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VOORWOORD 
 
 
Een basisschool is een stukje van je leven. Een basisschool kies je dan ook met 
zorg. 
Voor u ligt de schoolgids 2017-2018 van de Mariaschool. Deze gids kan u 
helpen bij uw keuze. 
 
In deze gids vindt u informatie over onderwijsinhoudelijke en organisatorische 
onderwerpen.  
We beschrijven ons onderwijs en we leggen uit welke zorg wij aan onze 
leerlingen bieden. U vindt in deze gids de resultaten van ons onderwijs en een 
overzicht van de rol die ouders en/of verzorgers spelen bij de school.  
Tevens leest u praktische informatie over de schooltijden en verlofregelingen. 
 
De schoolgids is bedoeld voor de huidige ouders en/of verzorgers van leerlingen 
van de Mariaschool, toekomstige ouders/verzorgers en andere 
belangstellenden. 
Bij inschrijving op de Mariaschool conformeert u zich automatisch aan de regels 
en afspraken zoals die in o.a. de schoolgids zijn vastgelegd. 
 
De gids is samengesteld door de directeur in overleg met het team en de MR, 
en wordt jaarlijks geactualiseerd. Suggesties voor aanvullingen of opmerkingen 
horen wij graag. 
 
De gids wordt aan nieuwe ouders in druk meegegeven, verder staat de update 
steeds op www.mariaschoolzandvoort.nl . 
Jaarlijks ontvangt u een informatiefolder met tarieven, actuele zaken en de 
groepsindeling. Daarnaast een schoolkalender met vakanties en data van 
activiteiten. Al deze zaken en meer zijn ook op de website te vinden. 
 
Wij wensen u en uw kind een plezierige tijd toe op de Mariaschool,  
 
namens het team, 
 
 
Marian Timmermans 
 
Directeur 
 
 
 
 
september 2017 
  

http://www.mariaschoolzandvoort.nl/
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ALGEMENE INFORMATIE 
 
Onze missie en visie 
 
Ons motto: de school waar ieder kind groeit. 
 
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De 
beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we 
ons onderwijs in de komende periode willen toetsen en deze zijn afgeleid van 
de werkprincipes van stichting Jong Leren: 

 Wij geven leerlingen en collega’s ruimte zichzelf te zijn en van daaruit met 
respect voor elkaar hun talent te ontdekken en verder te ontwikkelen.  

 Wij dagen leerlingen en collega’s uit door hen te inspireren en te coachen in 
het verleggen van eigen grenzen.  

 Wij leren samen door de organisatie van ons onderwijs af te stemmen op 
mogelijkheden tot samenwerking tussen leerlingen en teamleden. Er vindt 
geleidelijk een verschuiving plaats van kennisoverdracht naar 
kennisconstructie. 

 
Door alles wat hierboven genoemd is, geven wij vorm aan de basisbehoeften 
van kinderen, namelijk:  
● Relatie   Je mag er zijn, omdat je bent wie je bent; 
● Autonomie   Zelfstandigheid; ik kan iets zonder hulp; 
● Competentie   Zelfvertrouwen; geloof in eigen kunnen. 
 
Wat maakt onze school bijzonder? 
 
➢ Wij zijn een katholieke school waar iedereen welkom is 
➢ Onze leerlingen krijgen Engelse les vanaf groep 1 
➢ Ons motto is: elke dag samen een beetje beter 
➢ Wij zijn onderdeel van brede school “De Blauwe Tram” 
➢ Wij besteden veel aandacht aan sociale veiligheid 
➢ Onze leerlingen komen graag naar school 

 
Situering en samenwerking 
De Mariaschool is sinds 2011 gehuisvest in het nieuwe gebouw “De blauwe 
tram”, een brede school in het centrum van Zandvoort. Wij delen het gebouw 
met OBS Hannie Schaft, kindercentrum Ducky Duck, de bibliotheek, twee 
peuterspeelzalen en een gymzaal. 
Wij streven naar een zo breed mogelijk aanbod voor kinderen van 0 tot 12 jaar, 
waarbij wij gebruik maken van elkaars expertise, ervaring en ruimtes in het 
gebouw. Wij hebben regelmatig intern overleg en willen ons richten op het 
aanbieden van naschoolse activiteiten op onder andere het gebied van 
techniek, cultuur en sport.  
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Schoolgrootte 
De Mariaschool telt in augustus 2017 ongeveer 180 leerlingen, verdeeld over 8 
groepen. 
De school heeft ongeveer 20 medewerkers: Naast de groepsleerkrachten zijn 
een intern begeleider, een vakleerkracht gymnastiek, een specialist 
hoogbegaafdheid en een onderwijsassistent aan de school verbonden. Verder 
worden team en directie ondersteund door een conciërge en een secretaresse. 
 
Levensbeschouwelijke visie 
De Mariaschool is een katholieke school voor basisonderwijs die voor iedereen 
open staat. Zij stelt zich tot doel het onderwijs op katholieke grondslag aan te 
bieden, op een wijze die past in deze moderne tijd. 
Wij besteden aandacht aan de katholieke feesten door het jaar heen. Daarnaast 
werken wij met de methode “Hemel en Aarde”. https://www.hemelenaarde.nl/. 
De kapelaan van onze parochie komt ca. driemaal per jaar in alle klassen met 
de kinderen filosoferen over het thema wat op dat moment speelt. 
De kinderen worden niet gevormd tot praktiserende leden van de kerk, dat 
vinden wij een taak van het gezin en van de parochiegemeenschap. 
Als school zien wij het als onze belangrijkste taak de kinderen een goede basis 
mee te geven voor hun toekomst in de maatschappij. Kernwoorden hierbij zijn 
normen en waarden, veiligheid, zelfstandigheid, respect en vertrouwen.  
 
Aanmelding en plaatsing. 
Uw kind is welkom vanaf de dag dat het 4 jaar wordt. Als u uw kind wilt 
aanmelden voor de Mariaschool, kunt u per mail of telefonisch een afspraak 
maken met de directeur voor een kennismakingsgesprek. 
Na het gesprek ontvangt u desgewenst een inschrijfformulier voor de 
Mariaschool. Er is veel belangstelling voor de school, meld uw kind daarom tijdig 
aan.  
Uw kind mag voor zijn of haar vierde verjaardag een aantal dagdelen komen 
wennen in groep 1. U ontvangt daarvoor een uitnodiging van de 
groepsleerkracht. Na afloop van de eerste keer „wennen‟ heeft u een 
intakegesprek met de groepsleerkracht. Dan wordt tevens praktische informatie 
over de gang van zaken op school gegeven. 
In december en vlak voor de zomervakantie worden geen nieuwe kinderen 
geplaatst. In deze perioden vinden veel extra activiteiten plaats en deze zijn niet 
bevorderlijk voor het in alle rust gewend raken aan de basisschool.  
 
Gehandicapte leerlingen in het onderwijs 
Ouders van gehandicapte kinderen kunnen naast Speciaal Onderwijs (S.O.) 
ook kiezen voor de gewone basisschool. 
De basisschool gaat vervolgens samen met de ouders na of het gehandicapte 
kind kan worden opgevangen op de school. Onze school zal steeds elke 
aanvraag apart beoordelen. Uiteraard zijn wij bereid gehandicapte leerlingen op 
te vangen, maar er zijn grenzen aan onze mogelijkheden. Wij denken hierbij aan 
een zodanige ernstige verstoring van rust en veiligheid binnen de groep, dat het 

https://www.hemelenaarde.nl/
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leerproces wordt belemmerd. Ook kan een gehandicapte leerling zoveel 
verzorging nodig hebben, dat het onderwijs niet tot zijn recht komt. Het team 
kan een te lage specifieke deskundigheid hebben waardoor een adequate 
opvang wellicht wel op de korte, maar niet meer op de langere termijn mogelijk 
is.  
Zie voor de procedure van aanmelding en plaatsing voor leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte bijlage 2 pagina 26. 
 
Passend Onderwijs 
Elke basisschool in Nederland maakt deel uit van een samenwerkingsverband. 
Een samenwerkingsverband telt verschillende basisscholen en één of meer 
speciale scholen voor basisonderwijs. Op 1 augustus 2014 is de wetswijziging 
passend onderwijs in werking getreden. Schoolbesturen krijgen zorgplicht en de 
middelen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. 
Onze school werkt samen met andere scholen in het samenwerkingsverband 
Zuid-Kennemerland.  

Tel.: 023 - 5430116 Email: info@po-zk.nl  Postbus 4145 2003 EC Haarlem 

 
Het algemene doel van het samenwerkingsverband is om passend onderwijs te 
organiseren. 
Passend onderwijs betekent voor ons samenwerkingsverband dat wij onderwijs 
aanbieden voor iedere leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en 
mogelijkheden. Het is onze ambitie om al binnen het regulier basisonderwijs, en 
waar nodig in het speciaal (basis)onderwijs, een zodanig gedifferentieerd 
onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. 
 
Wij hebben het profiel van de Mariaschool Zandvoort in het kader van passend 
onderwijs beschreven. U kunt dit lezen op http://www.passendonderwijs-zk.nl/ 
 
Het kan zijn dat uw kind op de basisschool zit en extra ondersteuning nodig 
heeft op het speciaal (basis) onderwijs. In dat geval gaat u samen met de 
basisschool op zoek naar de passende onderwijsplek.  
Stel uw vragen hierover gerust op school.  
U kunt ook terecht bij het Onderwijsloket voor ouders: 
https://www.passendonderwijs-zk.nl/het-onderwijsloket 023 – 543 0114. 
  

mailto:info@po-zk.nl
http://www.passendonderwijs-zk.nl/
https://www.passendonderwijs-zk.nl/het-onderwijsloket
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BESTUURLIJKE ORGANISATIE 
 
Stichting Jong Leren 
De Mariaschool maakt deel uit van Jong Leren, stichting voor Confessioneel 
onderwijs in Heemstede. 
Deze stichting bestaat uit 28 scholen in Noord Holland.  
Jong Leren is een stichting die kindgericht denkt. Uiteindelijk draait alles om 
goed onderwijs voor de leerlingen die de basisscholen van Jong Leren 
bezoeken. We willen dat de kinderen met een positief kritische houding met 
vertrouwen in de toekomstige samenleving hun weg vinden. Om antwoorden op 
steeds veranderende vragen te kunnen blijven geven en om verantwoorde 
keuzes te maken, zullen we innovatief en flexibel moeten zijn. Hiermee blijft de 
missie van Jong Leren verwezenlijkt in een voortdurend veranderende 
omgeving. De missie van Jong Leren is samen te vatten in de volgende 
werkprincipes: 

De missie krijgt onder andere vorm 
doordat de scholen van Jong Leren 
werken vanuit de christelijke 
identiteit, het onderwijs adaptief 
vormgeven en daarbij met ouders 
samenwerken als educatieve 
partners.   
 
Adres van Stichting Jong Leren: 
Cruquiusweg 42 
2103LT Heemstede 
tel 023-5298988 
email: info@jl.nu 

College van Bestuur: John van Veen, Sytske Feenstra en Paul Bronstring. 
 
Medezeggenschapsraad Mariaschool 
De medezeggenschapraad bestaat uit ouders en teamleden en houdt zich bezig 
met beleidszaken op school. De MR heeft advies- of instemmingrecht op 
beleidsveranderingen binnen de organisatie.  
De MR bestaat uit 4 leden, twee teamleden en twee ouders. De teamleden 
worden uit en door het team gekozen, de ouderleden uit en door de ouders.  
De oudergeleding van de Mr vertegenwoordigt alle Mariaschool-ouders en 
fungeert als spreekbuis. U kunt zich met vragen en opmerkingen over 
schoolzaken tot hen wenden. Mr.mariaschool@jl.nu 
Vergaderingen van de MR zijn openbaar. De data staan vermeld op de website. 
De MR doet via een nieuwsbrief verslag van haar activiteiten. 
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Oudervereniging Mariaschool 
Aan onze school is een OV verbonden. Het bestuur van deze vereniging bestaat 
uit een groep enthousiaste ouders die zich inzet voor zeer veel activiteiten voor 
de kinderen. Activiteiten die een waardevolle aanvulling zijn op het dagelijkse 
onderwijs in onze school. Het bestuur van de OV wordt gekozen uit en door de 
ouders van de kinderen. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de statuten van 
de OV. Iedere ouder die een kind bij ons op school heeft, is automatisch lid van 
de OV. 

De oudervereniging komt regelmatig bijeen om te overleggen. Hierbij zijn ook 
altijd personeelsleden aanwezig als contactpersoon tussen de OV en school. 
De bijeenkomsten zijn openbaar, de data staan vermeld in de 
activiteitenkalender. 
 
De OV heeft een eigen tabblad op de website. Hieronder vindt u de 
samenstelling van de oudervereniging, De planning en andere weetjes. 
Opmerkingen, suggesties, vragen e.d. aan de ouderverenging kunt u kwijt via 
het postvakje van de vereniging dat in de teamkamer staat of door contact op 
te nemen met één van de bestuursleden via ov.maria@jl.nu. 
 
Ouderbijdrage oudervereniging: 
De oudervereniging vraagt per kind een vrijwillige bijdrage van € 35,- om de 
activiteiten te kunnen uitvoeren. Van deze bijdrage worden o.a. het 
sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval, paasviering en het jaarlijkse zomerfeest 
betaald. 
Uw ouderbijdrage is vrijwillig maar gezien de besteding van de bijdrage kunt u 
begrijpen dat uw geld ten goede komt aan de kinderen. In de loop van het 
schooljaar ontvangt u een brief waarin u om uw bijdrage gevraagd wordt. 
Ouders van kinderen die later in het schooljaar op school komen, wordt verzocht 
om een ouderbijdrage naar rato. 
 
Los van deze ouderbijdrage staat de jaarlijkse bijdrage voor de schoolreis/het 
schoolkamp. Dit komt voor de kinderen van groep 1 t/m 7 neer op ca. € 25. Voor 
het schoolkamp van groep 8 wordt ca. € 120 berekend. U wordt over de wijze 
van betalen middels een uitgebreide brief benaderd. 
Deelname aan de schoolreis en/of het schoolkamp is niet verplicht. Deze dagen 
vallen wel onder de verplichte lestijd, dus kan uw kind - indien het niet mee gaat 
op schoolreis of kamp – de lessen volgen in een andere groep. 
 
 
Klachtenprocedure Stichting JongLeren 
De klachtenregeling ligt ter inzage bij de directeur en is te vinden op onze 
website onder de tab "bestuur". 
Voor de goede orde treft u hier de noodzakelijke adressen aan: 
Stichting Onderwijsgeschillen: 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 



 

Schoolgids Mariaschool Zandvoort 2017-2018 10 29-8-17 

030-2809590 
info@onderwijsgeschillen.nl 
 
U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat 
van deze commissie. Meer informatie over de verdere procedure en eerdere 
uitspraken van de klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder Klachten. 
 
Externe vertrouwenspersoon: 
Heleen de Jong Advies 
info@heleendejongadvies.nl 
023-5271946 
06-25024555 
 
 
De namen van de vertrouwenspersonen van de Mariaschool: leerkrachten Jerry 
de Vries en Miranda den Haan (tel. 023-5714258) 
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ROOSTERS 
 
Schooltijden 
 

Maandag 08.30 tot 14.45 
Dinsdag 08.30 tot 14.45 
Woensdag 08.30 tot 12.15 
Donderdag 08.30 tot 14.45 
Vrijdag 08.30 tot 11.45 groep 1 t/m 4 
 08.30 tot 14.45 groep 5 t/m 8 

 
Pauzetijden 
 

Ochtendpauze: groep 3/4 09.55 uur  
groep 5/6 10.10 uur 
groep 7/8 10.25 uur 
groep 1/2  10.45 uur 

Lunchpauze: onderbouw 11.30 tot 12.15 uur 
   bovenbouw 12.15 tot 13.00 uur.  

 
Gymnastiek 
 

Groep 3  donderdag  12.30-14.00 
Groep 4 maandag  12.30-14.00 
Groep 5 donderdag  10.15-11.45 
Groep 6 maandag  10.15-11.45 
Groep 7 maandag  08.30-10.00 
Groep 8 donderdag  08.30-10.00 

 
De kleuters gymmen o.l.v. hun eigen juf in de speelzaal. 
Onze vakleerkracht geeft gym aan de groepen 3 t/m 8. Dit gebeurt in de gymzaal 
onder het gebouw. De lessen worden gegeven in blokuren van 90 minuten. Voor 
alle kinderen zijn gymschoenen verplicht. Het mogen geen schoenen zijn die 
ook buiten worden gedragen of schoenen met zwarte zolen. Wij vragen u uw 
kind een gympak of gymbroek met shirt mee te geven. Tijdens de gymles mogen 
de kinderen geen sieraden dragen. De kinderen met schouderlang haar dragen 
hun haar in een staartje tijdens de gymles. 
 
Vakantierooster 
2017-2018 
 
 

Herfst ma 23-10-17 t/m vrij 27-10-17 

Kerst ma 25-12-17 t/m vrij 05-01-18 

Voorjaars ma 26-02-18 t/m vrij 02-03-18 

Pasen  vrij 30-03-18 t/m ma 02-04-18 

Mei vrij 27-04-18 t/m vrij 11-05-18 

Pinksteren ma 21-05-18     

Zomer ma 23-07-18 t/m vrij 31-08-18 

 
 
Naast deze vakanties worden er nog wat losse studiedagen ingepland, waarop 
(een deel van) de kinderen vrij zijn. Deze data zijn nog niet bekend, maar zijn 
t.z.t. te vinden in het jaaroverzicht en op de website.  
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ONDERWIJS OP DE MARIASCHOOL 
 
Groep 1 en 2 
Wij werken op de Mariaschool met een aparte groep 1 en 2. In groep 1 ligt het 
accent op het veilig en vertrouwd raken met de schoolomgeving en het aanleren 
van de routines. Spelend leren is hierbij een sleutelbegrip. Uiteraard volgen we 
de leerlijnen van groep 1 m.b.t woordenschat, rekenbegrippen en motorische 
vaardigheden. In groep 2 bereiden de kinderen zich langzaam maar zeker voor 
op de overstap naar groep 3.  
Wij gaan ervan uit dat vierjarigen die bij ons instromen zindelijk zijn. 
 
Actief burgerschap 
Als school vinden wij het belangrijk dat we een bijdrage leveren aan 
burgerschap en integratie. Wij besteden aandacht aan onderwerpen als 
democratie, politiek, religie en maatschappelijke betrokkenheid. 
Op onze school wordt jaarlijks de leerlingenraad gekozen. Deze raad, 
bestaande uit 8 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8, overlegt regelmatig met juf 
Marjon over schoolzaken. 
 
Ateliers 
Voor de groepen 3/4, 5/6, en 7/8 organiseren we jaarlijks een atelierperiode. 
Gedurende een aantal weken (gemiddeld zes) krijgen kinderen dan in kleinere 
groepjes creatieve activiteiten als koken, drama, techniek, figuurzagen, 
boetseren etc. aangeboden. Hiervoor vragen wij de hulp van ouders! Heeft u 
een leuke creatieve specialiteit of vindt u het leuk te helpen en bent u 
beschikbaar, meld u dan aan bij de leerkracht van uw kind. De data van de 
ateliers zijn opgenomen in de jaarkalender. 
 
Drie niveaus / onderwijs op maat 
Ieder kind is uniek. Door dit continu in ons achterhoofd te houden, erkennen wij 
dat alle kinderen specifieke onderwijsbehoeften hebben. Ons onderwijs voor de 
basisvakken is dan ook ingericht op drie verschillende niveaus. De basisgroep 
krijgt gewoon uitleg over de lesstof en oefent samen met de leerkracht een deel 
van de stof klassikaal, waarna de kinderen zelfstandig aan het werk kunnen. De 
plusgroep kan vaak na een korte uitleg al eerder zelfstandig aan het werk, terwijl 
de breedtegroep juist nog wat extra uitleg en oefening nodig heeft. Deze 
kinderen zitten vaak bij de leerkracht aan de instructietafel en worden hier stap 
voor stap door de lesstof heen geleid. Voor ieder basisvak toetsen wij geregeld 
of alle leerlingen nog in de juiste groep zitten. 
 
Engelse les 
Op de Mariaschool krijgen de kinderen vanaf groep 1 Engelse les. Wij hebben 
hiervoor vijf jaar geleden subsidie gekregen van het Europees platform en 
hebben hiervoor een methode aangeschaft die uitgaat van hedendaagse 
liedjes/songs. Met deze extra inzet op Engels in de onderbouw hopen wij dat 
het niveau van onze leerlingen beter aansluit bij de verwachtingen van het V.O. 
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ICT 
Computers zijn in ons huidige onderwijs niet meer weg te denken. Stichting Jong 
Leren heeft flink geïnvesteerd in de hardware op scholen, zodat wij onze 
leerlingen goed kunnen voorbereiden op de toekomstige maatschappij. In alle 
klassen besteden wij aandacht aan mediawijsheid en veilig internetten. 
 
Lesmethoden 

 Groep 1/2 Groep 3 Groep 4 t/m 8 

Lezen Schatkist Veilig leren lezen Leesparade 

Taal Schatkist Veilig leren lezen Taal in beeld 

Begrijpend lezen - Veilig leren lezen Nieuwsbegrip XL 

Spelling - Veilig leren lezen  Spelling in beeld 

Schrijven Motorisch 
ontwikkelings-
materiaal 

Schrijven in de basisschool 

Rekenen Schatkist 
Met sprongen 
vooruit 

Wereld in getallen 
Met sprongen vooruit 

Aardrijkskunde Projecten  Geobas 

Biologie Projecten  Leefwereld 

Geschiedenis Projecten  Bij de tijd 

Verkeer Projecten Wijzer door het verkeer 

Engels Groove.me 

Tekenen / 
handvaardigheid 

Moet je doen 

Muziek Moet je doen 

Sociaal em. 
ontwikkeling 

Kinderen en hun sociale talenten 

Godsdienst Hemel en aarde 

 

Huisschoolregels 
1. Ik help de ander 
2. Ik praat aardig tegen de ander 
3. Ik luister naar de ander 
4. Ik schop niet, ik scheld niet, ik sla niet 
5. Ik ben eerlijk 
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DE ONTWIKKELING VAN UW KIND 
 
Leerlingzorg 
 
Intern begeleider 
Ellen Corbiére,  onze intern begeleider, werkt twee dagen in de week op school 
en is samen met de directeur verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Het werk 
van de intern begeleider houdt in dat zij in overleg met directie en leerkrachten 
de kinderen observeert, eventueel doorstuurt voor extern onderzoek of zorgt dat 
er op school begeleiding komt voor de leerlingen. Dat kan zijn in de vorm van 
extra hulp maar ook therapie of een training. Daarnaast is zij vaak aanwezig bij 
oudergesprekken. Maandelijks en zo nodig vaker bespreken de intern 
begeleider en de directeur alle „zorgleerlingen‟.  
De intern begeleider is ook degene die de externe contacten onderhoudt met 
bijvoorbeeld de schoolarts, Riagg, CJG, andere scholen (speciaal onderwijs en 
speciaal basisonderwijs) en Weer Samen Naar School.  
Vanaf augustus 2012 werkt de Mariaschool mee aan de Verwijsindex. Als er 
ernstige zorgen zijn over een leerling, zet de IB-er (na dit gemeld te hebben aan 
de ouders) een melding in een afgeschermd computersysteem, waartoe alleen 
instanties die zich bezighouden met de zorg voor kinderen toegang hebben Zo 
kan de zorg voor kinderen beter en sneller gestroomlijnd en afgestemd worden.. 
Mocht u vragen hebben over de zorg bij ons op school, dan is de IB'er te vinden 
in het kantoor bovenaan tegenover groep 6. U kunt haar ook mailen: 
ellen.corbiere@jl.nu  
 
Beeldopnames 
In het kader van de zorg is het mogelijk dat er in de klassen video-opnamen 
gemaakt worden. Deze opnames zijn voor intern gebruik. Ouders van de 
betreffende groep worden altijd van tevoren via een brief geïnformeerd als er in 
de klas gefilmd gaat worden. Zij kunnen het te allen tijde aangeven wanneer zij 
bezwaren hebben tegen deze opnames. 
 
Logopedie 
Als een leerkracht het vermoeden heeft van eventuele spraakafwijkingen bij een 
kind, dan kan hij/zij de ouders adviseren een logopediste te bezoeken. Dit wordt 
meestal vergoed door de ziektekostenverzekering. 
 
Leerlingvolgsysteem 
In alle groepen worden tweemaal per jaar CITO-toetsen afgenomen om te kijken 
hoe de ontwikkeling op de belangrijkste vakgebieden verloopt. Er wordt getoetst 
voor rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. De 
uitslagen van de toetsen worden nauwlettend geregistreerd en vormen in de 
bovenbouw het uitgangspunt voor de voortgangsgesprekken met ouders en 
kinderen. De uitslagen van de CITO toetsen kunnen wezenlijk verschillen van 
de prestaties bij de methodetoetsen. Dit heeft te maken met het feit dat 
methodetoetsen gericht zijn op lesstof die kort geleden is aangeboden (korte 

mailto:ellen.corbiere@jl.nu
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termijn). 
CITO toetsen daarentegen zijn landelijke toetsen, zijn niet gekoppeld aan een 
bepaalde lesmethode en zijn gericht op de toepassingsvaardigheden van 
kinderen m.b.t. de lesstof van het afgelopen half jaar (lange termijn).  
De totale organisatie van de leerlingenzorg staat omschreven in het document 
“Interne zorgstructuur”. Dit ligt ter inzage op school.  
Soms komt het voor dat het voor dat kinderen meer of juist minder tijd nodig 
hebben om alle leerstof te verwerken. Deze beslissing wordt niet zomaar 
genomen maar na goede diagnoses van de resultaten, externe onderzoeken, 
overleg met de ouders en eventueel deskundigen. Uiteindelijk beslist de school 
of een kind doubleert of versnelt. 
 
De zorg voor het jonge kind 
Doordat de peuterspeelzaal Rakker in ons gebouw gehuisvest is, is het 
vanzelfsprekend dat er geregeld contact is met de peuterleidster. De peuters en 
kleuters stemmen de thema’s op elkaar af en hebben geregeld overleg. 
De overgang naar de basisschool is een belangrijke stap in de ontwikkeling. De 
peuterspeelzaal zorgt voor een goede, warme overdracht. Om tegemoet te 
komen aan de onderwijsbehoeften van onze jongste leerlingen hebben wij 
bewust gekozen voor homogene groepen 1 en 2.  
In groep 1 ligt het accent op het wennen aan de routines en het spelend en 
ontdekkend leren. Groep 2 leerlingen gaan al wat gerichter werkjes doen, die 
hen voorbereiden op groep 3. 
 
Meerbegaafde leerlingen 
Ook kinderen die opvallen vanwege hun goede prestaties, leersnelheid en 
werkhouding hebben soms extra zorg nodig. Voor deze kinderen hebben wij de 
Plusklas.  De leerkracht die de plusklas leidt is opgeleid tot talentbegeleider en 
gaat uit van de theorie van meervoudige intelligentie.. De zorg voor 
meerbegaafde kinderen staat beschreven in het beleidsplan meerbegaafdheid. 
De kinderen van de Nicolaasschool participeren ook in deze klas. Komend 
schooljaar vindt de plusklas plaats op de maandagen.  
 
Keuze vervolgonderwijs 
In groep 8 staat de overstap naar het Voortgezet Onderwijs voor de deur.  
Al vanaf eind groep 6 wordt het verwachte uitstroomprofiel met u en uw kind 
besproken. 
In november groep 8 vinden de gesprekken over het voorlopige advies voor de 
middelbare school plaats. Bij deze adviezen wordt zorgvuldig gekeken naar het 
totaalplaatje van ieder kind qua prestaties, (huis)werkhouding, zelfstandigheid 
en andere persoonskenmerken. In overleg met het bovenbouwteam, de IB’er 
en de directeur wordt het voorlopig advies geformuleerd. 
Vanaf augustus 2014 spelen de volgende zaken een rol bij de 
toelatingsprocedure van het voortgezet onderwijs:  

 Het basisschooladvies  
Het basisschooladvies is leidend. De basisschool volgt het kind immers 



 

Schoolgids Mariaschool Zandvoort 2017-2018 16 29-8-17 

gedurende zijn/haar hele schoolloopbaan.  

 Gegevens CITO Leerlingvolgsysteem rekenen en begrijpend lezen  
Het advies van de basisschool wordt ondersteund door de toetsresultaten 
van het kind vanuit het Leerlingvolgsysteem (LVS Cito) voor de vakken 
Rekenen (vanaf eind groep 6 t/m midden groep 8) en Begrijpend Lezen 
(vanaf eind groep 6 t/m midden groep 8).  
Van de resultaten van de Citotoetsen wordt, via een omrekenmodel, een 
gemiddelde berekend en dat wordt gekoppeld aan een uitstroomprofiel 
(schooltype bijv. VMBO-T of VWO).  

 Aanvullende onderwijskundige informatie over persoonskenmerken, 
onderzoeken en andere relevante zaken. 

 Om ons advies te onderbouwen, nemen wij in oktober/november 
groepsgewijs de Drempeltoets af. 

Na de CITO middentoetsen (eind februari) volgt dan in een gesprek het 
definitieve schooladvies. 
De verplichte centrale eindtoets wordt pas medio april afgenomen en is vooral 
bedoeld voor landelijke benchmarking en interne evaluatie van ons onderwijs. 
De procedure rondom advies en inschrijving wordt uitgebreid toegelicht op de 
eerste informatieavond van het schooljaar in groep 8.  
Voor de overdracht van de basisschool naar het voortgezet onderwijs wordt 
gebruik gemaakt van OSO, een digitaal overdrachtsdossier. Hierin staan de 
algemene gegevens van de leerling, de ouders en de score op de eindtoets. 
Ouders die bezwaar hebben tegen een dergelijke overdracht kunnen dit melden 
bij de intern begeleider of de directeur. 
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Resultaten van ons onderwijs 
In onderstaand overzicht ziet u de uitstroom van de leerlingen van groep 8. 
Op de eindtoets scoren onze leerlingen al jaren op of boven het landelijk 
gemiddelde. 
Hieronder ziet u de percentages van onze verwijzingen van de afgelopen vier 
jaren: 
Schooladvies: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

PRO 4% - - - - 

VMBO kaderberoepsgerichte leerweg 18% 10% 15% 7% 21% 

VMBO theoretische leerweg 25% 36% 42% 39% 26% 

VMBO / HAVO 13% - - 10% 5% 

HAVO 13% 36% 25% 21% 16% 

HAVO / VWO 9% - - 11% 10% 

VWO 4% 18% 18% 12% 21% 

 
Voortgezet onderwijs 
De uitstroom van onze leerlingen naar de scholen voor V.O. in de omgeving: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Coornhert Lyceum 4 4 2 4 3 

ECL 1 2 4 2 1 

Gertenbachcollege 2 3 5 7 2 

Haarlem College 1  1 1 2 

Haemstede Barger 3   3 2 

Hageveld College 1 1  2  

Kennemerlyceum  2 3 2 3 

Mendelcollege    1 1 

Montessoricollege Aerdenhout 3  3 3  

Paulus 3  4   

Rudolf Steiner vrije school  2 2 1  

Sancta Maria 4  1 1 3 

School buiten de regio 1 1    

Schoter Lyceum  1 1   

Stedelijk Gymnasium Haarlem     1 

Sterrencollege  3  1 1 
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CONTACTEN TUSSEN SCHOOL EN OUDERS 
 
Ouders als partner 
De Mariaschool wil een school zijn die ouders maximaal betrekt. Wij streven 
naar een goede afstemming van ouders en school om optimale 
omstandigheden te realiseren voor het kind. Als ouders en school op één lijn 
zitten blijkt dit een positieve uitwerking te hebben op zowel het cognitieve als 
het sociale functioneren van kinderen. Komend schooljaar gaan wij ons buigen 
over de vraag hoe wij beter kunnen samenwerken met ouders. Doel is om een 
overeenkomst op te stellen, waarin we vastleggen wat wij van elkaar mogen 
verwachten en hoe wij elkaar kunnen versterken. 
 
Kennismakingsgesprekken 
Aan het begin van het schooljaar voeren wij intakegesprekken in alle groepen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat een vroeg contact tussen ouders en leerkracht heel 
nuttig kan zijn voor het bepalen van de doelen en het afstemmen van de 
verwachtingen over en weer. 
Vanaf groep 4 vinden de gesprekjes (10 minuten) plaats met het kind erbij. Zo 
kunnen we in de driehoek leerkracht-kind-ouder plannen opstellen en afspraken 
maken. 
Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar hoort u meer over deze 
intakegesprekjes. 
 
Informatieavond 
In de 2e of 3de week van het schooljaar is er voor elke groep een informatieavond 
waarop de leerkracht u over het onderwijsprogramma en de dagelijkse gang 
van zaken in de groep vertelt. Tevens een goede gelegenheid kennis te maken 
met de andere ouders.  
 
E-mail 
De school communiceert over praktische zaken betreffende het kind of de groep 
via e-mail of telefonisch, over inhoudelijke zaken alleen mondeling. 
In alle groepen wordt gebruik gemaakt van weekmails of groepsapps. Via deze 
kanalen informeren de leerkrachten u over bijzonderheden in de groep van uw 
kind.  
Algemene informatie vanuit de directie komt via de mail en als het echt heel 
belangrijk is gaat er per gezin ook een papieren versie van het nieuws mee naar 
huis. 
 
Rapporten 
Twee keer per jaar krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een rapport. Het 
rapport is een weergave van hoe uw kind presteert binnen de lesmethodes die 
wij op school hanteren. Dit kan soms afwijken van de CITO scores, omdat deze 
toetsen meer gericht zijn op de langere termijn, niet gerelateerd zijn aan 
lesmethodes en vaak de toepassingsvaardigheden van uw kind in kaart 
brengen.  
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Voortgangsgesprekken 
Een week na de uitgifte van het rapport, zijn er 10 minuten gesprekken, waar u 
op kunt intekenen om met de leerkracht de vorderingen met uw kind te 
bespreken. 
Bij de 10 minuten gesprekken in februari verwachten wij de ouders van de 
leerlingen van groep 1 t/m 8. In juni/juli zijn er gesprekken op verzoek van de 
leerkracht of op verzoek van de ouders.  
Uiteraard kunt u tussen deze geplande gesprekken door altijd een afspraak 
maken met de leerkracht van uw kind als u iets te bespreken hebt. Wij hechten 
veel waarde aan “korte directe lijnen” in de wederzijdse communicatie. 
 
Inloopochtend onderbouw 
Op woensdagmorgen is er van 08.30 tot ca. 08.50 inloop bij de kleuters. 
Ouders/verzorgers kunnen dan samen met hun kind een spelletje doen of een 
boekje lezen. Voor de rust in de klas is het wel handig als iedereen dan ook echt 
om 08.30 binnen is. 
 
Klassenouders 
Aan het begin van het schooljaar benadert iedere groepsleerkracht één of twee 
ouder(s) uit de klas om de taak van klassenouder op zich te nemen. Deze 
klassenouders zijn de tussenpersonen van de ouders naar de leerkracht en van 
leerlingen naar de leerkracht. Zij regelen bijvoorbeeld vervoer bij uitjes, 
ouderhulp bij activiteiten en ondersteunen de ouders van de Oudervereniging 
bij diverse gelegenheden: zoals Sint, Kerst, Pasen, etc. 
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LEERPLICHT EN EXTRA VERLOF 
 
Ziekmeldingen 
Wanneer uw kind door ziekte, bezoek aan tandarts of dokter, de school niet kan 
bezoeken, dan horen wij dat graag van u. U kunt bij voorbeeld een briefje 
meegeven. Ziekmeldingen kunnen telefonisch worden doorgegeven vóór 08.30 
uur (5714258). Wij rekenen erop dat u medische afspraken zoveel mogelijk 
buiten de schooltijden om inplant. 
 
Extra verlof 
Kinderen zijn vanaf hun vierde jaar leerplichtig. Dit betekent dat ze in 8 jaar tijd 
7520 uren onderwijs moeten volgen. Een schooljaar kent ca. 12 weken vakantie. 
Het aanvragen van vrije dagen buiten deze vastgestelde vakanties om is niet 
eenvoudig en wordt slechts zelden gehonoreerd.  
Wettelijk bepaald is dat ieder gezin in Nederland recht heeft op 2 
aaneengesloten weken gezinsvakantie per jaar. Als u kunt aantonen dat u door 
de specifieke aard van uw beroep niet in de gelegenheid bent om twee weken 
met uw gezin op vakantie te gaan, zou u extra verlof aan kunnen vragen.  
Ook voor bijzondere gebeurtenissen binnen de familie (bruiloft, begrafenis etc.) 
kan vrij gevraagd worden. Een aanvraag voor extra verlof dient schriftelijk te 
worden ingediend, zes weken voor aanvang van het gewenste verlof.  
Het aanvraag formulier kunt u downloaden van www.mariaschoolzandvoort.nl 
of zelf pakken van de plank met brochures. (beneden in de hal.) 
Voor afspraken met huisarts, tandarts, orthodontist, etc. verzoeken wij u 
vriendelijk deze zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen. 
 
  

http://www.mariaschoolzandvoort.nl/
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TEAM- EN SCHOOLONTWIKKELING 
 
Schoolplan 
Wij zijn bezig met de schoolplanperiode 2016-2020. Het document is in juli 2016 
geaccordeerd door de MR. In het plan staan de gegevens van de school, onze 
visie, missie, aanpak, zorgstructuur, interne organisatie etc. Daarnaast is het 
schoolplan een vooruitblik op de komende vier jaar. Wat zijn onze ambities, 
waar willen wij over vier jaar staan en hoe gaan we dit bereiken. 
Het volledige document ligt ter inzage op school. De publieksversie zult u op 
verschillende plekken in de school aantreffen in de vorm van een poster. 
 
Teamontwikkeling  
 
Evaluatie van de actieplannen 2016-2017: 

 
De actieplannen voor schooljaar 2017-2018 moeten nog vastgesteld worden. 
 
Daarnaast heeft de directie met alle teamleden individueel afspraken gemaakt 
over scholing en professionalisering. 
Deze afspraken zijn vastgelegd in de individuele jaartaakbrieven van de 
leerkrachten. 
 
 
Cursussen en studiedagen team 
Het onderwijs is continu in beweging. Op de Mariaschool stimuleren wij elkaar 
om cursussen of opleidingen te volgen, die bijdragen aan de schoolontwikkeling. 
Hiermee bereiken we dat het onderwijs modern en up-to-date blijft. 
Een aantal dagen per jaar plannen wij teamscholing. De kinderen zijn dan vrij. 
U vindt de dagen op de kalender op de website. 
  

Onderwerp Doel Behaald? 

Wereldoriëntatie Oriëntatie op herinrichting van de 
zaakvakken 

ja 

Kwaliteitszorg Doelgesprekken voeren in de 
kerntriade school-ouder-kind 

ja 

21e eeuwse vaardigheden Coöperatieve werkvormen als 
onderdeel van 21sth century skills 

ja 

Teamcultuur Uitbouwen van het werken volgens 
de methode leerKRACHT  

ja 

Projectonderwijs Geïntegreerd zaakvakonderwijs 
(twee schoolbrede projecten) 

ja 

ICT Leerlijn mediawijsheid en 
ingebruikname chromebooks 

ja 
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EN VERDER…. 
 
Eindfeest 
Aan het eind van het schooljaar hebben we een groot eindfeest op het 
schoolplein. Dit wordt georganiseerd door de oudervereniging en heeft ieder 
jaar een ander thema. Daarnaast vieren we natuurlijk Sinterklaas, Kerst, Pasen 
etc. met elkaar. 
 
Materialen 
De meeste spullen die de kinderen op school gebruiken zijn van school. Daar 
moet zuinig mee omgegaan worden. Als de kinderen spullen van school mee 
naar huis moeten nemen, stellen we het op prijs dat dit in een stevige tas 
gebeurt. 
Gaat er in een schooljaar een balpen, vulpen, potlood of liniaal kapot door 
onzorgvuldig gebruik, dan kan deze op school nieuw aangeschaft worden tegen 
kostprijs. 
De kinderen gebruiken schrijfgerei van school. Als de kinderen stiften nodig 
hebben, zullen wij hen dat op tijd vertellen. 
 
Mobiele telefoons 
Als schoolafspraak geldt dat kinderen die een mobiele telefoon mee naar school 
hebben deze 's morgens inleveren bij de leerkracht. Aan het eind van de 
schooldag kunnen zij hem weer ophalen. De school stelt zich niet aansprakelijk 
voor verlies en/of diefstal van telefoons, Ipods e.d. 
 
Financieel nieuws 
Met ingang van 1 augustus 2012 merkt de Belastingdienst de stichting en al 
haar scholen aan als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). We hebben 
deze beschikking aangevraagd zodat giften aan de stichting of haar scholen 
voor de belasting aftrekbaar zijn. 
 
Ongevallenverzekering 
De school heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen, het 
personeel en de ouders die in de school meehelpen. Deze verzekering dekt het 
naar, het verblijf op en het komen van school, evenals activiteiten welke in 
schoolverband en onder toezicht van school georganiseerd worden. 
 
Gevonden voorwerpen 
In de hal beneden staat een bak met gevonden voorwerpen. U kunt hier altijd 
even kijken als uw kind iets kwijt is. De kleinere voorwerpen zoals sieraden en 
sleutels hangen voor het raam van het kantoor. 
 
Goede doelen 
De oudervereniging organiseert samen met het team eens per jaar een 
sponsorloop of –actie  voor een zelfgekozen doel. Zo hebben we de afgelopen 
jaren geld ingezameld voor o.a. Rekreade en “knokken voor Kai”. 
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Schoolreis en schoolkamp 
In de periode mei/juni is het schoolreistijd voor de kinderen van groep 1 tot en 
met 7. Groep 8 gaat drie dagen op schoolkamp. 
Voor het kamp en/of de schoolreis betalen de ouders een extra eigen bijdrage. 
(zie ook onder “ouderbijdrage” in deze gids). De data voor deze evenementen 
vindt u in de jaarkalender.  
 
Schoolshow 
Acht keer per jaar hebben wij op school in de aula een schoolshow. Per show 
is één groep aan de beurt om een voorstelling te verzorgen. Vanwege het 
gebrek aan ruimte zijn beurtelings de even en de oneven groepen aan de beurt 
om op te treden en naar elkaar te kijken. De kinderen laten aan de andere 
kinderen van de school zien wat ze in de afgelopen periode hebben geleerd of 
waar ze in de klas mee bezig zijn. De ouders van de groep die optreedt zijn van 
harte welkom bij deze schoolshow. De data staan in de jaarkalender. 
 
Lestijden 
De deuren gaan ’s morgens om 08.20 open, zodat uw kind op tijd in de klas kan 
zitten. Te laat komen verstoort de rust in de groep en is vervelend voor uw eigen 
kind omdat hij/zij dan de les verstoort. Kinderen die veelvuldig te laat komen 
worden aangemeld bij de leerplichtambtenaar. 
 
Stagiaires 
Elk jaar bieden wij studenten van de SPW en PABO stageplaatsen aan op onze 
school. Zij kunnen zo ervaring opdoen in het onderwijs. De stagiaire valt onder 
de verantwoordelijkheid van de leerkracht. 
 
Veiligheid en BHV 
Alle afspraken omtrent de fysieke en sociale veiligheid zijn opgenomen in het 
schoolveiligheidsplan van de Mariaschool dat op school ter inzage ligt. 
Op school zijn drie collega’s en de conciërge opgeleid tot bedrijfshulpverlener. 
Zij zijn bevoegd eerste hulp te verlenen en weten wat te doen bij calamiteiten. 
Tweemaal per jaar wordt een ontruimingsoefening georganiseerd. Om de 
sociale veiligheid te garanderen hanteren wij de "gedragscode Mariaschool". 
Deze is te lezen op onze website. 
 
Verjaardag 
Jarig zijn is feest, ook op school. De klas zal voor de jarige zingen en in de 
pauze mag hij/zij met twee vriendjes of vriendinnetjes de klassen rond om te 
trakteren. Snoep trakteren is niet toegestaan en ook is het niet nodig om voor 
de leerkrachten iets anders uit te delen.  
 
Vervanging bij ziekte 
De stichting waarbij de Mariaschool is aangesloten heeft een invalpool. De 
leerkrachten van deze pool zijn werkzaam voor het RTC (regionaal 
transfercentrum), waar stichting Jong Leren bij aangesloten is. Indien een 
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leerkracht van de school zich heeft ziek gemeld, dan informeert de directeur van 
de school eerst of één van deze leerkrachten beschikbaar is. Mocht dit niet het 
geval zijn, dan wordt er naar een externe vervanger gezocht. Indien er ook geen 
externe invalkrachten beschikbaar zijn, worden de kinderen verdeeld over de 
andere groepen. Alleen in uiterste gevallen worden de kinderen naar huis 
gestuurd.  
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EXTERNE INSTANTIES 
 
 
Buitenschoolse opvang Kindercentrum Ducky Duck 
Tel. 023-5730042 http://duckyduck.nl/algemeen 
 
Kindercentrum Ducky Duck is gehuisvest in hetzelfde 
gebouw als onze school. 
Naast kinderdagverblijf Ducky Duck en peuterspeelzaal 
Rakker bieden zij ook een uitgebreid pakket aan 
buitenschoolse opvang op de Duck Club: 
 
07.00 – 08.30 Voorschoolse opvang 
11.30 – 13.00 Tussenschoolse opvang  
14.45 – 19.00 Naschoolse opvang 
 
07.00 – 19.00 Vakantieopvang tijdens vakanties en/of studiedagen 
 
Samen met de school bieden zij een naadloos aansluitend dagarrangement 
waarbij kwaliteit voorop staat. De kinderen kunnen in een vertrouwde omgeving 
de dag doorbrengen samen met hun vriendjes, broertjes en/of zusjes en worden 
begeleid door pedagogisch medewerkers en leerkrachten. 
 
Voorschoolse opvang 
De voorschoolse opvang wordt door kindercentrum Ducky Duck verzorgd in de 
ruimte van de Duck Club. Na aanmelding kunt u uw kind vanaf 7.00 uur brengen. 
Tussen 8.15 uur en 8.30 uur worden de kinderen door de leidster naar school 
gebracht. 
 
Tussenschoolse opvang 
Vier maal per week is er gelegenheid tot tussenschoolse opvang op school. 
De kinderen van de Mariaschool kunnen ook naar huis gaan om te eten. 
De kinderen brengen zelf hun (gezonde!) lunch en drinken mee.  
De lunchpauze voor de onderbouw is van 11.30-12.15 uur. 
De lunchpauze voor de bovenbouw is van 12.15-13.00 uur. 
Onder toezicht van een gediplomeerd TSO-coördinator van Ducky Duck, 
bijgestaan door assistenten, lunchen de kinderen in 15 minuten in het eigen 
lokaal. Gedurende 30 minuten sporten/spelen/rusten de kinderen buiten. 
Bij slecht weer wordt binnen gespeeld. 
 
De kosten bedragen:  
Groep 5-8: 4 pauzes per week, € 61,50 per jaar.  
Groep 1-4: 3 pauzes per week, € 46,50 per jaar.  
Voor betaling is het nodig om eenmalig een incasso machtigingsformulier in te 
vullen en op te sturen of af te geven bij Kindercentrum Ducky Duck. Dit formulier 
krijgt u elk jaar aan het begin van het jaar apart uitgereikt.  

http://duckyduck.nl/algemeen
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Naschoolse opvang 
De NSO wordt door kindercentrum Ducky Duck verzorgd. De naam Duck Club 
is bewust gekozen om de niet-schoolse uitstraling en inrichting te onderstrepen. 
De Duck Club bestaat uit vier basis groepen: Donald, Katrien, Dagobert en 
Zware Jongens. Per groep worden er verschillende leuke activiteiten 
aangeboden waaruit de kinderen kunnen kiezen. U kunt hierbij denken aan 
knutselen, sport en spel, uitstapjes enz. Zowel binnen als buiten zijn er volop 
mogelijkheden, daarnaast kunnen ze ook nog gebruik maken van de 
bibliotheek, de sportzaal en de handvaardigheidslokalen. De opvang wordt 
verzorgd door gediplomeerde leid(st)ers die in dienst zijn van kindercentrum 
Ducky Duck. Voorop staat dat elk kind zich thuis voelt bij de Duck Club en met 
plezier komt spelen. 
 
 
Buitenschoolse opvang NSO De Boomhut  
Sommige kinderen maken gebruik van naschoolse 
opvang de Boomhut in Noord. Zij worden opgehaald 
met een taxi. 
http://deboomhutzandvoort.nl/ 
023-5740333 of 023-5713432 

BSO De Boomhut 
Doctor J.P. Thijsseweg 24 
2041 BM Zandvoort 
info@deboomhutzandvoort.nl 

 
CJG 
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u als ouder/verzorger terecht voor 
allerlei vragen over opgroeien, opvoeden en gezondheid. Het CJG is een 
samenwerkingsverband van bestaande organisaties binnen de 
jeugdgezondheidszorg, jeugdhulpverlening en welzijn. Door de bundeling van 
organisaties en samenwerking kan men samen met u beter kijken naar een 
oplossing die aansluit bij uw vraag.  
U kunt uw vraag op verschillende manieren voorleggen aan het Centrum voor 
Jeugd en Gezin: 
Via de Intern Begeleider: Ellen Corbiere  
Telefonisch tijdens kantooruren: 088 – 995 83 77  
Via de mail:info@cjgzandvoort.nl  
U kunt ook langskomen bij het CJG Dr. Jac. P. Thijsseweg 24a in het gebouw 
De Golf, elke woensdag van 13.00 tot 15.00 uur.  
Kijk voor meer informatie, tips en adviezen op www.cjgzandvoort.nl 
 
Jeugdgezondheidszorg 
Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland.  
Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en 

http://deboomhutzandvoort.nl/
mailto:info@deboomhutzandvoort.nl
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assistente verbonden.  
Heeft u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, 
slapen, bedplassen, dan kunt u deze aan de jeugdgezondheidszorg stellen. De 
JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 
7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl. 
Contactmomenten: 5 jarigen en groep 7 leerlingen krijgen een contactmoment 
aangeboden. U ontvangt hierover vooraf meer informatie.  
Advies en consultatie: De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door 
school uitgenodigd worden bij een overleg met ouder en school om zorgen of 
vragen over een leerling te bespreken. Ook kan school anoniem (zonder een 
naam te noemen) een kind bespreken om advies te krijgen over de te nemen 
stappen om kinderen snel de juiste hulp of begeleiding te bieden. 
 
Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden 
doorgegeven aan de jeugdgezondheidszorg zodat zij het kinddossier aan 
kunnen vragen. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit 
aangeven bij de directeur. 
In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts 
of jeugdverpleegkundige. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze 
afspraak, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige school hierover informeren.  
Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken. 
Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de 
website van de GGD : www.ggdkennemerland.nl/jeugd 
 
Jeugdsport- en jeugdcultuurfonds 
Voor ouders/verzorgers die rond moeten komen van een minimum inkomen 
maken het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds het mogelijk om kinderen 
tussen de 4 en de 18 jaar te laten sporten of activiteiten op cultureel gebied te 
volgen. 
Per kalender- of contributiejaar wordt er één sport en/of één cultureel vak 
vergoed. 
De maximale vergoeding van het Jeugdsportfonds is € 225,- per jaar. Hiervan 
wordt de contributie en soms ook nog een deel van de sportattributen en kleding 
betaald. 
Voor sporten geldt dat er in verenigingsverband gesport wordt. 
Heeft uw kind meer passie voor kunst, muziek, dans en toneel dan kan het 
Jeugdcultuurfonds tot maximaal € 450,- per jaar bijspringen. Hiervan wordt het 
lesgeld, maar vaak ook het instrument of materiaal bekostigd. 
 
Landelijk informatiecentrum voor ouders 
www.50tien.nl tel. 0800 5010 
5010 is de vraagbaak voor ouders van kinderen die naar school gaan. Het is 
een samenwerkingsverband van organisaties voor ouders in het onderwijs. Op 
de website is informatie te vinden over schoolkeuze, contact ouders-school, 
toetsen, leerplicht, en nog veel meer. 
  

mailto:frontofficejgz@vrk.nl
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/schoolgaande-jeugd/onderzoeken.aspx
http://www.50tien.nl/
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BIJLAGEN 
 

Toptalentenbeleid 
 
Jongeren met een talent op het gebied van topsport en kunst/cultuur worden in de huidige samenleving 
steeds meer gestimuleerd om hun talenten verder te ontwikkelen.  
Tegelijkertijd hebben jongeren tot hun achttiende verjaardag ook de plicht om naar school te gaan. 
Soms gaat dat moeilijk samen.  
Het komt voor dat leerlingen die bijzondere getalenteerd zijn op het gebied van sport of kunst/cultuur 
geregeld de lessen zouden moeten verzuimen in verband met hun activiteiten.  
In het belang van deze leerplichtige leerlingen en in het kader van een eenduidige en transparante 
aanpak hebben wij beleid op dit punt vastgesteld.  
Uitgangspunt bij de uitvoering blijft dat bij het verlenen van „vrijstelling‟ de onderwijsverplichting voor de 
betrokken leerling blijft bestaan. Dit betekent dat de school zodanige maatregelen treft dat de leerling 
door zijn afwezigheid geen onderwijsachterstand kan oplopen. Hierbij gaan wij er van uit dat het geven 
van „vrijstelling‟ van een deel van het reguliere onderwijsprogramma en eventuele aanpassing van de 
urennorm uitzonderingssituaties betreft.  
Om in aanmerking te komen voor een combinatie van een aangepast onderwijsprogramma en topsport 
gelden de volgende voorwaarden voor wat betreft de status van de sporter:  
Er moet sprake zijn van:  
1. Een landelijke status A,B of HP (high potential)  

2. Een IT (internationaal talent) of een NT (nationaal talent) of B (een belofte)  
3. Te jonge leeftijd voor een belofte (bijv. turnen), maar wel erkend door de sportbond als talent en 
ondersteund door het Olympisch Netwerk. Het kan hierbij gaan om een regiostatus.  
  
De sportbonden en/of NOC*NSF bepalen of de sporter voor de onder 1 en 2 genoemde statussen in 
aanmerking komt.  
De Olympische Netwerken beschikken over lijsten met namen van de onder 3 genoemde erkende 
talenten.  
Er is dus sprake van verschillende statussen, waarbij per sport de leeftijd van de jongeren die in 
aanmerking komen voor een status kan verschillen.  
Er is geen landelijke normering vastgesteld voor cultuurtalenten. Veelal zal het gaan om 
hooggetalenteerde leerlingen, die deelnemen aan een voorstelling, concours of concert hetgeen 
onmisbaar voor hun carrière is.  
Procedure en voorwaarden met betrekking tot vrijstelling  
De ouder/verzorger van de leerling dient een schriftelijk verzoek in bij de directie van de school. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een bij de school aanwezig standaardformulier.  

De ouder/verzorger levert hierbij de benodigde bewijsstukken van NOC*NSF, Sportbond, Olympisch 
Netwerk of culturele instelling, waaruit blijkt dat het talent is erkend door de instelling en waaruit ook 
blijkt dat de leerling deelneemt aan voorgeschreven trainingen of wedstrijden.  

De data van afwezigheid dienen aan het begin van het schooljaar c.q. kalenderjaar door de ouders aan 
de school te worden doorgegeven. Hiervan kan worden afgeweken wanneer de data aan het begin van 
het schooljaar niet bekend zijn.  

De school maakt een plan van aanpak voor het aangepaste  onderwijsprogramma,waarbij de leerling 
de totale lesstof doorloopt.  
De school dient met leerplicht te overleggen, alvorens het besluit te nemen en sluit een contract af met 
de ouders/leerling.  
 
Indien de leerling niet voldoet aan de voorwaarden (bijv. als het afgesproken onderwijsprogramma in 
gevaar komt), kan de school de faciliteiten intrekken. Dit wordt ook gemeld aan afdeling Leerplicht van 
de gemeente. 
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Aanmelding en plaatsing van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte 
 
Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is  in principe welkom op onze school. Onze school 
heeft als taak voor ieder kind zoveel mogelijk adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder wordt 
verstaan een voor het kind passend onderwijsaanbod, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als 
didactisch (onderwijskundig) opzicht, dus zoveel mogelijk afgestemd op wat het kind nodig heeft. In de 
wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur 
aanmelden.  
Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. De 
schriftelijke aanmelding betekent in de  praktijk dat ouders een inschrijfformulier van de school invullen 
en ondertekenen. Dit moet minimaal tien weken voordat plaatsing op een basisschool wenselijk is (dus 
minimaal tien weken voor de vierde verjaardag).  
Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, dienen ouders dat aan te geven. De school zal vragen of 
er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld 
onderzoeksrapporten van externe instanties. Bij de aanmelding van uw kind is die informatie, eventueel 
aangevuld met informatie van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, de belangrijkste basis voor de 
school om vast te stellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. 
Bij aanmelding van een leerling met een ondersteuningsbehoefte stelt de school zich de volgende 
vragen: wat is nodig om de leerling op de school te kunnen laten functioneren (afgestemd op zijn/haar 
behoeften), welke middelen staan de school ter beschikking en wat is mogelijk op basis van deze 
middelen, en waarom is de school wel of niet in staat – dankzij of ondanks de inzet van de middelen - 
de leerling kwalitatief goed onderwijs te bieden, afgestemd op diens behoeften?  De school heeft ook 
haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden in het opvangen 
van kinderen. De volgende grenzen worden onderscheiden:  
- een zodanige verstoring van rust en veiligheid binnen de groep, dat het leerproces van het kind 

wordt belemmerd. Daarbij stellen wij altijd dat een kind leerbaar moet zijn zonder dat er structureel 

(gedurende meer dan twee lesuren per week indien de hulp intern wordt verzorgd of meer dan twee 

lesuren per dag indien de hulp extern door het samenwerkingsverband wordt geregeld en 

gefinancierd) een één-op-één situatie nodig is. Bij externe hulp zal altijd sprake moeten zijn van 

gekwalificeerd personeel dat instemt met de visie van onze school, en dat specifieke kennis en 

kunde heeft op het probleemgebied van de betreffende leerling.  

- In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod dient het onderwijs te 

kunnen prevaleren. 

- Verstoring van het leerproces van de andere leerlingen en gebrek aan opnamecapaciteit (aantal 

leerlingen per groep) zijn eveneens mogelijke grenzen.  

Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteuningsbehoefte dient een 
zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen de belangen van de leerling en de belangen van de school. 
Een eventuele plaatsing van een dergelijke leerling in het regulier primair onderwijs moet de 
ontwikkeling van het kind bevorderen. Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate 
tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van de leerling, zijn sommige kinderen beter op hun 
plaats op een andere basisschool, of in het Speciaal basisonderwijs (SBO) of het Speciaal Onderwijs 
(SO). Ten einde tot een dergelijke zorgvuldige afweging te komen, wordt het volgende stappenplan 
gehanteerd: 
 
1. Aanmelding 
Aanmelding door de ouders bij de directie van de school: 
- Gesprek met de ouders 
- Vraag naar mogelijke eerdere schriftelijke aanmelding op andere basisschool 
- Toelichting op de visie van de school 
- Toelichting op de procedure. Hierna wordt het team geïnformeerd. 
2. Informatie verzamelen 
Gegevens opvragen bij ouders en relevante instellingen door de school. 
3. Informatie bestuderen 
Binnengekomen gegevens worden bestudeerd en besproken door directie en interne begeleiding en in 
het team gebracht. Aanvullende informatie kan worden opgevraagd. 
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4. Inventarisatie 
Er wordt in kaart gebracht wat de specifieke behoeften zijn van het kind; wat de mogelijkheden en 
onmogelijkheden zijn op de volgende gebieden: pedagogisch, didactisch, kennis en vaardigheden van 
de leerkracht, de organisatie van de school en de klas, de mogelijkheden m.b.t. het gebouw en het 
materieel, de relatie t.o.v. de medeleerlingen en hun ouders. 
5. Overwegingen 
De school onderzoekt op basis van de inventarisatie wat de leerling nodig heeft om op de school te 
kunnen functioneren, welke mogelijkheden de school zelf heeft en welke ondersteuningsmogelijkheden 
er door anderen, zoals gemeente en speciaal onderwijs, geboden kunnen worden. 
6. Besluitvorming 
Op basis van de informatie die is verzameld en de overwegingen wordt een besluit over de toelating 
genomen door de directeur van de basisschool, gehoord hebbende het team. In het besluit ligt besloten 
het antwoord op de vraag waar om de school wel of niet in staat is - dankzij of ondanks de inzet van de 
middelen - de leerling kwalitatief goed onderwijs te bieden, afgestemd op diens behoeften. Daarbij wordt 
meegenomen of, en zo ja welke,  consequenties er zijn i.v.m. de grenzen die zijn geformuleerd ten 
aanzien van de opvangmogelijkheden van de school. De school houdt de ouders op de hoogte van het 
verloop van het besluitvormingsproces proces en maakt melding van eventuele vertraging daarin. De 
school moet echter binnen zes weken beslissen of de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan 
eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd. 
7. Besluit 
De school gaat met de ouders in gesprek, en het besluit wordt besproken. Bij plaatsing wordt een plan 
van aanpak opgesteld met daarbij een overzicht van inzet en van middelen, inzet van informatie, 
ondersteuning van derden en eventuele aanpassingen binnen de school. Dit plan van aanpak kan per 
plaatsing sterk verschillen ; het betreft hier namelijk maatwerk. Indien de school besluit het kind niet te 
kunnen plaatsen, wordt een inhoudelijke onderbouwing door de school gegeven. 
 
Vervolg bij niet-plaatsing 
Als de school de leerling met een ondersteuningsbehoefte niet kan toelaten, zal de school, in 
samenspraak met de ouders, een passende onderwijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een 
reguliere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis) onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een 
goede balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. 
 
Vervolg na plaatsing 
Als blijkt dat we uw kind de ondersteuning kunnen bieden die het bij het onderwijs nodig  heeft en dat 
uw kind leerbaar is (en blijft), dan wordt er samen met de ouders een plan van aanpak opgesteld. In alle 
gevallen dat wij menen het betreffende kind bij ons op school de juiste hulp te kunnen bieden, zullen wij 
altijd, zowel intern als met de ouders, minimaal tweejaarlijks evalueren. Wanneer bij tussentijdse 
evaluatie van het handelingsplan blijkt dat de school tegen een grens aan loopt, zal de school met 
ouders gaan zoeken naar mogelijke oplossingen binnen het samenwerkingsverband.  
 

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

De contactgegevens zijn:  
Geschillencommissie passend onderwijs 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl 

Een brochure voor scholen/besturen en een 
brochure voor ouders is te downloaden op 
http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-
onderwijs/geschillencommissie-passend-
onderwijs/  

Deze brochures geven informatie over de te nemen stappen en het tijdpad. 
Met de invoering van de Geschillencommissie wil de overheid bereiken dat er voldoende 
rechtsbescherming wordt geboden bij geschillen. Naar verwachting zal er bij een geschil tussen de 
ouders en de school of het samenwerkingsverband snel zekerheid zijn over het onderwijs aan een 
leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Het zal tevens tot uitspraken leiden die landelijk 
duidelijkheid geven over de invulling en uitvoering van passend onderwijs.  

http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/geschillencommissie-passend-onderwijs/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/geschillencommissie-passend-onderwijs/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/geschillencommissie-passend-onderwijs/
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Protocol schorsing en verwijdering 
 
De wet (WPO) noemt de mogelijkheid tot schorsing niet, wel de mogelijkheid tot verwijderen van een 
leerling. Voor het primair onderwijs verwijzen we daarom naar de volgende algemene rechtsregel: wie 
tot het meerdere (lees: verwijdering van een leerling) bevoegd is, is ook bevoegd tot het mindere (lees: 
schorsing). Dit betekent dat zowel voor een verwijdering als voor een schorsing dezelfde procedures en 
zorgvuldigheid vereist zijn. 
Schorsing is een ordemaatregel, waardoor een kind tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd.  
De directeur is bevoegd tot schorsen van een leerling.  
Allereerst worden ouders schriftelijk geïnformeerd omtrent een voorgenomen schorsing. Ook het 
College van Bestuur en de leerplichtambtenaar worden ingelicht. Een schorsing duurt maximaal vijf 
schooldagen en wordt pas ingezet als er opvang is voor de betreffende leerling. De leerling blijft immers 
leerplichtig. Aan de geschorste leerling wordt een taak meegegeven. 
De directeur kan met onmiddellijke ingang schorsen indien de geestelijke of de lichamelijke gezondheid 
en/of veiligheid van de medeleerlingen of van de personeelsleden dit vereist. 
De directeur documenteert de aanleiding en de achterliggende motieven van een schorsing en laat de 
ouders/verzorgers na enige tijd weten of de schorsingsmaatregel gewerkt heeft. 
In het document "gedragscode Mariaschool" staat omschreven wat wij verstaan onder 
grensoverschrijdend gedrag en wanneer overgegaan wordt tot schorsing van een leerling. 
 
Verwijderen is het definitief uitschrijven van een leerling van de school. De directeur overlegt omtrent 
de mogelijke verwijdering namens het bestuur met de ouders. De directeur kan het bestuur schriftelijk 
gemotiveerd en gedocumenteerd om verwijdering van een leerling verzoeken als het hiervoor 
genoemde overleg gevoerd is. 
Het bestuur besluit tot verwijdering nadat de betrokken groepsleerkracht gehoord is. Als er sprake is 
van voorgenomen verwijdering, doet het bestuur hier schriftelijk melding van aan de ouders. 
De ouders moeten, voordat het definitieve verwijderingsbesluit genomen wordt, de kans krijgen hun 
zienswijze kenbaar te maken. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. 
Daadwerkelijk verwijdering vindt niet plaats dan nadat is voorzien in de opvang van de leerling op een 
andere school. 
De directeur moet kunnen aantonen dat de school voor een maximale periode van 8 weken 
inspanningen heeft verricht het kind op een andere school te plaatsen. 
Na deze wettelijk vereiste 8 weken kan overgegaan worden tot verwijdering, zonder dat er is voorzien 
in een vervangende opvang voor de leerling. Als de ouders bezwaar maken tegen de verwijdering, 
moeten zij dit bezwaar binnen 6 weken na dagtekening van de verwijdering indienen bij het bevoegd 
gezag. Vervolgens dient het bestuur binnen 4 weken een beslissing te nemen op het bezwaarschrift. 
Alvorens deze beslissing te nemen moeten de ouders nogmaals worden gehoord. Dit keer dient dit 
horen wel mondeling te gebeuren. Tevens dient er overleg plaats te vinden met de inspecteur en 
desgewenst met andere deskundigen. 
Tijdens deze bezwaarfase kunnen ouders een beroep doen op de vertrouwenspersoon van de stichting, 
een rechter inschakelen of een kort geding aanspannen. 


