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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Basisschool Hoffenne
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool Hoffenne
Invaltij 17
2201WN Noordwijk
 0713614091
 http://www.hoffenne.nl
 directie.hoffenne@sophiascholen.nl
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Schoolbestuur
Sophia Scholen, Stichting voor KPC&AB b.o. Duin&Bollenstreek
Aantal scholen: 28
Aantal leerlingen: 6.926
 http://www.sophiascholen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

I.C.M. Luk

iluk@sophiascholen.nl

De directeur van Hoffenne is geregistreerd in het schoolleidersregister (RDO). Meer informatie hierover
is te vinden op de website van het schoolleidersregister.

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

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

150

2019-2020

Basisschool Hoffenne is een kleine basisschool. Het heeft een stabiel leerlingaantal van rond de 150
leerlingen. Het voordeel van een kleine school is dat kinderen, leerkrachten en ouders elkaar kennen.
Zo dragen we samen de verantwoordelijkheid van het onderwijs aan onze kinderen.

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.
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Kernwoorden
Passie

Persoonlijk

Eigen-wijs

Balans

Doelmatig en structuur

Missie en visie
Hoffenne is gelegen aan de rand van Noordwijk in de wijk Vinkeveld. Met een bevlogen team zet de
school zich in voor gestructureerd goed onderwijs. Structuur is hierbij geen keurslijf. Het mag op de
Hoffenne ook buiten de lijntjes zijn. Ieder leert immers op zijn of haar eigen wijze. Ons credo is
onderzoekend leren waarbij de nadruk ligt op het ontdekken. We helpen onze leerlingen om de passie
voor het leren van de wereld om hen heen te ervaren. Leren gaat dan immers een stuk makkelijker. De
school heeft een eigen aanpak waarbij de basisvaardigheden (lezen, taal rekenen,spelling en Engels)
gestructureerd volgens vast principes en regels worden aangeleerd. De wereldoriënterende vakken
bieden een extra uitdaging voor de kinderen om zelf kritisch te leren denken. Tijdens zoveel mogelijk
lessen stimuleren we het (samen) bewegen en doen veel aan sport en spelactiviteiten. Actief zijn en
bewegen stimuleert immers de hersens en dat leidt weer tot creatief denken. We noemen dit bewegend
en persoonlijk leren.
Het team van Hoffenne verzorgt adaptief onderwijs. In de visie op onderwijs van Hoffenne staat
hierover onder andere: “In de verwerking van de les creëren we verschillende mogelijkheden om
tegemoet te komen aan de verschillen tussen de kinderen van Hoffenne. Adaptief onderwijs noemen
we dat”. De visie op onderwijs van Hoffenne is gebaseerd op het gedachtegoed van Luc Stevens.
Stevens ziet adaptief onderwijs als een synoniem voor goed onderwijs: 'Goed onderwijs is onderwijs dat
elke leerling tot zijn recht laat komen, onderwijs waarin elke leerling zich op zijn plaats voelt'. Een
pedagogisch verantwoorde aanpak, met respect voor de basisbehoeften relatie, competentie en
autonomie van kinderen is daarbij volgens Stevens noodzakelijk. Apart waar nodig, samen waar het
kan.
Het adaptieve onderwijs op Hoffenne zoekt naar de balans tussen leerlinggericht en leerstofgericht
onderwijs geven, de balans tussen traditioneel en vernieuwend onderwijs, de balans tussen divergent
en convergent differentiëren.Wij bereiden kinderen voor op hun toekomstige plaats in onze
samenleving.
•

•

•

Eigen-wijs: Binnen de structuur van ons onderwijs motiveren we ieder kind om de taken op zijn of
haar eigen wijze aan te pakken. Hiermee stimuleren we het creatief denken buiten de traditionele
paden. Buiten de lijntjes kleuren noemen wij dat.
Persoonlijk: Op Hoffenne meten we de leerlingen geen keurslijf aan maar mogen ze zijn wie ze
zijn en dat geldt ook voor het team. Enthousiasme en verdriet delen we samen. Het familiegevoel
noemen wij dat.
Structuur: Eigenwijs en creativiteit wordt vaak geassocieerd met chaos. Het team van Hoffenne
staat voor een heldere structuur die de leerlingen houvast biedt. Acrobatiek maar met een
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•

•

•

vangnet noemen wij dat.
Doelmatig: Een eigen aanpak, omdat het anders kan, is geen doel op zich. Wij houden heel goed
het einddoel voor ogen maar verkennen wel alle wegen die tot dat doel kunnen leiden.
Onderzoekend leren noemen we dat.
Passie: Als je dingen doet van uit je passie dan gaat het als het ware vanzelf en kost het
ogenschijnlijk geen moeite. We proberen de passie van het team over te dragen aan onze
leerlingen. Gepassioneerd leren noemen we dat.
Balans: Voor het team van Hoffenne is het de kunst om alle genoemde waarden in balans aan te
bieden en het welzijn van het kind niet uit het oog te verliezen. Evenwichtig onderwijs noemen
we dat.

Hoffenne is onderdeel van Sophiascholen en onderschrijft dan ook de uitgangspunten van ons
schoolbestuur:
•
•
•
•

Wij bieden onze individuele leerlingen passend en opbrengstgericht onderwijs.
Wij bieden een veilige leeromgeving, die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en
kinderen tot hun recht laat komen.
Wij bieden onderwijs dat is afgestemd op de leefwereld van onze leerlingen.
Wij zien ouders als partners, luisteren goed naar hen en verschaffen heldere feedback over de
ontwikkelingen van leerlingen.Wij faciliteren dit alles vanuit een professioneel en dienstverlenend
bureau. Wij gaan hierbij uit van onze kernwaarden, zij zijn ons ethisch kompas.

Prioriteiten
Basisvaardigheden, lezen, taal, spelling, rekenen, Engels en gym
De basisvaardigheden lezen, taal, rekenen en spelling worden aangeboden via een strakke leerlijn. De
vakken Engels en gym worden zo adaptief mogelijk aangeboden. We maken gebruik van 'het leren
zichtbaar maken' en Snappet.
Leren zichtbaar maken (John Hattie) geeft kinderen de mogelijkheid om vanuit zelfreflectie en
feedback naar het eigen werk, de eigen vaardigheden en de eigen prestaties te kijken. Wat kan ik al en
waar ga ik nog mee oefenen? Kinderen leren keuzes maken en worden mede-eigenaar van hun eigen
leerproces. Door het stellen van succescriteria en de leerkracht als inspirator en coach, krijgen de
leerlingen bevestiging van hun gemaakte keuzes.
•
•
•

Snappet is een ICT-tool. Hiermee wordt het kind gevolgd in zijn ontwikkelingen binnen de
vakgebieden spelling en rekenen.
Hoffenne is een Early Birdschool, dit is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die Engels vanaf
groep 1 aanbieden.
Naast bovenstaande tools vinden we het ook belangrijk dat kinderen leren bewegen en
bewegend leren.

Wereldse vaardigheden; wereldoriënterende vakken, programmeren en filosoferen
Kennis en inzicht op de wereld. We werken met thema's op het gebied van techniek, aardrijkskunde,
biologie, geschiedenis, burgerschapsvorming. In de onder- midden en bovenbouw maken de kinderen
kennis met programmeren en filosoferen.
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Identiteit
Hoffenne is een school met een Christelijke identiteit. Deze identiteit zit in ons hart en vindt men terug
in ons handelen. Wil je ook de Nederlandse cultuur en geschiedenis goed begrijpen dan is enige kennis
van de christelijke verhalen hierbij helpend. In de praktijk is dit ook zichtbaar bij de volgende
identiteitsdragers:
•
•
•
•

Het vieren van Kerst en Pasen.
Jaarlijks een kinderkerkdienst.
Jaarlijks steunen wij een goed doel.
Methode Trefwoord, vertellen van (spiegel-)verhalen.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Hoffenne werkt vanuit drie bouwen.
In de onderbouw zitten de kinderen van de groepen 1, 2 en 3 bij elkaar. In deze bouw begeleiden we de
kinderen van spelend leren naar formeel leren. Binnen de diverse vakgebieden krijgen de kinderen het
niveau aangeboden dat aansluit bij hun eigen behoeften. Zo kan er eerder gestart worden met het
leerstofaanbod van groep 3, of kunnen de kinderen uit groep 3 hun lesstof langer via het spelend leren
tot zich nemen. Op deze manier kunnen we tegemoet komen aan de individuele
ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. En aan het eind van deze bouw, beheersen alle kinderen de
lesstof van eind groep 3.
In de middenbouw (groepen 4,5 en 6) ligt het accent op het verder aanleren van de basisvaardigheden.
In de middenbouw moet er veel praktische lesstof aangeleerd worden. Om dit proces zo soepel
mogelijk te laten verlopen voor de kinderen wordt er sterk ingestoken op het samenwerkend leren en
bewegend leren. Aan het eind van deze bouw beheersen de kinderen de lesstof van groep 6.
In de bovenbouw (groep 7 en 8) staat het ochtendprogramma in het teken van het verder aanleren van
de basisvaardigheden. 's Middags werken de kinderen veel samen aan de wereldoriënterende vakken.
Hier leren zij hoe hun vaardigheden ingezet kunnen worden om zo hun eigen doelen te behalen bij de
wereldorienterende vakken. Via het nemen van eigen verantwoordelijkheid, taakgericht aan de slag en
zelfsturing worden de kinderen begeleid in deze laatste fase van het basisonderwijs. Om daarna
helemaal klaar te zijn voor het vervolgonderwijs.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel
Hoffenne is onderdeel van Sophia Scholen. Deze stichting heeft voor de vervangingen een invalpool.
Dit betekent dat wij bij afwezigheid van een collega een vervanger uit deze pool kunnen inzetten.
Hoffenne heeft een extreem laag ziekteverzuimcijfer (<0,3%). Dit betekent dat wij gelukkig weinig te
maken hebben met vervangingen. Zo kunnen wij de continuïteit binnen het onderwijs aan onze
groepen beter waarborgen.

Vakleerkrachten
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Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Spelend leren, taal en
rekenen

19 uur

19 uur

4 uur

4 uur

1 uur

1 uur

Bewegingsonderwijs
Engels

Het onderwijs in de groepen 1, 2 en 3 is sterk verbonden met het spelend leren, formeel leren en het
werken met ontwikkelingsmaterialen.
Daarnaast zijn er veel geïntegreerde, creatieve activiteiten.
Het specificeren van de exacte onderwijsuren gekoppeld aan een expliciet vak is daardoor op
bovenstaande wijze ingevuld.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

7 uur

5 uur

4 uur

4 uur

3 u 30 min

3 u 30 min

3 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

5 u 30 min

5 u 30 min

6 uur

5 uur

5 uur

5 uur

4 uur

4 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie

8

Kunstzinnige en
creatieve vorming

1 uur

1 uur

1 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal

De uren zoals hierboven beschreven in de urentabel geven een indicatie aan. Op basis van wat de
kinderen nodig hebben, zal de groepsleerkracht keuzes maken. Op Hoffenne is het zelfstandig werken
verweven in het onderwijs. Dit betekent dat in deze uren je niet expliciet kan aangeven of het kind
bezig is met bijvoorbeeld taal of rekenen. Het kind mag in deze uren zelfstandig een keuze maken.
Het onderwijs op Hoffenne wordt aangeboden in de drie bouwen: onder-, midden en bovenbouw.

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•

Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
Gymlokaal
Computerlokaal

9

•

2.4

Leerplein middenbouw

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Het Speelhofje (Smallsteps). We gebruiken daarbij Doe
meer met Bas.
Het Speelhofje en de groepen 1, 2 en 3 stemmen zoveel mogelijk hun thema's op elkaar af. Zo spreken
zij ook de niveaus van werken binnen de thema's af. Vanuit deze thema's wordt er bij het Speelhofje
veel tijd besteed aan de volgende aspecten:
•
•
•
•

Taalontwikkeling. Hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van de beginnende
geletterdheid.
Beginnende rekenvaardigheid. Hierbij gaat het om het leren tellen, het meten en de oriëntatie in
ruimte en tijd.
Motorische ontwikkeling. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek.
Sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid,
zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Instroom leerlingen
Voor nieuwe ouders zal deze schoolgids de eerste kennismaking met Hoffenne zijn. Deze schoolgids
geeft u alle informatie over de school. Daarnaast vinden wij een persoonlijk gesprek belangrijk, waarbij
we u dan onze school kunnen laten zien. Uw kind krijgt de gelegenheid om gedurende vijf ochtenden in
groep 1/2/3 te wennen om de overgang zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zal de
nieuwe groepsleerkracht van uw zoon/dochter in een gesprek, aan de hand van een intakeformulier,
een aantal zaken rondom de ontwikkeling van uw kind met u doornemen. Zo proberen wij een volledig
beeld te krijgen van uw kind en vanuit ons onderwijs aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van uw
kind. Nieuwe leerlingen van hogere groepen kunnen van tevoren kennis komen maken. Voordat wij uw
kind plaatsen, vindt er altijd een intakegesprek plaats. Na bestudering van het onderwijskundig rapport
van de vorige school, eventueel een observatie op de eigen school, mogelijk aangevuld met eigen
toetsen, bepalen we het niveau van het kind en zetten we, indien nodig, gerichte hulp in.
De ontwikkelingen van leerlingen: leerlingvolgsysteem
Om een goed beeld te krijgen van de vorderingen van uw kind maken we gebruik van het zogeheten
leerlingvolgsysteem. De leerlingvolgsystemen van Kijk!, Cito en Parnassys volgen de ontwikkeling van
de leerlingen op de voet vanaf groep 1 t/m 8. Wij gebruiken hiervoor de toetsen die horen bij de
methoden en beoordelen eveneens mondeling en/of schriftelijk werk. De school maakt daarnaast ook
gebruik van een aantal algemene landelijke toetsen (o.a. Cito), die de resultaten meten los van de
methode. In april maken de leerlingen van groep 8 de Cito-Eindtoets. Voordat deze toets wordt
afgenomen hebben de groepsleerkrachten het advies voor het voortgezet onderwijs al met u
besproken. We maken gebruik van het protocol ‘Leesproblemen en Dyslexie’. Dit protocol heeft tot doel
kinderen met leesproblemen en dyslexie zo vroeg mogelijk te signaleren en te begeleiden. Leerlingen
die gesignaleerd worden als risicoleerlingen krijgen extra begeleiding met lezen en spelling. Op school
worden alle gegevens verzameld in een digitaal leerlingdossier. Deze dossiers zijn alleen toegankelijk
voor schoolleiding, groepsleerkrachten, intern begeleider en de ouders van het betreffende kind. Wij
vragen u altijd schriftelijk toestemming als wij de gegevens van uw kind aan derden verstrekken.
Hulp aan individuele leerlingen
Het komt voor dat een leerling de leerstof niet goed opgenomen heeft of dat het tempo te hoog ligt. De
capaciteiten, het taakgedrag, de leerhouding en/of motivatie van alle leerlingen zijn immers
verschillend. Dat betekent dat een leerkracht goed moet kunnen omgaan met de verschillen in de
groep. De onderlinge verschillen en diverse aanpakken maken deel uit van het groepsplan.
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Meerbegaafde leerlingen
Leerlingen die extra goed kunnen leren, krijgen speciale aandacht. De methodes bieden extra
oefenstof. Bovendien gebruiken we voor deze leerlingen speciale leerstof in de dag- of weektaak
(kluskaart) waaraan ze zelfstandig mogen werken. Er zal voor deze groep kinderen expliciet aandacht
zijn voor de leeraanpak en proberen we hen de vaardigheden bij te brengen om met inspanning te leren
leren. In een uitzonderlijk geval stroomt een leerling versneld door. Hier zijn wij echter terughoudend
in, omdat het doorplaatsen vaker problemen in de sociale context vergroot. Het sociale en emotionele
verschil met de rest van de groep kan soms als belemmering ervaren worden. Deze afwegingen maken
we altijd in samenspraak met de ouders.
Een jaar overdoen en aangepaste programma's
Als alle extra inzet onvoldoende effect heeft, nemen we soms, in overleg met de ouders, het besluit om
een jaar over te laten doen. Dit gebeurt vooral als een kind op alle punten, ook lichamelijk en sociaalemotioneel, achterblijft bij de meeste klasgenootjes. Het komt vaker voor dat een kind voor een
bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Zo'n leerling haalt op dat gebied niet het
eindniveau van de basisschool, maar het programma is zo opgesteld, dat er aansluiting is bij het
vervolgonderwijs.
Passend onderwijs: de beste kansen voor élk kind
De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder
problemen. Sommigen hebben meer begeleiding nodig van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste
leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning, zo snel, licht en dichtbij mogelijk, dat is de
kern van passend onderwijs. De nieuwe wet geldt vanaf 1 augustus 2014 en verandert de manier
waarop deze ondersteuning kan worden aangevraagd en hoe die georganiseerd en betaald wordt.
•

•

•

Passend onderwijs in het kort: Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste
onderwijsplek te bieden. Het speciaal (basis)onderwijs blijft gewoon bestaan voor leerlingen die
dat echt nodig hebben. Scholen kijken naar wat een leerling wél kan, het liefst op een gewone
basisschool in de buurt.
Zorgplicht: Voorheen moesten ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zelf op
zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dit
betekent dat we elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat kan op deze school zelf
zijn, maar ook op een andere basisschool of school voor speciaal (basis)onderwijs. Ouders worden
vanaf begin tot eind bij dit proces betrokken: u kent uw kind immers het beste.
Samenwerkingsverband: Om elk kind een goede plek te kunnen bieden, werken alle basisscholen
en speciale scholen in de regio met elkaar samen. Onze school maakt deel uit van het
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek. Dit verband bestaat uit 15
schoolbesturen in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en
Teylingen. Basisondersteuning Schoolbesturen hebben met elkaar afgesproken wat elke school in
principe moet kunnen bieden aan ondersteuning. Dit wordt basisondersteuning genoemd.
Hierdoor weet u wat u als ouders ten minste mag verwachten van het onderwijs en
ondersteuning op een school. Elke basisschool krijgt een eigen ondersteuningsbudget en de
beschikking over expertise waarmee de ondersteuning die kinderen nodig hebben, kan worden
georganiseerd.

De route
Om passend onderwijs voor elke leerling snel en goed te kunnen organiseren, heeft het
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samenwerkingsverband een route afgesproken. Deze route bestaat uit verschillende stappen: Het
begint bij de leerkracht. Hij of zij signaleert dat de ontwikkeling van een kind stagneert. Samen met u
als ouders gaat de leerkracht vervolgens op zoek gaat naar de juiste aanpak voor uw kind.
Met hulp van de intern begeleider (ib’er)
Als een leerkracht de leerling zelf niet verder kan helpen, roept hij de hulp in van de intern begeleider
van de school. De ib’er maakt een gedegen analyse van de situatie en geeft vervolgens advies over een
mogelijke aanpak. Ook hierbij is het informeren en betrekken van u als ouders van groot belang. De
ib’er voert vervolgens de regie over het afgesproken traject.
Met hulp van het ondersteuningsteam (OT)
Als zowel de leerkracht als de ib’er en de ouders er niet uitkomen, wordt de hulp van het
ondersteuningsteam (OT) ingeroepen. Naast de leerkracht, ouders en ib’er, kan zo’n team bestaan uit
de directeur van de school, onderwijsspecialist en een jeugd- en gezinswerker. Het ondersteuningsteam
overlegt wat het kind nodig heeft. De aanpak die is afgesproken, wordt arrangement genoemd.
Afhankelijk van wat er nodig is, kan dit op vele manieren worden vormgegeven: - hulp die een school
zelf kan bieden - hulp die een school kan bieden met expertise van buiten - verwijzing naar een speciale
onderwijsvoorziening.
Verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening
•

•

•

•
•

Stap 1: Gesprek met SBO- of SO-school Als duidelijk is dat een speciale school voor een leerling
beter geschikt is, wordt een deskundige van die school uitgenodigd om te praten over de duur en
intensiviteit van het arrangement.
Stap 2: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Als de eerste stap is afgerond, kan bij het
samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Er zijn twee
mogelijkheden:
Speciaal BasisOnderwijs, of Speciaal Onderwijs: Categorie I: zeer moeilijk lerende kinderen,
langdurig zieke kinderen, kinderen met epilepsie of ernstige gedragsproblematiek Categorie II:
lichamelijk gehandicapte kinderen Categorie III: meervoudig gehandicapte kinderen
Stap 3: Bieden van extra ondersteuning Als een leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft
gekregen wordt de plaatsing zo spoedig mogelijk gerealiseerd.
Stap 4: Terugplaatsing vanuit het SO of SBO Bij plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs wordt in
het ontwikkelingsperspectief beschreven hoe aan terugplaatsing naar de reguliere school
gewerkt wordt. Als bij evaluatie blijkt dat dit een optie is, vindt overleg plaats met ouders en de
school van herkomst. Een andere reguliere school die meer passend is, bestaat ook tot de
mogelijkheden.

Ontwikkelingsperspectief
Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld als resultaten achterblijven ondanks de ondersteuning
op de basisschool, al dan niet met hulp van buiten. Voor deze leerlingen is een perspectief voor langere
termijn nodig om de onderwijsbehoeften goed te kunnen bepalen. Rechtstreekse instroom Voor een
groep leerlingen is al snel duidelijk dat zij aangewezen zijn op het speciaal onderwijs. Deze leerlingen
hoeven niet de reguliere route te volgen. Een team van onderwijsspecialisten zal het verzoek om
rechtstreekse instroom behandelen.
Meer informatie over de organisatie van passend onderwijs in uw regio vindt u op de websites van het
samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek: http://po.swv-db.nl en www.swv-db.nl.
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Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

8

Intern begeleider

4

Remedial teacher

8

Specialist hoogbegaafdheid

8

Motorisch remedial teacher

4

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Hoffenne is een Kanjerschool. Alle leerkrachten hebben hun licenties voor de kanjertraining behaald.
Daarnaast werken we met Taakspel. Alle leerkrachten zijn gekwalificeerd opgeleid.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
KanVas, behorend bij de Kanjertraining.
Jaarlijks meten wij de sociale veiligheidsbeleving van de kinderen. Daarnaast worden er elke twee jaar
tevredenheidspeilingen uitgezet onder ouders, kinderen en medewerkers. Deze informatie geeft ons
handvatten om het pedagogisch klimaat op school nog beter te maken.Wij zijn trots dat uit de sociale
vragenlijst naar voren komt dat de leerlingen van onze school zich erg veilig voelen en met plezier naar
school komen. De resultaten van deze vragenlijsten zijn te vinden binnen de omgeving van 'scholen op
de kaart'.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Imke Dobbinga. U kunt de anti-pestcoördinator
bereiken via idobbinga@sophiascholen.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Dobbinga. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
idobbinga@sophiascholen.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders en school werken samen met de kinderen. School en ouders kunnen niet zonder elkaar. Met
elkaar en voor elkaar. Zo dragen wij zorg voor de leeromgeving van de kinderen, waarin de individuele
ontwikkeling van het kind centraal staat binnen de sociale kaders van de school.
De gouden driehoek ouders-school-kind is voor ons van belang bij het ondersteunen van het kind bij
zijn ontwikkeling.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Via schouderCom, onze communicatie-app. SchouderCom staat voor School Ouder Communicatie.
Hier zijn de laatste nieuwsberichten te vinden, de blogs vanuit de groepen, uw mailcontacten met de
leerkracht, het vakantierooster en de vrije dagen en de schoolkalender. Dus, in één app, alle
schoolinformatie bij elkaar.

Klachtenregeling
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Als school voelen wij ons
verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat waar
kinderen fijn kunnen leren. Gaan er, ondanks onze inspanningen, toch zaken anders dan u verwacht
had, dan kunt u ons hierop aanspreken. Bespreek uw klacht op school We gaan ervan uit dat u
met klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen
niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Bent u daarna nog niet tevreden, dan kunt u
het schoolbestuur inlichten dat samen met u naar een oplossing zal zoeken. Interne en externe
vertrouwenspersoon Indien bovenstaande echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of
indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u verdere stappen
ondernemen. Dit houdt in dat u de klacht ter sprake brengt bij de interne vertrouwenspersoon van de
school ofwel bij de externe vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon luistert naar uw
verhaal, informeert u over de klachtenregeling en ondersteunt u als ouder bij het zoeken naar een
oplossing. De interne vertrouwenspersoon beschikt over contactadressen en kan desgewenst
begeleiding bieden of doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon of het bevoegd gezag. De
naam van de interne vertrouwenspersoon op onze school is Imke Dobbinga. U kunt haar via
Schoudercom benaderen. 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
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nemen. Documenten en contactgegevens Het document met onze klachtenregeling ligt ter inzage op
school en kunt u lezen op de website van Sophia Scholen.
De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD Hollands Midden:
Secretariaat PZJ, telefoon 088 308 3342, e-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.
De Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs is te bereiken via Postbus 82324 2508 EH Den Haag,
telefoon: 070 - 3925508 (van 9.00 tot 16.30 uur), e-mail: info@gcbo.nl.
Het reglement van de geschillencommissie kan worden opgevraagd via www.GCBO.nl. Op deze
site kunt u ook het vragenformulier voor het indienen van uw klacht downloaden.

•
•
•

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Ouderarena

•
•
•

Ouders helpen en ondersteunen bij diverse momenten op school. Uitstapjes, excursies, schoolreisje,
feesten, etc. Ouders (en ook opa's en/of oma's) lezen voor, ruilen de boeken in de bibliotheek, nemen
deel aan commissies voor de feesten en versieren de school. Zij assisteren bij diverse lessen waar meer
handen in de klas nodig is.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00
Daarvan bekostigen we:
•

Eindfeest, Avond4daagse

•

Musical

•

sportshirts, Dot Day, Koningsdag

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
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•
•
•
•

4.3

Kosten schoolkamp (bovenbouw, groep 7 en 8) zijn € 100.
Kosten schoolreis (onder- en middenbouw, groep 1 t/m 6), ongeveer € 27,50.
Kosten tussenschoolse opvang € 55.
Bijdrage solidariteitsfonds € 10,00 (Het geld van het solidariteitsfonds is een aanvullend bedrag
waarvan de ouderbijdrage betaald wordt voor ouders die financieel niet in staat zijn de
ouderbijdrage voor hun kind te betalen.)

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Deze verzekering is centraal geregeld en loopt via Sophia Scholen.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
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voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
•

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ziekmelden kunt u via de app van SchouderCom. Leerkrachten lezen dit dagelijks.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Via de website kunnen ouders het formulier 'verlofaanvraag' downloaden. Dit formulier wordt op
school ingeleverd. De directie beoordeelt de aanvraag. De administratie geeft deze reactie per mail aan
de ouders.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

In de zorgcyclus zijn de activiteiten rondom zorg en begeleiding opgenomen. Echter, de
schoolzelfevaluatie is hierbij niet expliciet opgenomen. De SZE is een vorm van kwaliteitszorg. Deze
wordt uitgevoerd na elke Cito-periode in het midden en aan het einde van het schooljaar. De resultaten
en aandachtspunten vanuit de SZE worden besproken met het team. Deze hebben namelijk invloed op
de uitvoeringsonderdelen van het groepsplan. Bij de SZE komen onder meer aan de orde het:
•
•
•
•
•

volgen en vaststellen van hoe de resultaten/opbrengsten van de leerlingen zich ontwikkelen op
groepsniveau/schoolniveau (teambewustzijn);
identificeren van de beïnvloedbare, verklarende factoren waarom resultaten/opbrengsten zich
ontwikkelen zoals ze zich voordoen (in positieve en/of negatieve zin);
vaststellen welke interventies op school- en op groepsniveau gepleegd dienen te worden om de
resultaten/opbrengsten te verbeteren en/of te borgen;
vaststellen of de resultaten overeenkomen met de in de groepsplannen en/of het vorige SZE
geformuleerde streefdoelen;
leveren van input voor de op te stellen groepsplannen in de leerjaren/groepen.

De teambespreking n.a.v. de trendanalyse wordt twee maal per jaar gehouden.
Deze wordt:
•
•
•

5.2

ingepland in het jaarschema van de school;
voorbereid door daartoe aangewezen personen;
in tijd gekoppeld aan het moment dat nieuwe groepsplannen worden opgesteld.

Eindtoets

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

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-k

21,4%

vmbo-k / vmbo-(g)t

7,1%

vmbo-(g)t

35,7%

vmbo-(g)t / havo

7,1%

havo

14,3%

vwo

14,3%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Eigenwijs onderwijs

Vol passie en in balans

Doelmatig en structuurvol

Middels groepsgesprekken, tevredenheidspeilingen en sociogrammen onderzoeken we de sociale
opbrengsten. Op basis hiervan worden de nieuwe plannen per groep en soms ook op schoolniveau
gemaakt.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Hoffenne is een Kanjerschool. De kanjerlessen en de lessen Taakspel zijn ons gezamenlijk aanbod om
de sociale opbrengsten te monitoren. Vanuit de analyses kunnen de onderdelen aangepast worden aan
de behoeften van de groep.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Hoffenne maakt twee keer per jaar gebruik van schoolzelfevaluaties. Hiermee monitoren wij ons
onderwijs op de basisvaardigheden.
Daarnaast staan de verbeterthema's beschreven in het jaarplan. Dit schooljaar werken we met
Stichting Leerkracht met als doel om ons onderwijs elke dag een beetje beter te maken.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:45 - 14:45

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:45 - 14:45

-

Woensdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:45 - 14:45

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:45 - 14:45

-

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: Op vrijdagmiddag is er les voor de groepen 5 t/m 8

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

3 t/m 8

maandag en donderdag

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met De Speelbrug/Smallsteps, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
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Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met De Speelbrug, buiten het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
De Speelbrug is gekoppeld aan Hoffenne en kan voor- en naschoolse opvang voor uw kind regelen.
In de praktijk zien wij dat ouders vaak vanuit de kinderopvang van hun kind kiezen voor de voor- en
naschoolse opvang van de organisatie waarbij zij eerder al de kinderdagopvang hadden geregeld. Deze
vrije keuze is prima. Wij hebben contact met alle kinderopvangorganisaties in Noordwijk.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

19 oktober 2020

26 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020

04 januari 2021

Voorjaarsvakantie

19 februari 2021

26 februari 2021

Goede vrijdag/ Pasen

02 april 2021

06 april 2021

Koningsdag

26 april 2021

27 april 2021

Meivakantie

03 mei 2021

14 mei 2021

Pinksteren

24 mei 2021

Zomervakantie

19 juli 2021

27 augustus 2021

Studiedagen:
Woensdag 30 september
Maandag 26 oktober
Donderdag 26 november
Vrijdag 19 februari
Dinsdag 6 april
Maandag 26 april
Woensdag 2 juni
Vrijdag 25 juni
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6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en)

Tijd(en)

Directie, Ingrid Luk

maandag t/m donderdag

n.v.t.

IB, Imke Dobbinga

maandag, dinsdag

n.v.t.

Voelt u zich vrij om te allen tijde contact op te nemen om een afspraak te maken. Dit kan ook per mail
of per telefoon.
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