info@obshoutwijk.nl
www.obshoutwijk.nl

070 – 218 13 75
06 – 4074 75 15

Mari Andriessenstraat 42
2552 KN Den Haag

SJG

Ouder
Informatie
Boekje
2019 - 2020

Openbare basisschool
Houtwijk

Schooljaar 2017 - 2018

Een woord vooraf

In dit ouder informatie boekje vindt u alle praktische informatie voor het schooljaar 2019 - 2020.
Samen met onze schoolgids voor 2019 - 2020 heeft u alle informatie die u nodig heeft.
Als u vragen heeft, ben u altijd van harte welkom.
Namens het team,
Karen Weijermans
Directeur OBS Houtwijk
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1. DE SCHOOL
1.1 ZAKELIJKE GEGEVENS
Openbare basisschool Houtwijk
Mari Andriessenstraat 42
2552 KN Den Haag
Telefoon: 070 215 13 75 / 06 40 74 76 15

info@obshoutwijk.nl
www.obshoutwijk.nl
Directeur:
Adjunct directeur:

Mevr. Karen Weijermans
Mevr. Marja Bührs

Bankrekening nummer:
NL81 INGB 0007 234 083 t.n.v. DHS Houtwijk.
Schoolbestuur - Stichting De Haagse Scholen
Postadres:
Postbus 61454, 2506 AL Den Haag
Bezoekadres:
Johanna Westerdijkplein 1
2521 EN Den Haag
Telefoon: 070 306 52 00
info@dehaagsescholen.nl
www.dehaagsescholen.nl
Peuterleerplek Houtwijk
Mari Andriessenstraat 42
2552 KN Den Haag
Telefoon: 06 38 28 63 00
houtwijk@jonglerendenhaag.nl
Stichting JongLeren Den Haag
Zichtenburglaan 260
2544 EB Den Haag
Telefoon: 070 205 20 00
info@Jonglerendenhaag.nl (algemene informatie)
ka@jonglerendenhaag.nl (kindadministratie)
www.jonglerendenhaag.nl
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1.2 SCHOOLTIJDEN
Alle groepen gaan op dezelfde tijden naar school.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Ochtend
08.30 – 12.00 uur
08.30 – 12.00 uur
08.30 – 12.00 uur
08.30 – 12.00 uur
08.30 – 12.00 uur

Middag
13.00 – 15.00 uur
13.00 – 15.00 uur
13.00 – 15.00 uur
13.00 – 15.00 uur

Naar school brengen
Aan het begin van de schooldag en ’s middags gaan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 met de leerkrachten
mee naar binnen. Dat betekent dat de leerkrachten van deze groepen vanaf 08.20 en vanaf 12.50 uur buiten
op het plein aanwezig zijn. Als de bel gaat, gaan de kinderen in de rij (op een vaste plek op het plein) staan en
neemt de leerkracht de kinderen mee naar binnen. De ouders gaan dus NIET mee naar binnen.
De ouders van de kleuters mogen WEL naar binnen om hen naar de klas te brengen. Zodra de leerkrachten
van de groep 3 t/m 8 buiten zijn, mogen de kleuters naar binnen (08.20 en 12.50 uur)!
Ophalen na schooltijd
Aan het einde van de ochtend en middag zien de leerkrachten er op toe dat de leerlingen de school rustig
verlaten.
Voor de groepen 1 t/m 3 geldt dat de leerlingen in de klas opgehaald worden. De leerkracht zorgt ervoor dat
de leerlingen in de klas blijven totdat de ouder er is. De leerkracht geeft aan dat het kind naar zijn/haar
ouder mag. De ouders wachten buiten of in het halletje vóór de klapdeuren tot de bel van 12 of 15 uur gaat,
zodat de volledige lestijd benut wordt en het rustig is in de hal en de gangen.

1.3 Overblijf – tussen schoolse opvang (TSO)

Tussen de middag kunnen de kinderen overblijven. We vragen u dit alleen te doen als dat écht noodzakelijk
is (u moet werken of u heeft een afspraak). De kinderen kunnen hun rust tussen de middag thuis goed
gebruiken.
De kosten van de tussenschoolse opvang zijn voor rekening van de ouders van wie de kinderen van de
opvang gebruik maken. De kosten zijn € 1,50 per keer. Uw kind moet zelf zijn lunchpakket meenemen.
Bij inschrijving maakt de school een account aan voor u en uw kinderen op www.OverblijvenmetEdith.nl.
Overblijven met Edith is een online registratie- en administratiesysteem voor de tussenschoolse opvang.
U ontvangt van ons de inloggegevens.
Na inloggen kunt u (digitaal) een machtiging afgeven zodat gemaakte kosten (na controle van de factuur aan
het einde van de maand) automatisch afgeschreven worden van uw bankrekening. Is het voor u (om wat
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voor reden dan ook) niet mogelijk een automatische incasso af te geven, dan kunt u de factuur contant op
school betalen of u kunt het geld overmaken naar onze bankrekening: NL81 INGB 0007 234 083 t.n.v. DHS
Houtwijk.
Het aan- en afmelden voor de overblijf gebeurt via de computer of uw telefoon. Dit kan tot 10.00 uur ’s
ochtends op de dag van de overblijf. Als u alvast voor het hele jaar wilt inplannen kan dat ook.
Tijdens de overblijf gelden de reguliere schoolregels en kinderen dienen zich hieraan te houden. Als blijkt dat
kinderen zich regelmatig niet aan de regels houden, wordt in overleg met directie en ouders een oplossing
gezocht.
De leerlingen eten in de groep of op de overblijflocatie met één of meerdere overblijfkrachten. Dit gebeurt
tussen 12.00 en 12.15 uur. Vanaf 12.15 uur gaan de kinderen naar buiten op het schoolplein, indien het weer
het toelaat. Als het slecht weer is, blijven de kinderen in de daarvoor bestemde ruimtes.
De kinderen die niet overblijven mogen tussen de middag i.v.m. het overzicht pas vanaf 12.50 uur op het
schoolplein komen. Vanaf dat moment is er toezicht op de speelplaats door de leerkrachten.

1.4 NASCHOOLSE OPVANG
Voor de buitenschoolse opvang maakt onze school gebruik van twee locaties.
Kinderopvang-organisatie Triodus, locatie Helen Parkhurst is er één van.
Deze bevindt zich in het schoolgebouw van de Helen Parkhurst, tijdelijk gevestigd in het gebouw van de
Eshof, Mari Andriessenerf 14 . Na de herfstvakantie gaat de Helen Parkhurst terug naar hun oude locatie,
maar een nieuw gebouw. Zoals het er nu naar uitziet, zal de BSO in ons gebouw blijven.
Een aantal van onze kinderen wordt opgehaald door medewerkers van
kinderdagverblijf /BSO Tiso.
Medewerkers van Tiso halen een aantal kinderen (te voet) op bij onze school. Zij
bevinden zich aan de Toon Dupuisstraat.

6

1.5 GROEPEN EN LEERKRACHTEN
Schooljaar 2019 - 2020 telt onze school 10 groepen.
We starten het schooljaar met iets minder dan 200 leerlingen.
Iedere groep heeft een eigen leerkracht, of in het geval
van een duobaan, twee leerkrachten. Deze leerkracht is
verantwoordelijk voor het pedagogisch en didactisch klimaat in de klas.
Het team van OBS Houtwijk bestaat uit de directeur, adjunct-directeur, leerkrachten, een vakleerkracht
lichamelijke opvoeding, twee intern begeleiders, een RT/ ICT/ administratief medewerker en twee
conciërges.
Met elkaar zorgen wij voor een zo goed mogelijk onderwijsleerproces en voor de randvoorwaarden, die dit
proces positief kunnen beïnvloeden.

Functie / taak

Naam

Directeur
Adjunct-directeur
Groep 1a
Groep 1b
Groep 2
Groep 3
Groep 4a
Groep 4b
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Interne begeleiding
ICT / administratie / Remedial teaching
Lichamelijke opvoeding
Coördinator ouders
Coördinator taal
Coördinator rekenen
Coördinator anti-pestbeleid
Vertrouwenspersoon leerlingen / aanspreekpunt
pesten
Vertrouwenspersoon ouders
Schoolmaatschappelijk werkster
Conciërge
Logopedie
Vakdocent muziek
Vakdocent techniek

Karen Weijermans
Marja Bührs
Mary Hoevers
Nicole van Duin
Marissa Keereweer / Tamara Eekhout
Christa Bekking / Bianca Endhoven
Dominique den Hoedt
Joyce Molenkamp
Frank van Zanten / Kelly Gardien
Annemarie Voorn
Marina Gijsbertse/ Minke Zegers
Damla Kok / Marja Bührs
Minke Zegers / Tamara Eekhout
Steven van Oosterhout
Willem Tuyn
Damla Kok / Kelly Gardien
Marina Gijsbertse
Frank van Zanten
Karen Weijermans
Christa Bekking
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Kelly Gardien
Birgit Steenaert – Ter Maten
Monic Cesar / René van Straalen
Sylvia Westdijk / Stefanie d’Haens
Maria Ras
Kyra

1.6 PLATTEGROND
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2. COMMUNICATIE
Wij hechten waarde aan een goede communicatie tussen ouders, kinderen en personeel van onze school.
Mondelinge communicatie (zowel formeel als informeel), het gesprek tussen mensen, is hierbij de meest
belangrijke en waardevolle vorm (van communicatie).

2.1 MIJN SCHOOLINFO
MijnSchoolinfo is een digitaal informatiesysteem voor ouders. Met
Mijnschoolinfo heeft u altijd toegang tot alle school-informatie die op uw kind
betrekking heeft. Met Mijnschoolinfo is er nooit meer informatie 'zoek’:
nieuwsbrieven, huiswerk, informatiebriefjes, oudergesprekken, klassenlijsten,
de jaarkalender, foto’s van evenementen: het staat allemaal in Mijnschoolinfo.
De leerkrachten schrijven elke week een stukje op de groepspagina met wat er
die week gebeurd is in de groep. Ook het huiswerk (voor de hogere groepen) is terug te vinden op de
groepspagina.
Verder kunt u berichten sturen naar alle medewerkers van school, zodat u op een snelle manier in contact
kan komen met hen.

2.2. NIEUWSBRIEVEN
Elke twee weken komt er op maandag een nieuwsbrief uit. Deze wordt verstuurd via MijnSchoolinfo en is
terug te vinden op onze website. De nieuwsbrief bevat een agenda voor de betreffende twee weken.
Activiteiten worden besproken en wijzigingen en/of aanvullingen worden vermeld.

2.3 WEBSITE
Veel van onze communicatie gaat ook via de digitale weg. Er is voor onze ouders en andere belangstellenden
een website (www.obshoutwijk.nl) beschikbaar. Op deze website is alle informatie over onze school te
vinden. Ook vindt u er foto’s van activiteiten.

2.4 JAARKALENDER
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een jaarkalender. Hierin zijn alle activiteiten, vrije dagen
en bijzonderheden terug te vinden die bij aanvang van het schooljaar al bekend zijn. De kalender is ook op de
site te vinden.
Wij rekenen erop dat ouders de kalender en de nieuwsbrieven met aandacht lezen en dat alle ouders zijn
aangemeld bij MijnSchoolinfo.
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Vakanties, studiedagen en overige vrije dagen
Eerste schooldag na de zomervakantie
Studiedag en Prinsjesdag
Studiedag
Herfstvakantie
Vrije middag voor het kerstdiner
Kerstvakantie
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Studiedagen en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag
Start zomervakantie

Woensdag 4 september 2019
Maandag 16 en dinsdag 17 september 2019
Woensdag 9 oktober 2019
Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 2019
Donderdag 19 december 2019 vanaf 12.00 uur
Vrijdag 20 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Donderdag 13 februari 2020
Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 2020
Woensdag 8 t/m maandag 13 april 2020
Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020
Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
Maandag 1 juni 2020
Maandag 29 juni 2020
Vrijdag 17 juli 2020 om 12.00 uur

2.5 OVERIGE COMMUNICATIE
Andere vormen van communicatie:
* het organiseren van koffie ochtenden met uiteenlopende thema’s
* het organiseren van ouders informatie ochtenden voor de kleuters (2x per jaar)
* een open dag / open week
* tevredenheidonderzoek bij ouders, kinderen en personeelsleden
* startgesprekken en rapportbesprekingen
* informatieavond procedure VO
* een informatie moment aan het einde van het schooljaar voor de ouders van de nieuwe groep 3
leerlingen
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3. VAKROOSTER
3.1 GYM
Tijdens de gymlessen dragen de kinderen gymkleding en eventueel gymschoenen.
Na de gymles gaan alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 verplicht douchen.
Jongens en meisjes douchen gescheiden. De kinderen zorgen zelf voor een handdoek. Mocht uw kind om
medische redenen niet mogen gymmen/douchen, dan willen we graag een schriftelijke bevestiging van een
arts met de reden. Douchen na de gymles is beleid, opgesteld door onze stichting.
In verband met de veiligheid tijdens de gymles moeten kinderen met lang haar een staart (o.i.d.) dragen en
zijn sieraden niet toegestaan. Deze kunnen voor de duur van de gymles aan de groepsleerkracht in bewaring
worden gegeven, maar: de leerkracht (of de school) is daarvoor niet aansprakelijk. Advies: laat dit op
gymdagen thuis!
Bij goed weer kan er ook buiten gegymd worden. Hiervoor hebben de kinderen buitenschoenen nodig en hun
normale gymkleding (en handdoek voor het douchen erna).
Rooster:
Maandag:

Donderdag:

08.30 – 09.15 uur
09.15 – 10.00 uur
10.30 – 11.15 uur
11.15 – 12.00 uur

groep 8
groep 7
groep 6
groep 5

13.00 – 14.00 uur
14.00 – 15.00 uur

groep 4a met de helft van groep 3
groep 4b met de helft van groep 3

08.30 – 09.15 uur
09.15 – 10. 00 uur
10.30 – 11.15 uur
11.15 – 12.00 uur

groep 7
groep 8
groep 5
groep 6

13.00 – 14.00 uur
14.00 – 15.00 uur

groep 4b met de helft van groep 3
groep 4a met de helft van groep 3
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3.2 ZWEMMEN
De groepen 5 en 6 (en kinderen uit groep 7/8 die nog geen zwemdiploma hebben) doen mee aan het
schoolzwemmen. De kinderen kunnen hun A, B of C diploma halen. Hierna volgen de
zwemvaardigheidsbewijzen.
Zij gaan met de bus naar zwembad ‘De Waterthor’ aan de Thorbeckelaan. De zwemlessen zijn gratis! Maar
voor het vervoer met de bus vraagt de gemeente een vergoeding.
Kinderen die al een zwemdiploma hebben, moeten een kopie van hun zwemdiploma inleveren bij de juf of
meester aan het begin van het schooljaar!
Rooster:
Woensdag

11.10 – 11.55 uur

(excl. busvervoer)

De leerlingen zijn rond 12.15 uur terug op school en mogen uiteraard direct naar huis! Let op met
broertjes/zusje die gehaald moeten worden.

3.3 MUZIEK
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 krijgen sinds 1 januari 2017 muziekles van een vakdocent.
Waarom muziek?





Muziekonderwijs stimuleert de creativiteit van kinderen.
Samen muziek maken leert kinderen rekening te houden met elkaar.
Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier. Maar dat is nog niet alles. Onderzoek toont aan dat
muziek maken een positief effect heeft op school prestaties.
Samen muziek maken leert kinderen ook rekening te houden met anderen en stimuleert de
ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden.

Rooster:
Maandag:

08.45 – 09.15 uur
09.15 – 09.45 uur
09.45 – 10.15 uur

groep 1
groep 1/2
groep 2

10.30 – 11.00 uur
11.00 – 11.30 uur
11.30 – 12.00 uur

groep 3a
groep 3b
groep 4

13.00 – 13.30 uur
13.30 – 14.00 uur
14.00 – 14.30 uur
14.30 – 15.00 uur

groep 5
groep 6
groep 7
groep 8

12

3.4 TECHNIEK
Sinds 1 januari 2017 krijgen alle kinderen van groep 4 t/m 8 techniekles
van een vakdocent.
Techniekonderwijs is meer dan een stroomkring bouwen of een bouwplaat
in elkaar zetten. Het leert kinderen vooral ontwerpen, onderzoeken en
ontdekken. Ze proberen dingen uit, stellen vragen, evalueren en gaan actief
aan de slag. Techniek sluit dus prachtig aan bij de nieuwsgierigheid,
creativiteit en het oplossend vermogen van kinderen. Techniek op de
basisschool is dan ook beter te omschrijven met de term ‘wetenschap en
techniek’. Een positieve houding ten aanzien van wetenschap en techniek
helpt kinderen hun vaardigheden en talenten te ontwikkelen.
De groepen 4 tot en met 8 hebben om de week techniekles.
Rooster:
Vrijdag

08.30 – 10.30 uur
10.45 – 12.00uur
13.00 – 15.00 uur

groep 5 of 6
groep 4a of 4b
groep 7 of 8
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4. ZIEK OF AFWEZIG, TE LAAT KOMEN, LEERPLICHT EN VERLOF
4.1 ZIEK OF AFWEZIG
Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet naar school kan komen, verwachten wij dat u dit
tussen 08.00 en 08.30 uur doorgeeft op school door middel van een telefoontje, een bericht via
MijnSchoolinfo of een SMS- of Whatsapp-berichtje (06 40 74 76 15).
Het is belangrijk dat u ons dit vóór schooltijd laat weten. Aan het begin van iedere schooldag neemt de
leerkracht namelijk de absenten op. Als een kind zonder bericht niet op school is, nemen wij zo spoedig
mogelijk contact op met de ouders. Verzuim zonder bericht of zonder geldige reden moet worden
doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Geeft u alstublieft dokters- en/of tandartsbezoeken ruim op tijd door!
Zorg dat de school over de juiste telefoonnummers beschikt, zodat we u altijd kunnen bereiken (in geval van
nood).

4.2 TE LAAT KOMEN, LEERPLICHT EN VERLOF
Te laat komen; 3-6-9-12 regel
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op tijd op school zijn en registreren
dagelijks welke kinderen te laat komen.
Als kinderen te laat komen, moet de leerkracht de les onderbreken. Dit is erg
storend. Bovendien kost het lestijd. U doet uw kind en de andere kinderen hiermee te kort. Als u met uw kind
later komt, is het de bedoeling dat uw kind snel en rustig de klas in gaat. Het is niet mogelijk om dan met de
juf of meester te praten.
De school hanteert de 3-6-9-12 regel.
3:
Na 3x te laat komen krijgen de ouders een waarschuwingsbrief van de directie.
6:
Na 6x te laat komen worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek door de directie.
9:
Na 9x te laat komen wordt dit gemeld aan de afdeling leerplicht. Ouders krijgen van leerplicht een
waarschuwingsbrief.
12:
Als de leerlingen wéér 3x te laat zijn worden ze uitgenodigd voor een gesprek door de leerplichtambtenaar. Afhankelijk van de omstandigheden en het overige verzuim volgt een waarschuwing of zelfs al
een proces-verbaal met een mogelijke boete.
We hopen echter dat het niet nodig is om van deze 3-6-9-12 regel gebruikt te moeten maken.
Bij voorkeur lossen we het samen op!
Leerplicht
Voor alle leerlingen vanaf de leeftijd van 5 jaar geldt de Leerplichtwet. In deze wet is voorzien dat leerlingen
in bepaalde gevallen kunnen worden vrijgesteld van de leerplicht. Voor maximaal 10 dagen per jaar beslist
de schooldirecteur. Verzoeken om langere vrijstelling worden altijd ter beoordeling aan de
leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag doorgezonden. Ouders doen een verzoek om vrijstelling
tijdig en schriftelijk . U kunt hiervoor een aanvraagformulier op school halen. Leerplicht Den Haag houdt een
ruime termijn van 8 weken tevoren aan. Een aanvraag voor een huwelijk is qua termijn natuurlijk iets anders
dan een aanvraag wegens ziekte, gewichtige omstandigheden of een begrafenis.
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U ontvangt het formulier retour met de eventuele toestemming of afwijzing. De schooldirectie is verplicht
verlof (of afwezigheid) zonder toestemming te melden bij de leerplichtambtenaar. De Haagse scholen,
waaronder onze school bestuurlijk valt, kent in kader van de leerplichtwet de volgende vrijstellingen en
richtlijnen:
Leeftijd
Leerplicht bestaat vanaf 5 jaar. Kinderen van 5 jaar mogen 5 uur per week worden vrijgesteld van
schoolbezoek (art. 41 WPO). Een beroep op deze vrijstelling moet door de ouders worden gemeld bij de
directeur. Het normale lespatroon dient door het verlof zo min mogelijk te worden verstoord. De leerling is
dus altijd een volledige ochtend of middag op school.
Verlof
Vakantie
Een verzoek om vakantie buiten de schoolvakanties kan in zeer bijzondere omstandigheden één keer per
jaar worden verleend voor maximaal 10 dagen. Het mag niet gaan om de eerste 2 weken van het schooljaar.
Het wettelijk criterium is echter dat de leerling door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders
niet binnen de schoolvakantie met hen / het gezin op vakantie kan. Dat betekent dat bijvoorbeeld een
verzoek om een extra dag voorafgaand of aansluitend aan een schoolvakantie zal worden afgewezen.
Er is slechts in uitzonderlijke gevallen sprake van een beroep waarbij niet in één van de schoolvakanties 2
weken vakantie kan worden opgenomen. Horeca of agrarische sector is denkbaar, maar het moet gaan om
onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen. Een verzoek voor 2 weken vakantie buiten de
schoolvakantie zal daarom in principe worden afgewezen.
Levensovertuiging
Uiterlijk 2 dagen voor de gebeurtenis kan aan de directeur door de ouders om vrijstelling worden gevraagd
voor een verplichting vanwege godsdienst of levensovertuiging. Voorbeelden zijn offerfeest, suikerfeest, en
Jom Kippoer.
Voor dergelijke feesten wordt op de feestdag zelf 1 dag verlof gegeven. Voor niet algemeen bekende
feestdagen wordt geen verlof gegeven. Dat geldt eveneens voor gebeurtenissen in verband met een
individuele levensovertuiging (“Wij vinden het belangrijk dat …”).
Gewichtige omstandigheden
Hierbij kunt u denken aan een bruiloft, begrafenis of verhuizing. Bij een (12,5, 40 en 50-jarig) huwelijk geldt
een beperking tot familie tot de tweede graad (ouders, broers/zussen, grootouders). Bij verhuizing wordt 1
dag toegekend.
De school kan u ten behoeve van verantwoording over de toepassing van de leerplichtwet en benodigde
dossiervorming om bewijzen vragen.
Ziekte
Bij ziekte van de leerling bestaat recht op vrijstelling.
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5. GEDRAG
5.1 VISIE OP GEDRAG
OBS Houtwijk wil samen met de kinderen, de ouders en de wijkpartners
werken aan een veilige omgeving. Doordat een kind dat zich veilig voelt,
groeit het zelfvertrouwen en kan het zich optimaal ontwikkelen. Onze
school staat voor iedereen open. Daardoor vormen wij een
ontmoetingsplaats voor alle levensbeschouwelijke en culturele
opvattingen. Wij vinden het belangrijk onze leerlingen
verdraagzaamheid en respect voor ieders opvattingen bij te brengen.
Daarbij leveren we als school een bijdrage om de kinderen op te leiden
tot een zelfstandig, evenwichtig lid van de samenleving.
Leren en opvoeden gaan op onze school hand in hand. Wij werken met
duidelijke afspraken en regels. Wij hechten waarde aan een school waar
orde en regelmaat heerst en waar iedereen zichzelf kan en durft te zijn.
Wij vinden dat de opvoeding van kinderen een taak van de ouders en van
de school is. Wij streven dan ook naar een prettige samenwerking in de
opvoeding van de kinderen.

5.2 WAARDEN
Binnen de OBS Houtwijk staan de volgende drie waarden centraal:
Respect
Wij hebben respect voor elkaar, voor onze omgeving en voor onszelf.
Verantwoordelijkheid
Wij accepteren wat gedaan kan en moet worden en doen dat zo goed mogelijk . Wij (de kinderen, ouders en
leerkrachten) zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag en voor de afspraken die wij samen maken.
Veiligheid
Wij maken hier onderscheid in fysieke en emotionele veiligheid. Door elkaars grenzen te accepteren en door
ons te houden aan de gestelde regels en afspraken behouden wij een veilig klimaat in en rondom de school.

5.3 GEWENST GEDRAG
OBS Houtwijk wil het sturen van gedrag op een positieve manier benaderen. Dat wil zeggen dat OBS
Houtwijk zoveel mogelijk het gewenste gedrag wil stimuleren en belonen en niet de focus wil leggen op het
bestrijden van ongewenst gedrag. Juist door ons te richten op het positieve gedrag maken wij de kinderen
duidelijk wat er van hen verwacht wordt.
Maar; bij wangedrag van leerlingen wordt altijd contact opgenomen met de ouders/verzorgers.
Wat doen wij om gewenst gedrag te stimuleren?
De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL)
Dit is een leerlingvolgsysteem voor sociale competenties. Jaarlijks wordt er twee keer door de leerlingen (gr.
6 t/m 8) zelf en de leerkracht een lijst met vragen ingevuld. De kinderen reflecteren op zichzelf en worden
door de leerkracht geobserveerd op hun sociale competenties. Vervolgens ontstaat er een overzicht met
sterke en zwakke kanten van een kind en van de groep. De leerkracht gebruikt dit om eventueel extra
ondersteuning te bieden.
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Sociaal emotionele methoden
Onze school maakt gebruik van de sociaal emotionele methode
Kwink en het bijbehorende Goed gedrag – voor een veilige
school.
Kwink
Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid,
voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de
laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld
pesten op school) en de kracht van een veilige groep.
Daarom Kwink!
•Voorkomt verstorend gedrag en pesten
•Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
•Verhoogt de leeropbrengsten
•Sluit aan bij passend onderwijs
•Werkt handelingsgericht
•Heeft als basis het DIM-model
•Is leuk!

Goed gedrag – voor een veilige school
Deze lessen:
 versterken een sociaal veilig schoolklimaat
 geven duidelijkheid over gedragsverwachtingen
 zijn basis voor een schoolbrede gedragspaanpak
 hebben de waarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid als basis
 stimuleren een positieve manier van omgaan met gedragsverwachtingen
 kweken begrip bij leerlingen voor het nut van gedragsregels
 bieden scholen een concreet stappenplan bij ongewenst gedrag
 geven inzicht in de consequenties voor leerlingen van ongewenst gedrag.
Kwink en burgerschap
Kwink is een methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). SEL is het ontwikkelingsproces waarmee
fundamentele levensvaardigheden (SEL-competenties) worden verworven, zodat we onszelf, onze
vriendschappen en ons werk effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven. Die omschrijving sluit dus
nauw aan bij wat burgerschapsvorming beoogt.
Burgerschap brengt jonge burgers de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve
rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht
te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Ook in het rapport Onderwijs 2032 is burgerschap
een belangrijke pijler met de vraag ‘Hoe kan de school de leerling helpen om zich te ontwikkelen tot een
actieve, verantwoordelijke en sociale burger?’ Hoe doe je dat als school?
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Bij burgerschapsvorming staan drie domeinen centraal:
 Democratie: kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; democratisch
handelen en de maatschappelijke basiswaarden.
 Participatie: kennis over de basiswaarden, mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en houdingen
die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen.
 Identiteit: verkennen van de eigen identiteit en die van anderen: voor welke (levensbeschouwelijke)
waarden sta ik en hoe maak ik die waar?
Het goede voorbeeld geven
Het voorbeeldgedrag van ouders en leerkrachten is van groot belang.
Regelmatig worden er door het team individuele en groepsgerichte complimenten gegeven. Zo wordt het
voor de kinderen duidelijk welk gedrag gewenst is.
(Kring)gesprekken
In de klas wordt dagelijks aandacht besteed aan wat er in de klas speelt op sociaal en/of emotioneel vlak.
Er wordt de tijd genomen dergelijke zaken bespreekbaar te maken.

5.4 PESTEN
Pesten is helaas een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij
voorkomt. Pesten komt op iedere school voor, dus ook bij ons. Het is een
probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen
blijven aanpakken. Wij ervaren pesten als ongewenst gedrag en
accepteren dit dan ook niet. Wij willen pestgedrag zoveel mogelijk
voorkomen.
De aanpak van pesten is geïntegreerd in ons gedragsprotocol, maar er
is ook een apart anti-pestprotocol aanwezig. In deze protocollen staat
beschreven welke belangrijke stappen wij ondernemen wanneer er
sprake is van pestgedrag. Hierin zal ook aandacht zijn voor het gebruik van
social-media. Wij zien dit als een gezamenlijk probleem van alle direct betrokken
partijen: leerlingen, leerkrachten en de ouders.
Protocollen alleen, zijn niet voldoende om een eind te maken aan pest- en gedragsproblemen.
Het is belangrijk om het onderwerp regelmatig in de groep aan de orde te laten komen, zodat het preventief
kan werken. Leerkrachten en directie nemen (in samenwerking met andere scholen) ook deel aan
bijeenkomsten om te praten over dit onderwerp.
Onze methode voor sociaal emotioneel leren, Kwink, zet de kracht van de groep in tegen pesten. Een sterke,
sociaal veilige groep voorkomt pesten. In zo’n groep spreken kinderen elkaar op een positieve manier aan op
hun gedrag. Kwink leert kinderen hoe dat moet, met een structureel, goed doordacht programma dat
meetbaar is in de SCOL en daarmee al aan een belangrijke eis van de Inspectie van het Onderwijs voldoet.
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5.5 LEERLINGENRAAD
Onze school beschikt over een leerlingenraad.
Bij aanvang van het schooljaar wordt een leerlingenraad
gekozen door en uit de groepen 5 t/m 8, aangevuld met
enkele teamleden. Deze leerlingenraad komt maandelijks
bijeen om mee te denken over veranderingen en
verbeteringen aan zowel het leer– als
activiteitenprogramma. Ook pesten staat maandelijks op de
agenda. De kinderen van de leerlingenraad kunnen
gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directeur,
team, OR en MR. Van elke bijeenkomst wordt een verslag
gemaakt, dat wordt verspreid onder alle geledingen van de school.
In school hangen twee ideeënboxen. Hierin kunnen kinderen en ouders (eventueel anoniem) melding maken
van bijv. pestgedrag, maar er kunnen ook goede ideeën en suggesties aangeleverd worden.

5.6 MAANDREGELS EN POSTERS
Als onderdeel van het gedragsprotocol worden aan het begin van elk schooljaar de zogenaamde
maandregels klassikaal besproken. Vervolgens staat elke maand één regel centraal.
Onze maandregels:
 We behandelen anderen zoals we zelf ook behandeld willen worden.
 We zijn rustig in school.
 We zijn zorgzaam voor elkaar, voor elkaars spullen en voor onze omgeving.
 We spreken Nederlands in school.
 We zorgen goed voor alle materialen en gebruiken ze waarvoor ze bedoeld zijn.
 We zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag.
 We werken en spelen samen.
 We houden rekening met elkaars gevoelens.
 We zijn op school om te leren en plezier te hebben.
In alle gebruiksruimtes hangen posters waarop te zien is, wat er hier
van alle gebruikers verwacht wordt.

5.7 AANSPREEKPUNT IN HET KADER VAN PESTEN
Ouders en leerlingen die te maken krijgen met pesten en die om wat voor reden dan ook hiervoor niet
terecht kunnen bij de leerkracht, moeten met hun verhaal terechtkunnen bij een medewerker van school,
zodat het pestprobleem aangepakt wordt en de leerling weer veilig naar school kan.
Per augustus 2015 zijn de onderwijswetten (po en vo) gewijzigd. Met de Wet Veiligheid op school hebben
scholen een inspanningsverplichting actief veiligheidsbeleid te voeren en het effect hiervan periodiek te
meten. De school is daarnaast wettelijk verplicht om de volgende taken bij ten minste één persoon te
beleggen:
1. het fungeren als vast aanspreekpunt in het kader van pesten; juf Christa Bekking
2. het coördineren van anti-pestbeleid; juf Karen Weijermans
Vertrouwenspersoon leerlingen:
Vertrouwenspersoon ouders:

juf Christa Bekking
juf Kelly Gardien
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Taken ‘aanspreekpunt pesten’
Het in kaart brengen van de situatie:








Opvangen van de leerling (of diens ouder) die te maken heeft met pestgedrag
Luisteren naar de melding
Het probleem in kaart brengen
Vragen wat de leerling en/of ouder al gedaan heeft om de situatie te veranderen en/of te verbeteren
Vragen hoe de gewenste situatie er uitziet
In kaart brengen hoe de gewenste situatie bereikt kan worden
Duidelijk maken wat de rol van het ‘aanspreekpunt’ is

Taken coördinator anti-pestbeleid
 Ontwikkelen van afspraken en regels, uitdragen van kernwaarden van de school en up to date houden
van het anti-pestprotocol
 Zicht hebben op de beleving van veiligheid, incidenten en mogelijke risico’s
 Zorgen voor een pedagogische benadering van leerlingen
 Preventieve activiteiten en programma’s gericht op leerlingen, ouders en personeel
 Naast algemene beleidsadviezen over preventieve mogelijkheden, ook specifiek adviseren n.a.v. een
specifieke pestklacht, vaak voorkomend gedrag dat voor veel onrust zorg in een groep (bijv.
meidenvenijn), niet naleven van het anti-pestprotocol, actuele ontwikkelingen rondom pesten
 Signaleren en effectief handelen bij signalen, grensoverschrijdend gedrag en incidenten
In het gedrags-/schoolveiligheidsplan verzamelt de school een aantal documenten, zoals omgangsregels
voor leerlingen en personeel, ontruimingsplan, risico-inventarisatie en evaluatie (Arbo), protocol
verzuimregistratie, protocol internet en e-mail gebruik, anti-pestprotocol, klachtenregeling van de
stichting DHS en het handboek Arbo.
Dit gedrags-/schoolveiligheidsplan is op school ter inzage.
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6. VERWIJDERING, ONTZEGGING SCHOOLGEBOUW EN/OF –PLEIN, SCHORSING
Het kan noodzakelijk zijn over te gaan tot schorsing of zelfs verwijdering van een leerling. Het besluit tot
schorsing of verwijdering wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan de leerling en ouders kenbaar
gemaakt. Het bevoegd gezag vervult hierin een belangrijke rol. Het protocol schorsing leerlingen Haags
Openbaar Primair Onderwijs ligt ter inzage in de directiekamer.
Ouders, wiens gedrag de veiligheid van het personeel, de kinderen of die van andere ouders in gevaar
brengen of die door hun gedrag de normale gang van zaken op school schaden, wordt in eerste instantie in
overleg met het bestuur de toegang tot het schoolgebouw en het schoolplein (tijdelijk) ontzegd. Vervolgens
kan worden overgegaan tot het uitschrijven van alle kinderen uit het desbetreffende gezin.

7. KLACHTEN
Het kan zijn dat u een klacht heeft over de school.
Wij stellen het op prijs als u in dat geval uw ongenoegen bespreekt met degene(n) die er direct bij betrokken
is/zijn.
Als er naar uw mening niet afdoende op uw klacht wordt gereageerd, dan kunt u de directeur van de school
hierover aanspreken. Iedereen op school zal zijn best doen om klachten zo snel en zo goed mogelijk af te
handelen.
Als het niet lukt op schoolniveau tot een oplossing te komen, kunt u zich richten tot de vertrouwenspersoon
van het bestuur of naar de Landelijke Klachtencommissie. Een exemplaar van de klachtenregeling, die door
de stichting “De Haagse Scholen” is vastgesteld, kunt u desgewenst bij de directie inzien.
De vertrouwenspersonen bij De Haagse Scholen zijn:
 mevrouw M. Ferber (marion.ferber@ziggo.nl , 06 46 61 18 33)
 de heer A. van der Zalm (info@albertvanderzalm.nl , 06 51 99 36 18)
Het bestuur van Stichting De Haagse Scholen is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen.
Het adres van de Stichting Onderwijsgeschillen is: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht,
telefoon: 030 280 95 90.

8. GEZONDHEID EN GEZONDE VOEDING
Een speerpunt van onze school is gezondheid en gezonde voeding.
Eind schooljaar 2017-2018 hebben we het themacertificaat Voeding van De
Gezonde School behaald: www.gezondeschool.nl
Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op
peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel. Wij
besteden niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de lessen, maar ook
in de praktijk. Dat betekent dat wij ernaar streven dat leerlingen op school
vooral fruit, groente en brood eten. Snoep en frisdrank zien wij liever niet op
school.
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Toezicht op beleid
Bij niet toegestaan eten of drinken gaan we in gesprek met ouders. Niet toegestane traktaties worden wel
uitgedeeld, maar niet op school opgegeten. Ze gaan in de tas mee naar huis. De ouders ontvangen een
standaardbriefje voor traktaties.
Dit betekent dat de eetmomenten er zo uitzien:

8.1 OCHTENDPAUZE
Bij het tienuurtje zien we als drinken graag water (of schoolmelk) en ‘iets gezonds’, zoals een boterham.
Geen: croissants, koeken, snoep of chocoladerepen. Meer water drinken en fruit en groente eten draagt bij
aan een gezonde ontwikkeling.
Geschikt voor de kleine pauze vinden wij bijvoorbeeld:
- Fruit (appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn).
- Groente (worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes, radijs).
- Volkoren of bruine boterham, volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol. Kijk voor geschikt
beleg bij ‘Lunch’.

8.2 LUNCH
Bij de lunch streven wij ernaar dat de kinderen boterhammen meenemen en wat fruit en groente als toetje.
De gezondste keuze is een volkoren boterham, besmeerd met halvarine en mager beleg. Als drinken
adviseren we water of halfvolle en magere zuivelproducten. Meer informatie over een gezond lunchpakket
vindt u op de site van het Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl).

Geschikt voor de lunch vinden wij bijvoorbeeld:
- Volkorenbrood of bruinbrood, besmeerd met zachte halvarine of margarine uit een kuipje.
Eventueel als variatie: volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol.
o Geschikt beleg voor in het trommeltje is beleg dat niet te veel verzadigd vet en zout bevat, zoals:
30+ kaas, 20+ of 30+ smeerkaas met minder zout, ei, hüttenkäse en light zuivelspread.
o Notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd zout of suiker.
- Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei. Lekker als beleg
en voor erbij.

8.3 TRAKTATIES
Wij zetten leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een
feestelijk moment bij met een traktatie. Op www.gezondtrakteren.nl
staan allerlei voorbeelden van traktaties die niet te groot zijn. Denkt u
ook hierbij aan de gezondheid van de leerkrachten?
In school komen posters te hangen waarop voorbeelden van gezonde
traktaties te zien zijn (incl. instructies hoe ze te maken). Daag uzelf
uit en zorg dat úw traktatie met foto en al op onze posters terecht
komt!!!
Geschikt voor traktaties vinden wij bijvoorbeeld:
- Groente en fruit in een leuk jasje.
- Kleine porties van producten die niet te veel calorieën bevatten, zoals een rozijndoosje, een
handje naturel popcorn, soepstengel, klein koekje of een minirolletje of zakje met kleine
(suikervrije) snoepjes of dropjes.
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Een cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes of bellenblaas.

8.4 ANDERE EETMOMENTEN
Ook bij uitjes, sportdagen en andere activiteiten willen we leerlingen mee geven dat lekker, gezellig en
gezond prima samengaan. Wij hebben daarom ook bij dit soort dagen het streven dat kinderen geen
snoep en frisdrank mee nemen. Natuurlijk zorgt de school wel eens voor een ijsje of iets lekkers. Als we
het hele jaar gezond kiezen, is af en toe samen genieten van een extra snoepmoment geen probleem.

8.5 DRINKEN
Het meenemen van koolzuurhoudende drankjes is niet toegestaan (dit geldt zeker voor energy
drankjes). In elke klas is een hygiënische watertap (kraan) aanwezig waar kinderen gedurende dag
water mogen tappen.
Geschikt voor drinken vinden wij bijvoorbeeld:
- Kraanwater.
- Thee zonder suiker.
- Halfvolle melk, karnemelk of yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers.

8.6 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Alle jeugdigen in Den Haag moeten kunnen opgroeien in een gezonde en veilige omgeving. Daarvoor is de
gemeente Den Haag verantwoordelijk (Jeugdwet). Alle jeugdigen tot 18 jaar die hulp nodig hebben moeten
deze ook kunnen krijgen. De gemeente heeft het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) ingericht om ervoor te zorgen
dat kinderen en ouders de juiste hulp krijgen dichtbij huis.
De verantwoordelijkheid voor de zorg van een kind ligt in eerste instantie bij het gezin. Wat je zelf kunt
doen, of met hulp uit je directe omgeving, staat altijd centraal.
Onder het dak van het CJG werken verschillende organisaties samen. Ouders kunnen bij het CJG terecht voor
lichte ondersteuning of met opgroei- en opvoedvragen in samenwerking met een Gezinscoach. Ook als je
hulp nodig hebt bij psychische problemen en stoornissen bij je kind. De gemeenten financiert namelijk ook
de GGZ-hulp aan jeugdigen tot 18 jaar.
Jennifer Overgaauw is als gezinscoach gekoppeld aan onze school. Samen met onze schoolmaatschappelijk
werker Birgit Steenaert, geeft zij ons advies over de mogelijkheden binnen Jeugdhulpverlening. Zij kan, met
toestemming van ouders, aansluiten bij een gesprek of overleg. Wilt u hulp via het CJG zelf inzetten? Dat kan
natuurlijk ook. Bel dan naar 0800 285 40 70 (gratis, ma-vr: 8.30-17.00u).
De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar
oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de
thuissituatie. Bij vragen zoals bijvoorbeeld:
“Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel? Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind? Is er
misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind? Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht
nodig hebben? Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?“
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider of met de leerkracht van
uw kind. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor
geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind.
Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.
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9. SCHOOLKOSTEN
9.1 VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
De (vrijwillige) ouderbijdrage komt compleet ten goede aan uw kind. Het geld wordt gebruikt voor
festiviteiten voor de leerlingen (Sint, Kerst, Pasen) en andere activiteiten (sportdagen, museumbezoek).
We kunnen u niet verplichten tot het betalen van de ouderbijdrage, maar we vragen u met klem om
deze bijdrage te voldoen, zodat we de genoemde activiteiten kunnen blijven organiseren.

9.2 AANVULLENDE KOSTEN
Voor de schoolreis en het Bewaarde Land vragen wij een aanvullend bedrag (€ 25).
Schoolzwemmen is gratis. Dit wordt gefinancierd door de gemeente Den Haag. De leerlingen worden
naar en van het zwembad gebracht met een bus. De kosten voor het busvervoer worden wél in
rekening gebracht.

9.3 OVERZICHT SCHOOLKOSTEN
Schoolreis - groep 1/2 t/m 4 en 6 t/m 8 - € 25,00 per kind
Het Bewaarde land - groep 5 - € 25,00 (3 dagen i.p.v. schoolreis)
Afsluitende activiteiten groep 8 - kosten afhankelijk van de duur en de locatie
Vervoer zwemmen - € 22,50 (€11,25 vanaf 2e kind)
Overblijf - € 1,50 per keer achteraf te betalen via een factuur (automatische incasso) via
www.overblijvenmetedith.nl

9.4 BANKREKENINGNUMMER
Alle kosten (behalve voor de overblijf) kunnen overgemaakt worden op:
ING rekening: NL81 INGB 00 07 23 40 83 t.n.v. DHS Houtwijk
Vermeld om welke kosten het gaat en voor wie u betaalt.
U kunt uiteraard ook cash betalen bij de leerkracht of bij de directie en tegenwoordig kunt u pinnen in de
kamer van de directie!
De kosten voor de overblijf gaan via het digitale programma 'Overblijven met Edith’.

9.5 OOIEVAARSPAS
Bij het Ooievaarsfonds van de gemeente Den Haag kunt u een tegemoetkoming in de schoolkosten
aanvragen.
Een Ooievaarspas aanvragen kan online http://www.ooievaarspas.nl
Indien kinderen in het bezit zijn van een Ooievaarspas, dan wordt er door de school aan de ouders van
deze leerlingen geen ouderbijdrage en geen schoolreisgeld gevraagd.
De Ooievaarspas moet elk schooljaar aan het begin van het jaar gescand worden. U moet er zelf voor
zorgen dat u uw Ooievaarspas jaarlijks verlengt.

24

9.6 STICHTING LEERGELD
Zonder fiets moet je betalen voor de tram of bus, zonder computer kun je geen huiswerk maken en
zonder tenue kan je niet meedoen op de sportclub. In steeds meer gezinnen wordt het onmogelijk om
kinderen mee te laten doen met sport of muziekles.
Kosten die de school met zich meebrengt, zoals een computer of een fiets, zijn voor veel ouders niet
meer op te brengen. Stichting Leergeld Den Haag geeft noodzakelijke voorzieningen aan kinderen van
ouders met een krappe beurs. Stichting Leergeld Den Haag is een stichting die zich, in samenwerking
met de Gemeente Den Haag, lokale fondsen, het bedrijfsleven en particulieren, richt op kinderen van 4
tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Door verstrekkingen in natura (computers, fietsen,
sportkleding, muziekinstrumenten) wordt ervoor gezorgd dat ook deze kinderen kunnen meedoen op
school of in het verenigingsleven.
Meer informatie over stichting Leergeld is terug te vinden op hun website: www.leergelddenhaag.nl

10. OVERIGE REGELS EN AFSPRAKEN
FIETSEN
De kinderen mogen op de fiets naar school. De fietsen worden op het schoolplein
in de daarvoor bestemde rekken geplaatst. Fietsen op het schoolplein is niet
toegestaan (tenzij er praktische verkeerslessen zijn).

HONDEN
Sommige kinderen zijn allergisch voor honden en andere kinderen zijn bang voor
honden. Wij verzoeken u dringend bij voorkeur géén honden mee naar school te
nemen en zeker niet bij de ingang vast te zetten, los te laten lopen of mee naar
binnen te nemen.

SPEELGOED EN ZOEKGERAAKTE SPULLEN
Soms neemt een kind van huis speelgoed mee naar school. Een leerkracht heeft daar niet altijd zicht op en
het kan gebeuren dat er iets stuk gaat. Hiervoor kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen. Wij raden u
daarom aan er op te letten dat er in de jaszak of broekzak van uw kind geen spullen mee naar school gaan die
waardevol zijn of waar hij of zij aan gehecht is. Overal waar veel mensen en kinderen aanwezig zijn raken op
onbegrijpelijke wijze dingen weg. Voor zoek-geraakte spullen en voor goederen die aan de leerkracht in
bewaring zijn gegeven aanvaarden we geen verantwoordelijkheid. Schrijf zoveel mogelijk de naam van uw
kind op zijn of haar jas en tas, dan is het makkelijker om gevonden voorwerpen terug te geven.

MOBIELE TELEFOONS
Leerlingen die met een mobiele telefoon naar school komen, zijn verplicht deze bij aanvang van de lessen af
te geven aan de leerkracht. Hij of zij bewaart de telefoon op een veilige plaats. Als de school uitgaat krijgt de
leerling zijn of haar mobiele telefoon mee naar huis. Tijdens de overblijf blijft de telefoon dus bij de
leerkracht.
Bij oneigenlijk gebruik van de telefoon wordt deze ingenomen door de leerkracht en voor een week in de
kluis opgeborgen.
De school aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor telefoons die op school beschadigd zijn of kwijt geraakt
zijn. Tijdens de schooltijden, dus ook tijdens de overblijf, staan mobiele telefoons “uit”!
25

LANGER BLIJVEN
Leerlingen kunnen door de leerkracht of directie
gevraagd worden even na 15.00 uur te blijven. Dit kan nodig zijn om een iets even rustig samen te bespreken
en/of op te lossen, zonder dat daar direct andere kinderen bij zijn. Indien dit langer dan 10 minuten duurt,
zullen wij de ouders hierover (telefonisch) informeren. Wij rekenen erop dat u het belang hiervan inziet, de
beoordeling van de leerkracht respecteert en een eventuele uitloop na schooltijd in uw planning meeneemt.

BESMETTELIJKE AANDOENINGEN
Wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft, meld dit dan alstublieft direct aan
de school. Wij kunnen indien nodig maatregelen nemen en andere ouders
informeren. In een aantal gevallen mag uw kind wegens besmettingsgevaar de
school niet bezoeken. Wij handelen in gevallen van ziekte volgens het protocol van
de GGD. De taak van de GGD is het bestrijden van infectieziekten. Wij schakelen de
GGD in bij vragen over ziektes. Ook is de school verplicht een aantal besmettelijke
aandoeningen te melden bij de GGD.

ARBO/VEILIGHEID
Kinderen moeten veilig kunnen leren en spelen en de kans op een ongeluk moet zo klein mogelijk zijn. De
school is wettelijk verplicht om ongelukken en bijna-ongelukken te registreren, zodat de werkelijke
veiligheidssituatie op school bekend is. Ook zijn scholen verplicht eens in de vier jaar een risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren en een bijbehorend plan van aanpak op te stellen (uitgevoerd
in 2016). Brandveiligheid is hier een onderdeel van. Het is ons beleid dat al de leerkrachten zijn opgeleid tot
BHV-er, incl. EHBO en volgen de verplichte herhalingscursus hiervoor. Ieder jaar wordt samen met de andere
gebruikers van het pand, een ontruiming geoefend. Deze oefening wordt geëvalueerd en het plan wordt
vervolgens aangescherpt. Verder hebben we bepaalde schoolregels opgesteld, die er voor zorgen dat het
veilig blijft op school.
De school heeft een schoolveiligheidsplan, bestaande uit een aantal documenten, zoals omgangsregels voor
leerlingen en personeel, ontruimingsplan, risico-inventarisatie en evaluatie (Arbo), protocol
verzuimregistratie, protocol internet en e-mail gebruik, anti-pestprotocol, klachtenregeling van de Stichting
De Haagse Scholen en het handboek Arbo. Dit school-veiligheidsplan is op school ter inzage.

LUIZENZAKKEN EN LUIZENCONTROLE
Elke leerling heeft een eigen een luizenzak. Het is de bedoeling dat jassen, sjaals,
handschoenen ed. in de zak zitten gedurende de dag. Op de zak staat de naam van
het kind. Op deze manier raken er ook minder snel dingen kwijt en de kans dat
luizen zich verspreiden wordt verkleind. Verder verwachten we dat de kinderen
thuis regelmatig gecontroleerd worden op hoofdluis.
Als u neten en/of luizen signaleert, meld dit dan alstublieft bij de leerkracht of de directie. Als er op school
luizen geconstateerd worden, wordt er gevraagd of u uw kind komt ophalen om te behandelen. Mocht u niet
in de gelegenheid zijn uw kind te halen en te behandelen, behandelen we (alleen met uw toestemming) uw
kind op school (met een elektrische luizenkam en/of met shampoo). Als er op school neten geconstateerd
worden, wordt er gevraagd of u uw kind thuis wilt behandelen. Na een behandeling kan uw kind gewoon
weer naar school. Na elke vakantieperiode worden alle groepen gecontroleerd op neten en/of luizen door
vaste luizenouders per groep.
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HUISWERK
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen oefenwerk mee. Vanaf groep 4 begint het
huiswerk. Doel van het huiswerk is het oefenen van op school geleerde zaken.
In de hogere groepen is het huiswerk ter voorbereiding op het maken van
huiswerk in het vervolgonderwijs.
Naast spreekbeurten en boekbesprekingen wordt er ook aandacht besteed
aan het maken van werkstukken. We streven naar een stijgende lijn in de
hoeveelheid huiswerk en houden rekening met de niveauverschillen tussen
kinderen. In overleg krijgen kinderen extra huiswerk. U kunt als ouder uw
kind helpen door hem/haar aan te moedigen het huiswerk tijdig en netjes te
maken en te leren. In alle groepen geldt dat het huiswerk op donderdag mee
naar huis gaat. De week erna, ook op donderdag, wordt het huiswerk weer
ingeleverd of wordt de toets afgenomen.

GODSDIENSTONDERWIJS = VORMINGSONDERWIJS
Onze school is een openbare school. Wij besteden in ons
lesaanbod aandacht aan geestelijke stromingen. De
kinderen maken kennis met de vijf grootste wereldreligies:
het Christendom, het Jodendom, de Islam, het Boeddhisme en het Hindoeïsme. Ze leren wat de
achtergronden zijn van de bekendste feestdagen van de verschillende religies. In de gesprekken komen
belangrijke onderwerpen zoals vriendschap, ruzie, afscheid en omgaan met elkaar aan de orde.
Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool vormingsonderwijs wordt gegeven als ouders
daarom vragen. Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij
deze lessen aanvragen bij de organisaties die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt.
Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Elk jaar wordt
er onder ouders geïnventariseerd of er belangstelling is voor lessen vormingsonderwijs. Afgelopen jaren was
er onvoldoende belangstelling voor deze lessen en hebben er geen lessen plaatsgevonden.

SVIB
Op school wordt, indien wenselijk, gewerkt met School Video Interactie Begeleiding. Om de leerkracht te
kunnen adviseren over de begeleiding van een leerling of de omgang met de groep, worden er soms videoopnames in de klas gemaakt. De beelden worden achteraf bekeken door de leerkracht en een begeleider. De
videobeelden worden uitsluitend binnen de school gebruikt voor onderwijsdoelen en worden daarna gewist.
Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het filmen van uw kind, dan kunt u hiervan melding maken. Uw
kind wordt dan uit de klas gehaald als er gefilmd wordt.

VERZEKERING
Tijdens excursies en activiteiten die onder schooltijd worden ondernomen zijn alle leerlingen verzekerd.
Deze ongevallenverzekering wordt door de school betaald. Voor alle duidelijkheid wijzen wij u erop dat uw
kind onderweg van huis naar school en van school naar huis niet bij ons is verzekerd.

SCHOOLFOTOGRAAF
Eenmaal per jaar komt de fotograaf bij ons op bezoek (zie kalender). Er worden zowel individuele als
groepsfoto’s gemaakt. Op verzoek kunnen broertjes en zusjes samen op een foto.
Kosten van de schoolfoto zijn voor eigen rekening.
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SCHOOLMELK
De kinderen kunnen ‘s ochtends in de kleine pauze schoolmelk drinken. Formulieren
waarmee u een abonnement voor uw kind kunt aanvragen zijn op school verkrijgbaar.
Ook kunt u via internet een abonnement afsluiten. Achterin dit boekje vindt u het
adres, telefoonnummer en internetadres van Campina.

AANSPRAKELIJKHEID
Het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse
uren gebeurt. Het schoolbestuur heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een
verwijtbare fout van de school of van degenen die namens de school optreden.
Het schoolbestuur is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Ouders van
kinderen jonger dan 14 jaar zijn primair zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van hun kind. Het is
dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
Het schoolbestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, kwijtraken of beschadigen van privéeigendommen.
Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid, bijv. als
tijdens de gymles een bril stuk gaat doordat er een bal tegenaan komt. Er is dan sprake van een ongelukkige
samenloop van omstandigheden. Die schade valt onder geen enkele aansprakelijkheidsverzekering en wordt
(helaas) niet vergoed.

BIJZONDERHEDEN IN HET GEZIN
Wij stellen het op prijs als u ons van veranderingen in het gezin of de familie op hoogte houdt. Het is niet
prettig om melding te maken van ontslag, echtscheiding, langdurige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden
van een familielid, maar als een leerkracht dit weet kan hij of zij met begrip op uw kind reageren. Ook vinden
wij het leuk om te horen dat er gezinsuitbreiding is of dat er getrouwd wordt.

BEZOEK MUSEA
Regelmatig bezoeken wij met onze leerlingen culturele instellingen en/of musea (zoals Het Museon, het
Gemeentemuseum en het Haags Historisch Museum). Wanneer uw kind daar naar toe gaat, krijgt u daarvan
bericht en kan een bijdrage gevraagd worden van ongeveer € 2,00 per persoon voor het vervoer per bus
en/of openbaar vervoer of er kan gevraagd worden een eigen OV-chipkaart mee te nemen.

FOTO’S EN FILM
Op onze school wordt gebruik gemaakt van beeld en filmmateriaal om te laten zien hoe leuk het onderwijs is.
De Haagse Scholen heeft voor het gebruik van beeld- en filmmateriaal in de openbare ruimte een richtlijn
opgesteld die ook door onze school wordt gehanteerd.
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor de kinderen
of u schade kunnen ondervinden. Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te
vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind. Dit doen wij aan het begin van het schooljaar
tijdens het startgesprek d.m.v. een handtekening.
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens activiteiten. De school heeft daar geen invloed
op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van
beeldmateriaal op internet.
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PRIVACY, WIJ GAAN VOOR VEILIG EN VERTROUWD
Privacy, wij gaan voor veilig en vertrouwd.
U kunt er vanuit gaan dat wij op school zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van kinderen, ouders en
medewerkers. De Haagse Scholen, waar wij deel van uitmaken, heeft privacy beleid geformuleerd met als
kernpunten:
• We zijn transparant en communiceren actief naar alle betrokkenen, ouders, leerlingen, medewerkers en
leveranciers en dienstverleners, over de wijze waarop met gegevens en informatie wordt omgegaan;
• We zorgen voor een adequate technische beveiliging van gegevens en informatie;
• We werken uitsluitend met erkende instrumenten op het gebied van beveiliging en afspraken;
• We werken uitsluitend met gegevens en informatie die noodzakelijk zijn om het vooraf bepaalde doel te
realiseren (gegevensminimalisatie).
Om alle rechten en plichten t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, maar vooral omdat
we bij De Haagse Scholen privacy erg belangrijk vinden, is er een privacy reglement. Daarnaast zijn
informatieve folders voor ouders en medewerkers opgesteld. Deze folders, alsmede het privacy reglement
van De Haagse Scholen kunt u op school opvragen.
Onze school maakt gebruik van online onderwijskundige applicaties. In deze applicaties worden
persoonsgegevens verwerkt. De Haagse Scholen sluit met alle leveranciers een bewerkersovereenkomst
waarin rechten en plichten van de school (verantwoordelijke) en leverancier (bewerker) zijn geregeld. De
Haagse Scholen maakt hierbij gebruik van de bewerkersovereenkomst van de POraad, welke deel uitmaakt
van het POraad privacy convenant. Deze bewerkersovereenkomsten worden door De Haagse Scholen
centraal afgesloten.
Alhoewel wij met de meest mogelijke zorgvuldigheid omgaan met persoonsgegevens kan het voorkomen dat
er gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terecht komen. Bij De Haagse Scholen is daarom
(conform de wetgeving) een meldpunt datalekken ingericht. Vanuit dit meldpunt wordt de afhandeling van
elk (mogelijk) datalek gecoördineerd.

HOOFDBEDEKKING
Tijdens de les wordt een pet, capuchon o.i.d afgezet. Wat betreft het gebruik van hoofddoeken wordt
verwezen naar het protocol van Stichting De Haagse Scholen.

ROKEN
Roken in het schoolgebouw en op het schoolplein is NIET toegestaan. Als er buiten het
hek gerookt wordt, vragen we u voldoende ruimte vrij te houden voor ouders en
leerlingen die door het hek moeten, zodat zij niet door de rook naar binnen hoeven.

VERBODEN VOORWERPEN
Het is niet toegestaan om zakmessen, aanstekers/lucifers, vuurwerk e.d. mee te nemen naar school. Deze
voorwerpen worden in beslag genomen en vernietigd. Er wordt contact opgenomen met de ouder. Eventueel
wordt er aangifte bij de politie gedaan.
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11. ADRESSEN
Openbare basisschool Houtwijk
Mari Andriessenstraat 42
2552 KN Den Haag
070 218 13 75 / 06 40 74 76 15
info@obshoutwijk.nl
www.obshoutwijk.nl

Schoolmaatschappelijk werker (Xtraplus)
Birgit Steenaert – Ter Maten
Tel: 06 13 59 59 65
Mail: b.steenaert-termaten@smw-basisschool.nl
Peuterspeelzaal Houtwijk
Mari Andriessenstraat 42
2552 KN Den Haag
06 06 38 28 63 00
houtwijk@jongelerendenhaag.nl

Leerlingen ziekmelden
Tussen 8:00 uur en 8:30 uur
070 218 13 75 / 06 40 74 76 15
info@obshoutwijk.nl of via MSI

Buitenschoolse Opvang “Helen Parkhurst”
(Triodus)
Mari Andriessenerf 15
2552 KL Den Haag
Telefoon: 06 - 12 09 34 41
www.triodus.nl
Informatie plaatsing: 070 312 00 10
Email: klantcontact@triodus.nl

Vertrouwenspersoon leerlingen en
aanspreekpunt pesten
Mevr. Christa Bekking
Telefoon: 070 218 13 75
Email: c.bekking@obshoutwijk.nl
Vertrouwenspersoon ouders
Mevr. Kelly Gardien
Telefoon: 070 218 13 75
k.gardien@obshoutwijk.nl

Buitenschoolse Opvang Tios
Toon Dupuistraat 10a
2552 SB Den Haag
Telefoon: 070- 391 15 12
Email: contact@kinderdagverblijftiso.nl

Schoolbestuur
Stichting De Haagse Scholen
Postadres: Postbus 61454, 2506 AL Den Haag
Bezoekadres: Johanna Westerdijkplein 1,
2521 EN Den Haag
Telefoon: 070 306 52 00
Website: www.dehaagsescholen.nl
Email: info@dehaagsescholen.nl

Politie Haaglanden
Bureau Loosduinen
Aaltje Noorderwierstraat 401, 2551 SH Den Haag
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
Telefoon: 0900 8844

Vertrouwenpersonen van de Stichting
de Haagse Scholen
Mevrouw M. Ferber, Telefoon: 06-4661 1833
Email: marion.ferber@ziggo.nl
De heer A. van der Zalm, Telefoon: 06-5199 3618
Email: info@albertvanderzalm.nl

Wijkagenten:
Martin Taal
Hans Jol
Inspectie van het onderwijs
Email: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl
Telefoon: 0800 8051 (gratis)

Informatie klachtenregeling
Telefoon: 070 306 52 14

Onderwijsinspectie vertrouwenspersonen
Telefoon: 0900 111 31 11

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 280 95 90
Website: www.onderwijsgeschillen.nl
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Leerplichtambtenaar
Mevr. K. Bansi
Bezoekadres: Spui 70 Den Haag
Postadres: Postbus 12652 2500 DP Den Haag
Tel: 070 353 53 93/ 06 22 60 26 72
Email: kiranbansi@denhaag.nl
Overblijf
www.overblijvenmetedith.nl
Vereniging Openbaar Onderwijs
Postbus 60182, 1320 AE Almere
Telefoon: 036 533 15 00
Telefoon: 0800 5010
Haags Centrum voor Onderwijs begeleiding:
Zandvoortselaan 146, 2505 AM Den Haag
Telefoon: 070 448 28 28
Campina schoolmelk
De Bleek 1, 3447 GV Woerden
Telefoon: 0900 235 63 55
Website: www.campinaopschool.nl
Jeugdgezondheidszorg 4-19 Loosduinen / GGD
Mevrouw M. Heus (jeugdverpleegkundige)
Mevrouw A. Krom (jeugdarts)
Campanulastraat 21 , 2555 DA Den Haag
Telefoon: 070 752 69 70
E-mail: jgzcjgloosduinen@denhaag.nl
Website: www.cjgdenhaag.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
0800 285 40 70 (gratis, ma-vr: 8.30-17.00u)
Stichting Primair Passend Onderwijs
Haaglanden (SPPOH)
Bezoekadres: Binckhorstlaan 145; 2516 BA Den
Haag
Postadres: Postbus 32341; 2503 AA Den Haag
Telefoon: 070 3156349
Email: info@sppoh.nl
Website: www.sppoh.nl
Adviseur Passend Onderwijs
Annemarij van Dijkum
a.vandijkum@sppoh.nl
070-3156349 (algemeen nummer SPPOH)
Zwembad De Waterthor
Thorbeckelaan 350
Telefoon: 070 323 51 41
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12. AFKORTINGEN

RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie

BHV

Bedrijfs Hulp Verlening

SBO

Speciaal Basis Onderwijs

BL

Basisberoepsgerichte Leerweg

SCOL Sociale Competentie Observatie Lijst

CITO

Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling

SEL

Sociaal Emotioneel Leren

CJG

Centrum Jeugd en Gezin

SEO

Sociaal Emotionele Ontwikkeling

DHS

Stichting De Haagse Scholen

SO

Speciaal Onderwijs

DIM

Directe Instructie Model

SOP

SchoolOndersteuningsProfiel

EDI

Expliciete Directe Instructiemodel

GGD

Gemeentelijke Gezondheids Dienst

SPPOH Stichting Passend Primair Onderwijs
Haaglanden

GIP

Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch
handelen van de leerkracht

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps
Raad

HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HCO

SVL

School Vragen Lijst

TL

Theoretische Leerweg

TSO

Tussen Schoolse Opvang / Overblijf

TTO

Twee Talig Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps
Onderwijs

Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding

HGW Handelings Gericht Werken

VO

Voortgezet Onderwijs

IZC

Interne Zorg Commissie

VOO

Vereniging Openbaar Onderwijs

IZOCO Interne Zorg Commissie

VVE

Vroeg- en Voorschoolse Educatie

KL

VVTO Vroeg Vreemde Talen Onderwijs

Kaderberoepsgerichte Leerweg

LWOO Leerwegondersteuning

VWO

Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs

MAVO Middelbaar Algemeen Voortgezet
Onderwijs

WPO

Wet Primair OnderwijsGMR
Gemeenschappelijke Medezeggenschaps
Raad

MR

Medezeggenschaps Raad

NSO

Na Schoolse Opvang

OBS

Openbare Basis School

OGW

Opbrengst Gericht Werken

OPP

Onderwijs PersPectief

OR

Ouderraad

PDCA Plan, Do, Check, Act
PrO

Praktijkonderwijs
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