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Voor u ligt de schoolgids van de st Victorschool. 

In deze gids beschrijven we waar we hoe we ons onderwijs inrichten, waar we in geloven en hoe we met 
elkaar om willen gaan. 

Daarnaast vindt u praktische informatie over de school in de schoolgids. 

Deze gids is zowel bedoeld voor ouders die hun kinderen bij ons op school hebben als voor potentiele 
nieuwe ouders. Een groot deel van de dag vertrouwt u uw kind aan de school toe. Het is daarom 
belangrijk om met zorg de school voor uw kind te kiezen. Of uw kind nu voor het eerst naar de 
basisschool gaat, of wisselt van school. Het is een grote stap voor u en uw kind. 

We hopen dat deze schoolgids bij kan dragen om de juiste keuze te kunnen maken. Scholen zijn voor 
een groot deel vrij om te bepalen wat ze belangrijk vinden. Ze verschillen onderling dan ook steeds 
meer. In de manier van werken, in sfeer, in resultaten. Dat maakt kiezen soms moeilijk. 

De Victorschool heeft een prachtig nieuw gebouw met een centrale ruimte waar we samen kunnen 
komen voor vieringen,  voorstellingen en andere activiteiten.  

Verhalen over de school van buren, familie of vrienden hebben u wellicht zover gekregen meer te willen 
weten over onze school.  

Op onze school is iedereen welkom. Ieder kind mag bij ons zichzelf zijn. Van daaruit dagen wij alle 
kinderen uit om te groeien binnen hun mogelijkheden en vanuit hun eigen kracht. Ons onderwijs geven 
we vorm vanuit een duidelijke structuur met heldere afspraken. Hierdoor creëren we een veilige, fijne 
sfeer.  We hopen dat deze schoolgids u voldoende informatie geeft over onze school. 

Als er dingen ontbreken of onduidelijk zijn, dan staan we altijd open voor een gesprek. 

Namens het voltallige team van de St. Victorschool, wens ik uw kind een mooie en leerzame tijd toe op 
onze school.

Fred Boomaars, directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

Rooms Katholieke Basisschool St Victor
Pilarenlaan 33
2211LH Noordwijkerhout

 0252372699
 http://www.stvictorschool.nl
 directie.victor@sophiascholen.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Fred Boomaars directie.victor@sophiascholen.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Taalklas Duin en Bollenstreek
Duin en Dal 1a
2211JP Noordwijkerhout
 0252- 745854

De Taalklas Duin en Bollenstreek staat onder hetzelfde brinnummer als de St. Victorschool genoemd.

De Taalklas heeft een eigen locatie en een eigen directeur. De directie is te bereiken onder genoemd 
telefoonnummer of via directie.taalklas@sophiascholen.nl

Extra locaties

Schoolbestuur

Sophia Scholen, Stichting voor KPC&AB b.o. Duin&Bollenstreek
Aantal scholen: 27
Aantal leerlingen: 6.775
 http://www.sophiascholen.nl
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Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

387

2020-2021

Onze school is een echte buurtschool met zo'n 390 leerlingen. Er is sprake van een lichte stijging van 
het leerlingaantal, wat naar verwachting zal leiden tot een gemiddelde groepsgrootte van zo'n 25 
leerlingen. 

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek.

Kenmerken van de school

Respect

ZelfstandigheidVertrouwen

Veiligheid GIP en Edi

Missie en visie

Onze missie 

“Oog voor talenten”  Op basisschool st. Victor leveren we een fundamentele bijdrage aan de optimale 
ontwikkeling van kinderen tot wereldburgers. Kinderen die graag blijven leren en die met 
zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsbesef en zorg voor de omgeving, de ander en zichzelf in de 
wereld staan.    

Bij ons op school is er ruimte om te zijn wie je bent met je eigen talent. Binnen een veilige, fijne 

1.2 Missie en visie
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leeromgeving worden talenten gezien en ontwikkeld. Op onze school voel je je thuis. 

Visie op sociale ontwikkeling 

Op onze school willen we onze kinderen veiligheid bieden, niet alleen in de interactie tussen leerlingen.  
De leerkrachten bieden de kinderen een veilige omgeving en geven de kinderen aandacht en 
vertrouwen. Daarnaast staan de kind-kind en kind-leerkracht relaties, afspraken rond positief gedrag 
(PBS) en Kanjertraining centraal in ons lesprogramma.  We geven maandelijks les in het thema lijf, 
relaties en seksualiteit.  

Visie op leren 

Onze school wil de betrokkenheid van de kinderen verhogen. Dit kan alleen als we de kinderen meer 
uitdagen om dingen te gaan onderzoeken en te ontdekken. Leerkrachten geven daarbij de juiste steun 
en sluiten aan bij de leerbehoeften en de leervraag van het kind. Onze school is een plek waar kinderen 
graag zijn en waar hun cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden zo optimaal mogelijk worden 
ontwikkeld.     Om dit alles te bereiken maken we zo veel mogelijk en zo goed mogelijk werk van 
eigentijds en vernieuwend onderwijs. De term “eigentijds en vernieuwend” onderwijs wordt hier 
geïnterpreteerd als aanpassing van het onderwijs, de school en de leerkracht aan de mogelijkheden van 
de kinderen en hun veranderende leef- en belevingswereld.     

Visie op lesgeven

De structuur binnen ons dagelijkse onderwijs wordt vormgegeven door GIP en EDI. een gezamenlijke 
aanpak, een doorgaande lijn in alle groepen. Daarvoor kun je het GIP- model gebruiken. GIP staat 
voor Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leraar, EDI is Expliciet 
Directe Instructie. De afspraken hieromtrent vormen de rode draad binnen de school. Uitwerking van 
deze afspraken staan in de bijlage "Kwaliteitskaarten GIP en EDI".

Identiteit

De st Victorschool is een katholieke school die open staat voor alle gezindten en voor iedereen die zich 
thuis voelt bij onze manier van leven en werken.

Voor ons levensbeschouwelijk onderwijs gebruiken we de methode Trefwoord. Trefwoord geeft voor 
iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of Bijbeltekst als dagopening. 

Naast deze methode zijn de vieringen rond de katholieke feesten een belangrijke pijler binnen onze 
school We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele 
ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden), actief 
burgerschap en sociale cohesie. Daarom bieden we Trefwoord in samenhang met de Kanjertraining en 
PBS (Positive Behaviour Support)aan. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met 
elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. We besteden expliciet 
aandacht aan de Katholieke feesten. Daarnaast hebben we beperkt aandacht voor feesten uit andere 
grote wereldgodsdiensten.
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De directie vormt samen met twee IB'ers (intern begeleiders) en drie collega’s die de taak 
bouwcoördinator op zich hebben genomen (onderbouw-middenbouw-bovenbouw) het 
managementteam (MT) van de school. 

Het team bestaat uit:

1 directeur

1 directieondersteuner

2 intern begeleiders

3 bouwcoördinatoren

9 voltijd groepsleerkrachten

13 deeltijd groepsleerkrachten

1 vakleerkracht bewegingsonderwijs

1 onderwijsassistent

1 administratief medewerker

2 conciërges

Van de 33medewerkers zijn er 29 vrouw en 4 man.

Groepsindeling en bezetting 2021-2022

• Groep 1-2 a: Melanie Brouwer (ma-di); Saskia van den Nouland (wo t/m vr.)
• Groep 1-2 b : Jeanette Kocken (ma-wo); Minou van Winsen (do en vr.)
• Groep 1-2 c: Marijke Nulkes (ma t/m wo); Jenny van der Poel (do en vr.)
• Groep 1-2 d: Wendy Meijer(ma-di-do-vr); Minou van Winsen (wo)
• Groep 3a: Nicolien van den Burg; 
• Groep 3b: Adri van den Berg 
• Groep 4a: Djoeke Middendorp (dagen nog in overleg) ; vacature 
• Groep 4b: Iris Disseveld (ma); Thecla Weijers (di t/m vr) 
• Groep 5a: Heleen Rietvink (ma-di); Ellen de Klerk (wo t/m vr) 
• Groep 5b: Miranda Vink
• Groep 6a: John van der Lans
• Groep 6b: Paula van der Zeeuw (ma-di); Alice Geerlings (wo t/m vr.)
• Groep 7a: Bart Braun (ma t/m vr.)
• Groep 7b: Sonja van Luinen (ma-di); Mariska van der Voet (wo t/m vr.)
• Groep 8a: Mayke Rotteveel (ma t/m wo); Bianca  Dobber(do-vr.) 
• Groep 8b: Charlotte van den Oever 
• Vakleerkracht gym: Nick van der Voet (ma-di-wo-do-vr) 

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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• Onderwijsassistente geeft handvaardigheid en tekenen: Kiek Hachmang (ma t/m vr)
• RT-leerkracht (begeleiding leerlingen): Iris Disseveld 
• Intern Begeleiders: Petra Wijnands (di-wo-do) ; Margot Hofacker (ma-ochtend- di-wo) 
• Conciërge: Ria Oostdam (ma-ochtend); Marijke Schrama (di t/m vr - ochtenden)
• Administratie: Ingrid Wijnands (woensdagochtend) 
• Directie: Fred Boomaars (ma-di-do-vr)
• directie-ondersteuning: Djoeke Middendorp (dagen nog in te vullen)

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Beginnende 
geletterdheid 2 uur 2 uur 

Fijne motoriek
2 u 30 min 2 u 30 min

Grove motoriek 
(buitenspel-gym) 5 u 30 min 5 u 30 min

aanvankelijk rekenen
2 uur 2 uur 

sociale emotionele 
ontwikkeling 2 u 30 min 2 u 30 min

creatieve vakken
2 uur 2 uur 

taalontwikkeling
6 uur 6 uur 

levensbeschouwing
1 u 30 min 1 u 30 min

De kinderen van de groepen 1-2 zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag om 12.15 u vrij. Hun 
onderwijstijd bedraagt 919.30 uur.

Invulling onderwijstijd
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De kinderen van de groepen 3 en 4 zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vanaf 12.15 u. vrij. 

De totale onderwijstijd voor de groepen 3 en 4 is in het schooljaar 2021-2022: 923 uur.

De kinderen van de groepen 5 t/m zijn op woensdagmiddag vanaf 12.15 u. vrij

De kinderen in de groepen 5 t/m 8 krijgen in het schooljaar 2021-2022 982 u les.

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
8 uur 8 uur 3 u 45 min 3 u 45 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Taal
5 u 30 min 5 u 30 min 6 u 30 min 6 u 30 min 6 u 30 min 6 u 30 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 u 30 min 5 u 30 min 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
45 min 45 min 2 u 30 min 2 u 30 min 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Engelse taal
45 min 45 min

Sociale 
redzaamheid/weektaak 2 u 45 min 2 u 45 min 3 u 15 min 3 u 15 min

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Extra instructielokaal voor groep 1-2.

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Verlof personeel

Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten wordt zoveel mogelijk geprobeerd om vervanging te regelen. 
Dit is in eerste instantie een leerkracht uit de vervangingspool van Sophiascholen. Wanneer er geen 
leerkrachten uit de vervangerspool beschikbaar zijn, zullen we de ambulante leerkrachten proberen in 
te zetten. Wanneer er echt geen vervangers beschikbaar zijn, kan het voorkomen dat groepen worden 
opgedeeld. Opdelen doen we in principe één dag, zodat het onderwijs in de andere groepen niet 
blijvend verstoord wordt.

In het uiterste geval worden de kinderen naar huis gestuurd. De ouders krijgen hiervan een dag van te 
voren bericht.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Handvaardigheid Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

De directie vormt samen met twee IB'ers (intern begeleiders) en drie collega’s die de taak 
bouwcoördinator op zich hebben genomen (onderbouw-middenbouw-bovenbouw) het 
managementteam (MT) van de school. 

Het team bestaatuit:

01 directeur

01 directieondersteuner

02 intern begeleiders

03 bouwcoördinatoren

08 voltijd groepsleerkrachten

16 deeltijd groepsleerkrachten

01 vakleerkracht bewegingsonderwijs

01 onderwijsassistent

01 administratief medewerker

02 conciërges

Van de 31 medewerkers zijn er 27 vrouw en 4 man.
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een 
kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met Stichting Kinderopvang Lisse.

Stichting Kinderopvang Lisse - SKOL 

Binnen ons schoolgebouw is er voor de kinderen van 2 tot 12 jaar kinderopvang georganiseerd in 
samenwerking met Stichting Kinderopvang Lisse. Peuters starten op de speelschool en bereiden zich 
spelenderwijs voor op groep 1 van de basisschool. 

Als de kinderen naar de basisschool gaan, is er na schooltijd voor de kinderen een Buitenschoolse 
Opvang in dezelfde vertrouwde omgeving van de school. De jongste kinderen worden uit de klas 
opgehaald. De oudere kinderen gaan zelf naar de BSO-ruimte, waar de kinderen uit een ruim aanbod 
van activiteiten kunnen kiezen.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Kwaliteitszorg

Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen 
en verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. 

Daarnaast hebben we onze kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor 
borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. Dit is 
in lijn met het kwaliteitsbeleid van Sophia Scholen.

Door de inzet van Stichting LeerKRACHT borgen we onze kwaliteit door systematisch met het hele 
team te werken aan onze doelen en deze periodiek te evalueren.

Met het team –en in het perspectief van onze streefbeelden en actuele ontwikkelingen- stellen we op 
basis daarvan verbeterpunten vast. Daarbij gaat het altijd om keuzes; we gaan uit van het principe: niet 
het vele is goed, maar het goede is veel. De gekozen verbeterpunten worden daarna verwerkt in het 
jaarplan en in de LeerKRACHTthemaplanning. 

De directie en het MT monitoren de voortgang. Aan het eind van het jaar evalueren we de 
verbeterplannen en verantwoorden we ons over onze werkzaamheden in het jaarverslag.

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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Twee keer per jaar bezoeken de IB'ers met directie of externen alle groepen. 

De groepsbezoeken vinden plaats aan de hand van een kwaliteitskaart en observatie instrument.

Na het bezoek vindt een nabespreking plaats. In de nabespreking worden tips en tops besproken.

Wat gaat goed en welke leer/aandachtspunten halen we uit het groepsbezoek.

 

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Basisondersteuning

Deze bestaat uit de basiskwaliteit en aanvullende ondersteuning, en gaat uit van de 
ondersteuningsbehoefte van alle kinderen. De ondersteuning betreft de inrichting, borging en 
ontwikkeling van de ondersteuningsstructuur op school in alle facetten: een basisarrangement van de 
inspectie, handelingsgericht werken in de groep en in de school, planmatig werken aan resultaten, het 
onderhouden van een sterk ondersteuningsnetwerk in en om de school en het ‘kennen en kunnen’ van 
de route van signaleren naar verwijzen. Scholen zetten voor dit deel de middelen in van het 
samenwerkingsverband en kunnen naast de intern begeleider gebruik maken van routebegeleiding en 
onderwijsspecialisten.

Interne specialisten

• Intern begeleider 
• Onderwijsassistent 
• Dyslexiespecialist 
• Specialist Hoogbegaafdheid 
• Pestbus-coördinator 
• Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling 
• Rekenspecialist 
• Taalspecialist 
• Coördinator  Positive Behavior Support
• Vertrouwenspersoon
• Gedragsdeskundige
• Soc. Emotionele ondersteuning 
• Dyslexiespecialist
• Dyscalculiespecialist
• Deskundige Hoogbegaafdheid
• Kanjertraining
• PBS werkgroep

Aanvullende ondersteuning

De school werkt structureel samen met externe partners in onderwijs en zorg ten aanzien van de 
ondersteuning van leerling, leerkracht, ouders en school. In het ondersteuningsteam wordt, indien 
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nodig, de expertise van deze partners ingeroepen om de vraag van een leerling, leerkracht en/of ouders 
mbv OPP en/of groeidocument te kunnen beantwoorden Indien leerkracht en intern begeleider beiden 
handelingsverlegen blijven, kan elke school de hulp inroepen van de externen hiernaast vernoemd. De 
school werkt met preventieve en curatieve interventies en protocollen Indien langduriger 
ondersteuning voor kinderen nodig is, wordt dit mbv externen geboden waar mogelijk.

Externe specialisten

• Onderwijsondersteuner 
• Onderwijsspecialist 
• Jeugd en Gezins Team
• Maatschappelijk werker
• GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)
• Jeugdarts/Jeugdverpleegkundige
• Fysiotherapie 
• Dyslexiespecialist 
• Orthopedagoog/Psycholoog 
• Coach (Inzowijs,Cardea) 
• PEP-junior 
• Vivamente 
• Logopedie 
• Sociale vaardigheidstraining 
• KWIK 
• Koele kikkertraining 
• Weerbaarheidstraining 
• Grip op de groep 
• Veiligheid 
• KIES training (kind in echtscheiding)

Grenzen

Komt de grens van aanvullende ondersteuning voor onze school in zicht dan gaan wij altijd in gesprek. 
Hierbij betrekken wij onderstaande aspecten: leerstofaanbod; ontwikkeling; relaties & interacties; 
welbevinden & zelfbeeld; participatie; tijd- & aandachtverdeling; samenwerking & vertrouwen; 
veiligheid; medisch protocol; gebouw & technische aanpassingen. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 2

Intern begeleider 9

Onderwijsassistent 9

Rekenspecialist 2

Specialist hoogbegaafdheid 2

Taalspecialist 2

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Kanjertraining

De school geeft structureel les over sociaal emotionele ontwikkeling door middel van de Kanjertraining. 

Elke maand wordt er minimaal één les gegeven.  

Kanjertraining is een programma gericht op sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. 

De doelen voor het onderwijs zijn: 

• Leerlingen durven zichzelf te zijn 
• Leerlingen voelen zich veilig
• Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
• Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen 
• Leerlingen kunnen gevoelens onder woorden brengen   

PBS 

PBS staat voor Positive Behavior Support en is een schoolbrede aanpak waarbij een team zich richt op 
het stimuleren van gewenst gedrag van leerlingen. 

Dit doen zij door:

• De waarden van de school te bepalen en de gedragsregels hieraan te koppelen
• De gedragsregels te visualiseren 
• Door middel van lessen in goed gedrag de gedragsregels daadwerkelijk in te oefenen 
• Te werken aan een positieve schoolcultuur 
• Het actief toezicht in de algemene ruimten verder aan te scherpen 
• Afspraken te maken over ongewenst gedrag en de daaropvolgende consequenties 
• Data te verzamelen en te analyseren   

Op deze manier ontstaat een veilig, voorspelbaar klimaat. De leerlingen weten wat er in de school van 
hen verwacht wordt en gedragen zich daarnaar. Voor verreweg de meeste leerlingen biedt deze sociale 
omgeving voldoende basis om zich goed te kunnen richten op de lesstof. Zo ontstaat meer effectieve 
leertijd, een grotere taakgerichtheid en minder verstoring in de klas. De leerprestaties verbeteren. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Kanvas voor de leerlingen van de groepen 7 en 8.

De kinderen van de groepen t tot en met 8 vullen van de KANVAS lijst in.

KanVAS (Kanjertraining) 

KanVAS is het digitale Kanjer Volg- en Adviessysteem dat het kenniscentrum van de Kanjertraining 
heeft ontwikkeld. Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, een leerlingenvragenlijst, een 
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docentvragenlijst en een breed scala aan pedagogische adviezen. 

De leerlingvragenlijst kan door scholen eveneens gebruikt worden om de sociale opbrengsten aan de 
onderwijsinspectie te verantwoorden.   Onderdelen volgsysteem:

• Leerlingvragenlijst 
• Vragenlijst voor leerkrachten/docenten 
• Sociogram
• Pedagogische adviezen voor handelingsplannen

De ingevulde lijsten worden automatisch uitgewisseld met de inspectie.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator
Mevr. M. Rotteveel (voorzitter 
gedragscommissie)

mrotteveel@sophiascholen.nl

vertrouwenspersoon Mevr. P. Wijnands pwijnands@sophiascholen.nl
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Klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Als school voelen wij ons 
verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat waar 
kinderen fijn kunnen leren. Gaan er, ondanks onze inspanningen, toch zaken anders dan u verwacht 
had, dan kunt u ons hierop aanspreken. 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Gesprekkencyclus in het schooljaar

• Kennismakingsgesprekken in september
• Voortgangsgesprekken in november
• Rapportgesprekken in februari/ maart na het eerste rapport
• Rapportgesprekken in juni/juli na tweede rapport en rond overgang naar volgende schooljaar

Schoudercom

Schoudercom is het programma dat gebruikt wordt voor de digitale communicatie van school naar 
ouders.  Wanneer uw kind bij ons op school ingeschreven staat ontvangt u in het schooljaar dat zij/hij 
vier jaar oud wordt vanzelf een uitnodiging via de mail om u aan te melden.

Uw gegevens kunt u dan zelf aanpassen. Schoudercom is niet bedoeld voor commerciële doeleinden.

Ouders/verzorgers zijn op vele manieren actief bij ons op school. 

De Medezeggenschapsraad en Oudervereniging spelen een belangrijke rol in de school. Maar ook 
andere ouders/verzorgers zijn actief bij veel activiteiten tijdens en na schooltijd.

De MR is een wettelijk ingestelde raad. Hierin denken ouders en leerkrachten mee over het beleid van 
de school. Zij behartigen als MR de belangen van ouders, leerlingen en personeel.  We hebben een 
adviserende en soms een beslissende rol in beleidszaken. De MR vormt een klankbord voor de directie 
en komt met suggesties.  

De oudervereniging; Een moderne basisschool kan veel van haar activiteiten niet ontplooien zonder de 
hulp van de ouders. 

Onze oudervereniging bestaat uit het bestuur: voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris 
aangevuld met de klassenouders.

In elke groep worden minimaal twee ouders gekozen als groepsouder. De groepsouders zijn een 
aanspreekpunt voor het team en voor u. De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Medezeggenschapsraad
• Oudervereniging

Bespreek uw klacht op school 

We gaan ervan uit dat u met klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijvoorbeeld de 
leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Bent u daarna nog 
niet tevreden, dan kunt u het schoolbestuur inlichten dat samen met u naar een oplossing zal zoeken. 

Interne en externe vertrouwenspersoon

Indien bovenstaande echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling 
niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u verdere stappen ondernemen. Dit houdt in dat u 
de klacht ter sprake brengt bij de interne vertrouwenspersoon van de school ofwel bij de externe 
vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal, informeert u over de 
klachtenregeling en ondersteunt u als ouder bij het zoeken naar een oplossing. De interne 
vertrouwenspersoon beschikt over contactadressen en kan desgewenst begeleiding bieden of 
doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon of het bevoegd gezag. De naam van de interne 
vertrouwenspersoon op onze school is Petra Wijnands.

De externe vertrouwenspersoon bespreekt met u de situatie en ondersteunt u bij eventuele verdere 
stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en de gesprekken met deze persoon zijn 
vertrouwelijk. 

Landelijke klachtencommissie 

Als het nodig mocht zijn, kunt u een formele klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie, de 
Geschillencommissie Bijzonder onderwijs (GCBO). De landelijke klachtencommissie onderzoekt 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. Indien de klacht nog niet met het 
bestuur is besproken, zal de landelijke klachtencommissie u eerst terugverwijzen naar het bestuur. 
Mocht de klachtafhandeling bij het bestuur niet naar tevredenheid zijn verlopen, dan zal de 
klachtencommissie uw klacht alsnog in behandeling nemen.

Documenten en contactgegevens

Het document met onze klachtenregeling ligt ter inzage op school en kunt u lezen op de website van 
Sophia Scholen.       

De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD Hollands Midden: 
Secretariaat PZJ, telefoon 088 308 3342, e-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.  

De Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs is te bereiken via Postbus 82324 2508 EH Den Haag, 
telefoon: 070 - 3925508 (van 9.00 tot 16.30 uur), e-mail: info@gcbo.nl. 

Het reglement van de geschillencommissie kan worden opgevraagd via www.GCBO.nl. Op deze site 
kunt u ook het vragenformulier voor het indienen van uw klacht downloaden.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

• Aan de ouders van groep 8 wordt een bijdrage gevraagd voor het schoolverlatersprogramma
• De Tussenschoolse Opvang is niet verplicht. Kinderen mogen tussen de middag naar huis om te 

lunchen. Als ze overblijven betalen de ouders hiervoor 65 euro per jaar. De kinderen mogen dan al 
hun schooldagen overblijven.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

De schoolraad bestaat uit de Medezeggenschapsraad aangevuld met ouders die mee kunnen denken. 
Het instemmingsrecht bij bepaalde onderdelen ligt alleen bij de Medezeggenschapsraadleden.

De belangrijkste doelstellingen van de oudervereniging zijn:

• de belangen van ouders en kinderen behartigen
• de contacten tussen ouders en team te bevorderen 
• het meehelpen van ouders op school bevorderen 
• de vrijwillige ouderbijdrage beheren 
• de ouders vertegenwoordigen bij team, MR en andere instanties (bijv. gemeente) 
• mede organiseren van allerlei activiteiten op school.

Niet alleen de schoolraad en de oudervereniging spelen een belangrijke rol, maar u kunt ook actief zijn 
bij veel activiteiten. Een paar voorbeelden:

• Voorlezen aan een klein groepje kinderen groep 1/ 2 
• Gezelschapsspelletjes in een groepje van 4 kinderen groep 1/ 2
• Hulp bij excursies en schoolreisjes 
• Hulp bij de jaarlijkse atletiek- , sport- en speeldag 
• Hulp bij het luizenpluizen 
• Hulp bij de avondvierdaagse
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De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering van de oudervereniging 
vastgesteld.

Wanneer het betalen problematisch is, kunt u dit kenbaar maken bij de schoolleiding en kan er  een 
betalingsregeling worden getroffen. 

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ziekmelden

Ziekmelden gaat bij voorkeur via schoudercom. Deze ziekmelding komt dan bij de groepsleerkracht als 
melding terecht. Indien het niet mogelijk is om schoudercom te gebruiken mag de ziekmelding 
telefonisch voor aanvang van de lessen.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Verlof aanvragen

Er bestaat de mogelijkheid om voor uw kind extra verlof aan te vragen. Extra informatie en richtlijnen 
hierover vindt u op de website. Via Schoudercom kunt u het verlofaanvraagformulier downloaden. Wilt 
u extra vakantie opnemen, download de vakantieverklaring van de werkgever.

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op de St. Victorschool kennen we geen wachtlijsten.

4-jarige kinderen die worden aangemeld kunnen geplaatst worden. Als een aangemelde leerling een 
speciale zorgvraag heeft dan gaan we met de ouders hierover in gesprek. 

Bij  kinderen die van een andere school instromen (bijv. door verhuizing), informeren we altijd bij de 
school waar de leerling vandaan komt. Daarbij wordt geïnformeerd naar de schoolvorderingen en/of er 
speciale aandachtspunten zijn. Het is belangrijk dat we de aandacht aan het kind kunt geven die het 

4.4 Toelatingsbeleid
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nodig heeft, zonder daarbij de andere leerlingen uit het oog te verliezen. 

4.5  Privacy op school

 Sophia Scholen neemt de privacy van uw kind(eren) en die van u zeer serieus en zal informatie over uw 
kind(eren) en u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. 

In de Privacy Verklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. 

Hoe gaan wij om met de gegevens van leerlingen? 

Wij zullen niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze taken en plichten als 
onderwijsinstelling na te komen. 

Dit betekent ook dat we de gegevens in principe niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij 
in deze verklaring noemen. Als we gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden, zullen we u daar 
vooraf over informeren en zo nodig uw toestemming vragen. In een aantal gevallen zijn wij, zoals 
eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder 
andere DUO, de leerplichtambtenaar, de onderwijsinspectie, het samenwerkingsverband en 
accountant. 

Wij kunnen commerciële derde leveranciers verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de 
gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te 
ondersteunen, een administratiesysteem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden 
opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in 
opdracht en onder de verantwoordelijkheid van Sophia Scholen. Met deze leveranciers sluiten we 
overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze 
gegevens beveiligd worden. Wij delen de gegevens van onze leerlingen niet met commerciële derde 
partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van onze leerlingen nooit verkopen aan 
derde partijen. Onze medewerkers hebben alleen toegang tot persoonsgegevens van leerlingen voor 
zover dat noodzakelijk is om hun werk te kunnen doen. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer 
dan noodzakelijk.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met: privacy@sophiascholen.nl
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5.1 Tussentijdse toetsen

Op school maken wij gebruik van het leerling- en onderwijsvolgsysteem van het CITO. 

Twee keer per jaar worden de leerlingen getoetst en worden de opbrengsten van ons onderwijs over de 
verschillende vakgebieden (technisch- en begrijpen lezen, spelling en rekenen) gemeten. 

Op deze manier kunnen wij in de gaten houden of uw kind  zich voldoende ontwikkelt en hoe het met 
de kwaliteit van ons onderwijs is gesteld. De normering van het CITO is landelijk vastgesteld. Op deze 
manier kunnen wij uw kind, de groepen en de school dus objectief vergelijken met andere leerlingen, 
groepen en scholen binnen Nederland. 

De uitslagen van deze toetsen ontvangt u van ons ook 2 keer per jaar bij het rapport.

De kinderen ontvangen tweemaal hun rapport na de Cito toets afname in februari/maart en in juli. Na 
de rapporten worden de 10-minutengesprekken gepland.

Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling maken wij gebruik van KANVAS 
(leerlingobservatielijst). Dit is een lijst met 10 gedragscompetenties van leerlingen. Alle  leerkrachten 
vullen 2x per jaar per leerling een observatielijst in. In de groepen 5 t/m 8 vult ook uw kind 2x per jaar 
deze lijsten in.

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 

5 Ontwikkeling en resultaten

20



We nemen op de St. Victorschool de eindtoets af van Cito.

We nemen de papieren versie af van de Cito Eindtoets waarbij we rekening houden met kinderen met 
dyslexie. Zij gebruiken de vergrote versie.

hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Rooms Katholieke Basisschool St Victor
94,4%

95,3%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Rooms Katholieke Basisschool St Victor
54,7%

59,3%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (47,3%)

Vergelijkbare scholen

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

In het schooljaar 2020 - 2021 hadden we 51 leerlingen groep 8 die naar het VO gingen. 

De advisering is niet meer afhankelijk van de uitslag van de eindtoets. 

Het leerlingvolgsysteem is leidend geworden. Dit geeft een beeld van de leerling over de gehele 
basisschoolperiode.

Hieronder vindt u de uitstroomgegevens van het schooljaar 2020-2021:

• VWO: 12 leerlingen
• HAVO/VWO: 6 leerlingen 
• HAVO: 12 leerlingen
• VMBO-TL/HAVO: 3 leerlingen
• VMBO-TL: 9 leerlingen
• VMBO KADER: 5 leerlingen
• VMBO BASIS: 4 leerlingen
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 11,9%

vmbo-b / vmbo-k 4,8%

vmbo-k 14,3%

vmbo-(g)t 16,7%

vmbo-(g)t / havo 9,5%

havo 14,3%

havo / vwo 7,1%

vwo 21,4%

In april 2020-2021 is de landelijke Cito-eindtoets afgenomen.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Respect

Vertrouwen Veiligheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wij willen dat kinderen, maar ook ouders en medewerkers, zich veilig voelen bij ons op school.

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving te creëren voor kind
(eren), professionals en ouders/verzorgers . Een leef- en leerklimaat waarin iedereen zich veilig voelt en 
zich positief verbonden voelt met de school en met elkaar. We proberen hierdoor alle vormen van 
agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de 
school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om 
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verdere escalatie te voorkomen.

Om sociale veiligheid binnen de school te borgen maken wij gebruik van methodes die zich richten op: 

• Educatie
• Houding/meningsvorming

De volgende methodes zijn op effect onderzocht en effectief bevonden en worden door ons gebruikt:

• relaties en seksualiteitkanjertraining
• PBS, Positive Behavior Support: een schoolbrede aanpak waarbij het  team zich richt op het 

stimuleren van gewenst gedrag van leerlingen
• Kanjertraining
• Weerbaarheidstraining GGD voor groep 8

Tweemaal per jaar vullende leerkrachten de KANVAS observatielijsten in.

Op school is een gedragscommissie. Zij evalueren meerdere keren per jaar onze aanpak en geven 
adviezen aan individuele leerkrachten. Zij overleggen ook met overblijfouders mbt de afstemming van 
regels.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKOL, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

6.2 Opvang

De onderbouw en de bovenbouw hebben gescheiden pauze-lunchtijden tussen de middag.

Groepen 1 t/m 4 lunchen van 12.15 u tot 12.30 in de klas met de leerkracht. Zij spelen van 12.30 u tot 
13.00 u buiten onder toezicht van het overblijfteam.

Groepen 5 t/m 8 lunchen van 11.45 u tot 12.00 u in de klas met de leerkracht. Zij zijn van 12.00 u tot 
12.30 u buiten.

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15 13:00 - 14:45 14:45 - 18:30

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15 13:00 - 14:45 14:45 - 18:30

Woensdag  - 08:30 - 12:15  -  - 

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15 13:00 - 14:45 14:45 - 18:30

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15 13:00 - 14:45 14:45 - 18:30

Maandag: Tijden onderbouw: bovenbouw zelfde begin-einddtijd
Dinsdag: Alle middagpauzes groepen 1 t/m 4 12.15 tot 13.00
Donderdag: Alle middagpauzes groepen 5 t/m 8: 11.45 tot 12.30
Vrijdag: Vrijdagmiddag groepen 1 t/m 4 vrij
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6.3 Vakantierooster

Studiedagen waarop kinderen vrij zijn:

• Vrijdagmiddag 24 september 2021
• Maandag 06 december 2021

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Kermisdag 09 september 2021 09 september 2021

Herfstvakantie 18 oktober 2021 22 oktober 2021

Kerstvakantie 27 december 2021 07 januari 2022

Voorjaarsvakantie 28 februari 2022 04 maart 2022

Goede vrijdag en 2e Paasdag 15 april 2022 18 april 2022

Meivakantie 25 april 2022 06 mei 2022

Hemelvaartsdag en vrijdag 26 mei 2022 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag 06 juni 2022 06 juni 2022

Zomervakantie 11 juli 2022 19 augustus 2022

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKOL, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Stichting Kinderopvang Lisse (SKOL) verzorgt de opvang tijdens studiedagen en vakanties. 

In de vakanties worden de kinderen deels opgevangen op de locatie van de Prinsenhof. Tijdens de 
studiedagen van het team zijn de kinderen op de eigen locatie van de St. Victorschool.

Deze opvang is er voor de ouders die een contract hebben met SKOL.

Voor Buitenschoolse opvang kunt u in Noordwijkerhout ook terecht bij:

• Smallsteps
• De Kindervilla Wereld 
• De Boomgaard

Zij halen de kinderen aan het einde van de schooldag op van school.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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• Vrijdag 25 maart 2022
• Dinsdag 07 juni 2022
• Woensdag 29 juni 2022

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Directie maandag t/m vrijdag op afspraak

Intern begeleider onderbouw maandag - dinsdag-woensdag op afspraak

Intern begeleider bovenbouw dinsdag-woensdag-donderdag op afspraak

Leerkrachten maandag t/m vrijdag op afspraak na schooltijd

Als u een afspraak wilt maken met de leerkracht kunt u het beste een mail sturen via Schoudercom.

Ib'ers en directie zijn telefonisch te bereiken voor het maken van een afspraak.
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