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Voorwoord 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Basisschool De Buitenplaats is een fusieschool. Alle scholen in Warmond zijn een aantal 
jaren geleden samengevoegd. Dé school in Warmond heet vanaf 1 augustus 2017  

De Buitenplaats. De naam ‘Buitenplaats’ verwijst naar diverse landgoederen in de nabije 

omgeving van het dorp Warmond.  
 
Deze gids is bedoeld voor ouders en verzorgers van onze (toekomstige) leerlingen.  
We vertellen in deze gids over onze manier van werken en wat ouders mogen verwachten 
als hun kind een leerling van onze school is of wordt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze schoolgids is continu in ontwikkeling. Deze schoolgids wordt bijgewerkt als er nieuwe 
ontwikkelingen zijn.  

 
We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Mochten er nog vragen zijn dan kunt 

u altijd bij mij binnenlopen of even bellen.  

 

Wij wensen iedereen op De Buitenplaats een heel fijn schooljaar! 

 

Namens het team van De Buitenplaats, 

 

Gertie de Bruin  

Directeur 
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1.         Stichting Sophia Scholen 

De Buitenplaats maakt deel uit van stichting Sophia Scholen. Het schoolbestuur, dat is 
gevestigd in Voorhout, is het bevoegd gezag van 28 basisscholen in de Duin- en 
Bollenstreek. Katholiek, Christelijk of interconfessioneel.  

Sophia Scholen faciliteert ons en de andere 28 basisscholen om uitdagend en 
toekomstgericht onderwijs te verzorgen dat inspeelt op de individuele mogelijkheden en 
leerbehoeften van alle leerlingen in een veilige omgeving. Het bestuur vindt het, net als 
wij, belangrijk dat kinderen en volwassenen zich optimaal kunnen ontplooien en zich 
gewaardeerd weten. 

Binnen de stichting staan vijf kernwaarden centraal.  

• Vertrouwen 

• Verbinding 

• Verwondering 

• Duurzaamheid  

• Eigenaarschap  
 

Deze maken deel uit van onze organisatiecultuur en vormen hiermee de basis voor alles 
wat wij doen. 
 
Meer informatie over de Sophia Scholen leest u op: www.sophiascholen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sophiascholen.nl/
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1.1. School en coronamaatregelen: 
 
Het College van Bestuur (CvB) heeft een aantal besluiten genomen als het gaat om  de 
bestrijding van het Coronavirus voor alle 28 scholen. Alle scholen houden zich aan de 
verplichte overheidsmaatregelen en het meest recente protocol voor onze sector.  
 
Hieronder vindt u de maatregelen: 
 
1,5 meter afstand tussen volwassenen blijft nodig 
Leerlingen op een bassischool hoeven onderling geen afstand te houden. Leerkrachten en 
andere volwassenen moeten dat onderling wel. Hoewel de overheid stelt dat 
volwassenen geen afstand hoeven te houden tot basisschoolleerlingen, vragen we uw 
begrip dat sommige teamleden dat wel proberen. Bespreek dat alstublieft thuis met uw 
kinderen. 
 
Geen grote groepen ouders in de school, dus niet naar binnen met brengen en halen 
Ouders kunnen nog steeds niet de school in bij het brengen en halen van hun kinderen. 
Wanneer veel ouders tegelijkertijd in school zijn, kan de onderlinge afstand van 1,5 meter 
niet gehouden worden. 
Ouderavonden en (musical)voorstellingen kunnen ook niet plaatsvinden in de school voor 
grote groepen ouders tegelijkertijd. Oudergesprekken en rondleidingen van één 
ouder(paar) met betreffende teamleden kunnen wel, mits afstand gehouden wordt én u 
geen verkoudheidsklachten heeft zoals hieronder beschreven. Heeft u toch klachten? 
Verplaats de afspraak dan. 
Er kunnen externen in schoolgebouwen aanwezig zijn, bijvoorbeeld voor werkbezoek, 
leerlingbegeleiding of verbouwing, maar we zijn daarin terughoudend en doen dit alleen 
als het om groepen gaat waarbij de 1,5 meter afstand gewaarborgd is en mensen vrij van 
klachten zijn. Bezoekers moeten een registratielijst invullen. Ook degenen die 
tussenschoolse opvang verzorgen, zijn op die manier op school. 
 

Schoolspecifieke afspraken/ maatregelen: 

• Alle kinderen komen via de buitendeuren van het klaslokaal naar binnen.  
De hoofd- en zij- ingang van het schoolgebouw zijn gesloten. Beide poorten 
kunnen gebruikt worden. 

• Het schoolplein is niet toegankelijk voor ouders. Ouders blijven buiten het 
hekwerk zowel ’s ochtends als ’s middags. Wij willen u verzoeken om de 1,5 m 
afstand aan te houden als u staat te wachten. 

• Op school wordt in een logboek bijgehouden welke externen de school bezoeken. 
Deze informatie heeft de GGD nodig bij een eventueel bron- en contactonderzoek. 
Er bestaat ook de mogelijkheid om externe via een QR- code te registreren. 

• Tip: wellicht kunt u met andere ouders afspreken om kind(eren) te brengen en te 
halen van school. Hoe minder volwassenen er rondom school zijn, des te meer kan 
het risico op besmetting beperkt worden. 

• De kinderen hoeven onderling geen afstand te houden. De leerkrachten en andere 
volwassenen houden 1,5 meter afstand aan. 
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• De voorzorgsmaatregelen m.b.t. de hygiëne blijven gehandhaafd; denk hierbij aan 
intensievere schoonmaak sanitair, tafels en deurklinken en regelmatig handen 
wassen. 

• Houd uw kind thuis bij verkoudheid of bij contact met anderen die mogelijk 
besmet zijn.  

• Ouders van kinderen die het advies hebben gekregen van de GGD of huisarts om 
hun kind / kinderen langer dan een week thuis te houden, nemen contact op met 
de leerkracht.  
De leerkracht stelt dan een lespakket samen en spreekt met de ouders af wanneer 
dit klaar ligt om te worden opgehaald. 

•  In alle andere gevallen (bij verkoudheid e.d.) wordt er geen lespakket voor het 
kind samengesteld. 

• Informatie over corona: zie Coronablog op SchouderCom. 
• Wanneer u vragen heeft over Corona, neem dan contact op met het RIVM:  

0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. 
• Ziek- of afmeldingen graag via SchouderCom. 
• Bij ziekte van een leerkracht kan het zijn dat uw kind niet naar school kan. De 

groepen worden niet verdeeld bij afwezigheid of ziekte van de leerkracht. U wordt 
hierover dan geïnformeerd via SchouderCom. 

• De school beschikt over een goed ventilatiesysteem. Als de kinderen niet in het 
lokaal zijn, worden de deuren opengezet om extra te ventileren. 

• Heeft u een vraag aan de leerkracht, stuur dan een berichtje via SchouderCom. De 
leerkracht neemt dan contact met u op. 

• De medewerkers van Smallsteps verzorgen de TSO. Ook zij houden rekening met 
de coronamaatregelen. 

• Gymzalen mogen weer gebruikt worden. Volwassenen dragen een mondkapje. 
• De kinderen mogen alleen trakteren in de klas. Voorkeur voor verpakte traktaties.  
• Wilt u de kinderen geen spullen van thuis meegeven naar school? (Denk hierbij 

aan speelgoed, knuffels e.d.). 
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2.       Even voorstellen 
 
De Buitenplaats wordt bezocht door 280 leerlingen. Er werken 22 groepsleerkrachten. 
Naast de groepsleerkrachten hebben we een vakleraar voor gymnastiek en voor muziek. 
Ook zijn er leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in lees- en rekenonderwijs, ICT 
en op het gebied van cultuur. Verder beschikt de school over twee intern begeleiders en 
een directeur. Daarnaast heeft de school (parttime) onderwijsondersteunend personeel 
in dienst: een onderwijsassistent, een administratief medewerkster, een 
directieondersteuner en een conciërge. Omdat we het belangrijk vinden dat jonge 
mensen het vak van leerkracht ook in de praktijk kunnen oefenen, geven wij o.a. 
stagiaires de gelegenheid om in diverse groepen stage te lopen. 
De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school. 
 
Het schoolgebouw 
 
Sinds oktober 2015 zijn wij gehuisvest  in ons nieuwe schoolgebouw aan De Krogt 6  
in Warmond. Samen met Smallsteps en de Drie Kernen vormen wij de Brede school 
Warmond.  
 
Basisschool De Buitenplaats: Wij zijn, wij leren, wij kunnen: “Wij groeien!” 

De basisschool is een stukje van je leven, voor de kinderen en voor u. In de loop van de 
jaren vertrouwt u uw kind zo'n 8000 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de 
basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan 
ook met zorg.  

In deze schoolgids schrijven we uitgebreid over de doelen en de werkwijzen van onze 
school. In de eerste helft van het jaar 2018 heeft het team nagedacht over de missie,  
een slogan en een visie voor De Buitenplaats.   
 
Missie: 
De Buitenplaats is dé basisschool voor kinderen in Warmond en omgeving. Omdat we de 
enige school in het dorp zijn, willen wij het beste halen uit de kinderen. We gaan op zoek 
naar ieders talent. We leren kinderen rekening houden met de ander en oog te krijgen 
voor de wereld om zich heen.  
We doen dat in een omgeving die veilig, vertrouwd en uitdagend is. En niet in het minst: 
in een bijzonder schoolgebouw op een unieke locatie waar binnen en buiten naadloos op 
elkaar aansluiten. 
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Visie:  

De volgende kernwoorden vinden we belangrijk in ons onderwijs: geborgenheid, 
kwaliteit, uitdaging, samenhang, zelfstandigheid, diversiteit, eigentijds, relatie, 
verwondering en plezier. 

Geborgenheid:  We creëren een sfeer van vertrouwen en veiligheid, waarin 
kinderen op natuurlijke wijze kunnen ontwikkelen en leren.  

Kwaliteit:  Ons onderwijs is van hoogwaardige kwaliteit en voortdurend 
streven we naar ontwikkeling en verbetering. 

Uitdaging:  Wij kijken naar de talenten van kinderen. We helpen hen zich 
daarvan bewust te worden en dagen ze uit deze talenten uit  
te bouwen.  

Samenhang:  Wij kiezen voor onderwijs in samenhang. We willen hiermee de 
nieuwsgierigheid van de kinderen prikkelen. We doen een beroep 
op hun creatief denken en stimuleren het oplossend vermogen. 
Leren doe je niet alleen in de klas, daarom trekken wij eropuit en 
halen we de wereld de school in.   

Zelfstandigheid:  In ons onderwijs begeleiden we kinderen naar zelfstandigheid. 
Daarin vinden wij de balans tussen leiden, begeleiden coachen van 
de kinderen. 

Diversiteit:  Wij gaan uit van verschillen tussen kinderen en sluiten aan bij hun 
onderwijsbehoeften. Wij staan open voor verschillende 
levensovertuigingen en verdiepen ons in wat mensen geloven. 

Eigentijds:  Met ons onderwijs zijn wij gericht op de toekomst. De vaardigheden 
van nu en later nemen een belangrijke plaats in de lessen van elke 
dag. 

Relatie:  Wij leren de kinderen oog te hebben voor de ander en wij besteden 
aandacht aan sociale vaardigheden. We leren de kinderen de ander 
te waarderen om wie hij is. 
 

Wij leren kinderen méér 
Basisschool De Buitenplaats helpt kinderen zich optimaal te ontwikkelen en zich voor te  
bereiden op hun rol in de maatschappij. Elk kind krijgt de ruimte die het nodig heeft om 
zijn talenten te ontwikkelen, naar eigen vermogen en in eigen tempo. Naast de verbale 
uitleg kunt u hierbij denken aan samenwerken en het gebruik van beeldmateriaal.  
Wij hechten waarde aan zogenoemd ‘levend onderwijs’: we spelen in op wat er gebeurt 
binnen de maatschappij en dichter bij huis.  
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Vernieuwend onderwijs 
In de 21e eeuw hebben kinderen meer nodig dan de basisvakken taal, rekenen en 
spelling. De wereld om ons heen verandert: wij helpen de kinderen daarom ook  
andere vaardigheden, zoals samenwerken en reflecteren, te ontwikkelen. Deze 
vaardigheden krijgen een plek in onze methode Alles-in-1. Daarnaast vinden wij  
het belangrijk dat kinderen werken aan hun creatieve vaardigheden. Kinderen krijgen  
de mogelijkheid zich creatief te ontwikkelen tijdens activiteiten als handvaardigheid,  
theater en creatief denken. Door de unieke combinatie van schoolgebouw en het 
Trefpunt kunnen wij beschikken over ruimten voor beeldende vorming en theater.   

Cognitieve vaardigheden en samenwerken leren de kinderen niet alleen van de 
leerkracht, maar ook van elkaar. Hierbij werken we groepsdoorbrekend. We maken 
gebruik van de Kanjertraining om sociale vaardigheden (verder) te ontwikkelen. 

In onze wereld heeft digitalisering 
een grote plek ingenomen. Wij 
vinden het belangrijk dat de 
leerling op een veilige manier leert 
omgaan met zijn of haar digitale 
omgeving.  
Ook op school worden diverse 
digitale mogelijkheden ingezet bij 
de lessen. We maken gebruik van 
laptops (Chromebooks) voor de 
verschillende vakgebieden. We 
ontwikkelen een visie voor het 
werken met ICT op onze school in 
de toekomst. 
 
Driehoek kind-ouders leerkracht 
Voor ons is de relatie met ouders 
belangrijk in de driehoek kind-
ouders-leerkracht, waardoor we 
het beste voor elk kind kunnen 
bereiken. We waarderen korte 
lijntjes met de ouders en een 
duidelijke communicatie door 
onder andere nieuwsbrieven  
en een up to date website. Via 
persoonlijke gesprekken houden 
we ouders op de hoogte van de ontwikkelingen van hun kind. Ook bij extra zorg trekken 
we, kind-ouders-leerkracht, als team op. 

 

 

 



10 
 

Wij leren kinderen leren 
Het geven en ontvangen van feedback behoort tot de waarden van de school.  
Dagelijks bespreken we de doelen met de kinderen, waarmee we ze 
medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. 

Kinderen werken in toenemende mate met een dag- of weektaak en leren op die manier 
plannen en reflecteren.  
Wij hebben aandacht voor de individuele ontwikkeling van het kind en bieden passend 
onderwijs door de lesstof op verschillende niveaus aan te bieden.  
We houden voor ogen wat haalbaar is voor het kind, de groep en de leerkracht. Naast het 
reguliere lesprogramma bieden we kinderen die dat nodig hebben, extra hulp of extra 
uitdaging. Dit doen we door middel van pre-teaching, verlengde instructie, verrijking of 
verbreding. 

Levensbeschouwelijk onderwijs 
De Buitenplaats heeft een interconfessionele grondslag en staat open voor alle kinderen 
ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond.  
De school schenkt bewust aandacht aan verschillen tussen kinderen. Kinderen leren  
van jongs af aan respect te hebben voor verschillende gewoontes, opvattingen en 
overtuigingen. Op onze school leren kinderen met, van en over elkaar.  
Dit als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving, die zij als leerling van 
De Buitenplaats met zelfverantwoordelijkheid en een open blik tegemoet zullen kunnen 
treden.  
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3.       Onderwijs op maat  
 
Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws 
leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen we ze uit om steeds iets nieuws te 
ontdekken. De leidraad van ons onderwijs is de wereld oriënterende methode Alles in Eén 
en Alles apart. In deze methode zijn alle vakken ondergebracht en werken we systematisch 
aan de kerndoelen via projecten. Daarnaast hebben we een methode voor rekenen, 
schrijven, Engels, verkeer en bewegingsonderwijs. Zo hebben we gewaarborgd dat de 
kerndoelen worden gehaald.  
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en presteert op zijn eigen niveau. Wij geven 
passend onderwijs. Dit betekent dat we het onderwijs zo hebben georganiseerd dat we met 
de verschillende niveaus van de kinderen rekening houden. Hieronder wordt een aantal 
aspecten van die zorg toegelicht.  
 
Leerlingvolgsysteem/toetsen 

• Leerlingen volgen met behulp van het digikeuzebord 
 
In de groepen 1-2 wordt het digikeuzebord gebruikt om  
de ontwikkeling van uw kind te volgen. Het digikeuzebord 
heeft alle leerlijnen gebaseerd op de doelen van de SLO 
geïntegreerd. Van alle kinderen wordt bijgehouden welke 
activiteiten zij doen en hoe zij de activiteit uitvoeren.  
Met behulp van het digikeuzebord wordt de ontwikkeling van 
een kind inzichtelijk gemaakt en kunnen er acties uitgezet worden als een kind op een 
onderdeel of onderdelen uitvalt.  

• CITO-LOVS: 
Vanaf groep 3 worden methodetoetsen en landelijk genormeerde toetsen van Cito 
afgenomen. Hierbij volgen wij de toetskalender die door onze intern begeleiders is 
opgesteld. De eindtoets basisonderwijs is voor alle scholen in het basisonderwijs verplicht. 
Wij nemen in groep 8 de Centrale Eindtoets van CITO (CET) af. 
 
Data verplichte eindtoets: 20 april, 21 april en 22 april 2021  

Meerkunners en hoogbegaafden 

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt. Sommige 
kinderen vinden de stof in de klas makkelijk en worden dus niet voldoende uitgedaagd. Per 
kind bekijken we wat we kunnen doen om het onderwijs zo passend mogelijk te maken. 
Hieronder een uitleg van de mogelijkheden binnen de school.  
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Compacten en verrijken binnen de klas 
Kinderen waarbij de reguliere lesstof onvoldoende stimulerend voor de ontwikkeling van de 
leervaardigheden, krijgen hun lesstof (taal en/of rekenen) gecompact. Hierdoor wordt 
voorkomen dat een kind werk maakt dat hij of zij al beheerst.  In de tijd die vrijkomt voor het 
compacten, wordt er verrijkingsstof gemaakt.  

Levelwerk  
Wanneer het compacten en verrijken binnen de klas niet voldoende is, wordt levelwerk 
ingezet. Levelwerk is een leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het 
basisonderwijs. De kinderen die in aanmerking komen voor Levelwerk voor rekenen en/of 
taal gaan eens per week naar de levelwerkleerkracht. Hiernaast werken zij in de klas verder 
aan hun levelwerkopdrachten. Levelwerk daagt de kinderen op een hoger denkniveau uit 
dan de reguliere lesstof. Kinderen leren hiermee met name om door te zetten, om te gaan 
met fouten maken en om te gaan met frustratie die hier eventueel bij hoort.  

Leerlab Teylingen 
Vanaf november 2020 is er een ‘Leerlab Teylingen’. Dit is een klas voor hoogbegaafde 
kinderen met specifieke behoeften, uit groep 6, 7 en 8. De basisscholen uit Sassenheim en 
Warmond selecteren kinderen die hiervoor in aanmerking komen.  

De kinderen (maximaal 14) verblijven één 
dagdeel per week op het Rijnlands Lyceum 
Sassenheim. Er wordt onder andere voorzien 
in de volgende ondersteuningsbehoeften: 
Uitdagen op het eigen niveau, steun bij het 
ontwikkelen van leer- en werkstrategieën, 
aandacht voor executieve functies, steun op 
emotioneel gebied, contact met 
gelijkgestemden. 

 
Protocol leesproblemen en dyslexie 
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het 
aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau (SDN, 2008). 
Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie.  

Meerdere keren per jaar worden er toetsen afgenomen op het gebied van lezen en spellen. 
Wanneer een kind lage scores heeft op deze toetsen, wordt extra ondersteuning op De 
Buitenplaats ingezet. Dit wordt met ouders besproken.  

Wanneer de extra ondersteuning binnen de school niet voor genoeg groei  
in het technisch lezen en/of spelling zorgt, wordt een dyslexieonderzoek in 
gang gezet.  

Wanneer er sprake is van dyslexie, worden afspraken m.b.t. de begeleiding en 

aanpassingen met de leerling en de ouders gemaakt.  

De Buitenplaats maakt gebruik van het protocol leesproblemen en dyslexie van het 

Expertisecentrum Nederlands.  
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Leerlingbegeleiding 
Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften (zorgverbreding) 
Zorgverbreding betekent ieder kind zo goed mogelijk begeleiden in zijn of haar ontwikkeling.  
Om dit te bereiken werken wij op school met een zorgstructuur. In een schooljaar zijn er drie 
groepsbesprekingen met de intern begeleider en de groepsleerkracht. In deze besprekingen 
wordt het functioneren van de groep op diverse leerstofgebieden en op sociaal- emotionele 
ontwikkeling besproken.  

• In een schooljaar zijn er, op basis van signalen uit de groepsbespreking, twee keer 
per jaar individuele leerling besprekingen, die jaarlijks aan het begin van het 
schooljaar vastgelegd worden. 

• In deze besprekingen worden de kinderen die problemen met de leerstof hebben 
en/of kinderen die meer leerstof aan kunnen en/of sociaal emotioneel opvallen, 
besproken. Indien een leerkracht uitgebreid over de ontwikkeling van een kind 
wil praten, wordt er een aparte leerlingbespreking gepland.  

• Twee keer per jaar vindt er met de gedragsspecialist en de leerkracht een 
bespreking, op groepsniveau, over de sociaal-emotionele ontwikkeling plaats.  

• Aan het eind van het schooljaar vinden er overdrachtsgesprekken plaats, zodat de 
nieuwe leerkracht van de groep de zorg snel op kan pakken. 

Tot de taken van de intern begeleiders van onze school behoren o.a.: 

• het organiseren van de groeps- en leerlingbesprekingen;  

• het coördineren van de activiteiten m.b.t. het leerlingvolgsysteem; 

• het mede opstellen van groeps-  
en begeleidingsplannen; 

• het onderhouden van contacten met externe instanties; 

• het bijwonen van bijeenkomsten georganiseerd door het samenwerkingsverband 
Duin- en Bollenstreek; 

• het beheren van de orthotheek (naslagwerken voor leerkrachten); 

• het begeleiden van collega’s; 

• het, samen met de leerkracht, voeren van gesprekken met ouders m.b.t. 
de zorgleerlingen. 

• het monitoren van de toetsresultaten en het stellen van doelen voor de volgende 
periode. 

 
N.B. De leerkracht blijft te allen tijde het aanspreekpunt voor de ouders. 
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Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek 
Alle scholen in de regio werken samen om de  
juiste ondersteuning voor ieder kind te kunnen 
organiseren.  
Dit samenwerkingsverband van basisscholen  
heet in deze regio: Samenwerkingsverband 
Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek.  
Op basis van het aantal leerlingen krijgt het samenwerkingsverband een budget waarvan de 
ondersteuning aan leerlingen wordt betaald. Het samenwerkingsverband is dus 
verantwoordelijk voor een transparante en eerlijke inzet van de middelen. Daarbij wordt 
minder gelet op welke stoornis een kind heeft, maar meer op wat een kind nodig heeft om 
zich goed te kunnen ontwikkelen. 
Het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek bestaat uit twaalf schoolbesturen in 
de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Het gaat 
in totaal om bijna 16.000 kinderen op 64 basisscholen, drie scholen voor speciaal 
basisonderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs. 

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: https://www.swv-db.nl/ 

Post en bezoekadres 
Bonnikeplein 24 
2201 XA Noordwijk 
0252 - 431 575 
KVK: 57930376 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Elke basisschool legt in een schoolondersteuningsprofiel vast welke (extra) ondersteuning zij 
leerlingen kan bieden. Alle SOP's in de regio van het samenwerkingsverband duin- en 
bollenstreek hebben in schooljaar 2019-2020 een update gehad.  
Een schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een omschrijving van de basis- en extra 
ondersteuning die een individuele school binnen een samenwerkingsverband kan bieden. 
 

Ons profiel bestaat uit: 
- een korte typering van de school 
- de kwaliteit van de basisondersteuning 
- de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt 
- de voorzieningen die we hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.  
 
Het SOP van De Buitenplaats kunt u vinden in SchouderCom /Documenten/ Beleid. 

Zorgplicht 
Voorheen moesten ouders van kinderen die aanvullende ondersteuning nodig hebben, zelf 
op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een 
zorgplicht. Dit betekent dat zij elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat kan 
op de school van aanmelding zelf zijn, maar ook op een andere school in het reguliere of 
speciaal (basis)onderwijs. 

https://www.swv-db.nl/
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4.    Een kwaliteitsschool 

 

Onderwijskwaliteit 
Bij ons op school staat kwaliteit hoog op de agenda. Op structureel planmatige en cyclische 
wijze werken wij aan duurzame ontwikkelingsprocessen die ervoor zorgen dat de kwaliteit 
van de school verder verbetert. Ons doel is altijd om minimaal de basiskwaliteit op orde te 
hebben. Dat betekent dat de school voldoet aan de eisen van de inspectie en daarnaast 
werkt aan de eigen aspecten van kwaliteit. Het bestuur van Sophia Scholen heeft in 
samenspraak met de directeuren een kwaliteitskader opgesteld. In dit kwaliteitskader zijn de 
afspraken opgenomen die we hebben gemaakt over de invulling van de basiskwaliteit. 
Het bestuur van Sophia Scholen ondersteunt, stimuleert en daagt medewerkers uit om te 
werken aan een duurzame schoolontwikkeling. Het bestuur heeft daarom een stelsel van 
kwaliteitszorg uitgewerkt, waarmee zij zicht heeft op de (onderwijs)kwaliteit van de school, 
het handelen van de directeur en intern begeleider, hun samenwerking en hun plaats in het 
team. 
  

Ontwikkeling personeel 
De school is een professionele leeromgeving waar niet alleen de leerlingen zich verder 
ontwikkelen, maar ook de medewerkers. De directeur en de intern begeleiders werken goed 
samen en hebben zicht op het handelen en de ontwikkeling van ons team aan leerkrachten. 
Zij stimuleren hen om van elkaar te leren. Ieder schooljaar zijn er studiedagen voor de 
teamleden en volgen de leerkrachten de nodige cursussen. Dit alles om het onderwijs te 
blijven ontwikkelen. Er is sprake van een vitale visie die zichtbaar is in de leeromgeving, in 
het handelen van de leerkracht en in die van de leerlingen.  
  
Toezicht Inspectie van het Onderwijs 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen. Daarom begint en 
eindigt het toezicht door de inspectie bij het bestuur. Daarnaast houdt de inspectie op 
verschillende manieren ook zelf rechtstreeks toezicht op de scholen. 
Onderzoeken op scholen worden op maat gemaakt, en bestaan in de regel uit een 
combinatie van lesbezoeken, analyse van documenten en gegevens, gesprekken met 
leraren, met schoolleiding, met leerlingen en ouders, en een terugkoppeling naar het team.  
a. met een jaarlijkse prestatieanalyse op afstand (iedere school) 
b. met kwaliteitsonderzoeken als er risico’s zijn (iedere school met risico’s) 
c. met verificatieonderzoeken bij het vierjaarlijks onderzoek naar besturen en scholen (een   
    deel van de scholen per bestuur) 
d. via het vierjaarlijks schoolbezoek (overige scholen) in het kader van thema- of  
    stelselonderzoeken. 
Daarnaast worden enkele verplichtingen van de school in het kader van de naleving van de 
wet- en regelgeving gecontroleerd.  
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Privacy beleid 
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. Daarnaast kunt u in de Privacy Verklaring lezen over uw rechten met 
betrekking tot onze verwerking van deze persoonsgegevens.  

Er wordt ieder schooljaar via SchouderCom aan ouders gevraagd om wel/niet toestemming 
te geven voor het gebruik van foto’s. video’s en gebruik van persoonsgegevens. Mocht u de 
verklaring willen wijzigen, dan kunt u dit aan de directie van de school kenbaar maken via 
SchouderCom. 

We raden u aan de Privacy Verklaring aandachtig door te nemen. De privacy Verklaring vindt 
u terug op de website van Sophia Scholen www.sophiascholen.nl Voor vragen kunt u altijd 
contact opnemen met privacy@sophiascholen.nl 

Opleiden en begeleiden van studenten 
Regelmatig lopen studenten van de PABO (opleiding leraar Basisonderwijs) en MBO- 
opleidingen (opleiding onderwijsassistenten) stage op onze school om ervaring op te doen. 
Zij worden begeleid door een van de leerkrachten en de stagebegeleider van de Sophia 
Scholen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:privacy@sophiascholen.nl
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5.      Wat leert mijn kind? 
 
In de 21ste eeuw hebben kinderen meer nodig dan de basisvakken. Wij helpen de kinderen 
ook andere vaardigheden te ontwikkelen, zoals samenwerken en reflecteren. Basisschool De 
Buitenplaats helpt kinderen zich optimaal te ontwikkelen en hen voor te bereiden op hun rol 
in de maatschappij. We streven ernaar om elk kind de ruimte te bieden die het nodig heeft 
om zijn talenten te ontwikkelen, naar eigen vermogen en in eigen tempo. In de school heerst 
een veilig klimaat. Het geven en ontvangen van feedback behoort tot de waarden van de 
school. We bespreken de doelen met de kinderen, daarmee maken we ze 
medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. 

 
Kerndoelen 
In de Wet op Primair Onderwijs 
staat welke vakken de kinderen 
moeten leren. Bij deze vakken 
zijn in het verleden kerndoelen 
gemaakt. Deze geven aan wat  
de kinderen aan het eind van  
de basisschoolperiode dienen  
te beheersen. De methodes die 
we gebruiken voldoen allemaal 
aan deze kerndoelen.  
De kerndoelen zitten in de 
minimumstof die de methodes 
per leerjaar aanbieden.  
De leerkracht zorgt ervoor dat 
elk jaar alle leerstof behandeld 
wordt.  
Aan het begin van het jaar wordt 
dit op de informatieavond met 
de ouders besproken. U kunt de 
kerndoelen hier vinden.  
 
Levensbeschouwelijke vorming 
Vanuit de interconfessionele 
grondslag geven wij aandacht 
aan levensbeschouwelijke 
onderwerpen. Er wordt ruimte geboden aan alle levensgezindten, door middel van 
kennisoverdracht. Levensbeschouwelijke feestdagen nemen een plek in bij ons op school. 
We vieren de nationale christelijke feestdagen vanuit onze geschiedenis en cultuur. We 
willen ruimte bieden aan ieder individu, er is ruimte en respect voor ieders inbreng. Ons 
onderwijs is betrokken op mens en wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in 
de taal die gesproken wordt en in de sfeer die heerst op school. 
 
 

https://www.slo.nl/sectoren/po/
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GIP 
GIP staat voor: Van Groepsgericht naar Individueel Pedagogisch en didactisch handelen van de 
  leerkracht’.  
 

Om kinderen extra aandacht te kunnen geven, is een goed 
klassenmanagement van essentieel belang. Met behulp van  
een time-timer, stoplicht en blokjes leren kinderen om te gaan  
met uitgestelde aandacht. De leerkracht geeft met een stoplicht 
aan of kinderen alleen moeten werken of met elkaar mogen 
overleggen.  
Als het stoplicht op rood staat, mag de leerkracht niet gestoord 
worden omdat hij een groepje kinderen begeleidt. De overige 
kinderen werken in stilte aan de opdrachten. Met behulp van een 
time-timer wordt aangegeven hoe lang de kinderen zelfstandig 

moeten werken. Als de time-timer afgaat, maakt de leerkracht een ‘vragenronde’. 
Kinderen kunnen met behulp van het blokje aangeven als ze een vraag hebben.  
Na de vragenronde’ wordt de time-timer aangezet en mag de leerkracht wederom niet gestoord 
worden. Voor de les zijn afspraken gemaakt over wat ze kunnen doen als ze vastlopen met een 
opdracht. Na afloop wordt er met de kinderen besproken hoe het gegaan is, welke oplossingen 
ze hebben bedacht en waar ze de volgende keer op gaan letten. De kleutergroepen  
maken geen gebruik van de blokjes, maar werken op hun eigen niveau aan uitgestelde aandacht.  

 
 
               -instructiemodel 
 
Op De Buitenplaats maken wij gebruik van het EDI- 

instructiemodel. In het groene gedeelte van het 
schema van de cirkel ziet u de verschillende 
aspecten van het model die tijdens een les aan de 
orde kunnen komen. 
 

Wat is het effect wat we hiermee bereiken? 
 

• Betrokkenheid van de kinderen is veel groter. 

• Bewustwording bij kinderen wordt vergroot.  

• Kinderen zijn meer gemotiveerd en 
enthousiaster om toe te werken naar het  
‘Ik kan….’ – doel. 

• Kinderen stralen als zij het doel bereikt 
hebben. 
 

Het wisbordje wordt gebruikt om de kinderen actief te betrekken bij de opdrachten. Als de 
leerkracht een opdracht geeft, schrijven alle kinderen op het wisbordje het antwoord. 
Daarna steken ze het bordje omhoog en screent de leerkracht de antwoorden.  
Bij opvallendheden kan de leerkracht de instructie op individueel of groepsniveau bijsturen/ 
aanpassen. 
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Groep 1 en 2 
De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van het 
lokaal en de manier van werken is anders. Er wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de 
hoeken, op de grond en op het schoolplein. Jongste en oudste kleuters zitten op De 
Buitenplaats in een combinatiegroep. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en 
regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen. De meeste vakken komen in samenhang aan 
de orde aan de hand van een bepaald project (bv. "de winkel", "voorjaar" of "verkeer"). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan taalvorming, omdat dit de basis is van leren. In 
groep 1-2 worden op een speelse manier activiteiten aangeboden die voorbereiden op het 
leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Kinderen krijgen rond een bepaald project 
allerlei taalspelletjes en liedjes aangeboden. Dit heeft tot doel de woordenschat te verrijken 
en het bewustzijn van klank en rijm in onze taal aan te brengen. Wij stimuleren leerlingen 
die interesse tonen voor letters en woorden. Tenslotte beginnen we in groep 1 en 2 ook met 
de eerste woordjes in het vak Engels.  
 
Vorig schooljaar zijn wij gestart met het digikeuzebord. Kinderen kunnen eenvoudig hun 
naam en plaatje slepen naar de activiteit die zij tijdens het werken gaan uitvoeren. De 
leerkracht beschikt daardoor over een uitgebreid overzicht waarin aangegeven wordt wie 
met wie heeft gespeeld, welke activiteiten het meest favoriet zijn en wat elk individueel kind 
heeft gekozen. Daarnaast worden er doelen aan de activiteiten gekoppeld en kan de 
leerkracht de ontwikkelingen van de kinderen volgen. In alle klassen hangt er nu een 
ChromeBase. Dat is een All-in one PC waar kinderen te allen tijde gebruik kunnen maken van 
het digikeuzebord.  
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Groep 3 tot en met 8 
Voor de groepen 3 tot en met 8 wordt hieronder per vakgebied de werkwijze omschreven. 
 
Rekenen en wiskunde 
Per week wordt per groep 4 à 5 uur rekenonderwijs gegeven. Dit schooljaar gaan we starten 
met Pluspunt 4. Pluspunt 4 is EDI- proof en sluit aan op waar wij actief mee bezig zijn binnen 
de school. Leren rekenen is een bouwwerk. Eerst moet een solide fundament worden 
gelegd. Om een stevige rekenbasis te leggen moeten kinderen niet alleen de juiste 
antwoorden weten, maar deze ook snel kunnen geven. Er is een aanbod voor ieder kind. 
 

Differentiatie in groep 3-4-5 
In Pluspunt krijgen kinderen in groep 3, 4 en 5 elke les de mogelijkheid om het 3-ster-niveau 
te behalen. Het startniveau is steeds hetzelfde. Hoe ver het kind komt (snelheid en efficiënt 
strategiegebruik) bepaalt het niveau. 

 

Werken met het referentiekader in groep 6-7-8 
Vanaf groep 6 bereidt Pluspunt de kinderen voor op het behalen van doelen op streefniveau 
(S) of fundamenteel (F). Groep 6 kan worden gezien als een tussenjaar. Daar worden al 
enkele doelen op F- en S-niveau aangeboden. Het streven is wel om alle kinderen aan het 
eind van groep 6 de S-doelen te laten behalen. Vanaf groep 7 zijn er meer doelen op F- en S-
niveau en kan in principe per kind en per doel voor een niveau worden gekozen. Vanaf groep 
7 zijn de toetsen ook op 2 niveaus: F en S. 
 
Sterke en snelle rekenaars 

Pluspunt heeft diverse middelen om sterke en snelle rekenaars te blijven uitdagen: 
‘Denkvragen’ tijdens de instructie, het extra onderdeel ‘Rekenplein’ in het leerwerkboek, en 
het extra werkboek ‘Sprinters’ met rekenopgaven in allerlei domeinen voor sterke en snelle 
rekenaars. 
 
Begaafde rekenaars hebben baat bij compacting van de basisstof. Daarom is voor hen een 
compacting route uitgewerkt. De overgebleven tijd kan gebruikt worden voor een apart 
verrijkingsaanbod dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van deze kinderen. 
 
Passende perspectieven voor zwakke rekenaars 
De structuur van Pluspunt maakt het mogelijk om de verschillende leerroutes uit het 
programma Passende perspectieven van het SLO aan te bieden. Leerroute 1 is vergelijkbaar 
met de FS-route in Pluspunt. Voor leerroute 2 en 3 geldt dat een kind pas in het voortgezet 
onderwijs (op 14-jarige leeftijd) niveau 1F behaalt. Ook deze leerroutes zijn uitgewerkt. 
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Alles-in-1 
Wij hebben gekozen voor een geïntegreerd aanbod van het onderwijs. Dat betekent dat  
we de lesstof zoveel mogelijk in samenhang aanbieden: taalonderwijs en zogenoemde 
‘zaakvakken’ (wereldoriëntatie) wordt aangeboden in projecten rondom een thema. Een 
project neemt een aantal weken in beslag en wordt door middel van een leuke activiteit 
geopend of afgesloten. Per jaar komt een aantal nieuwe thema’s aan bod.  
 
Dit en volgend cursusjaar staan de volgende thema’s gepland in de middenbouw en 
bovenbouw: 

- Europa 
- Kleding en sport 
- Middeleeuwen 
- Bouwen 
- Planten 
- Afrika, Azië 
- Kunst 
- Gouden Eeuw 
- Energie 
- Mensen 
- Nederland  
- Kleding en Sport 
- Voeding  
- Geloof 
- Moderne geschiedenis 
- Vervoer, verkeer 
- Communicatie  
- Dieren 
- Milieu en Kringloop 

 
Taalonderwijs 
Het taalonderwijs is veelomvattend. De woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor 
het verwoorden van ideeën en het luisteren naar anderen. Natuurlijk krijgt de spelling van 
de Nederlandse taal ook veel aandacht. Behalve het schriftelijk verwerken van de lessen, 
leren we kinderen ook verhalen te schrijven en spreekbeurten te houden. Hiervoor 
gebruiken we de methodes Alles-in-1 en Alles Apart.  
 
Naast de methode-gebonden toetsen wordt de Citotoets Spelling in de groepen 3 tot en  
met 8 afgenomen. Ook worden de onderdelen technisch en begrijpend lezen getoetst. 
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Welke onderdelen komen aan bod: 

Begrijpend lezen 
Elke week begint met een les begrijpend lezen. Het thema van de tekst is voor alle niveaus 
hetzelfde en kan op alle niveaus gezamenlijk geïntroduceerd worden. De inhoud van de tekst 
en de opdrachten verschillen per niveau. 
De les begrijpend lezen is een instructieles. De leerkracht bepreekt samen met de kinderen 
de tekst en begeleidt de kinderen bij het maken van de opdrachten. De interactie en het 
hardop voordoen (modelen) door de leerkracht zijn belangrijk zijn bij begrijpend lezen. In het 
handboek is dit verder uitgewerkt. Enkele opdrachten zijn aangeduid met een sterretje. Deze 
opdrachten gaan verder dan de basisstof, waardoor er makkelijk gedifferentieerd kan 
worden. In de tekst komen woorden voor, die bij het onderdeel spelling behandeld worden. 

Spelling 
Elke week worden er twee spellingproblemen aangeboden, geoefend en getoetst. Het eerste 
spellingprobleem (Spelling I) is een nieuw of relatief moeilijker probleem Het tweede 
spellingprobleem (Spelling II) is een herhaling of relatief gemakkelijker probleem. De 
leerkracht geeft instructie, maar de instructie staat ook nog eens kort en bondig in het 
lesboek. Kinderen kunnen zo nog even terugkijken en werken daarna zelfstandig in hun 
werkboek. 

Alle leerlingen hebben een spellingklapper. De tabbladen in de spellingklapper komen 
overeen met de twaalf spellingcategorieën. Ieder tabblad (spellingcategorie) heeft een eigen 
kleur en herkenbaar pictogram. Deze kleuren en pictogrammen komen terug in het les- en 
werkboek. Op het tabblad wordt het betreffende spellingproblemen kort en bondig 
uitgelegd. Tijdens de spellinglessen worden woorden met een specifiek spellingprobleem 
steeds achter het juiste tabblad in de klapper geschreven. Vooral voor zwakke spellers en 
beelddenkers biedt dit een extra ondersteuning bij het categoriseren van de 
spellingproblemen. 

Elke week is er een dictee. Naar aanleiding van de resultaten van het dictee maken de 
leerlingen een herhalingsblad of verrijkingsblad in hun werkboek. 
 
Werkwoordspelling 
Elke week wordt er een les werkwoordspelling aangeboden. De leerkracht geeft instructie, 
maar de instructie staat ook nog eens kort en bondig in het lesboek. De leerlingen maken 
zelfstandig twee werkbladen in hun werkboek. Achterin elk lesboek staan handige schema’s 
en overzichten die de kinderen kunnen gebruiken bij het vervoegen van de werkwoorden. 
Elke week wordt er middels een korte toets nagegaan of de leerlingen de lesstof beheersen. 
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Grammatica 
Elke week wordt er een les grammatica aangeboden. De leerkracht geeft instructie, maar de 
instructie staat ook nog eens kort en bondig in het lesboek. De leerlingen maken zelfstandig 
twee werkbladen in hun werkboek. Achterin elk lesboek staan alle onderdelen van woord 
benoemen en zinsontleden handig en overzichtelijk bij elkaar. 
Na elke zes hoofdstukken is er een toets om na te gaan of de leerlingen de lesstof 
beheersen. 

Woordenschat 
Elk hoofdstuk worden zeven woorden aangeboden. Deze woorden worden aangeboden 
volgens de ‘viertaktstrategie’. Deze aanpak bestaat uit vier onderdelen: 

• Voorbewerken; het oproepen van de voorkennis en daarbij zoveel mogelijk verbindingen 
leggen. Dit kan kort zijn, bij het woord communicatie betekent het misschien dat u een 
bijzonder telefoongesprek met iemand voert. 

• Semantiseren; in deze fase wordt het woord duidelijk uitgelegd. Laat eventueel een 
plaatje of een voorwerp van het woord zien. 

• Consolideren; de woorden moeten nu ingeslepen worden, dat is meer dan alleen 
begrijpen van het woord. Denk hierbij aan passieve oefeningen (wat is verbale 
communicatie?) en actieve oefeningen (welke vorm van communicatie zie je op dit 
plaatje?). 

• Controleren; de laatste fase is het nagaan of de betekenissen zowel passief als actief zijn 
verworven. 
 

Stellen 
Elke week wordt er een stelopdracht aangeboden. De stelopdracht houdt verband met het 
thema van de leesles aan het begin van de week. De hele week kan aan de stelopdracht 
gewerkt worden. 

Voortgezet technisch lezen 
Alles-Apart Voortgezet Technisch Lezen biedt de techniek van het lezen aan. Elke week bevat 
twee lessen, waarbij er tijdens de eerste les een leesmoeilijkheid centraal staat (bijvoorbeeld 
het lezen van woorden met een y). Tijdens de tweede les wordt er met deze leesmoeilijkheid 
extra geoefend. Daarnaast staat er in deze les ook een zinsdoel centraal (bijvoorbeeld het 
lezen van zinnen met verschillende leestekens). De leerstof van de eerste 10 weken is 
nieuwe leerstof. In week 11 tot en met 15 wordt de leerstof herhaald. 
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Aanvankelijk Lezen groep 3 
In groep 3 wordt gewerkt met Veilig Leren 
Lezen, een thematische methode voor 
aanvankelijk lezen. In elk thema komen  
8 leerdomeinen aan bod, namelijk:  
lezen, spelling, woordenschat, mondelinge 
communicatie, begrijpend luisteren, stellen, 
leesbevordering en wereldoriëntatie.  
 
 

 
Binnen ons gebouw is Bibliotheek Warmond 
gevestigd. Onze kinderen kunnen dagelijks boeken 
lenen en omruilen.  
 

Er is hierdoor een ruim aanbod en een verscheidenheid aan materiaal beschikbaar.  
Ieder jaar nemen de kinderen van de groepen 7 en 8 deel aan de Nationale Voorlees-
wedstijd. Kinderen jureren elkaar en dragen een aantal medeleerlingen voor die in de 
schoolfinale mogen uitkomen. Uiteindelijk wordt er dan één kind door een onafhankelijke 
jury gekozen die deel gaat nemen aan de Nationale voorrondes.  
 
Schrijven 
Na diverse motorische oefeningen beginnen we in groep 3 met de lettervormen. We werken 
dit schooljaar in groep 3 met de methode Pennenstreken in aansluiting op de leesmethode 
Veilig Leren Lezen. In de volgende groepen wordt het handschrift verder ontwikkeld. 
Hiervoor gebruiken we de methode Pennenstreken. Deze methode gebruiken we nu tot en 
met groep 8. 
 

Wereldoriëntatie  
De zaakvakken van vroeger komen bij ons op school 
geïntegreerd aan de orde. Leergebieden als aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuur en techniek komen thematisch aan de 
orde in onze methode  
Alles-in-1. Kinderen krijgen inzicht in verleden en heden van 
ons land, van andere landen, andere volken en andere 
culturen. Topografie is een onderdeel van deze methode. Door 
kennis te nemen van situaties in verleden en heden leren 
kinderen verbanden leggen en zien ze hoe de wereld van 
vandaag een historie heeft.  
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ICT 
In deze wereld heeft de ICT een grote plek ingenomen. De manier van communiceren is 
dermate veranderd dat we hier als school niet in kunnen achterblijven.  
De mogelijkheden met ICT worden ingezet bij de lessen. Elke klas werkt met een 
touchscreen. De kinderen maken gebruik van Chromebooks om vaardigheden digitaal te 
oefenen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de kinderen op een veilige manier leren 
omgaan met de digitale omgeving. Wij willen de computers niet alleen gebruiken als een 
hulpmiddel bij de lessen, maar zien het gebruik daarvan ook als een voorbereiding op het 
voortgezet onderwijs.  

 
Natuur en techniek 
Ons schoolplein leent zich uitstekend voor het organiseren van 
groenactiviteiten. Het is de bedoeling om in de nabije toekomst  vorm en 
structuur te geven aan deze activiteiten. Een activiteit kan variëren van 
een zoekspel tot het bouwen van een nestkastje, tot het wieden van het 
onkruid, tot het onderhouden van de moestuintjes. Daarnaast komt dit 
ook terug in onze methode Alles-in-1. Een groep ouders houdt zich bezig 
met het onderhoud van het groene schoolplein. 
 
 
 

Verkeerseducatie 
Onze school vindt verkeerseducatie belangrijk. Daarom bieden wij in alle leerjaren actueel 
verkeersonderwijs aan, zowel theorie als praktijk. Bij de lessen maken we gebruik van Alles-
in-1, Jeugd Verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. 
 
Daarnaast onderhouden we regelmatig contact met de ouders om verkeersonderwijs en - 
opvoeding optimaal op elkaar af te stemmen. Ook werken we samen met de gemeente en 
andere organisaties om de omgeving van de school en de routes van de kinderen zo veilig 
mogelijk te krijgen en te houden. 
 
Groep 7 neemt deel aan het nationale verkeersexamen middels een theoretisch- en een 
praktisch gedeelte.  
 
Expressie 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen werken aan hun creatieve vaardigheden. 
Voorbeelden hiervan zijn handvaardigheid, theater en creatief denken. Hiervoor hebben wij 
een handvaardigheidslokaal, een keuken en een theaterzaal tot onze beschikking. Kinderen 
werken binnen de methode Alles-in-1 ook aan deze creatieve vaardigheden. 
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Gymnastiek 
Wij stellen ons ten doel dat de kinderen kunnen 
deelnemen aan bewegingssituaties en dat ze zelf 
bewegingsmogelijkheden uitproberen. Wekelijks zijn er 
twee gymlessen van 45 minuten  en deze richten zich 
onder andere op de motorische ontwikkeling van de 
leerlingen. Er is tijdens de lessen bewegingsonderwijs 
aandacht voor spel en bewegingsoefeningen.  
De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gym 

      van de vakleerkracht. 
 
In ons gebouw is een speelzaal waar de groepen 1-2 gebruik 
van maken. De groepen 1-2 krijgen les van de Combibrug en 
studenten van de Hoge School. 
 
Engels 
Wij starten met het geven van Engels in groep 1.  
Hiervoor wordt de methode Take it easy gebruikt.  
Een native speaker spreekt via het touchscreen en zorgt 
mede met de leerkracht voor het aanleren van een juiste 
uitspraak.  
Daarnaast wordt er ook Engels aangeboden via de methode Alles-in-1. 
 
Sociale en emotionele ontwikkeling 
Dit aspect van de ontwikkeling van kinderen loopt als  
een rode draad door alle dagelijkse activiteiten heen.  
We hechten grote waarde aan het omgaan met elkaar, 
het samen spelen, het samen werken en het samen 
delen. 
 
De leerkrachten van onze school zijn opgeleid tot het 
geven van ‘Kanjertrainingen’. Kanjertrainingen zijn erop 
gericht om kinderen te leren bij elkaar betrokken te zijn, 
elkaar te helpen en onderlinge conflicten op respectvolle 
wijze op te lossen.  
De dierenfiguren die in het Kleine en Grote Kanjerboek 
worden gebruikt zijn vergelijkingen voor (kinder-)gedrag. 
Zo kan men zich gedragen als tijger, pestvogel, aapje of 
konijn; concreet uitgebeeld met respectievelijk een witte, 
zwarte, rode en gele pet.  
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Bij de Kanjertraining gelden de volgende uitgangspunten:  
 
1. We helpen elkaar. 
2. We zijn te vertrouwen. 
3. Niemand doet zielig. 
4. Niemand speelt de baas. 
5. Niemand lacht een ander uit. 
 
Twee keer per jaar vullen de leerkrachten voor elk kind een gedragsvragenlijst in. 
Vanaf groep 5 doen de kinderen dit zelf ook. Met de uitslag van deze lijsten kunnen de 
leerkrachten zien, waar nog extra aandacht aan moet worden besteed met de 
Kanjertraining. Daarnaast bespreken de leerkrachten de lijsten met onze gedragsspecialist 
(Marieke Kennis). Opvallende zaken worden besproken met ouders. Op deze manier kunnen 
we samen werken aan de beste begeleiding van elk kind.  

Meer informatie is te vinden op: http://www.kanjertraining.nl/ 
 
Actief burgerschap en sociale integratie 
Wij vinden het van groot belang dat de school zelf ook een gemeenschap is waar kinderen 
en volwassenen leren samen te werken, samen leren, samen vreugde en verdriet delen.  
De school leert kinderen een positieve kijk te ontwikkelen op de samenleving en een actieve 
deelname daaraan. Leerlingen worden serieus genomen en delen mede de verantwoorde-
lijkheid voor een plezierige en veilige omgeving. Leerlingen leren respect te hebben voor 
mensen die anders zijn of anders denken.  
 
Er is aandacht voor de gedrags- en omgangsregels in het sociale verkeer. 
Burgerschapsvorming brengt leerlingen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die 
nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en (later) in de 
samenleving.  
Belangrijk zijn bijvoorbeeld sociale vaardigheden: luisteren, je eigen mening geven, voor je 
eigen belangen opkomen, en conflicten oplossen op een vreedzame manier. Naast het 
overdragen van kennis willen we de kinderen laten kennismaken met verschillende culturen, 
geloven en leefwijzen in de Nederlandse samenleving.  

http://www.kanjertraining.nl/
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Cultuureducatie 

Cultuureducatie is een samenhangend 
activiteitenprogramma waarbij kinderen tijdens de acht 
jaar dat zij op de basisschool zitten, kennismaken met de  
zes kunstdisciplines: muziek, dans, film, literatuur, theater 
en beeldende kunst. Op onze school maakt cultureel 
erfgoed ook deel uit van het aanbod en spreken  
wij dus van een cultuurmenu.  
Er is een ICC- coördinator op school aanwezig, die de 
cultuurprojecten coördineert. Er ligt een vierjarig 
cultuurbeleidsplan op school. Ieder schooljaar wordt dit 
beleid vertaald in een jaarplan. De cultuuractiviteiten 
worden gekoppeld aan de methode Alles-in-1 en aan het 
themaonderwijs in de groepen 1-2.  
 
 

Wetenschap en technologie 
Technologie speelt in onze samenleving een niet weg te denken rol. Kinderen worden steeds 
vaker geconfronteerd met technische oplossingen die hun leefwijze en maatschappijbeeld 
kunnen beïnvloeden. Het gaat er om de nieuwsgierigheid van de leerlingen te prikkelen, 
zodat de kinderen ontdekkend kunnen leren en leren om creatief problemen op te lossen.  

We laten onze leerlingen vroegtijdig kennismaken met techniekonderwijs, door enerzijds 
praktisch aan de slag te gaan met allerlei activiteiten op het gebied van wetenschap en 
technologie en anderzijds door ons te richten op de principes van onderzoekend en 
ontdekkend leren.  We maken gebruik van de methode Alles in 1 waarin ook deze 
activiteiten aan bod komen. 

Wetenschap en technologie (W&T) is een manier van kijken naar en benaderen van de 
wereld. Kinderen stellen vanuit verwondering en nieuwsgierigheid vragen of ze signaleren 
problemen of behoeften. Bij W&T-onderwijs leren kinderen antwoorden (onder-)zoeken op 
vragen en oplossingen bedenken voor problemen. Al doende leren kinderen zo het 
onderzoeks- en ontwerpproces te hanteren en zich daarbij denkwijzen eigen te maken. Het 
zijn die vaardigheden en instellingen die kinderen nu en in de toekomst nodig hebben. 

Omdat de vragen en problemen altijd betrekking hebben op een onderwerp, leren ze ook 
over gebeurtenissen, gebieden, organismen, verschijnselen en voorwerpen die in de wereld 
om hen heen voorkomen of plaatsvinden. 

Spreekbeurten en werkstukken  
Al vanaf groep 1 maken we kinderen vertrouwd met het spreken ‘in het openbaar’. Kinderen 
krijgen de gelegenheid om korte vertel-/spreekbeurten te houden.  De spreekbeurten, die 
ondersteund kunnen worden met een digitale presentatie, gaan over een boek of over een 
onderwerp dat de kinderen aanspreekt. Ook het maken van werkstukken is een belangrijke 
vaardigheid die we de kinderen aanleren. 
 
 
 



29 
 

Huiswerk 
Vanaf groep 5 krijgt uw kind zo af en toe huiswerk mee. Kinderen die remedial teaching 
krijgen, geven we soms ook wat extra huiswerk mee.  
Vanaf groep 6 krijgen de kinderen vaker huiswerk mee. Het gaat ons er daarbij vooral om dat 
kinderen gewend raken aan het maken of leren van huiswerk.  
 
Afspraken en schoolregels  
Een van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar school gaan. 
Voor een prettige sfeer zijn schoolregels en afspraken nodig.  
 
Gedragsregels: Op onze school hebben we een aantal regels opgesteld die voor iedereen 
geldt. Deze regels worden aan het begin van het schooljaar met de kinderen doorgenomen 
en regelmatig herhaald.  
 
Enkele belangrijke regels zijn:  
 

• in de pauzes blijf je op het schoolplein;  

• wij houden het plein schoon;  

• bij aanvang van de schooldag en na de pauzes  
komen wij rustig naar binnen;  

• we lopen rustig door de gang;  

• we fluisteren in de gang; 

• we houden rekening met elkaar;  

• tassen en jassen worden netjes opgehangen;  

• de toiletten houden wij netjes;  

• we gebruiken de Kanjerafspraken.  
 
Een veilig leef- en werkklimaat 
Wij vinden pesten onacceptabel. Door een gezamenlijke aanpak van leerlingen, 
ouders/verzorgers en leerkrachten kunnen we het pesten verminderen of voorkomen.  
De Kanjerregels en -afspraken helpen ons daarbij. Een anti- pestprotocol is gekoppeld  
aan de methode. Om de kinderen te volgen maken wij gebruik van KanVas (Kanjer Volg- en 
Adviessysteem/ Monitor sociale veiligheid). De ontwikkelingen binnen de groep en de 
resultaten van de KanVaslijsten worden met de gedragsspecialist besproken. Indien nodig 
vinden er op advies van de gedragsspecialist en/of de intern begeleiders interventies plaats.  
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De kinderen kunnen met vragen over pestgedrag bij de 
leerkracht, het aanspreekpunt pesten of interne 
vertrouwenspersoon terecht. Werken aan een veilige 
school heeft tot doel om het schoolgebouw en de 
schoolomgeving zo veilig mogelijk te maken. Bovendien 
willen we leerkrachten en kinderen stimuleren zich in die 
schoolomgeving zo veilig mogelijk te gedragen. Om dat te 
bereiken wordt ieder jaar het gebouw op veiligheid 
gecontroleerd. Indien knelpunten geconstateerd worden, 
zal actie ondernomen worden om deze zo spoedig 
mogelijk te verhelpen.  
De Buitenplaats wordt de komende twee jaar door GGD 
Holland Midden begeleid om het veiligheidsbeleid 
waaronder Relaties & Seksualiteit te implementeren 
binnen de school. Dit met als doel veiligheidsbeleid, rollen en taken in de school, 
regelgeving, Wet Sociale Veiligheid en Wet Meldcode te optimaliseren en zorg te dragen 
voor aansluiting op nieuwe wet en regelgeving en deze te implementeren binnen alle 
scholen van de stichting. Het veiligheidsplan ligt ter inzage bij de directie van de school. 
 
Maar… een veilig gebouw en veilige omgeving alleen is niet voldoende. Huisregels dienen 
ervoor dat volwassenen en kinderen zich veilig gedragen om zodoende zichzelf, maar  
ook anderen niet in gevaar te brengen.  
Een aantal keren per jaar houden we op school ontruimings-oefeningen. Zo leren alle 
gebruikers van het gebouw op welke wijze ze 
snel en veilig naar de verzamelplaats kunnen 
gaan. Als de school, de leerkrachten en de 
leerlingen zich aan alle voorwaarden houden 
mogen we onze school ‘een veilige school’ 
noemen.   
 
Aanspreekpunt pesten: 
Marieke Kennis (leerkracht groep 7b) en 
gedragsspecialist 
mkennis@sophiascholen.nl 
Tel. 071-3010568 
Het aanspreekpunt  pesten is voor kinderen en 
ouders die te maken krijgen met pesten. Zij 
vangt het gepeste kind (en de ouders) op. 
Samen brengen ze de situatie in kaart en 
bekijken ze welke acties mogelijk zijn om de 
pestsituatie op te lossen. Daarbij verwijst en 
begeleidt het aanspreekpunt pesten eventueel 
naar andere medewerkers binnen of buiten de 
school.  
 
 
 

mailto:mkennis@sophiascholen.nl


31 
 

Coördinator anti-pesten: 
Milou Wolvers (intern begeleider) 
De coördinator anti-pesten coördineert het anti-pestbeleid en geeft beleidsadviezen naar 
aanleiding van de afhandeling van klachten. Indien nodig wordt het beleid aangepast. 
Tevens fungeert zij als klankbord voor collega’s die vragen hebben over pesten en de aanpak 
ervan. 
mwolvers@sophiascholen.nl 
Tel. 071-3010568 
 
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling: 
Petra de Bruijn (leerkracht 2-3 en intern begeleider) 
De Aandachtsfunctionaris is verantwoordelijk voor de implementatie Meldcode Huiselijk 
Geweld en kindermishandeling. Zij fungeert als aanspreekpunt op beleidsmatig en 
uitvoerend niveau en draagt verantwoordelijkheid voor de controle op het nakomen van de 
(wettelijke) eisen die aan het besluit verplichte meldcode gekoppeld zijn.  
Ook begeleidt zij en adviseert collega's als er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld 
en/of kindermishandeling. 
pdebruijn@sophiascholen.nl 
Tel. 071-3010568 
 
Vertrouwenspersoon: 
Christine Moleveld (leerkracht 8a en bovenbouwcoördinator) 
Indien u een klacht heeft kunt u dit ter sprake brengen bij de interne vertrouwenspersoon 
van de school. 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. 
Daarnaast borgt en bevordert de vertrouwenspersoon de sociale veiligheid op school. Indien 
nodig organiseert zij preventieve activiteiten om ongewenst gedrag te voorkomen.  
cmoleveld@sophiascholen.nl 
Tel. 071-3010568 

mailto:mwolvers@sophiascholen.nl
mailto:pdebruijn@sophiascholen.nl
mailto:cmoleveld@sophiascholen.nl
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6.      Activiteiten 

 
Excursies 
Wij hechten waarde aan zogenoemd ‘levend onderwijs’. We spelen in op wat er gebeurt 
binnen de maatschappij en dichter bij huis. Enkele malen per jaar maken we een educatief 
uitstapje, bijvoorbeeld in het kader van het schoolproject. Daarnaast bezoeken we 
regelmatig musea in de omgeving. Uiteraard houden wij rekening met de 
coronamaatregelen. 
 
Schoolreis 
De kinderen uit groep 1 t/m 7 gaan op schoolreis. De schoolreis heeft geen nadrukkelijk 
educatief karakter. We zijn vooral gezellig een dagje uit met elkaar. Meestal reizen we naar 
onze bestemming met een touringcar. Voor (alternatief) vervoer en begeleiding kunnen wij 
de hulp vragen van ouders. Het schoolreisje kan alleen doorgang vinden als de richtlijnen 
van het RIVM dat aangeven. 
 
Schoolkamp 
Groep 8 gaat op schoolkamp mits de richtlijnen van het RIVM hier helder over zijn. Tijdens 
de kampdagen willen we vooral buiten zijn. Het schoolkamp wordt begeleid door een aantal 
leerkrachten en ouders. 
Schoolkamp groep 8: 7 juni t/m 9 juni 2021. 
 
Schoolproject 
Naast de groepsprojecten wordt er jaarlijks een groot schoolproject aangeboden, waar alle 
groepen aan meewerken. Tijdens zo’n project worden bijzondere activiteiten op poten 
gezet, waaronder excursies. 
 
Vieringen 
Jaarlijkse zijn de vieringen zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen.  
Iedere keer wordt getracht vanuit een andere invalshoek de vieringen vorm te geven.  
Ook organiseren we gezamenlijke activiteiten op het podium in de hal bij de start of de 
afsluiting van een project uit de methode Alles-in-1. 
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Groepsdoorbrekend werken 
De cognitieve ontwikkeling en het samenwerken leren de kinderen niet alleen van de 
leerkracht, maar ook van elkaar. Hierbij werken we groepsdoorbrekend. 
 
Sportdag 
Ieder jaar worden de Koningsspelen georganiseerd in samenwerking met de Combibrug en 
de vakleerkracht gymnastiek. De werkgroep stelt een programma samen, waarbij het 
kennismaken met verschillende sporten centraal staan. Deze sportdag vindt plaats bij 
Sportpark ‘Overbos’ en voor de jongsten op het schoolplein van De Buitenplaats. 
 
Sporttoernooien 
Onze school neemt zo veel mogelijk deel aan sporttoernooien in verschillende disciplines. 
Ouders/verzorgers zijn actief als begeleiders van de teams.  
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7.      Voortgezet onderwijs 

 
Onze regio kent een scala aan mogelijkheden voor voortgezet onderwijs. Vanuit De 
Buitenplaats gaan de leerlingen naar heel veel verschillende scholen voor voortgezet 
onderwijs in Leiden en omgeving. Met deze scholen hebben wij regelmatig contact, o.a.  
over de leerlingen. Wij informeren de scholen over ‘onze’ kinderen en blijven op de hoogte 
van de prestaties van onze oud-leerlingen. 
De voorbereiding op het voortgezet onderwijs vindt plaats in groep 8. Voor de herfstvakantie 
is er een algemene informatiebijeenkomst. Daarna vinden gesprekken met de ouders/ 
verzorgers plaats en nemen de kinderen deel aan de Cito-eindtoets. Uiteindelijk schrijft u uw 
kind in voor een school voor voortgezet onderwijs. 
De schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs is afhankelijk van de capaciteiten van een 
kind. Wij stellen ons ten doel het maximale uit elk kind te halen en er zodoende voor te 
zorgen dat het kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht komt en 
op die school goed mee kan komen. 

 
Uitstroomgegevens 
De inspectie van het onderwijs verplicht scholen om de uitstroomgegevens (zie hieronder) naar het 
Voortgezet Onderwijs van de afgelopen drie jaar te publiceren. In het schooljaar 2019 – 2020 is er in 
verband met Corona geen centrale eindtoets afgenomen.  

Schooljaar           2017-2018  2018- 2019  2019-2020   

VWO      27,6%              21%                     21% 

HAVO/VWO        14%               31%        13% 

HAVO          -   -     26,3% 

VMBO TL/ HAVO       24%               14%     15,8% 

VMBO TL     17,2%                               3%     15,8% 

VMBO KL/GL          -                14%        5,4% 

VMBO BL/KL     17,2%                 17%                     2,7% 

 

Schooljaar 2017-2018: 

Schoolrapport De Buitenplaats: 
Centrale Eindtoets 2018:          535,1 
 
Landelijke gemiddelden:      534,9 

Schooljaar 2018-2019: 

Schoolrapport De Buitenplaats 
Centrale Eindtoets 2019:         537,6 
 
Landelijke gemiddelden:      535,7 
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8.     De Buitenplaats: voor kinderen én hun ouders/verzorgers 

 
Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Niet voor niets is het hebben van 
regelmatig contact een van de vijf uitgangspunten van onze school. Wij informeren u over 
alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het 
wel en wee van uw kind. We stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen 
thuis op de hoogte houdt. U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht of de 
directeur. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van 
uw kind. Ook doen we als school een beroep op ouders/verzorgers om aan allerlei 
activiteiten deel te nemen en mee te helpen met de organisatie. 
 
Ouderavond 
Jaarlijks wordt er een aantal ouderavonden georganiseerd. De eerste ouderavond is altijd de 
informatieavond in september. Deze gaat dit schooljaar niet door. Ouders worden schriftelijk 
geïnformeerd. De leerkrachten informeren u dan over datgene wat zich in de loop van dat 
schooljaar gaat afspelen in de groep van uw kind. Daarnaast vinden er soms ouderavonden 
rond een bepaald thema plaats.  
 
Rapportbesprekingen 
In november is een mondelinge rapportage gepland. Ook kan de groepsleerkracht aangeven 
wanneer hij/zij de ouders/verzorgers graag wil spreken.  
De kinderen van de groepen 3 (indien langer dan vier maanden op school) tot en met 8 
krijgen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis en daarnaast zijn er jaarlijks twee of 
drie gespreksrondes van tienminutengesprekken. In deze gesprekken is er gelegenheid het 
rapport van uw kind te bespreken. Het rapport bestaat uit een weergave van de 
ontwikkeling van uw kind op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en expressief gebied. 
In november is er een gespreksronde zonder rapport, in februari een gespreksronde met 
rapport en in juni krijgen de kinderen een eindrapport, waarbij er gesprekken op uitnodiging 
plaatsvinden. Tevens zijn er in januari definitieve adviesgesprekken voor groep 8. Aan het 
einde van het schooljaar krijgen de ouders van de kinderen van de groepen 7 het voorlopig 
advies voor het Voortgezet Onderwijs. 

Nieuwsbrief en website 
Eén keer per maand verschijnt een nieuwsbericht van onze school. Hierin worden allerlei 
actuele zaken aan de orde gesteld, zoals projecten op school, vakanties, ouderavonden 
enzovoort. De nieuwsbrief staat in SchouderCom (School Ouder Communicatie) en op de 
website. SchouderCom is een afgeschermd digitaal platform waarop alle digitale 
communicatie met de ouders te vinden is. Hier kunt u nieuwsberichten, nieuws uit de 
groepen en de kalender vinden. Bezoekt u voor meer informatie ook de website van onze 
school: www.bsdebuitenplaats.nl  
Op de website vindt u alle informatie over de school. Zeker de moeite waard om te bekijken. 
 
 

 

 

http://www.bsdebuitenplaats.nl/
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Oudervereniging 
De Oudervereniging van De Buitenplaats wordt gevormd door alle ouders van de kinderen 
van de school. Het bestuur van de oudervereniging bestaat minimaal uit zeven leden. De 
algemene ledenvergadering wordt in september/oktober gehouden. De oudervereniging 
wordt betrokken in het overleg over diverse zaken, zoals vieringen en buitenschoolse 
activiteiten.  

Zoals u verderop in deze gids kunt lezen wordt aan de ouders een (vrijwillige) geldelijke 
bijdrage (schoolgeld) gevraagd. Naast het gedeelte voor het schoolreisje is het geld mede 
bedoeld om de oudervereniging een financiële onderbouwing te geven. Hiermee kunnen 
onder andere de volgende activiteiten worden betaald: het sinterklaasfeest, het kerstfeest, 
carnaval, de sportdag, de Kinderboekenweek. Alles gebeurt in samenwerking met 
teamleden.  

Ouderhulp 
Ouders/verzorgers zijn op vele manieren actief in de school. Een moderne basisschool kan 
niet zonder. 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.  
 
Klassenouders 
Klassenouders worden gevraagd om de 
leerkrachten enigszins te ontlasten en 
zoveel mogelijk ouders/verzorgers die 
dat willen, bij de dagelijkse gang van 
zaken te betrekken. In de nieuwsbrief 
wordt aan het begin van het schooljaar 
bekend gemaakt wie de klassenouders 
zijn voor welke groep. 
 
Ouderbijdrage 
Het belangrijkste deel van onze 
inkomsten ontvangt de school  
van het Ministerie van Onderwijs.  
Niet altijd zijn de bijdragen voor 
onderwijs, onderhoud en leermiddelen 
toereikend. Om kwalitatief goed en 
eigentijds onderwijs te kunnen geven, 
vragen we als team, MR en Ouderraad, 
om een vrijwillige ouderbijdrage per 
schooljaar per kind. Voor kinderen die in 
de loop van het jaar aangemeld worden 
is er een regeling naar rato van het 
aantal maanden.  
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De vrijwillige bijdrage bedraagt € 70,00 per kind en wordt onder andere besteed aan het 
schoolreisje, contributie oudervereniging en organisatie en uitgaven diverse activiteiten. 
De jaarvergadering van de oudervereniging wordt jaarlijks gehouden rond eind september/ 
oktober. Tijdens de jaarvergadering wordt de contributie vastgesteld. Na de jaarvergadering 
ontvangt u bericht van het bestuur van de oudervereniging over de betaling van de 
ouderbijdrage. 

Medezeggenschapsraad (MR) 
De Medezeggenschapsraad denkt mee met directie en bestuur over alle 
schoolaangelegenheden en houdt daarbij de belangen van de ouders/verzorgers en het 
personeel in het oog. De taken en verantwoordelijkheden van de MR zijn in de wet geregeld 
en zijn vergelijkbaar met die van de Ondernemingsraad in het bedrijfsleven.  
 
De hoofdtaken van de MR zijn:  

• instemmen of adviseren m.b.t. schoolgids, schoolplan, veiligheid, ouderbijdrage, 

• begroting, vakantieregeling, formatie, taakbeleid; 

• overleg voeren met het bestuur over de algemene gang van zaken op school; 

• onderling overleg voeren over alle schoolaangelegenheden, voorstellen doen en 
standpunten kenbaar maken; 

• de openheid, openbaarheid en het onderling overleg in de school bevorderen;  

• waken tegen discriminatie. 
De MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die 
zich op stichtingsniveau bezighoudt met school overstijgende zaken zoals bovenschools 
budget, personeelsbeleid en begrotingssystemen. 
 
De Medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden; drie personeelsleden en drie ouders. 
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9.     Klachtenprocedure 

 
Klachtenregeling Sophia Scholen  
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. 

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 contactpersoon op 
de onze school is Christine Moleveld (Bereikbaar op: 071-3010568 en via SchouderCom). 

Bij haar kunt u altijd terecht om, altijd vertrouwelijk, een geval van (vermeend) 
machtsmisbruik te bespreken. De contactpersoon zal naar uw verhaal luisteren en 
bespreken welke stappen ondernomen kunnen worden.  

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

Contactgegevens vertrouwenspersoon en geschillencommissie: 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@gcbo.nl
http://www.gcbo.nl/
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
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10. Buitenschoolse opvang (BSO)  

 
Volgens de Wet kinderopvang (WKO) moeten schoolbesturen vanaf 1 augustus 2007 ervoor 
zorgen dat er, als ouders/verzorgers daarom vragen, tussen 7.30 uur en 18.30 uur voor- en 
naschoolse opvang beschikbaar is die aansluit bij de schooltijden van de leerlingen van 4 tot 
12 jaar. Dit wordt ook wel sluitende dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO) genoemd. 
Deze plicht kan ook inhouden dat opvang op vrije middagen en korte schoolvakanties 
beschikbaar moet zijn indien ouders dat wensen. Overigens houden ouders/verzorgers de 
mogelijkheid om zelf opvang te regelen zonder gebruik te maken van het aanbod van de 
school.  
Stichting Sophia Scholen Duin- en Bollenstreek, waarvan onze school deel uitmaakt, heeft als 
beleid dat voor de buitenschoolse opvang, per school en per gemeente met de betreffende 
aanbieders van buitenschoolse opvang afspraken worden gemaakt. Deze afspraken worden 
in een contract vastgelegd. De afspraken zijn ten minste een jaar geldig. Het voorstel voor de 
invulling van de buitenschoolse opvang is voorgelegd (wettelijk verplichting) aan de (G)MR 
van de school voor advies. 
 
Voor De Buitenplaats zijn afspraken gemaakt met Smallsteps.  
U kunt zelf contact opnemen met deze organisatie om uw kind(eren) aan te melden. 
 
 

Locatiemanager,  

M +31 (0)6-31916950 

monique.blom@smallsteps.nl 

Ooievaarsnest en de Woezel 

herenweg 80, 2361ET warmond 

T +31 (0)71-3010816  

ooievaarsnest@smallsteps.nl 

https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/warmond-ooievaarsnest  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.smallsteps.nl/
mailto:monique.blom@smallsteps.info
mailto:ooievaarsnest@smallsteps.info
https://www/
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11. Leerplicht, aanmelden en regeling school- en vakantietijden 

 
Wanneer een kind vier jaar geworden is mag het voor het eerst naar school. Vierjarigen zijn 
nog niet leerplichtig. De meeste kinderen van vier jaar gaan echter al naar de basisschool. 
Kinderen zijn leerplichtig met ingang van de maand, die volgt op de maand waarin het kind vijf 
jaar is geworden. Zodra kinderen zes jaar zijn, zijn ze volledig leerplichtig. Dan moeten ze de 
hele week naar school. 
 
Aanmelden van leerlingen 
Voor het aanmelden van leerlingen kunt u een afspraak maken met de directeur. Tijdige 
aanmelding stellen wij zeer op prijs in verband met het maken van de groepsindelingen en het 
rooster van ‘wendagen’.  
 
Wendagen 
Na inschrijving van uw kind krijgt u een bevestiging en een toelichting betreffende de 
wenprocedure. Acht weken voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de leerkracht contact met u 
op voor het maken van wendagen. Uw kind mag 4 dagdelen of 2 dagen komen wennen, dit in 
overleg met de leerkracht. De leerkracht zal u na het gesprek een informatiebrief per e-mail 
sturen met daarin praktische zaken/weetjes. Wanneer uw kind naar school komt ontvangt u 
twee formulieren; beschikbaarheidsformulier en een formulier voor de Tussen Schoolse 
Opvang, met het verzoek deze in te vullen. Wilt u deze zo snel mogelijk weer aan de 
leerkracht teruggeven? 
 
Toelatingsbeleid 
Iedere leerling, van wie de ouders zich thuis voelen bij onze manier van werken en respect 
hebben voor onze uitgangspunten, is bij ons op school welkom. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt op grond van levensbeschouwing, cultuur of handicap. Dat wil niet zeggen dat aan 
toelating geen voorwaarden verbonden zijn. Immers, onze school  
kan niet voor alle kinderen het meest gewenste onderwijs bieden. Er wordt nauwgezet 
gekeken of onze school een leerling de zorg kan bieden die hij/zij  
nodig heeft.  
 
Gronden voor Vrijstelling onderwijsactiviteiten 
De leerlingen van onze school nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, 
zoals beschreven in de Schoolgids en het Schoolplan. Het bevoegd gezag (bestuur van Sophia 
Scholen) kan op verzoek van ouders/verzorgers een leerling vrijstelling verlenen van 
deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten. In dat geval biedt de school een alternatief 
lesprogramma/ alternatieve onderwijsactiviteit aan. Een leerling kan worden vrijgesteld van 
deelname aan de gymnastieklessen op basis van een medische indicatie. 
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Verlof 
Zoals hierboven vermeld zijn kinderen vanaf vijf jaar leerplichtig. U mag uw kind niet  
zomaar zonder geldige reden thuis houden. Alleen om dringende reden kunt u voor uw  
kind vrij vragen. Een tweede vakantie of het vermijden van lange files naar uw vakantieadres 
vallen daar niet onder. Minimaal vier weken van tevoren kunt u een verzoek voor vrije dagen 
indienen bij de school. U bent verplicht hiervoor gebruik te maken van een speciaal formulier, 
dat u kunt downloaden via onze website en dat ook verkrijgbaar is bij de leerkracht van uw 
kind(eren). Vanuit de school krijgt u schriftelijk bericht of uw verzoek al dan niet wordt 
ingewilligd.  
Aan onze school is dhr. W. Knol verbonden als leerplichtambtenaar. Voor meer informatie 
kunt u terecht op https://rbl-hollandrijnland.nl 

 
Toestemming mag door de directeur gegeven worden voor ten hoogste tien aaneensluitende 
dagen en niet als het gaat om de eerste twee weken van het schooljaar. Het betreft alleen 
dagen die vrij gegeven kunnen worden onder strikte voorwaarden.  
Deze kunnen zijn: verhuizing, huwelijksfeest, godsdienstverplichtingen, ziekte, overlijden  
en jubilea. Verlof voor vakantiedagen buiten de schoolvakanties is slechts in enkele gevallen 
toegestaan. Dit betreft uitsluitend die gezinnen die door werk van ouders/verzorgers in 
vastgestelde beroepsbranches (bijv. horeca of agrarische sector) niet tijdens de reguliere 
schoolvakanties op vakantie kunnen gaan. 
De school geeft in principe geen extra werk mee aan kinderen die verlof genieten buiten de 
schoolvakanties.  
 
Schorsing en verwijdering 
Bij ernstige verstoring van de rust en veiligheid binnen de school en als de belangen van de 
andere leerlingen in het geding komen voorziet een stappenplan in verwijdering uit de klas 
voor een bepaalde periode en indien noodzakelijk tot uiteindelijke verwijdering van school. 
Voor schorsing en verwijdering geldt een wettelijke regeling.  
Voorafgaand aan schorsing wordt de zogenaamde “thuis time-out” toegepast. Het kind wordt 
na grensoverschrijdend gedrag de toegang tot de school voor het verdere verloop van de dag 
ontzegd. Hiervoor is een procedure ontwikkeld, die te vinden is in SchouderCom/ 
documenten. 
Schorsing vindt pas plaats na overleg met ouders, leerkrachten en leerling. Besluit tot 
schorsing wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld. In het besluit wordt de reden en het 
begintijdstip van de schorsing genoemd. De periode van schorsing wordt gebruikt om met alle 
partijen tot een passende oplossing te komen. Door middel van huiswerk wordt voorkomen 
dat de leerling achterstand in de leerstof oploopt. Schorsing wordt gemeld bij de 
leerplichtambtenaar en de inspectie Primair Onderwijs.  
Bij verwijdering ontvangen de ouders een gemotiveerd schriftelijk besluit, waarbij gewezen 
wordt op de mogelijkheid om binnen zes weken schriftelijk bezwaar aan te tekenen.  
Het CvB (College van Bestuur Sophia Scholen)/de directie meldt het besluit aan de 
leerplichtambtenaar. Bij bezwaar hoort het CvB  de ouders en neemt binnen vier weken een 
besluit.  
Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een andere school 
voor speciaal onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen of nadat aantoonbaar is dat 
het bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders 
geplaatst te krijgen. 

https://rbl-hollandrijnland.nl/
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Leerkrachten en groepen: 
 
Groep 1-2 :  Anouschka Bezemer (di t/m vr) en Sabien van Winsen (ma) 

Groep 1-2 :  Kim  Visser (ma, wo t/m vr) en Sabien van Winsen (di) 

Groep 2-3 :  Petra de Bruijn (ma t/m wo om de week) en Maaike van der Heyden (wo om de  

     week, do en vr) 

 

Groep 3 :  Stefanie Nap (ma-di) en Lonneke Smilde (wo t/m vr) 

Groep 4 :  Karin van Delft (ma t/m do om de week) en Stefanie Nijgh (do om de week en vr) 

Groep 5 :  Sandra van Hees (ma en di) en Franske Lindhout (wo t/m vr) 

Groep 6a :  Ilse Witteman (ma en di) en Lia Vlug (wo t/m vr) 

Groep 6b :  Yllone de Ruiter  (ma) en Renko van der Paal  (di t/m vr)  

      LIO- stagiair: Lindy Gomes 

Groep 7a :  Nadya Nieuwendijk (ma t/m vr) 

Groep 7b :  Marieke Kennis (ma t/m wo) en Femke Hazenoot (do en vr) 

     Yllone de Ruiter (do en vr) 31 augustus tot half november in verband met 

     zwangerschapsverlof Femke Hazenoot 

Groep 8a : Ilja Knoester (ma en di) en Christine Moleveld (wo t/m vr) 

Groep 8b : Melanie van Oorschot (ma en di) en Laura Bik (wo t/m do) 

Vakleerkracht gymnastiek: 
Petra Rhijnsburger (ma, wo en vr) 
 
Vakleerkracht muziek: 
Fabian Haggenburg (vr) 
 
Intern begeleiders: 
Petra de Bruijn (wo om de week, do en vr.)/ groep 1 t/m 4  
Milou Wolvers (di t/m do) en Femke Hazenoot (di) / groep 5 t/m 8 
 
Directeur: 
Gertie de Bruin (ma t/m vr) 
 
Onderwijsondersteunend personeel: 
Aslan Wiegel(conciërge/ ma t/m vr) 
Geeske de Vreugd (administratief medewerker/ donderdagmiddag) 
Loïs Collé (onderwijsassistent) 
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Schooltijden: 
De schooltijden voor alle groepen zijn: 

• maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 – 14.30 uur 

• woensdag: 08.30 – 12.15 uur. 
 
Om 08.15 uur gaat de eerste bel. De kinderen (en ouders tot groep 7) mogen naar de 
klaslokalen. Om 08.25 uur gaat de tweede bel en worden ouders verzocht het schoolgebouw te 
verlaten, zodat wij om 08.30 uur met de lessen kunnen beginnen. 
 
Lunch: 
Voor de rust, de regelmaat en de cohesie van de groep gaat onze voorkeur er naar uit dat alle 
kinderen op school eten en de gehele schooldag gezamenlijk doorbrengen. De keuze om uw 
kind tijdens de middagpauze op te halen, ligt echter uiteindelijk bij u als ouder.   
 
De kinderen eten met de leerkracht of met een overblijfmedewerker en spelen buiten onder 
toezicht van de pedagogische medewerkers. Smallsteps verzorgt met vier medewerkers de 
tussen schoolse opvang (TSO), het overblijven. Door middel van een inschrijfformulier kunt u 
uw kind aanmelden voor deze TSO. Smallsteps verzorgt de inning van de gelden voor het 
toezicht tijdens het buitenspelen. De kosten zijn € 12,20 per kind per maand.  
In de maanden juli en augustus betaalt u geen bijdrage. 
 
Als uw kind structureel wordt opgehaald, hoeft er geen maandelijks bedrag betaald te 
worden. Er bestaat geen mogelijkheid om kinderen enkele dagen te laten overblijven.  
 
Om het aantal kinderen te spreiden wordt er op het voorplein en op het achterplein gespeeld. 
Op beide pleinen is toezicht van overblijfmedewerkers van Smallsteps of de leerkrachten 
aanwezig. 
 
Gymnastiekrooster 
Het nieuwste gymrooster vindt u op onze website (Informatie/ gymrooster). 
 
Vakantierooster 

 

 
 
 

Herfstvakantie 17 oktober 2020  25 oktober 2020 

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021 

Goede Vrijdag/ Pasen   02 april 2021 05 april 2021 

Koningsdag 27 april 2021 27 april 2021 

Meivakantie inclusief Hemelvaart 01 mei 2021 16 mei 2021 

Pinksteren 23 mei 2021 24 mei 2021 

Zomervakantie 17 juli 2021 29 augustus 2021 
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De zomervakantie begint vrijdag 16 juli 2021 om 12.00 uur. 

De vrijdagmiddagen voor andere vakanties zijn niet vrij. Eindtijd schooldag: 14.30 uur. 

 
 
 

 

 

 

 
 

U kunt ze ook vinden op onze website (Informatie/ vakantierooster) én in de kalender van 
SchouderCom. 

Verplichte onderwijstijd 
Kinderen moeten in de hele schoolloopbaan (van groep 1 t/m 8) in totaal minimaal 7520 uren 
les krijgen. Gemiddeld moeten alle kinderen per jaar 940 uur onderwijs krijgen. De wet gaat 
uit van een vijfdaagse schoolweek. Naast de reguliere vakanties mag voor de groepen 3 t/m 8 
maximaal zeven keer een werkweek van minder dan vijf dagen plaatsvinden. Wij voldoen 
ieder jaar ruim aan de verplichte lestijden. 
 
Richtlijnen onderwijstijd/ urentabel: (afhankelijk van de groeps- en individuele behoeften 
kan de urentabel aangepast worden.) 
Groepen 1-2:       Groep 3: 
Taalontwikkeling    4 u 30 min   Aanvankelijk lezen/ taal  : 10 u 
Rekenontwikkeling    4 u 30 min   Rekenen/wiskunde    :   5 u 
Motorische ontwikkeling   5 u 00 min   Wereldoriëntatie   :   1 u 
Sociaal emotionele ontwikkeling  4 u 30 min   Kunstzinnige vorming   :   2 u 
Spelontwikkeling    4 u 30 min   Bewegingsonderwijs   :   1 u 30 min 
Engels           30 min  Schrijven    :   2 u 
        Engels     :         30 min 
        Soc. emot. Ontwikkeling :   1 u 

 
Groepen 3 t/m 8: 

Vakgebied Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 
Rekenen/wiskunde 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

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

Soc. emot. ontwikkeling 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Engels 30 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Alles in 1 integraal 15 u 30 min 15 uur 15 uur 15 uur 15 uur 

 

Studiedagen 2020 - 2021: 

Maandag  26 oktober 2020 

Vrijdag  27 november 2020 

Woensdag  10 maart 2021 

Dinsdag  06 april 2021 

Vrijdag  25 juni 2021 
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12. Praktische punten 

 
Ziekte 
-Leerling: Wilt u bij ziekte van uw kind dit voor schooltijd doorgeven via SchouderCom? 

 
-Protocol dat toegepast wordt bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht: 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerkracht is ziek/ afwezig 

Invalpool 

Sophia Scholen 

Invaller(s) 

De Buitenplaats 

 

            Groep wordt verdeeld (niet zolang 

de coronamaatregelen van kracht zijn) 
NB. De dynamiek van vijf groepen wordt hierdoor 

beïnvloed. Kinderen krijgen werk mee voor de 

gehele dag. 

 

        Nog steeds geen invaller:  

      Kinderen hebben een dag  

                 vrij van school. 

NB. Als de groep al eerder vrij heeft gehad 

in verband met afwezigheid van de 

leerkracht, krijgt een andere groep vrij.  

De leerkracht van die groep gaat dan voor 

de groep (een cyclus van 13/ het aantal 

groepen). 
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Er wordt weleens gevraagd waarom de intern begeleiders of directeur niet voor de klas 
gaan. Zij worden slechts ingezet als er overdag zich een calamiteit voordoet.  

Als zij voor de klas gaan, blijven deze taken liggen en dat komt de zorg en de 
schoolontwikkeling niet ten goede. 

Wij betreuren het dat we kinderen vrijgeven van school. Helaas door de arbeidskrapte  
zijn wij hiertoe genoodzaakt. Mocht u op geen enkele wijze opvang kunnen regelen voor  
uw kind op de dag dat uw kind vrij heeft gekregen in verband met afwezigheid van de 
leerkracht, dan kan uw kind op school worden opgevangen in een door de school 
aangegeven groep. 

Schoolongevallenverzekering 
Voor alle leerlingen van De Buitenplaats is een schoolongevallenverzekering afgesloten. De 
verzekering geldt van één uur voor tot één uur na schooltijd. Verzekerd zijn ongevallen die 
de leerling in deze periode overkomen. Het is dus geen aansprakelijkheidsverzekering voor 
schade die de leerling zelf veroorzaakt.  
 
Veiligheid 
Een aantal leerkrachten is geschoold tot Bedrijfshulpverlener (BHV-er) en verleent indien 
nodig EHBO. Daarnaast worden regelmatig ontruimingsoefeningen georganiseerd met alle 
gebruikers van het gebouw. Er is een ARBO-preventiemedewerker op school die zich bezig- 
houdt met de bescherming tegen beroepsrisico’s. Deze preventiemedewerker is ook 
verantwoordelijk voor de risico-inventarisatie en evaluatie.  
 
Schoolomgeving 
Graag willen wij u erop wijzen dat onze school zich in een 30 km-zone bevindt. De 
toegestane maximumsnelheid rondom de school is 30 km/u. Wij adviseren u om stapvoets 
te rijden. Daarnaast vragen wij u om zo veel mogelijk lopend en/of op de fiets naar school te 
komen en de fietsen zo ordelijk mogelijk te plaatsen. Het gebruik van de fietsenstalling is 
voor eigen risico. Indien u met de auto komt, wilt u uw auto dan parkeren in de hiervoor 
bestemde parkeervakken? Het meest veilig is, om uw auto niet al te dicht bij school te 
parkeren, maar het laatste stukje naar school te komen lopen. Zo voorkomt u onveilige en 
drukke situaties rondom onze school.  
 
Verkeer 
De kinderen van groep 7 doen mee aan het verkeersexamen. Dit examen wordt 
georganiseerd door de plaatselijke afdeling van 3VO in samenwerking met de scholen en de 
politie. Na een theoretisch en een praktisch examen krijgen de leerlingen een leuke middag 
aangeboden door 3VO. De kinderen van groep 8 worden voorbereid op de nieuwe 
schoolroute naar hun school voor voortgezet onderwijs.  
 
Klaar-overs 
Om ervoor te zorgen dat al onze leerlingen veilig naar school komen, staan er aan de 
Herenweg bij de oversteekplaats ter hoogte van Mariënhaven en bij het zebrapad bij  
de Laan van Oostergeest een kwartier voor en na schooltijd verkeersbrigadiers om zo  
veilig te kunnen oversteken.  
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Hoofdluis 
Kinderen van onze school hebben zo nu en dan last van hoofdluis. Om dit te voorkomen is er 
de luizenbrigade. De luizenbrigade controleert na iedere vakantie alle leerlingen en geeft 
een brief mee aan de kinderen van die groep waar luis of neten gesignaleerd zijn. Als u bij 
uw kind hoofdluis constateert, wordt een melding bij de leerkracht erg op prijs gesteld. U 
kunt dan een SchouderCom-bericht sturen naar de leerkracht. Bij de luizenpluis worden de 
coronamaatregelen in acht gehouden. 
 
Fruitdag 
Woensdag is fruitdag. Wij vragen alle ouders/verzorgers hun kind(eren) in ieder geval op 
woensdag fruit of groente mee te geven om op school op te eten. We stellen het ook zeer op 
prijs als u fruit of groente op andere dagen meegeeft. 
 
Verjaardag 
Het is gebruikelijk dat kinderen vanaf hun vijfde verjaardag de kinderen van hun groep 
trakteren. Ze mogen in verband met de coronamaatregelen die dag helaas niet langs de 
leerkrachten van de andere groepen van hun bouw (onder-, midden- of bovenbouw). We 
verzoeken u uw kind op iets gezonds te laten trakteren, zowel voor de leerlingen als de 
leerkrachten.  
 
Schoolfotograaf 
Jaarlijks krijgt de school bezoek van de schoolfotograaf om individuele en groepsfoto’s te 
maken. In de nieuwsbrief wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Dit jaar komt de 
schoolfotograaf op 6 oktober 2020. 
 
Zorg voor het milieu en maatschappij  
Een van de doelstellingen van ons onderwijs is  
het aanleren van zorg voor een duurzame leer-  
en leefomgeving. Dat doen wij op verschillende 
manieren, zoals:  

• zorgdragen voor een schoon en 
vogelvriendelijk schoolplein; 

• kennis van en zorg voor de natuur (op 
school en d.m.v. excursies naar de Hortus 
in Leiden en landgoed Oostergeest); 

• aanmoedigen van fietsen en lopen naar 
school; 

• het niet onnodig aan laten staan van apparatuur (computer, touch screen, etc.); 

• hergebruik van materialen uit huishoudens en kartonindustrie voor knutselen; 

• de digitale nieuwsbrief i.p.v. een papieren versie; 
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Ten slotte wordt ook aandacht besteed aan onze verantwoordelijkheden voor een duurzame 
wereld en maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn:  

• Nationale Boomplantdag;  

• inzamelen van geld, oud speelgoed en kleren etc. voor minderbedeelden in Nederland en 
kinderen in arme landen;  

• methode Alles-in-1: aan de hand van levensbeschouwelijke verhalen en filosoferen over 
kleine en grote problemen zoals pesten, oorlog en armoede;  

• zo mogelijk organiseren wij ontmoetingen met organisaties in het dorp. Bijvoorbeeld: 
kinderen bakken en serveren pannenkoeken voor/aan de ouderen in St. Liduina te 
Warmond. 

 
Sponsoring 
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een 
bevoegd gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de 
sponsor een tegenprestatie verlangt, waarmee leerlingen of hun ouders in schoolverband 
worden geconfronteerd. Bij sponsoring kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:  

• Lesmaterialen: bedrijven bieden De Buitenplaats lesmaterialen aan zoals lesboekjes, 
video’s, folders, posters, spellen.  

• Uitdelen van producten: winkels, bedrijven en instituten delen op de school 
producten uit om leerlingen en hun ouders deze producten te laten uitproberen.  

• Sponsoren van activiteiten: sponsors, al dan niet afkomstig uit de directe 
schoolomgeving, stellen geld en/of middelen beschikbaar voor schoolfeesten, 
sportdagen of schoolreisjes. 

• Sponsoring van gebouw, inrichting of computerapparatuur. 
 
Uitgangspunt voor sponsoring van materialen en middelen ten bate van De Buitenplaats is 
het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ dat door de 
besturenorganisaties, VNG en de staatssecretaris is ondertekend in 1997. Het beleid ten 
aanzien van sponsoring ten bate van De Buitenplaats is gericht op:  

• Transparantie: de duidelijkheid voor iedereen als het om een gesponsorde activiteit 
gaat. 

• Taak en doelstelling: de sponsoring moet verenigbaar zijn met de onderwijskundige 
en pedagogische taak van de school.  

• Onderwijsinhoudelijk: sponsoring mag de inhoud van het onderwijs niet beïnvloeden 
of in strijd zijn met de aan het onderwijs gestelde kwalitatieve eisen.  

• Continuïteit: de continuïteit van het onderwijs mag geen gevaar lopen bij het 
wegvallen van de sponsoring.  
 

Het volledige Sponsorbeleid is na te lezen op de website van Sophia Scholen. 
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Beleid rookvrije school 
 

Roken  
Waarom aandacht voor roken? Wij vinden dat wij de verantwoordelijkheid hebben om 
leerlingen een gezonde (leer-)omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat het zien roken 
van anderen, ertoe leidt dat kinderen in de toekomst eerder geneigd zijn om zelf ook te gaan 
roken. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Daarnaast beschermen we de kinderen op deze 
manier tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.  

  
Wij hebben een rookvrij schoolterrein. Dit is te zien aan het “rookvrij schoolterrein bord”.  
Er mag nergens meer op het schoolterrein gerookt worden. Dit geldt altijd (24 uur per dag, 7 
dagen per week) en voor iedereen: leraren, ouders/verzorgers en bezoekers. Het geldt ook 
buiten schooltijd, zoals tijdens een ouderavond. Wanneer we met de leerlingen een andere 
locatie bezoeken roken we niet in het bijzijn en zicht van de kinderen. Eveneens willen wij u 
verzoeken om niet rond het schoolplein te roken. 
 

Handhaving  
Op onze school controleert de directeur en het team of de regels nageleefd worden. Bij 
overtreding wordt er op onze afspraken gewezen en verzocht onze school en of schoolplein 
te verlaten. Het handhaven van het beleid geldt tijdens de gebruiksuren van het 
schoolgebouw. Dit geldt ook wanneer ons gebouw wordt gebruikt door externe partijen. 
 

Leerlingenzorg  
Als we zorgen hebben over rookgedrag in de omgeving van een kind, dan bespreken wij deze 
zorgen in het zorgteam (zorgcoördinator en directeur). Indien nodig hebben we contact met 
externe partners zoals: GGD Hollands Midden, Centrum Jeugd en Gezin. 
 

Informeren ouders en nieuwe medewerkers  
We informeren ouders en medewerkers jaarlijks over deze afspraken via de schoolgids en de 
website. Om ervoor te zorgen dat dit structureel gebeurt, is dit in het schoolplan 
opgenomen.  
 

Voor ouders  
Bent u als ouder benieuwd wat u kunt doen om te 
voorkomen dat uw kind gaat roken? Kijk eens op: 
www.hoepakjijdataan.nl, www.uwkindenroken.nl en 
www.opvoeden.nl.  
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13.     Contacten van De Buitenplaats 

 
Centrum voor Jeugd en Gezin  
Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG werken verschillende professionals samen, 
zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugd- en gezinswerkers en pedagogen. Iedere 
medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen.   
  
De basisschool en het CJG 
 De jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) maken onderdeel uit van 
het CJG. De medewerkers in het CJG werken op verschillende manieren samen met school. 
Zij kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan het overleg van een zorgteam van school.  
  
Jeugdgezondheidszorg 
De JGZ nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek. Zij kijken of uw 
kind goed kan horen en zien, hoe uw kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. Verder kunt u 
advies krijgen over bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid, gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten 
en het voorkomen van pesten. U kunt altijd contact opnemen voor advies of extra 
onderzoek.  
  
Jeugd- en Gezinsteam, als extra ondersteuning nodig is  
Jeugd- en gezinswerkers van het JGT houden op school of in het CJG een spreekuur waar u 
terecht kunt met uw vragen. Het JGT kijkt samen met u wat nodig is en kan ook snel extra 
ondersteuning thuis bieden. Gezinnen krijgen hulp bij het zelf vinden van antwoorden op 
hun eigen vragen, met als uitgangspunt “wat lukt wel” en waar liggen mogelijkheden. De 
gezonde ontwikkeling van kinderen staat voorop.  
  
Contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin in Sassenheim  
Voor contact met de Jeugdgezondheidszorg of CJG pedagoog, bel: 088 – 254 23 84.  
Voor direct contact met het Jeugd- en gezinsteam, bel: 088 – 254 23 73.  
  
CJG Sassenheim  
Jan van Brabantweg 79  
2171 HC Sassenheim  
www.cjgteylingen.nl  
CJG Sassenheim is ook te vinden via Facebook: www.facebook.com/cjgteylingen 
 
Maatschappelijk werk 
Stelt u zich voor: u ligt in scheiding en u maakt zich zorgen over de effecten hiervan op uw 
kind, of u vraagt zich af hoe u hier als ouders/verzorgers zo goed mogelijk mee om kunt gaan 
zodat uw kind hier zo min mogelijk last van heeft. U hebt opvoedkundige vragen of u zit met 
vragen/problemen die over u zelf of uw relatie gaan. Het maatschappelijk werk kan u helpen 
bij het aanpakken van deze ‘hobbels’ op uw levenspad en u eventueel de weg wijzen naar 
een instantie die u ook van dienst kan zijn. Een bezoek aan maatschappelijk werk kost u niets 
en u hebt geen doorverwijzing nodig.  
 

http://www.cjgteylingen.nl/
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Logopedist 
Logopedie houdt zich bezig met het verbeteren van het spreken en alles wat daarmee 
samenhangt: de taal, de uitspraak en de stem.  
 
Screening:  
Het is belangrijk dat problemen met spreken of verkeerde mondgewoonten zo vroeg 
mogelijk worden ontdekt en verholpen. Daarom worden alle kinderen rond hun vijfde 
verjaardag gescreend op school. Kinderen uit de overige groepen kunnen op verzoek 
onderzocht worden. U krijgt daarna altijd schriftelijk bericht van de resultaten en eventuele 
vervolgacties (uitnodiging voor een gesprek, plaatsing op de controlelijst). De gegevens 
worden met de leerkracht en/of de jeugdarts besproken. 
Voorlichting:  
De logopedist geeft op verzoek ook voorlichting op school voor ouders van de leerlingen van 
groep één en twee over de taal- en spraakontwikkeling. In overleg met school kan het 
project ‘Mondje dicht, beter gezicht’ in de kleutergroepen worden aangeboden. 
Contact:  
De school kan u informeren over de naam en de bereikbaarheid van de logopedist, die in 
principe elke twee weken de school van uw kind bezoekt. U kunt ook rechtstreeks contact 
opnemen met het secretariaat van de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands 
Midden. Zie voor naam- en contactgegevens de schoolkalender.  
 
Kindertelefoon 
Voor de kinderen zelf is er ook de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen of vragen te 
stellen over situaties waarin zij verkeren. Wanneer ze niet hun naam willen of durven 
noemen, kunnen ze ook anoniem bellen. Iedere dag is de kindertelefoon bereikbaar van 
14.00 uur ’s middags tot 20.00 uur ‘s avonds. Het (gratis) telefoonnummer is 0800-0432. 
 
Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek. (SWV) 
De Buitenplaats neemt deel aan het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek, waarin 
scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs met elkaar overleggen over 
verbreding van de leerlingenzorg. Doel van deze samenwerking is het vinden van de meest 
gepaste plek voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften, liefst op de eigen school, en 
mogelijk in het speciaal (basis)onderwijs. De samenwerking maakt het daarnaast mogelijk 
dat kinderen vanuit het speciaal onderwijs kunnen worden teruggeplaatst naar het reguliere 
onderwijs. Op onze website vindt u bij leerlingenzorg meer informatie. 
 
Onderwijs Advies (OA)  
De OA is gevestigd in Lisse en was vroeger de Onderwijsbegeleidingsdienst. De doelstelling 
voor onderwijsbegeleiding kan als volgt worden omschreven:  
1. De individuele onderwijszorg, te weten het bevorderen van een zo optimaal mogelijke 
schoolloopbaan voor alle kinderen, in het bijzonder voor die kinderen die extra zorg nodig 
hebben.  
2. De algemene onderwijszorg, te weten het begeleiden van activiteiten in de school die 
betrekking hebben op het schoolsysteem, de leermiddelen en de documentatie.  
Wanneer ouders een particulier onderzoek wensen, kunnen zij rechtstreeks contact 
opnemen met de OA.  
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Voor- en naschoolse opvang  
Basisschool De Buitenplaats heeft afspraken gemaakt met Smallsteps: 
 
Smallsteps Ooievaarsnest  
Herenweg 80,  
2361 ET Warmond 
T +31 (0)71-3010816  
M +31 (0)6-48507413 
 

Locatiemanager: Monique Blom 

M +31 (0)6-31916950 

monique.blom@smallsteps.nl 

Peuterspeelzaal De Woezel  
In de peuterspeelzaal worden kinderen opgevangen in de leeftijd tussen 2 en 4 jaar. Het gaat 
dan om kortdurende opvang. De peuterspeelzaal biedt ontplooiingsmogelijkheden aan 
peuters, d.w.z. de cognitieve, sociale, motorische en creatieve ontwikkeling wordt 
gestimuleerd. De peuterspeelzaal is tijdens de schoolvakanties gesloten.  
Ooievaarsnest en de Woezel 

herenweg 80, 2361ET warmond 

T +31 (0)71-3010816  

ooievaarsnest@smallsteps.nl 

https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/warmond-ooievaarsnest  

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:monique.blom@smallsteps.info
mailto:ooievaarsnest@smallsteps.info
https://www/

