenten zijn. Uw kind wordt gestimuleerd op cognitief, sociaal-emotioneel en 
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creatief gebied. Hierbij maken wij gebruik van een rijke en uitdagende 

leeromgeving. De nieuwsgierigheid van uw kind zal groeien in de veilige en diverse 

leer- en speelomgeving op onze school. 

 

1.2.4 Motto  

Op De Vink is ons motto:  

Kansrijk onderwijs in een dynamische omgeving. 

 

Elke letter van DE VINK vertegenwoordigt ons motto.  

 

Dynamisch:  We springen actief in op nieuwe, relevante ontwikkelingen in het 

   onderwijs, zodat het kind optimale kansen krijgt om zich te 

   ontwikkelen.  

 

Eigenheid:  We hebben oog voor de eigenheid van het kind. Ieder kind mag 

bij ons zichzelf zijn en toont respect voor de ander.  

 

Vertrouwen:  We hebben vertrouwen in de mogelijkheden van het kind. Het 

   kind vertrouwt op zijn/haar mogelijkheden.  

 

Inspiratie:  We laten ons inspireren door het kind en zijn mogelijkheden. 

   Het kind krijgt inspiratie door een rijke leeromgeving. 

 

Nieuwsgierig: We stimuleren de nieuwsgierigheid van het kind. Wij helpen het  

   kind zijn talenten te ontdekken en ontwikkelen.  

 

Kansen:   Elk kind krijgt de kans om zich cognitief, sociaal-emotioneel en  

   creatief optimaal te ontwikkelen. Wij zien kansen en springen in  

   op de mogelijkheden die elk kind heeft.  

 

 

1.3 Locatie  

 

Basisschool De Vink is gevestigd in de wijk Noord-Hofland. Onze leerlingen wonen 

voornamelijk in Voorschoten (Noord-Hofland), de Stevenshof en Leiden Zuidwest.  

 

 

1.4 Organisatie van onderwijs  

 

Op 1 oktober 2016 telde onze school 217 kinderen, verdeeld over 9 groepen. 

De Vink werkt voor de groepen 3 t/m 8 met jaarklassen. Dat wil zeggen dat de 

kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in groepen bij elkaar geplaatst zijn. De 

groepen 1/2 zijn heterogeen van samenstelling. Dat wil zeggen dat kinderen van 

groep 1 en groep 2 bij elkaar in de klas zitten.  In de groepen is ruimte voor 

differentiatie. Het onderwijsaanbod wordt zoveel mogelijk afgestemd op het niveau 

van het kind (zie §6.1 en §6.2) Mocht uw kind de reguliere leerstof beheersen dan 
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wordt een compact programma geboden, waardoor er ruimte komt voor extra 

uitdagende stof. 

In een zeldzaam geval slaat een leerling een groep over of blijft zitten. (zie §7.9) 

Beslissingen daarover worden altijd na intensief overleg met de ouders genomen. 

Voorop staat wat voor uw kind het beste is. We streven ernaar groepen niet groter te 

laten worden dan 30 leerlingen. 

 

1.5 Samenstelling van het team  

 

Op De Vink werken personeelsleden in de volgende functies of taken: 

 

Directeur  

Anne Bos  

   Maandag, dinsdag en donderdag; algeheel management en eindverantwoordelijk. 

 

Managementteam 

Annet Hendriksen 

   Woensdag, donderdag en vrijdag.  

Simone Vink Intern begeleider 

   Dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

 

Bouwcoördinator: 

Groepen 1 t/m 4: Annet Hendriksen  

Groepen 5 t/m 8: Nathalie Karper 

 

Groepsleerkracht: 

Groep Leerkracht Werkdagen 

1/2A Annelotte Berkel ma t/m vr 

1/2B 

Maaike Alkemade 

Linda Kortekaas 

 

ma, di, wo (om de week) 

wo (om de week), do, vr 

1/2C 
Tamara van Es 

Dineke van ‘t Hoff 

ma, wo 

di, do, vr 

3 
Maaike Stavast 

Charlotte Beguin 

ma, di, wo 

do, vr 

4 

Annet Hendriksen 

Martine van Nieuwkoop 

 

ma, di 

wo, do, vr 

5 
Prita Klinkert 

Suzan Elmas 

di,  

ma, wo, do, vr 

6 
Prita Klinkert 

Conny Adriaanse 

ma 

di, wo, do, vr 

7 
Nathalie Karper 

Linda Kortekaas 

ma t/m vr 

om de week op wo  

8 
Jasper Versleijen 

Maaike Alkemade 

ma t/m vr 

om de week op wo  
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Vakleerkracht gymnastiek: 

Matthijs Ferguson; werkzaam op maandagochtend, woensdag en donderdagochtend 

 

Conciërge: 

Peter Sloos (ma t/m vr) en Rene van Velzen (alleen de ochtenden op ma t/m vr).  

Verrichten onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en 

inventaris, verrichten ondersteunende werkzaamheden. 

 

BHV: 

Op De Vink zijn 4 leerkrachten bedrijfshulpverlener. Zij verlenen hulp bij ongevallen 

en calamiteiten in school. De BHV-ers op school zijn: Conny Adriaanse, Maaike 

Alkemade, Linda Kortekaas en Annet Hendriksen. 

 

Een aantal leerkrachten heeft een bepaald specialisme. We hebben leerkrachten met 

specifieke kennis op het gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid, sociaal emotionele 

ontwikkeling en rekenen. 

 

 

1.6 SKOON: Bestuur van De Vink 

 

Elke school heeft een schoolbestuur, dat eindverantwoordelijk is voor het 

schoolbeleid. De Vink is ondergebracht bij de Stichting voor Katholiek en Openbaar 

Onderwijs in Noord-Hofland (SKOON). 

 

Conform de Wet goed onderwijs en goed bestuur (2010) bestaat het bestuur uit een 

toezichthoudend gedeelte en een dagelijks bestuur (DB). Samen vormen zij het 

algemeen bestuur (AB) en zij zijn ook samen verantwoordelijk voor de genomen 

besluiten. Alle leden worden benoemd door het bestuur voor een periode van vier 

jaar en kunnen éénmaal worden herbenoemd. 

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het in stand houden van 

basisschool De Vink. Op deze wijze draagt het bestuur de eindverantwoordelijkheid 

voor het reilen en zeilen op en van De Vink. 

In de praktijk stuurt en bestuurt het bestuur op hoofdlijnen. Gemiddeld één keer per 

6 weken vergadert het bestuur in aanwezigheid van de directie. Tussendoor worden 

besluiten voorbereid, worden genomen besluiten uitgevoerd en wordt deelgenomen 

aan extern overleg. Gemiddeld besteden de bestuursleden één dagdeel (avond) per 

week aan hun bestuursfunctie. Zij ontvangen hiervoor geen vergoeding. 

 

Om de directeur goed te ondersteunen is een klein dagelijks bestuur (DB) ingericht, 

bestaande uit 3 leden. In dit bestuur komen onderwerpen aan de orde waarmee de 

directie van De Vink rechtstreeks wordt ondersteund of die urgent zijn. Bestuur en 

directie worden sinds mei 2016 administratief ondersteund door een ervaren 

vrijwilliger, mevrouw Anneke Gorel. 
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Om meer kennis en begrip te creëren bij ouders over de taken van het bestuur, deelt 

het bestuur regelmatig informatie over zijn werk. In 2017-2018 zal het bestuur dit 

voortzetten door actief deel te nemen aan school-informatieavonden en  

koffieochtenden, en regelmatig via de nieuwsbrief en Social Schools informatie uit te 

wisselen. 

 

Het Algemeen Bestuur SKOON bestaat uit: 

Toezichthouders: Dagelijks Bestuur: 

 Myriam Wedema (voorzitter,  

per 1-9-2017) 

 Yilmaz Cevik 

 Monique Riphagen  

 Romy Schneider 

 

 Chris de Weert (penningmeester) 

 Janneke Rust  

 vacature 

 

1.7 Inschrijven van leerlingen  

 

Uw kind kan bij ons worden ingeschreven voordat het 4 jaar is. Wilt u meer weten 

over De Vink of de toelatingsprocedure, dan kunt u kijken op onze website 

www.basisschooldevink.nl of u kunt bellen met de directeur, Anne Bos: 071-

5763580. Op de website vindt u het formulier waarmee u uw kind voor De Vink kunt 

aanmelden. U bent ook van harte welkom om langs te komen.  

 

1.8 Vrijwillige ouderbijdrage  

 

Onze school heft geen verplicht schoolgeld. Wel regelt de oudervereniging de 

vrijwillige bijdrage die aan elke ouder wordt gevraagd. De oudervereniging bepaalt 

aan het begin van ieder schooljaar de hoogte van de ouderbijdrage en legt hier aan 

het einde van het jaar verantwoording over af. Voor het schooljaar 2017-2018 

bedraagt de ouderbijdrage €35,-. Deze bijdrage helpt om extra activiteiten te 

bekostigen die niet uit de gewone exploitatie van de school kunnen worden betaald.  

Incidenteel kan een kleine bijdrage worden gevraagd in de kosten van bijvoorbeeld 

het vervoer naar of de toegang tot bijvoorbeeld een museum.  

 

1.9 Kosten schoolkamp 

 

In groep 8 gaan de leerlingen drie dagen op schoolkamp. De bijdrage die daarvoor 

aan ouders wordt gevraagd, is € 85,-. 

 

1.10 Overblijfkosten 

 

De kosten voor de overblijf worden door Boter, Kaas & Overblijf bij ouders in 

rekening gebracht. De kosten voor vaste dagen bedragen €1,25 per keer. Voor 

incidenteel overblijven betaalt u €1,55 per keer. 

 

 

http://www.basisschooldevink.nl/
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1.11 Schooltijden 

 

De Vink heeft gelijke schooltijden voor alle groepen met uitzondering van de 

woensdag. Dit houdt in dat de groepen 1en 2 per week 2 uur en de groepen 3 en 4, 

2 uur en 45 minuten meer onderwijstijd hebben dan wettelijk verplicht. (zie 

paragraaf 2.1)  

De lunchpauze vindt plaats tussen 12.15 en 13.00 uur.  

 

Dagen in de week Groep 1/2 Groep 3 tot en met 8 

maandag, dinsdag, donderdag, 

vrijdag 

08.45 – 12.15 

13.00 – 15.00 

08.45 – 12.15 

13.00 – 15.00 

woensdag 08.45 – 11.45 08.45 – 12.30 

 

Vanaf half negen kunnen de kleuters in de klas worden gebracht. In groep 3 doen 

we dat de eerste week ook nog en daarna kunnen de kinderen op het schoolplein 

worden gebracht. 

 

Op de pleinen van groep 3 tot en met 8 wordt ’s ochtends een kwartier voor 

schooltijd gesurveilleerd door de leerkrachten. Dit gebeurt vanzelfsprekend ook 

tijdens het speelkwartier.  

 

Tussen de middag wordt het plein gebruikt door de overblijvers en is er toezicht 

door de overblijfmedewerkers van Boter, Kaas & Overblijf.  

 

’s Middags gaat om 12.55 uur het hek open voor de kinderen die thuis lunchen.  

 

1.12 Gymtijden  

 

Maandag Woensdag 

08.30 – 09.15 uur:  groep 7 

(groep 7 is hierdoor woensdag om 12.15 uur uit) 

09.15 – 10.00 uur:  groep 6 

10.00 – 10.45 uur:  groep 5 

10.45 – 11.30 uur:  groep 4 

11.30 – 12.15 uur:  groep 8 

08.45 – 09.30 uur:  groep 8 

09.30 – 10.15 uur:  groep 7 

10.15 – 11.00 uur:  groep 6 

11.00 – 11.45 uur:  groep 3 

11.45 – 12.30 uur:  groep 5 

  

De groepen 3 en 4 hebben op donderdagochtend hun tweede gymles.  

Alle gymlessen worden gegeven door meester Matthijs.  
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1.13 Vakanties, vrije dagen en studiedagen 

 

 

 

Studiedagen  

Woensdagmiddag 4 oktober 2017 

Maandag 29 januari 2018 

Donderdag 5 april 2018 

 

 

 

Leidens Ontzet 3 oktober 2017 

Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2017 

Middag Sint 5 december 2017 

Kerstvakantie 22 december ’s middags t/m 7 januari 2018 

Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 4 maart 2018 

Goede Vrijdag + Pasen 30 maart t/m 2 april 2018 

Meivakantie (+ Hemelvaart) 27 april t/m 11 mei 2018 

Pinksteren 21 mei 2018 

Zomervakantie 13 juli ’s middags t/m 26 augustus 2018 
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2. Basisscholen in het algemeen 

 

 

2.1 Wet Primair Onderwijs  

 

In de Wet Primair Onderwijs staan in artikel 8 de uitgangspunten en doelstellingen 

van het onderwijs beschreven: 

 

 Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken 

ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in 

de ontwikkeling van de leerlingen. 

 

 Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke 

ontwikkeling en op het ontwikkelen van sociale, culturele en lichamelijke 

vaardigheden. 

 

 Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een 

multiculturele samenleving; is mede gericht op het bevorderen van actief 

burgerschap en sociale integratie, en is er mede op gericht dat leerlingen kennis 

hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van 

leeftijdgenoten. 

 

 Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs gericht op 

individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling (binnen 

grenzen van school en leerkrachten). 

 

 Het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs is tevens op gericht 

leerlingen, waar mogelijk, tot het (weer) volgen van onderwijs op basisscholen of 

scholen voor voortgezet onderwijs te brengen. 

 

 De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van 

kinderen die extra zorg behoeven en voor leerlingen met een grote achterstand 

in de Nederlandse Taal. 

 

 Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat:  

• De leerlingen in 8 schooljaren minimaal 7520 uur onderwijs ontvangen; de 

eerste vier schooljaren ten minste 3520 uren onderwijs en in de laatste vier 

schooljaren ten minste 3760 uren onderwijs ontvangen. De 240 uur die 

overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. 

• De leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de 

school kunnen doorlopen. 

• De leerlingen per dag hoogstens 5,5 uren onderwijs ontvangen, waarbij een 

evenwichtige verdeling van de activiteiten in acht wordt genomen, tenzij 

afwijking van dit maximale aantal van belang is in verband met activiteiten in 

het kader van het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.  
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• Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat leerlingen die in verband met ziekte 

thuis verblijven dan wel zijn opgenomen in een ziekenhuis, op adequate wijze 

voldoende onderwijs kunnen genieten. 

 

 

2.2 Inspectie van het onderwijs  

 

Net zoals alle andere scholen wordt De Vink - gemiddeld eens in de vier jaar - 

bezocht door de inspecteur basisonderwijs. Op 27 maart 2014 heeft de inspecteur 

een verkort onderzoek verricht op De Vink. De inspectie heeft de school in het 

eindverslag de volgende beoordeling gegeven: 

 

 

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Vink op de onderzochte onderdelen 

op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die reden 

wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. 

 

Natuurlijk ligt de gehele rapportage op school voor ouders ter inzage. Ook is deze 

te vinden op de website van het ministerie: www.onderwijsinspectie.nl  

 

 

  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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3. Ouders 

 

 

3.1 Vrijwilligers  

 

Op De Vink zijn vele ouders vrijwillig aan het werk. Zij zijn bereid om te helpen 

tijdens en na de schooluren bij bijvoorbeeld tutorlezen, activiteiten in de klas en 

speciale projecten. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor zulke activiteiten. Bij alle les 

ondersteunende activiteiten blijven de leerkracht en/of het managementteam 

eindverantwoordelijk. 

 

 

3.2 Medezeggenschapsraad  

 

Een medezeggenschapsraad (MR) bevordert het overleg tussen team, ouders en 

bestuur in het belang van het goed functioneren van een school. De MR heeft een 

voornamelijk toetsende en adviserende rol in beleidszaken en moet instemming 

geven over beleidswijzigingen. Zaken waarover de MR bijvoorbeeld adviseert en/of 

instemt, zijn: 

 vaststellen of wijzigen schoolplan; 

 benoeming of ontslag schoolleiding; 

 fundamentele wijzigingen in de organisatie van een school; 

 vaststellen of wijzigen van het beleid rondom voorzieningen voor de leerlingen; 

 vaststellen of wijzigen van het beleid over besteding van door ouders of 

leerlingen bijeengebracht geld. 

 

De MR-leden worden voor een periode van drie jaar gekozen via een openbare 

verkiezing. De MR bestaat uit een afvaardiging van de ouders (oudergeleding) en 

van het team (personeelsgeleding). Jaarlijks worden ouders/verzorgers met een 

jaarverslag op de hoogte gebracht van de activiteiten van de MR.  

 

Oudergeleding 

 Inger Bos (voorzitter) (tot 1 november 2017, niet herkiesbaar) 

 Esther Koelewijn (notulist) (tot 1 november 2017, niet herkiesbaar) 

 Sabrina Engels (tot 1 november 2017, niet herkiesbaar) 

 

Personeelsgeleding 

 Linda Kortekaas 

 Martine van Nieuwkoop (secretaris) 

 (wordt nog ingevuld) 

 

De directie, of indien gewenst een bestuurslid, is een deel van de MR-vergadering 

aanwezig als adviseur. 
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3.3 Oudervereniging  

 

De oudervereniging is de vereniging van alle ouders van De Vink. De 

oudervereniging organiseert, in nauw overleg met de leerkrachten, activiteiten als de 

schoolreis, het Sinterklaasfeest, het kerstdiner, Carnaval, het paasontbijt en 

dergelijke. De oudervereniging organiseert jaarlijks een actie(dag) om goede doelen 

te steunen.  

 

De ouderraad bestaat uit: 

 Alwine Kruisselbrink (voorzitter) 

 Robin Zoet (penningmeester) 

 Karin de Regt 

 Marjan Wessels 

 Mariëlle de Weert 

 Bas van der Linden 

 Jamila Laoukili 

 Marja Cornel 

 vacature 

 vacature 

 

 

3.4 Klassenouders 

 

Iedere groep heeft twee klassenouders. De klassenouder is een grote hulp bij:  

 Het vragen van ouders voor vervoer. 

 Het vragen van ouders voor begeleiding van groepjes. 

 Het vragen van ouders voor ondersteunende werkzaamheden in en rond de klas. 

 Het ondersteunen van de oudervereniging bij festiviteiten. 

 

Als er actie van de klassenouders verwacht wordt, neemt de groepsleerkracht 

contact op met de klassenouder(s). Een klassenouder blijft minstens 2 jaar 

klassenouder.  

Tijdens de informatieavond aan het begin van ieder schooljaar zal er een intekenlijst 

rondgaan waarop ouders kunnen aangeven bij welke activiteit zij gedurende het 

schooljaar willen en kunnen assisteren. 

 

De oudervereniging vergadert ongeveer 6 x per jaar. De klassenouders nemen twee 

keer per jaar deel aan de vergaderingen van de ouderraad. 

 

 

3.5 Informatievoorziening naar ouders  

 

Wij vinden een goede en open communicatie belangrijk. Doel van al onze 

communicatie is het informeren van ouders over het functioneren van hun kind. Dat 

doen we door middel van het verwachtingsgesprek, een rapportavond en het 

eindgesprek. Indien nodig vinden er tussentijdse gesprekken plaats. 
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Aan het begin van het schooljaar vindt er in elke groep een informatieavond plaats 

voor alle ouders. 

In de eerste helft van het schooljaar zijn er voor de groepen 1/2, 3 en 4 

koffieochtenden ingepland. Tijdens deze koffieochtend kunt u kennismaken met 

andere ouders en met de directeur en de MT leden. 

Twee keer per jaar is er een informele inloop-koffieochtend voor alle ouders. 

 

Verder informeren wij de ouders en belanghebbenden over het reilen en zeilen op 

onze school om de betrokkenheid bij onze school te vergroten via een 

tweewekelijkse nieuwsbrief.  

 

Op de website www.basisschooldevink.nl kunt u algemene informatie vinden over de 

school. 

Vorig schooljaar zijn we gestart met een online communicatieplatform (Social 

Schools), Facebook en Twitter. Dit schooljaar zullen we Social Schools verder 

uitbreiden. Met het oudercommunicatieplatform willen we ouders meer inzicht 

geven in wat er gebeurt in de klas op een visueel aantrekkelijke en informerende 

wijze. Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die 

toestemming hebben gekregen van de school kunnen in de omgeving. Ouders 

hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen. 

 

Uiteraard werkt de communicatie twee kanten op en stellen wij het op prijs om 

feedback op ons functioneren te krijgen. Dit kan via info@basisschooldevink.nl of u 

kunt bij de leerkracht of directie binnenlopen.  

 

 

3.6 Klachtenregeling  

 

3.6.1 GGD Hollands Midden 

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Scholen 

zijn verplicht een klachtenregeling te hebben. Als school voelen wij ons 

verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig 

pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders 

gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken. We gaan ervan uit dat 

u met een klacht eerst naar de betrokkene, bijvoorbeeld de leerkracht, gaat. 

Verloopt dit gesprek onbevredigend, dan kunt u bij de directie terecht. Uiteindelijk 

kunt u zich tot het bevoegd gezag wenden, dat is het bestuur van De Vink. U kunt 

uw klacht eventueel via www.basisschooldevink.nl indienen. 

 

Mocht u op bovenstaande manier nog niet naar tevredenheid een oplossing hebben 

gevonden, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.  

 

In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over 

machtsmisbruik en overige klachten. Onder machtsmisbruik verstaan wij seksuele 

intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. De overige klachten kunnen 

http://www.basisschooldevink.nl/
mailto:info@basisschooldevink.nl
http://www.basisschooldevink.nl/
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bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, 

beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie. 

Mocht er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik ten 

opzichte van een leerling, dan kunt u een beroep doen op de (interne) 

contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon of een officiële klacht indienen bij 

de klachtencommissie. 

 

De contactpersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de 

school, aangesteld door ons schoolbestuur. De externe vertrouwenspersoon is er 

om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere 

stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met 

deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.  

Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij de 

klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt dan de klacht en adviseert 

het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist 

wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen weten. 

 

De externe vertrouwenspersoon is te bereiken via de GGD Hollands Midden: 

Secretariaat PZJ, telefoon 088-3083342,  

e-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl. 

 

 

3.6.2 Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) 

Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs 

kunt u voortaan terecht bij één loket. Dat is mogelijk geworden door de oprichting 

van Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). 

 

De stichting GCBO bundelt voor het katholieke, protestants-christelijk, algemeen 

bijzonder en gereformeerd onderwijs zo’n twintig landelijke geschillen-, beroeps-, 

klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao’s verplicht zijn 

voor onderwijsinstellingen. 

 

Deze commissies behandelen honderden geschillen, beroepen en klachten per jaar. 

Ze beschikken over veel expertise en hebben oog voor de identiteit van de scholen 

en instellingen. De commissies werken vanuit hun eigen identiteit. In de 

behandeling van de geschillen verandert er daardoor niets. 

 

Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de 

(klachten)procedure, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en 

de jurisprudentie. 

 

Stichting GBCO   Tel.: 070-3861697 

Postbus 82324   e-mail: info@gcbo.nl 

2508 EH Den Haag 

  

http://www.gcbo.nl/
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4. Partners 

 

 

4.1 Overblijven met BKO 

 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan uw kind op school overblijven. De 

kinderen eten met hun eigen leerkracht in de klas. De leerkracht zorgt ervoor dat uw 

kind in een gezellige omgeving rustig kan eten. De overblijfkrachten bieden een zo 

gevarieerd mogelijk aanbod van activiteiten aan. Dit kan bestaan uit sport-, spel- en 

creatieve activiteiten, zowel binnen als buiten en zowel gezamenlijk als individueel. 

In het stiltelokaal kunnen de kinderen in alle rust een boekje lezen of tekenen.  

 

 

4.2 Centrum voor Jeugd en Gezin Voorschoten 

 

Binnen het CJG zijn onder andere jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 

doktersassistenten en logopedisten werkzaam. 

Deze medewerkers van de Jeugdgezondheidzorg vormen een vaste schakel tussen het 

CJG en de basisschool en nemen onder andere deel aan de ondersteuningsteams en IB 

overleggen van uw school. Ouders wordt toestemming gevraagd wanneer deze 

externe specialisten deelnemen aan een overleg over hun kind. 

 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt u aangeboden door de GGD Hollands Midden. 

 

Wat doet JGZ op de basisschool? Wat kunt u van ons verwachten? 

 

 Op vaste momenten volgen wij de groei en ontwikkeling van alle kinderen. Tijdens de 

basisschoolperiode nodigen wij alle kinderen uit als ze in groep 2 en 7 zitten. 

 

 Natuurlijk kunt u naast de vaste momenten altijd contact met ons opnemen als u vragen of 

zorgen heeft over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind.  Op 

verschillende manieren kunnen wij op uw vraag ingaan. Bijvoorbeeld door een advies, een 

gesprek (volgens Triple P methode), een themabijeenkomst, een cursus etc. 

 

 Zijn er zorgen over uw kind dan besteden wij daar extra aandacht aan. Samen met u, de 

ouders/verzorgers, en de school bespreken we wat nodig is om de zorgen aan te pakken. 

Zonodig overlegt de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige in overleg met u met de 

huisarts, specialist en/of andere instanties. 

 

 Een gezond schoolleven is belangrijk. Daarom geven wij adviezen over veiligheid, hygiëne, 

infectieziekten, omgaan met elkaar, pesten, voeding en beweging en dergelijke. Wij 

steunen de school bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten.  

 

CJG  

www.cjgzuidhollandnoord.nl.  

Tel: 088-2542384 

Een (anonieme) vraag stellen via de website is ook mogelijk. 

 

http://www.cjgzuidhollandnoord.nl/
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4.3 Kunstgebouw 

 

Ieder jaar maakt De Vink een keuze uit het programma-aanbod van het 

Kunstgebouw. Dit is een initiatief van de lokale culturele instellingen op het gebied 

van literatuur, muziek, beeldende kunst, dans, audiovisuele middelen en theater. De 

uitvoeringen of tentoonstellingen zijn niet altijd op school maar kunnen ook in het 

theater, de bioscoop of in een andere school plaatsvinden.  

 

  

4.4 PPO Regio Leiden 

 

Passend onderwijs en onze school  

Onze school is, via het bestuur, lid van het samenwerkingsverband Passend Primair 

Onderwijs regio Leiden (PPO). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal 

(basis) onderwijs in de regio Leiden zorgen we ervoor dat er voor elk kind een 

passende onderwijsplek beschikbaar is. Dat noemen we ‘zorgplicht’. 

 

Ondersteuning binnen de basisschool 

Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze 

school. We gaan daarbij uit van de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van uw 

kind. 

Soms is er iets extra’s nodig om een kind verder te helpen. Als de leerkracht of u als 

ouder dat signaleert dan zal de leerkracht daarover met u in gesprek gaan. De 

leerkracht kan de hulp inroepen van de intern begeleider van onze school.  

 

Het ondersteuningsteam 

Soms is het voor de leerkracht, intern begeleider en u als ouder niet duidelijk welke 

ondersteuning gewenst is. In dat geval kan het ondersteuningsteam bij elkaar 

komen. Er wordt dan hulp ingeroepen van de adviseur Passend onderwijs en/of de 

gezinsspecialist. De adviseur Passend onderwijs kent de weg naar beschikbare 

ondersteuning in het onderwijs en de gezinsspecialist kent de weg naar opgroei- en 

opvoedondersteuning. Doel van het ondersteuningsteam is om te onderzoeken 

welke ondersteuning het beste past bij de behoefte van het kind en af te spreken 

hoe deze wordt uitgevoerd. 

 

Het expertteam 

Als blijkt dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als school kunnen bieden, 

kunnen we een beroep doen op het expertteam. Het expertteam bestaat uit 

deskundigen die gespecialiseerd zijn in ondersteuning aan kinderen en leerkrachten 

op het gebied van gedrag, motoriek, taalontwikkeling, kinderen met een 

ontwikkelingsachterstand, of juist kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, 

enzovoort. 

 

Informatie over passend onderwijs en PPO 

PPO regio Leiden      Tel: 071-5351710 

Lammenschansweg 130d    www.pporegioleiden.nl 

2321JX Leiden 

http://www.pporegioleiden.nl/


 
20 

5. Veiligheid en pedagogisch klimaat  

 

 

5.1 Sociale veiligheid en PBS (Positive Behavior Support) 

 

Kinderen gedijen het beste in een veilige omgeving. Een veilige school is een school 

waar leerlingen met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed mogelijk 

kunnen ontwikkelen.  

Op De Vink stimuleren we daarom positief en veilig gedrag bij iedereen die bij onze 

school betrokken is (kinderen, ouders, medewerkers en partners). Zo ontstaat een 

positief en veilig schoolklimaat. In ons Sociaal Veiligheids Plan staat hoe we dit 

handen en voeten geven.  

Een belangrijk hulpmiddel bij het creëren van een positief en 

veilig schoolklimaat, is Positive Behavior Support (PBS). PBS is 

een schoolbrede aanpak gericht op gedragsinterventie en 

ondersteuning. Op De Vink hebben we gedragsverwachtingen 

geformuleerd die aan alle leerlingen worden onderwezen, er 

worden positieve en corrigerende consequenties gebruikt om 

gedrag te veranderen en voor (enkele) leerlingen die 

aanhoudend probleemgedrag laten zien, zijn er individuele 

(gedragsondersteunende) handelingsplannen 

De implementatie van het groene gedeelte van PBS is nagenoeg afgerond. De gele 

en rode interventies worden dit schooljaar (2017-2018) door het (PBS) team 

geïmplementeerd.   

 

5.2 Verkeer rond de school  

 

We proberen een veilige schoolomgeving te creëren. Ouders die hun kinderen met 

de auto naar school brengen, kunnen parkeren in het Aletta Jacobsplantsoen, bij 

winkelcentrum Noord-Hofland en aan de Kuyperbrink.  We vinden dat de kinderen 

uit de wijk Noord-Hofland bij voorkeur lopend naar school kunnen komen. Kinderen 

uit Leiden komen natuurlijk op de fiets. We realiseren ons dat er ook andere 

redenen kunnen zijn waarom kinderen op de fiets naar school komen. Het aantal 

plaatsen in de fietsenstalling is echter wel beperkt. Uiteraard wandelen we op het 

schoolplein met de fiets aan de hand.  

 

Over het verkeer rond de school en andere onderwerpen hebben we regelmatig 

contact met de wijkagent en de gemeente.  

 

5.3 Verzekeringen 

 

Als u een goede ziektekostenverzekering en WA-verzekering heeft afgesloten, is uw 

kind tijdens schooluitstapjes voldoende verzekerd. De Vink heeft een doorlopende 

schoolongevallenverzekering en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.  
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5.4 Wet op de privacy  

 

Op een school worden veel gegevens bewaard over kinderen en gezinnen. Veel van 

deze gegevens leveren ouders/verzorgers aan tijdens de aanmelding. Zolang het 

kind op school zit, wordt dit leerlingdossier aangevuld met rapporten, verslagen van 

gesprekken, uitslagen van eventuele onderzoeken enzovoort. De school gebruikt 

deze gegevens alleen intern, voor zover ze voor de ontwikkeling van een kind 

noodzakelijk zijn. Als het nodig is dat er informatie gedeeld wordt met derden, 

wordt hiervoor eerst toestemming aan de ouders/verzorgers gevraagd. Volgens 

wettelijke richtlijnen worden deze gegevens enkele jaren bewaard en ten slotte 

vernietigd.  

 

Wanneer u als ouders/verzorgers bezwaar heeft tegen het publiceren van (close-up) 

foto’s van uw kind op de website van de school, in de nieuwsbrief, de schoolfolder 

of de schoolgids kunt u dit op het aanmeldformulier kenbaar maken. Er zullen dan 

geen foto’s van uw kind worden geplaatst. 

Op Facebook en Twitter plaatsen wij geen foto’s waar kinderen herkenbaar opstaan, 

tenzij wij hiervoor toestemming hebben. 

Het oudercommunicatieplatform Social Schools is een veilig, afgesloten platform. 

Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school kunnen in de 

omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.  
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6. Onderwijs 

 

 

6.1 Opbrengstgericht- en handelingsgericht werken  

(Deze paragraaf is integraal overgenomen uit het ondersteuningsplan De Vink) 

 

Op De Vink werken we, op basis van de verzamelde leeropbrengsten, planmatig en 

resultaatgericht aan het verhogen van de leeropbrengsten. We stemmen het 

onderwijs af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit doen we door het 

volgen van OGW/HGW-cyclus. Dit staat voor opbrengstgericht- en handelingsgericht 

werken waarbij stapsgewijs gewerkt wordt volgens de cyclus van: begrijpen, 

plannen, realiseren en waarnemen. Een belangrijk instrument in deze cyclus is het 

groepsplan (zie bijlage VI). In dit plan wordt ondersteuning op het eerste en tweede 

niveau beschreven. Op De Vink zijn er per leerjaar tenminste twee groepsplannen op 

de leergebieden rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen en de sociaal 

emotionele ontwikkeling. Bij de kleuters zijn in het groepsplan de volgende 

deelgebieden opgenomen: rekenen voor kleuters, taal voor kleuters, motoriek en 

sociaal gedrag. In de groepsplannen is ook aandacht voor activiteiten die zijn 

gericht op het ‘Leren Leren’ en verschillende executieve functies. Executieve 

Functies zijn vaardigheden die mensen (en dus ook kinderen) nodig hebben om 

taken te kunnen uitvoeren
1

. 

  

Begrijpen 

De leerkracht maakt allereerst een analyse van de (doorgaande) leerlijn van het 

desbetreffende vak. Vervolgens kijkt de leerkracht of in de reguliere methode de 

leerdoelen voldoende aan bod komen of dat aanvullend aanbod nodig is. De groep 

wordt op basis van de specifieke onderwijsbehoeften van individuele leerlingen (o.a. 

leerstijl en werkhouding) en hun leerresultaten (m.n. toets scores) verdeeld in 3 

subgroepen (MAAN = basisarrangement, ZON = verdiept en STER = intensief). 

Mogelijk moet voor bepaalde leerlingen een eigen leerlijn of handelingsplan worden 

opgesteld (ondersteuningsniveaus drie en vier). 

 

Plannen 

In het groepsplan, dat aan het begin van het schooljaar en daarna nog tenminste 

éénmaal wordt opgesteld, staat aan welke leerdoelen in een bepaalde periode wordt 

gewerkt. Voor elke niveaugroep is beschreven waar de leerkracht aandacht aan zal 

geven, welke didactische en pedagogische aanpak wordt gekozen en hoe de lessen 

zijn georganiseerd. De MAAN-groep volgt het reguliere programma, de ZON-groep 

krijgt een compacter aanbod en verdieping en de STER-groep krijgt verlengde 

instructie. Ook wordt voor alle niveaugroepen het einddoel benoemd: de te behalen 

scores op de methodetoetsen en de CITO-scores. In deze fase stelt de leerkracht 

                                                           
1 Executieve functies kunnen ingedeeld worden in 2 dimensies: de denkvaardigheden die een kind nodig heeft 

om doelen te selecteren en te bereiken of oplossingen voor problemen te vinden en gedragingen en 
handelingen die het kind sturen op weg naar het doel. Zie ook hoofdstuk 9. 
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ook de individuele handelingsplannen of groepshandelingsplannen voor Remedial 

Teaching op (ondersteuningsniveaus drie en vier). 

 

Realiseren 

Op De Vink geven wij les volgens het Directe Instructie Model (DIM). Bij de start van 

de les worden heldere doelen (op kindniveau) geformuleerd. Tijdens de 

instructiefase doet de leerkracht het eerst voor, daarna doen leerkracht en 

leerlingen het samen. Tot slot werken de leerlingen zelfstandig aan de opdrachten. 

Aan het einde van de lessen worden de leerdoelen met de kinderen geëvalueerd. 

Tijdens de realisatie van het groepsplan observeert de leerkracht hoe de kinderen 

leren, en hun resultaten. Indien nodig wordt het groepsplan tussentijds bijgesteld. 

 

Waarnemen 

Na afloop van de groepsplanperiode bekijkt de leerkracht of de gestelde doelen zijn 

bereikt en hoe het leerproces van individuele leerlingen is verlopen. Hij/zij 

analyseert de toets gegevens (methodetoetsen en CITO) en analyseert de 

pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van de leerlingen. Deze informatie 

vormt de basis voor het nieuwe groepsplan. De groepsplannen worden periodiek 

besproken in bouwvergaderingen en tenminste één keer per jaar met de IB ’er en 

directie. 

 

  

6.2 Onderbouw  

 

6.2.1 Kleutergroepen 

De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld. Dat wil zeggen dat 

eerstegroepers en tweedegroepers bij elkaar in de klas zitten. Allereerst wordt 

vooral gewerkt aan zelfstandigheid en het functioneren in de groep. Ook leren de 

kinderen opdrachten uitvoeren. Oudere kleuters helpen de jongere kleuters, die 

daarmee snel ingeburgerd raken. We leren de kinderen al vroeg voor elkaar te 

zorgen.  

Er is veel aandacht voor samen spelen, zelfstandigheid en expressie. Zo merken de 

kinderen dat leren leuk is. Hun zelfvertrouwen wordt vergroot door gezamenlijke 

sociale activiteiten en het bereiken van resultaten.  

 

Bij kleuters is spelen belangrijk. Kinderen leren al doende, tijdens hun spel. Wij 

zorgen ervoor dat er veel materiaal is waar ze van kunnen leren. In een stimulerende 

omgeving met verschillende hoeken wordt op een speelse manier gewerkt rondom 

allerlei thema’s waarbij verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen: 

visuele en auditieve waarneming, motorische, sociale, taal- en rekenontwikkeling.  

 

Voor motorische activiteiten maken we gebruik van een speellokaal met 

gymmaterialen die op kleuters afgestemd zijn. Daarnaast spelen de kinderen, als het 

weer het toelaat, dagelijks buiten. 

In de onderbouw heeft de taal-, lees- en schrijfontwikkeling van de kinderen onze 

volle aandacht. We werken aan een goede luisterhouding en dagen de kinderen uit 

om te praten, zodat de mondelinge taalontwikkeling wordt gestimuleerd. We 
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gebruiken hierbij o.a. de methode “Schatkist”. Hierbij wordt ook veel aandacht 

besteed aan woordenschat. 

 

De ontluikende en beginnende geletterdheid bevorderen we door te werken met 

(prenten)boeken, een verteltafel, een lees-letterhoek, een lettermuur en “de letter 

van de week”.  

 

Wij verwachten dat als uw kind bij ons in groep 1/2 komt het zindelijk is. In 

sommige gevallen is dit niet het geval. De leerkracht kan de groep niet alleen laten 

om het kind te verschonen. U als ouder of verzorger zal gebeld worden om het kind 

te verschonen.  

 

6.2.2 Groep 3 

In groep 3 neemt spelen nog een belangrijke plaats in, maar het spelend leren 

maakt steeds meer plaats voor gericht leren. De meeste kinderen beginnen hier met 

lezen. Kinderen die voor groep 3 al wat leeservaring hebben opgedaan, krijgen werk 

en leesboekjes op hun eigen niveau aangeboden en doen al gauw mee met 

tutorlezen. Dat tutorlezen gebeurt een aantal perioden van 6 á 8 weken per jaar 

onder leiding van kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Eén-op-één, of in kleine 

groepjes, lezen kinderen van groep 3, 4 en 5 boekjes op hun eigen niveau. Het 

lezen en schrijven van letters en woorden hangt met elkaar samen en wordt tegelijk 

aangeboden en geoefend. De mondelinge taalontwikkeling wordt naast gesprekken 

ook bevorderd door spreekbeurten. Verder wordt gericht woordenschatonderwijs 

aangeboden.  

 

Op het gebied van rekenen is veel aandacht voor getalbegrip, bewerkingen van 

getallen tot 20 (optellen en aftrekken), meetkunde, tijd rekenen met geld. Iedere 

dag wordt tijd besteed aan hoofdrekenen. 

 

Verder komen vakken zoals tekenen, drama, muziek, biologie, techniek aan de orde. 

Ook geschiedenis in het lesprogramma worden opgenomen. 

 

6.2.3 Groep 4 

In groep 4 gaat het nog wat verder. Rekenen, lezen en taal zijn aparte vakken. In 

deze groep worden deze vakken ‘geautomatiseerd’, daarom krijgen tafels en 

spelling de volle aandacht. Naast verkeer, natuur en techniek is ook geschiedenis 

opgenomen in het lesprogramma. In groep 4 houden de kinderen een 

spreekbeurten. 

 

 

6.3 Bovenbouw  

 

In de Wet Primair Onderwijs (WPO) staat welke vakken uw kind moet leren. Bij elk 

vak zijn kerndoelen aangegeven. Elk kind moet deze doelen in beginsel bereiken. 

Daarom gebruiken wij methoden die deze kerndoelen aanbieden. 
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In groep 5 zijn bijna alle schoolvakken op het rooster te vinden. Met aardrijkskunde 

wordt een begin gemaakt. Vanaf groep 5 houden alle kinderen een nieuwsflits. 

Daarnaast kunnen de kinderen kiezen of ze een spreekbeurt of boekbespreking 

houden. 

In groep 6 wordt de leerstof verder uitgebreid. De kinderen leren werkstukken 

maken met behulp van informatiebronnen als het documentatiecentrum en internet. 

In groep 7 doen de kinderen mee aan het landelijk verkeersexamen. 

In groep 8 stellen we de kinderen in de gelegenheid een jeugd-EHBO-diploma te 

halen. Daarnaast gaan de kinderen van groep 8 op kamp en voeren ze in de laatste 

schoolweek een musical op. 

 

 

6.4 Huiswerk 

 

In groep 3 krijgen kinderen soms werk mee naar huis om extra te oefenen.  

Vanaf halverwege groep 4 krijgen de kinderen iedere week reken en/of taal 

huiswerk. Vanaf groep 5 zit hier ook leerwerk voor de toetsen van de verschillende 

zaakvakken bij.  De afspraken rondom het huiswerk hebben wij vastgelegd in de 

notitie “Huiswerkbeleid”. Deze notitie vindt u op onze website onder praktische 

informatie, huiswerk. 

 

Voor het taal- en rekenhuiswerk maken we gebruik van Muiswerk. Dit is een 

compleet digitaal pakket met oefenprogramma’s. Meer informatie over Muiswerk 

vindt u op de website www.muiswerk.nl. 

  

Het huiswerk wordt gegeven om de volgende redenen: 

 bevorderen van zelfstandigheid; 

 leren verantwoordelijkheid te nemen voor eigen werk; 

 leren plannen; 

 leerstof verwerken en onthouden; 

 verdieping van de leerstof; 

 om werk af te maken. 

Regelmatig werken aan het huiswerk moet tevens een goede voorbereiding zijn op 

het leren in het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat u als ouder interesse 

toont voor het huiswerk van uw kind en hem/haar positief begeleidt bij het maken 

en leren van opgegeven werk. 

 

6.5 Tafeldiploma 

Goed kunnen rekenen is belangrijk; voor nu én later. De tafels van 

vermenigvuldiging (keersommen) en de deeltafels gebruiken de kinderen tijdens de 

rekenlessen maar ook in dagelijkse situaties. Als kinderen de tafels uit hun hoofd 

kennen, gaat het rekenen sneller én maken ze minder fouten. 

Om de kinderen te stimuleren de (deel-)tafels te leren én te blijven oefenen, kunnen 

zij hun ‘tafeldiploma’ halen. Voor het diploma kunnen 5 sterren worden behaald. Er 

http://www.muiswerk.nl/


 
26 

zijn streefniveaus voor alle groepen, maar de kinderen halen de ‘sterren’ in hun 

eigen tempo. Herkansen mag altijd. 

6.6 Onderwijsaanbod 

 

Voor de vakken gebruiken we beproefde methodes als basis of ter ondersteuning 

van ons onderwijs. 

 

Vakgebied  Lesmethode  

Aanvankelijk lezen  Veilig Leren Lezen (groep 3) 

Technisch lezen 
Estafette (groep 4 t/m 6)  

Leeslijn (tutorlezen) 

Begrijpend/studerend lezen 
Grip op lezen (groep 5 t/m 8) 

Nieuwsbegrip (groep 4 t/m 8) 

Schrijven  
Schrijfdans (groep 1 en 2) 

Pennenstreken (groep 3 t/m 8) 

Rekenen  

Wizwijs (groep 1en 2) 

Met sprongen vooruit (groep 1, 2en 3) 

Alles Telt (groep 3-8)  

Taal/woordenschat 
Schatkist (groep 1en 2) 

Taal op maat (groep 4 t/m 8) 

Spelling Spelling op maat (groep 4 t/m 8) 

Engels  Take it easy (groep 1 t/m 8) 

Geschiedenis  Argus Clou (groep 3 t/m 8) 

Aardrijkskunde  Nieuwe methode (groep 5 t/m 8) 

Natuuronderwijs en techniek Leefwereld (groep 1 t/m 8) 

Verkeer  
Seef op school (groep 1 en 2) 

Wijzer door het verkeer ( groep 3 t/m 8) 

Sociaal-emotionele vorming Leefstijl (groep 1 t/m 8) 

Levensbeschouwing Hemel en Aarde (groep 1 t/m 8) 

 

De leerkracht heeft in de creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid, muziek en 

drama) een grote eigen inbreng en wordt ondersteund met de methode ‘Moet je 

doen’. 

 

Binnen het levensbeschouwelijk onderwijs op De Vink besteden we niet alleen 

aandacht aan het christendom, maar ook aan andere grote religies en is er tijdens 

het schooljaar naast christelijke feestdagen ook aandacht voor o.a. het Islamitisch 

Suikerfeest.  

Het aanbod wordt in de zeer nabije toekomst nog meer verfijnd. Ieder schooljaar 

gaan de kinderen, in het kader van het project ‘Heilige huisjes’, vanaf groep 4 op 

excursie naar diverse soorten gebedshuizen, zoals een kerk, moskee of synagoge.  
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6.7 Toetsing  

 

Iedere leerling wordt gedurende het jaar twee keer getoetst. Op deze manier kunnen 

we de prestaties en de leerbehoeften volgen. 

 

Gegevens voor leerlingvolgsysteem  Groep 

Cito-toets 1 2 3 4 5 6 7 8 

 rekenen voor kleuters x x       

 taal voor kleuters  x x       

 3-minuten toets (DMT)         x x x x x x 

 AVI   x x x x x x 

 begrijpend lezen    x x x x x x 

 woordenschat   x x x x x x 

 spelling    x x x x x x 

 rekenen en wiskunde    x x x x x x 

 entreetoets        x  

 eindtoets         x 

OVM x x       

SCOL   x x x x x x 

 

OVM staat voor Ontwikkelingsvolgmodel en is een digitaal observatiesysteem 

waarmee de ontwikkeling van het jonge kind (kleuter) wordt vastgelegd.  

SCOL staat voor Sociale Competentie Observatie Lijst. 

 

6.8 Portfolio 

 

Het portfolio laat zien welke kennis en vaardigheden het kind beheerst en geeft 

informatie over de kwaliteit van het werk en over het proces dat tot het uiteindelijke 

resultaat heeft geleid. 

Portfolio’s stimuleren kinderen hun werk te herzien en verbeteren. Ze laten zien hoe 

een kind zich in een bepaalde periode ontwikkelt. 

Het kind krijgt zelf de verantwoordelijkheid om dit in beeld te krijgen. De kinderen 

worden uitgedaagd om een selectie van hun werk te maken en hun keuzes te 

verantwoorden. Ze leren hun eigen ontwikkeling te volgen en zichzelf nieuwe doelen 

te stellen. 

Het doel van een portfolio is de motivatie en de betrokkenheid van kinderen te 

verhogen in hun eigen leerproces. Succeservaringen kunnen het zelfvertrouwen van 

kinderen stimuleren en gevoel van competentie vergroten. 
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6.9 Onderwijskundig rapport 

 

Van alle kinderen die onze school verlaten, stelt de groepsleerkracht - indien nodig 

in overleg met de intern begeleider - een onderwijskundig rapport op. Dat wordt aan 

de nieuwe school verstrekt zodat er voldoende informatie beschikbaar is voor een 

goede overgang naar de nieuwe school. Dit gebeurt digitaal. Ouders krijgen het 

onderwijskundig rapport in te zien. 

 

 

6.10 Eindtoets en Entreetoets 

 

De leerlingen van groep 8 nemen in april deel aan de landelijke eindtoets van het 

Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling. Deze toets meet cognitieve 

vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie. Naast de indruk 

die de leerkracht van het kind heeft, is de Cito-score van belang voor het advies voor 

het vervolgonderwijs. 

 

Schooljaar De Vink / Landelijk Totaal 

2016 - 2017 De Vink 536.2 

Landelijk 535.6 

2015 - 2016 De Vink 538.2 

Landelijk 534.5 

2014 - 2015 De Vink 534.7 

Landelijk 534.8 

 

      

 

 

 

Als voorbereiding op deze eindtoets wordt in groep 7 de Entreetoets gemaakt. De 

resultaten hiervan kunnen een aanwijzing geven over welke leerstof nog extra 

aangeboden moet worden. 
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7. Leerlingenzorg 

 

 

7.1 Zorg voor kinderen  

 

Niet alle kinderen hebben dezelfde begeleiding nodig. De een heeft wat meer hulp 

nodig dan de ander. Voor de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen 

vanaf groep 3 werken we zoveel mogelijk met groepsplannen waarmee we kinderen 

met vergelijkbare problematiek op dezelfde wijze ondersteunen en begeleiden. Als 

de situatie er werkelijk om vraagt, wordt er een individueel handelingsplan 

opgesteld. Daarin staat welke extra activiteiten worden ondernomen, met welk doel 

en in welk tijdsbestek. Voor kinderen met een versnelde ontwikkeling kan het 

programma worden aangepast. Deze leerlingen werken met compacten en 

verrijkingsmateriaal. Dit houdt in dat de lesstof wordt ingekort zodat zij meer tijd en 

mogelijkheden hebben om met uitdagende lesstof of projecten in de klas aan de 

slag te gaan.  

 

Naast de methode-gebonden toetsen en overhoringen nemen de leerkrachten twee 

maal per jaar landelijk genormeerde toetsen af voor taal, rekenen, spelling, 

begrijpend lezen, technisch lezen en de woordenschat. Deze toetsen worden 

afgenomen in de maanden januari en mei/juni. Toetsen die samenhangen met de 

lesmethoden geven informatie over hoe goed de lesstof wordt opgenomen. Hieruit 

kan tot aanpassingen in het onderwijs worden besloten.   

 

Daarnaast houden de leerkrachten met observaties de sociale en emotionele 

ontwikkeling van uw kind bij. We hechten veel waarde aan het ontwikkelen van de 

sociale vaardigheden. Als leerlingvolgsysteem op het gebied van de sociaal 

emotionele ontwikkeling werken we met SCOL.  

 

Cito-toetsen (zie §6.7) zijn globale meetmomenten. De vooruitgang kan hier goed 

mee worden gezien. Deze gegevens worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem, 

waarmee een meerjarenoverzicht van de resultaten van uw kind wordt opgebouwd. 

Uitzonderingen op de verwachte ontwikkeling kunnen hiermee worden gesignaleerd. 

Het meerjarenoverzicht van de toetsresultaten is voor ouders ter inzage en wordt op 

de rapportavonden getoond. Twee keer per jaar worden alle leerlingen besproken 

met de intern begeleider.  

 

 

7.2 Intern begeleider 

 

De intern begeleider (IB’er) is speciaal opgeleid op het gebied van speciale zorg. Zij 

begeleidt leerkrachten in de aanpak van de zorgkinderen en overlegt met alle 

geledingen over de zorgleerlingen en de zorg, die de school kan bieden. Ook ouders 

kunnen haar raadplegen, indien zij een specifieke zorgvraag hebben. In eerste 

instantie bespreekt de ouder de zorgvraag met de groepsleerkracht.  
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Bij alle extra zorg rondom de leerling speelt de intern begeleider (IB’er) een 

belangrijke rol. Deze coördineert alle zorg voor leerlingen. De IB’er bestudeert de 

toetsresultaten in het leerlingvolgsysteem en bespreekt ze met de 

groepsleerkrachten. Leerkrachten bespreken met de IB’er signalen over mogelijke 

zorg aan hun leerlingen. Ook bespreekt de IB’er het door de leerkracht op te stellen 

groepsplan en de aanwezige handelingsplannen. Indien nodig heeft de intern 

begeleider contact met ouders, vooral als er een onderzoek moet worden 

afgenomen of bij complexe problemen. De intern begeleider heeft veel overleg 

buiten de school, onder andere in het ondersteuningsteam (zie §4.4), het IB netwerk 

en met allerlei externe organisaties. 

De intern begeleider is altijd op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend op school 

aanwezig.  

 

 

7.3 Remedial teaching 

 

De kinderen die extra hulp nodig hebben, krijgen dat zoveel mogelijk in de eigen 

klas. Met de invoering van handelingsgericht werken gaat dit ook goed. In een 

beperkt aantal gevallen wordt het kind individueel of in een groepje buiten de klas 

geholpen door de remedial teacher of een andere leerkracht.  

 

De RT wordt ingehuurd bij Praktijk D-dact. De RT’er is aanwezig op dinsdag, 

woensdag en donderdag.  

 

 

7.4 Plusgroep 

 

We werken op De Vink in meerdere groepen met de plusgroep. De begeleiding van 

de plusgroepen wordt ingehuurd bij Praktijk Vergne. De plusgroepen zijn op de 

vrijdagochtend. 

 

Bij het selecteren van de kinderen voor de plusgroep wordt gekeken naar de 

resultaten van de kinderen van het leerlingvolgsysteem en naar de leer- en 

persoonlijkheidseigenschappen van een kind. Brede interesse, creativiteit en apart 

gevoel voor humor zijn herkenbare kenmerken. Uiteraard wordt de algemene indruk 

van de leerkracht en intern begeleider meegenomen in de beoordeling of een kind 

geschikt is voor de plusgroep. Om zicht te krijgen in de leer- en 

persoonlijkheidseigenschappen, maken we gebruik van de signaleringslijsten die 

opgenomen zijn in het (hoog)begaafden protocol.  

 

Voor iedere plusgroep wordt een handelingsplan opgesteld zodat duidelijk is wat de 

kinderen doen en aan welke eisen het werk moet voldoen. Er vinden twee 

evaluatiemomenten in het jaar plaats tussen de IB’er en de groepsleerkracht om de 

leerlingen door te spreken. Ouders worden door de groepsleerkracht op de hoogte 

gesteld als hun kind deel mag nemen aan de plusgroep. 
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7.5 Onderzoek  

 

Het kan zijn dat de school niet de deskundigheid in huis heeft om te bepalen welke 

hulp een kind nodig heeft. De intern begeleider kan de ouders dan adviseren het 

kind te laten onderzoeken, door bijvoorbeeld de schoolbegeleidingsdienst of een 

orthopedagoog/kinderpsycholoog van een extern bureau. Afhankelijk van de in te 

schakelen deskundigheid en het gezamenlijk belang om het kind de juiste hulp te 

kunnen bieden, zal ouders worden gevraagd bij te dragen in de onderzoekskosten. 

Als het onzeker is of de school de benodigde zorg kan bieden, kan de leerling 

worden besproken in het ondersteuningsteam (zie §4.4), zodat er gerichter hulp kan 

worden geboden. Het ondersteuningsteam kan ook adviseren tot een verwijzing 

naar een school voor speciaal (basis)onderwijs. Het spreekt voor zich dat 

bovengenoemde stappen pas worden gezet na overleg met en instemming van de 

ouders. 

 

 

7.6 Schoolarts  

 

De schoolarts en de preventiemedewerker JGZ van de GGD begeleiden en adviseren 

over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. In groep 2 en groep 7 worden de 

kinderen voor onderzoek uitgenodigd. 

Hebt u vragen over de groei, gezondheid of opvoeding van uw kind, dan kunt u op 

werkdagen contact opnemen met de (assistente van) de schoolarts. 

 

 

7.7 Logopedie  

 

De leerkracht of schoolarts kan soms logopedie adviseren, bijvoorbeeld na de 

screening in groep 2. De kosten van logopedie zijn voor rekening van de ouders, 

maar worden door veel ziektekostenverzekeringen vergoed. 

 

 

7.8 Dyslexie  

 

Het kan voorkomen dat er bij een kind sprake is van dyslexie of dat er vermoedens 

zijn die in deze richting wijzen. De definitie van dyslexie volgens de Stichting 

Dyslexie Nederland is: een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig 

probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of 

het spellen op woordniveau. Er is een wezenlijk onderscheid tussen dyslexie en 

kinderen die niet zo goed zijn in spelling of lezen. Als kinderen serieuze lees- en/of 

spellingproblemen hebben, zullen de leerkrachten op De Vink hen begeleiden 

volgens de dyslexieaanpak. Op de school is een dyslexiespecialist aanwezig. Bij 

onduidelijkheden kan een dyslexieverklaring afgegeven worden via het landelijk 

genormeerde dyslexieprotocol.  
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7.9 Verlengen, doubleren en versnellen 

 

Ondanks alle extra zorg die we kinderen bieden, kan het voorkomen dat we ouders 

adviseren hun kind een jaar te laten verlengen, doubleren of juist te versnellen. 

Verlengen houdt in dat een kleuter een jaar langer in de kleutergroep blijft omdat 

het kind cognitief en/ of sociaal emotioneel niet klaar is om naar groep 3 te gaan. 

Vanaf groep 3 is het mogelijk voor kinderen om een jaar te doubleren. Dit betreft 

kinderen met een normale intelligentie die meer tijd nodig hebben om zich de 

leerstof eigen te maken. Vaak ook zijn deze kinderen op sociaal en emotioneel 

gebied wat achter bij de rest van de groep. 

Kleuters die blijk geven van een voorlijke ontwikkeling kunnen eerder naar groep 3. 

Er wordt gekeken naar sociaal en emotionele ontwikkeling, belangstelling van het 

kind en de cognitieve vaardigheden. Gedurende het schooljaar wordt bepaald of een 

leerling mee kan doen met de oudste kleuters. Daarbij worden er meer eisen aan het 

kind gesteld, en doet het kind mee met werkjes en toetsen van de oudste kleuters. 

In het voorjaar wordt bepaald door leerkrachten, de IB’er en de ouders of het kind in 

het nieuwe schooljaar naar groep 3 gaat. 

 

Vanaf groep 3 is het in hoge uitzondering mogelijk dat een leerling een leerjaar 

overslaat of gedurende het schooljaar overgaat naar de volgende groep. Dit zijn 

kinderen die een zeer voorlijke ontwikkeling hebben. Hun kennis van de leerstof 

loopt ook minstens 1 jaar voor op de rest van de groep. Er wordt ook gekeken of het 

kind sociaal-emotioneel zo’n stap aan zou kunnen. Dit alles gaat in overleg met 

ouders, school en onze onderwijs adviseur. 

 

 

7.10 Voortgezet onderwijs en schooladvies 

 

In groep 8 staan kinderen, ouders en school voor de vraag naar welk type 

vervolgonderwijs zij het beste kunnen gaan. Tijdens de informatieavond van groep 8 

zal de leerkracht de ouders informeren over het voortgezet onderwijs en wordt er 

precies verteld hoe het schooladvies op onze school tot stand komt. 

 

Tijdens de adviesgesprekken geeft de leerkracht van groep 8 de ouders een 

voorlopig advies. Daarmee geeft de leerkracht van groep 8 aan welk niveau het kind 

lijkt aan te kunnen. De leerkracht adviseert geen school. Het advies is gebaseerd op 

de schoolloopbaan, de resultaten tot dan toe en de zelfwerkzaamheid, ook wel 

motivatie. Het voorlopige advies wordt automatisch omgezet in het definitieve, 

tenzij er aanleiding is voor de leerkracht om het aan te passen. 

 

Soms is het nodig dat uw kind (ook) in het VO extra zorg en ondersteuning krijgt. 

Dat gebeurt op een aantal scholen die daarvoor van de overheid extra geld krijgen. 

Indien er, door grote leerachterstanden of zorgen over de ontwikkeling van uw kind, 

aanleiding is tot het aanvragen van extra begeleiding in het VO, kunnen kinderen 

deelnemen aan gemeenschappelijke testen van het basisonderwijs en het voortgezet 

onderwijs (POVO). Hiervoor moeten de ouders schriftelijk toestemming geven. De 

testen vinden in oktober en november plaats. Afname, verwerking en bespreking 
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gebeuren door school en het zorgloket van het voortgezet onderwijs samen. Na de 

test wordt op school het schooladvies gegeven in een adviesgesprek met de ouders. 

 

 

7.11 Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

Per 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van 

kracht. De wet stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij 

(mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook 

seksueel geweld, eergerelateerd geweld (waaronder huwelijksdwang), 

ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis). De 

wet geldt voor professionals die werken in de sectoren: gezondheidszorg, 

onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. 

Voor de jeugdsector in onze regio zijn een aantal handelingsprotocollen nader 

uitgewerkt.De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als 

professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Het is dus een handelingsprotocol. Doel van de wet is niet het melden maar hulp op 

gang krijgen. Niets doen is geen optie! 

 

Waarom dit digitale handelingsprotocol? 

Het geeft op een overzichtelijke manier informatie en begeleidt beroepskrachten in 

Hollands Midden bij het doorlopen van de stappen van de meldcode. Het 

ondersteunt het handelingsprotocol dat organisaties die vallen onder de reikwijdte 

van de wet moeten hebben. Hierbij is rekening gehouden met de wijze waarop 

Ketenpartners in Hollands Midden samenwerken in de aanpak van huiselijk geweld 

en kindermishandeling. Hiertoe is een regionale handreiking Meldcode Hollands 

Midden (RHAM) ontwikkeld. 

 

Overstijgende afspraken bij het stappenplan 

 Bel bij acuut gevaar (kans op grote gezondheidsschade) direct 112 

 Bij iedere stap kan het Advies en Meldpunt Kindermishandeling en/of het 

Steunpunt Huiselijk Geweld worden betrokken. 

 Bij iedere stap wordt besloten met wie welke informatie wordt gedeeld. 

 Bij iedere stap kan bij cliënten tot 23 jaar JeugdMatch worden betrokken. 

 

Veilig Thuis Hollands Midden 

Tel.: 0800-2000  

www.veiligthuishollandsmidden.nl/professionals/digitale-meldcode 

 

 

Aanspreekpunt bij ons op school is Simone Vink (Intern Begeleider) 

 

 

  

http://www.veiligthuishollandsmidden.nl/professionals/digitale-meldcode
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8. Wettelijke regelingen 

 

8.1 Informatievoorziening gescheiden ouders  

 

 Het belang van het kind staat voorop. 

 De Vink gaat uit van wat in de Nederlandse wet staat. 

 Beide ouders hebben rechten en worden gelijk behandeld. 

 De verzorgende ouder(s) is (zijn) voor de school het aanspreekpunt. 

 Van de verzorgende ouder wordt verwacht dat hij/zij het rapport en overige 

informatie aan de andere ouder doorgeeft. 

 

8.2 Leerplicht  

 

Om als leerling tot de basisschool te worden toegelaten moet een kind 4 jaar zijn. 

Voorafgaand aan de vierde verjaardag nodigen wij uw kind uit enkele dagdelen op 

school te komen wennen. Een kleuter wordt leerplichtig op de eerste schooldag van 

de maand nadat het kind 5 jaar is geworden. 

 

8.3 Verlof  

 

8.3.1 Richtlijnen 

Verlof is uitsluitend mogelijk: 

 

1.  Bij ziekte. U moet dit zo spoedig mogelijk (telefonisch) melden op school (zie 

§8.4). Een bezoekje van een kind aan de dokter, tandarts e.d. kunt u mondeling 

of met een briefje aan de leerkracht doorgeven.  

 

2.  Voor het vervullen van godsdienstige of levensbeschouwelijke 

verplichtingen. 

Dit kan alleen als dit tijdig vooraf aan de directeur wordt gemeld. Gedacht kan 

worden aan het vieren van het islamitisch offerfeest of het Suikerfeest, het 

hindoeïstisch Holi feest en dergelijke. 

 

3.  Ter voorkoming van overbelasting van een vijfjarige kleuter. 

Om deze reden kunnen ouders besluiten het kind gedurende een bepaalde 

periode maximaal vijf uur per week (bijvoorbeeld twee middagen) thuis te 

houden. Dit kan echter alleen als vooraf en tijdig aan de directeur wordt gemeld 

gedurende welke periode en op welke uren het kind thuis wordt gehouden. Als 

het schoolbezoek dan nog steeds te zwaar voor het kind is, kan de directeur 

worden gevraagd toe te staan dat het kind voor meer dan vijf uur per week thuis 

wordt gehouden, echter nooit meer dan tien uur per week. Het is niet toegestaan 

een vijfjarige kleuter onaangekondigd of op willekeurige momenten thuis te 

houden. 
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4. Als vakantie met het kind tijdens de schoolvakantie niet mogelijk is wegens 

de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers. 

In alle andere gevallen is vakantie buiten de schoolvakanties niet mogelijk. Voor 

dit extra verlof gelden de volgende bijzondere voorwaarden: 

 De ouder moet een gewaarmerkte werkgeversverklaring overleggen of, als 

hij/zij een zelfstandige is, een gewaarmerkte eigen verklaring waaruit blijkt 

dat verlof binnen de voor de school vastgestelde vakanties niet mogelijk is. 

 De verhinderde ouder moet zelf aan de vakantie deelnemen. 

 Het verlof bedraagt maximaal twee schoolweken per schooljaar. 

 Er kan maar eenmaal per schooljaar om deze reden verlof worden verleend; 

dus niet bijvoorbeeld twee keer een week. 

 Het verlof kan niet worden verleend in de eerste twee weken van het 

schooljaar. Vrijstelling van het schoolbezoek kan niet worden toegestaan voor 

verlenging van de vastgestelde schoolvakanties. 

 

5. Wegens andere gewichtige omstandigheden.  

Het gaat dan in beginsel om buiten de wil of invloed van de ouders/verzorgers 

en/of het kind gelegen factoren. Daartoe zijn te rekenen: 

 Het voldoen aan een wettelijke verplichting, zolang dit niet buiten de lesuren 

kan 

 Verhuizing (1 dag) 

 Huwelijk van familieleden (1 dag als niet elders overnacht hoeft te worden) 

 Ernstige ziekte van familieleden 

 Bevalling van de moeder/verzorgster 

 Overlijden van ouders (4 dagen), van (groot)ouders of broers/zussen (2 

dagen), van ooms/tantes of neven/nichten (1 dag) 

 Jubileum (huwelijk of als werknemer) van familieleden (1dag), 12½, 25, 40, 60-

jarig huwelijksfeest alleen van ouders en grootouders 

 Andere gewichtige omstandigheden (met uitsluiting van vakantieverlof)  

 

De aangegeven duur van het verlof is een indicatie. Als geen indicatie is gegeven, 

dan moet u daarover met de directeur overleggen. Onder familieleden worden 

begrepen (groot)ouders, broers/zussen, directe ooms/tantes en directe 

neven/nichten (1e tot en met 4e graad). Over de eerste 10 dagen van een verlof 

wegens andere gewichtige omstandigheden beslist de directeur. Als het verlof 

boven 10 dagen per jaar uitkomt, beslist de leerplichtambtenaar. Deze kan een 

aanvullende verklaring (bijvoorbeeld van een arts of een maatschappelijk werker) 

vragen. In verband met de procedures die gevolgd moeten worden, moet een 

verlofaanvraag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vier weken van tevoren, bij de 

directeur van de school worden ingediend. Dit geldt uiteraard niet voor 

begrafenissen en dergelijke. Verlofaanvragen worden altijd individueel 

beoordeeld.  

 

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’: 

 Familiebezoek in het buitenland. 

 Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding. 
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 Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden. 

 Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie 

op vakantie te gaan. 

 Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte. 

 Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 

 

8.3.2 Aanvragen 

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de 

groepsleerkracht van De Vink. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief 

relevante verklaringen, in bij de directeur. 

 

8.3.3 Bezwaar 

Wanneer een verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u het niet eens bent met 

dat besluit, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. U moet dan een bezwaarschrift 

indienen bij de persoon die het besluit heeft genomen, dus of bij de directeur (tot 

en met tien dagen) of bij de leerplichtambtenaar (meer dan tien dagen).  

 

De directeur van de school is verplicht vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim te 

melden bij de leerplichtambtenaar. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder 

toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.  

 

8.4 Ziekteverzuim  

 

Als uw kind wegens ziekte niet naar school kan, verzoeken we u ons hiervan op de 

hoogte te stellen. Dat kan telefonisch (071-5763580) door in te spreken op de 

voicemail, of door uw ziekmelding tussen 08.30 en 08.45 uur door te geven. Als een 

kind afwezig is zonder dat wij weten waarom, proberen we telefonisch achter de 

reden te komen.  

 

Als een kind op school ziek wordt, is het thuis beter af. We sturen uw kind pas naar 

huis als daarover met ouders contact is geweest. 

 

8.5 Voorkomen van lesuitval  

 

Het komt niet vaak voor dat lessen uitvallen. Meestal kunnen we wel een invaller 

vinden. Toch kunnen we soms niet anders. We sturen pas kinderen naar huis als we 

dat aan ouders hebben gemeld. Voor wie thuis geen opvang is, wordt een oplossing 

gezocht. 

 

8.6 Schorsing en verwijdering 

 

In zeer incidentele gevallen kan de school zich genoodzaakt zien om tot schorsing 

of verwijdering van een kind te komen. Dit is aan zeer strikte regels en afspraken 

gebonden die vermeld staan in het protocol schorsen en verwijderen. Dit protocol 

ligt bij de directie ter inzage. 
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9. Belangrijke contactgegevens  

 

Hieronder vindt u de belangrijke contactgegevens uit de schoolgids nog een keer op 

een rijtje. 

 

Basisschool De Vink 

Kuyperbrink 12 

2253 VX Voorschoten  

tel. 071-5763580 

www.basisschooldevink.nl 

info@basisschooldevink.nl  

www.facebook/basisschooldevink 

@bsdevink 

 

Schoolbestuur SKOON 

De Stichting voor Katholiek en Openbaar onderwijs in Noord-Hofland 

Kuyperbrink 12 

2253 VX Voorschoten 

secretarisskoon@gmail.com 

Voorzitter: Mevr. Myriam Wedema 

 

Medezeggenschapsraad De Vink 

bsdevinkmr@gmail.com 

 

Oudervereniging De Vink 

or.bsdevink@gmail.com 

 

Klachten 

 Stichting GCBO: tel. 070-3861697 of info@gcbo.nl 

 Meldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of 

fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs:  

tel. 0900-1113111 of www.onderwijsinspectie.nl 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Voorschoten 

Zwaluwweg 4 

2251MV Voorschoten 

tel. 088-2542384 

www.cjgvoorschoten.nl 

 

Regionaal Bureau Leerplicht 

Schuttersveld 9, verdieping 8 

2316 XG Leiden 

tel. 071-5239000 

 

Op www.rbl-hollandrijnland.nl vindt u informatie over verlof en kunt u folders 

downloaden.  
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