Schoolgids
obs de Vlierboom
2018-2019

Inhoudsopgave
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Informatie over de school

4

De Vlierboom is een openbare school..

4

Een stukje geschiedenis en toekomst

4

Visie en missie

4

Drie hoofddoelen

4

De indeling van de groepen

5

Schoolplan

6

Computers op de Vlierboom

6

Dit kunt U in de groepen verwachten

6

Toetsen en Leerlingvolgsysteem

6

Lesurentabel

7

Na 8 jaar Vlierboom…

8

Aanmelding

9

Onderwijskundige rapporten

9

Contacten met het voortgezet onderwijs

9

Zorg voor onze leerlingen

9

Interne begeleider

10

Ouders en verzorgers

10

Het zorgtraject in het kort

11

Passend onderwijs

11

Schoolondersteuningsprofiel

12

10.

Samenwerking met andere scholen

11.

12.

22

en instellingen

23

Samenwerkingsverbanden

23

Onderwijsbegeleiding

23

De zorgcommissie

23

Schoolarts

23

Gezondheidsinstellingen

23

Pedagogisch-didactische medewerkers

23

Psychologen

23

Orthopedagoog / didactici

23

SMW en Opvoedsteunpunt

23

Schooltijden cursusjaar 2014 – 2015

24

Schooltijden

24

Gymtijden en zwemtijden

24

Vrijstelling geregeld schoolbezoek

24

Vakanties

26

Opvang buiten schooltijd

27

Voor schooltijd

27

Tussen de middag

27

Na schooltijd

27

Van 0 tot 4 jaar

27

14

Gedragsregels

14

Verwijderen van een leerling

14

Overige informatie

28

Pestprotocol

14

Aansprakelijkheid

28

Overig

14

Sponsorbeleid

28

Meldcode

14

Schoolfotograaf

28

Schoolmelk

28

13.

Algemene afspraken

15

Snoepen en trakteren

28

Huiswerk

15

Kinderpostzegels

28

Bewegingsonderwijs

15

Zwemonderwijs

15

Enkele namen en adressen

29

Vormingsonderwijs

15

Medezeggenschapsraad

29

Stichting Haagse Scholen

29

Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding

29

Schoolarts

29

SMW

29

Jeugdtandzorg

29

Centrum voor Jeugd en Gezin

29

Vertrouwensinspecteur

29

Ver. Openbaar Onderwijs

29

Bureau Leerplicht

29

Inspectie vh Onderwijs

29

Wat gebeurt en bij afwezigheid
16

Wat doen we op De Vlierboom om
het onderwijs aantrekkelijker te maken?

8.

Wat kost een schooljaar?

Afspraken over gedrag

van een leerkracht?
7.

9.

17

Betrokkenheid van ouders en
informatievoorziening

19

De Vlierefluiter en besprekingsavond

19

Website en schoolkrant

19

Rapporten en spreekuren

19

Vrijstelling van onderwijs

20

Te laat komen

20

De ouderraad en medezeggenschapsraad

20

Vertrouwens- en contactpersoon

21

Klachtenprocedure

21

14.

2

Voorwoord
Geachte Ouder,
Voor U ligt de schoolgids van openbare basisschool “De Vlierboom”. Alles, waar onze school voor
staat, vindt U in deze brochure. Kort na de zomervakantie wordt de gids op de website geplaatst;
tevens is hij onderdeel van het setje informatiemateriaal, dat ouders tijdens het kennismakingsgesprek
gepresenteerd wordt. Ook voor onze huidige ouders vormt het een belangrijke bron van informatie.
Heeft U nog geen kinderen op onze school, dan besluit U hopelijk na het lezen van de gids om een
bezoek te brengen. Is dit inmiddels gebeurd, dan hopen we op een inschrijving van Uw zoon of
dochter. In beide gevallen bent U bij mij van harte welkom voor een afspraak.
Per 1 augustus 2018 ben ik met pensioen en zal Vera van der Sar directeur zijn van de Vlierboom. Ik
wens haar veel succes op deze leuke school in de Vruchtenbuurt!
Met vriendelijke groeten,
mede namens team, directie en medezeggenschapsraad,
Wim Kasten,
directeur obs de Vlierboom.
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1. Informatie over de school
De Vlierboom is een openbare school…
Dat wil zeggen, dat in principe ieder kind van 4 tot 12 jaar van harte welkom is voor het
volgen van onderwijs, ongeacht afkomst, ras en godsdienst.
De school valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting De Haagse
Scholen en onderschrijft de missie en visie, die U met veel andere informatie terug vindt
op www.dehaagsescholen.nl.
Een stukje geschiedenis…
In 1985 ontstaat uit kleuterschool Harlekijntje en lagere school Catharina van Rennes
basisschool “de Vlierboom”, waar onderwijs gegeven wordt aan kinderen van 4 t/m 11 jaar
in de groepen 1 t/m 8. Ons gebouw dateert uit 1927 en is gebouwd aan de
Vlierboomstraat, no 366 in de Vruchtenbuurt. Deze wijk is bekend in geheel Den Haag
door haar ligging bij de duinen en de zee en haar gezellige, groene karakter.
Kenmerkend voor dit deel van de stad, is de gemêleerde en bijna dorps aandoende sfeer.
Een grootse renovatie van ons gebouw in 2013 heeft het stereotype karakter van het echte
ouderwetse schoolgebouw met de gele tegeltjes en het glas-in-lood intact gelaten en daar
waar nodig hersteld; het gebouw is aangepast aan de eisen van een school van deze tijd,
zonder dat de voordelen van een oude school erbij inschoten, zoals: ruimte, sfeer en
warmte. Een wandeling door het gebouw spreekt boekdelen.
Visie
In onze basisschool gaan we uit van een vertrouwensrelatie en samenspel tussen
leerkracht, leerling en ouder. Wij leren elk kind op een eigen niveau zelfstandig, kritisch en
creatief te denken. We gaan ervan uit, dat ieder kind kan leren en we organiseren het
onderwijs zodanig, dat dit optimaal plaats vindt.
Missie
Onze missie is om de kinderen zakelijke vaardigheden eigen te laten maken,
noodzakelijke kennis van alle vakken bij te brengen, zelfstandig te leren werken, zich op
een creatieve manier te leren uiten, respectvol te laten omgaan met creatieve uitingen van
anderen en te leren omgaan met eigen emoties en die van anderen.
Drie hoofddoelen hebben wij op de Vlierboom:
1) Uw zoon of dochter aan het einde van groep 8 met optimale bagage de overstap naar
het voortgezet onderwijs te laten maken,
2) de weg hier naartoe in een veilige omgeving en met plezier te laten plaatsvinden en
3) ervoor te zorgen, dat U gedurende de gehele schoolloopbaan optimaal over de
ontwikkeling van Uw zoon of dochter geïnformeerd wordt.
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Groepsindeling
De groepen
Groepsindeling :
Jip en Janneke

Juf Linda Deighton, Juf Daniëlle (ma),

Dikkertje Dap:

Juf Greetje Hartman en Juf Daniëlle Mulder (vr) ,

groep 3A:

Juf Claudine en Juf Rachel Meijer (ma en di),

groep 3B:

Juf Ellen Putter en Juf Charlotte (ma en do),

groep 4a:

Juf Jolanda van Boven- Westers,

groep 4b:

Juf Ilona van der Torren en Juf Monique Bekking (do en vrij),

groep 5:

Juf Susanne Mispelblom Beyer en Juf Monique van Merwijk (do en vrij),

groep 6:

Juf Ilona Stuy van den Herik en Juf Sascha Kloor (woe en om week op do)

groep 7:

Meester Michel Knoester en Juf Sascha Kloor (om week op do en vrij),

groep 8:

Juf Ginny van der Meij,

gymonderwijs:

Meester Aldo Argante (ma,di,wo),

interne begeleiding:

Monica Baldew,

directie:

Monica Baldew: adjunct,
Vera van der Sar: directeur.
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2. Schoolplan
We zijn in het laatste jaar van het schoolplan 2015-2019. Hierin staat uitgebreid beschreven,
hoe gewerkt wordt aan de kwaliteit van ons onderwijs in de ruimste zin van het woord.
Laat U het even weten, als U ons schoolplan wilt inzien: een exemplaar ligt voor U klaar.
Computers op de Vlierboom
We hebben een computernetwerk waarop in elke klas drie computers zijn aangesloten. De
computers worden in de groep gebruikt ter ondersteuning van het onderwijs, zowel met
herhalingsoefeningen als verrijkingsoefeningen. Ook is er de mogelijkheid voor de
bovenbouwleerlingen om te werken met tekstverwerkingsprogramma’s en internet. Op vrije
momenten kan de computer ook voor recreatieve doeleinden worden gebruikt. Het beleid op
De Vlierboom is erop gericht om het computergebruik te optimaliseren.
Alle groepen beschikken over de nieuwste touchscreens. Deze ‘computer aan de muur’
wordt dagelijks gebruikt voor en door leerlingen, geïntegreerd in het onderwijsproces. Het
team werd in de vakantie en aan het begin van het schooljaar opgeleid in het gebruik van
deze touchscreens (technisch én inhoudelijk).
Dit kunt U in de groepen verwachten
Tijdens de informatieavond, die in het begin van het schooljaar in alle groepen wordt
gehouden, krijgt U van de leerkracht uitleg over de specifieke leerstof in de groep.
Toetsen.
Buiten de methodegebonden toetsen die het niveau van de kinderen testen, worden er op
drie gebieden CITO-toetsen afgenomen:
. rekenvaardigheid (2x per jaar)
. spellingsvaardigheid (2x per jaar)
. begrijpend lezen (in de midden/eindperiode van het schooljaar)
DMT-toetsen (technisch lezen) wordt twee keer per jaar afgenomen. In bepaalde gevallen
wordt ook tussentijds getoetst. De Cito-eindtoets in 8 rondt de toetsingscyclus af.
Leerlingvolgsysteem
Vanaf de eerste toets in de kleuterbouw tot en met de Cito-eindtoets in groep 8 worden de
vorderingen van Uw kind d.m.v. een computerprogramma geregistreerd. Zodra de
vorderingen afwijken van het verwachtingspatroon, wordt U hierover geïnformeerd, of door
de leerkracht of door de interne begeleider.
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Lesurentabel, per week per groep

GROEP

1

2

3

4

5

6

7

8

7½

7½

3

3

3

3

3

3

Taalactiviteiten

10

10

10 ½

10 ½

8

8

7½

7½

Rekenen en Wiskunde

3

3

5

5

5

5

5

5

½

½

1

1

Zintuiglijke en lichamelijke oefening
(incl. schrijven en gym)

Engels
Wereldverkenning

¾

¾

1½

1½

4½

4½

4½

4½

¾

¾

2

2

1

1

1

1

2½

2½

2½

2½

2½

2½

2½

2½

Pauze

1¼

1¼

1¼

1¼

1¼

1¼

1¼

1¼

TOTAAL PER WEEK

25 ¾

25 ¾

25 ¾

25 ¾

25 ¾

25 ¾

25 ¾

25 ¾

(incl. aardr./gesch./natuur/gezondheid)
Bevordering sociale redzaamheid
(incl. verkeer)
Expressie
(incl. handv./tekenen/muziek/spel)
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3. Na 8 jaar Vlierboom
Ieder jaar wordt aan het einde van het schooljaar in de Vlierefluiter bekend gemaakt in welke vormen van voortgezet
onderwijs onze oudste leerlingen terechtkomen en welke scholen voor voortgezet onderwijs zich mogen verheugen op
hun komst.
De uitstroomgegevens van het afgelopen schooljaar:

Uitstroom 2017-2018
8
6
4
2
0

VWO – Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
HAVO – Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
VMBO – Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs

TL - Theoretische Leerweg
KL - Kader Beroepsgerichte Leerweg
BL - Basis Beroepsgerichte Leerweg

Praktijkonderwijs – onderwijs gericht op de praktijk
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Aanmelding
Vanaf 1 januari 2013 kunnen ouders hun kind nog maar bij 1 Haagse basisschool aanmelden. Dat geldt voor alle kinderen
die geboren zijn op of na 1 oktober 2012 en die naar groep 1 gaan. De Haagse schoolbesturen en de gemeente hebben
hierover afspraken gemaakt en zijn van mening dat het aanmelden voor ouders duidelijker en eerlijker zal gaan. Belangrijk
voordeel van de afspraken is dat kinderen niet langer op verschillende wachtlijsten staan en dat scholen bij het aanmelden
ondersteund worden door een digitale aanmeldapplicatie, die vanaf 1 oktober 2103 operationeel is.
Goed om te weten is:
-

Als Uw kind ongeveer 11 maanden oud is, krijgt U een brief van de gemeente, waarmee U Uw kind bij ons kunt
aanmelden. Neem bij het aanmelden s.v.p. deze brief mee.

-

Aanmelden kan vanaf de 1e verjaardag van Uw kind t/m 30 september daarna (voor 2014-2015 is dit dus 30
september 2015).

-

Als U Uw kind bij onze school wilt aanmelden, kunt U daarvoor een afspraak maken. Dit kan gedurende
kantooruren telefonisch (070-3231215), maar ook 's avonds en in het weekend via het volgende e-mailadres:
info@devlierboom.nl. U kunt vragen naar of Uw e-mail richten aan Vera van der Sar, directeur.

-

U ontvangt van ons altijd een brief ter bevestiging van Uw aanmelding. Aanmelding betekent niet, dat Uw kind ook
wordt toegelaten. De criteria die onze school hanteert, hebben betrekking op broers/zussen die reeds op de
Vlierboom zitten, en leerlingen die woonachtig zijn in de directe omgeving van onze school. Buiten dat is er een
maximum aantal leerlingen dat wij kunnen inschrijven in groep 1. Meer informatie kunt u vinden op
www.eenaanmeldleeftijd.nl

-

Woont U (nog) niet in Den Haag, maar wilt U Uw kind wel op onze school aanmelden, dan vragen wij U in elk geval
om het burger servicenummer van Uw kind. U kunt Uw kind aanmelden na de 1e verjaardag.

Onderwijskundige rapporten
Door middel van onderwijskundige rapporten worden aan het einde van groep 8 voortgezet-onderwijsscholen en tussentijds
andere basisscholen (na bv. een verhuizing) geïnformeerd over de prestaties van onze leerlingen. Kopieën hiervan worden
aan de ouders overhandigd. Ons leerlingvolgsysteem levert de gegevens voor deze rapporten.
Contacten met het voortgezet onderwijs
Om de kinderen uit groep 8 een beeld te geven van de verschillende vormen van voortgezet onderwijs, kunnen alle 8ste
groepers elk jaar een aantal scholen bezoeken. Daarnaast krijgen de kinderen en de ouders informatie en kunnen zij de
voorlichtingsdagen bezoeken die elke school organiseert. De scholen van het voortgezet onderwijs en de ouders ontvangen
van ons een onderwijskundig rapport en de uitslag van de CITO-toets. Met deze informatie kan de betreffende school met
Uw kind aan de slag.

Zorg voor onze leerlingen
Zodra een leerling ingeschreven wordt, legt de juf of meester van de groep waarin Uw kind start een dossier aan met daarin
alle gegevens, die op dat moment van belang zijn. Belangrijk hierbij is de informatie die wij krijgen van de ouders. Gaat het
om een verandering van school, dan ontvangen wij van de vorige school een onderwijskundig rapport.
Om ervoor te zorgen dat wij voldoende zorg kunnen bieden, worden leerlingen pas definitief ingeschreven als het
onderwijskundig rapport ontvangen is en/of als er persoonlijk contact tussen de interne begeleiders van beide scholen is
geweest.
Bij het bewaken van de vorderingen van onze leerlingen speelt het leerlingvolgsysteem een hoofdrol; dit is een overzicht van
Cito-toetsen, die van groep 1 t/m 8 worden afgenomen. Ook hanteren we een sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem.
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Jaarlijks vinden er tweemaal toetsweken plaats, waarna d.m.v. leerlingenbesprekingen wordt gekeken welke leerlingen opvallen,
doordat ze boven of beneden onze verwachting hebben gescoord. Bij deze besprekingen zijn de leerkracht en de intern begeleider
aanwezig. Op basis van deze gesprekken worden groepshandelingsplannen en/of individuele handelingsplannen geschreven en
indien van toepassing besproken met ouders. Als vorderingen van kinderen meer vragen oproepen, worden deze leerlingen
besproken in groter verband. De schoolmaatschappelijk medewerker, onderwijsadviseur en jeugdverpleegkundige kunnen
ondersteunen en meedenken om een leerling de juiste zorg te bieden.
Interne begeleider
De intern begeleider biedt de groepsleerkracht ondersteuning met :

.signalerende taken:
het signaleren van kinderen, die specifieke hulp nodig hebben, de zogenaamde zorgleerlingen;
het signaleren van sterke en zwakke punten in het onderwijsleerproces op groeps- en schoolniveau;

.diagnostische taken:
het (laten) onderzoeken van kinderen met o.a. lees-, spelling-, taal-, reken-, schrijf-, gedrags-, en/of werkhoudingsproblemen;

.taken op het gebied van de remediëring:
het begeleiden van leerkrachten bij het maken van (groeps)handelingsplannen voor de zorgleerling(en) in overleg met alle
betrokkenen;
het houden van oudergesprekken met het (groeps)handelingsplan als uitgangspunt;
het coördineren en evalueren van de specifieke hulp aan zorgleerlingen;

en organisatorische taken:
begeleiden van dossiervorming en dossierbewaking;
maken van een toetskalender, het opzetten en voorzitten van leerlingenbesprekingen;
beheer van de orthotheek;
plannen, verzorgen en leiden van de interne zorgcommissies.
In het kader van het verbeterplan en de wijzigingen omtrent Passend Onderwijs zal de taakomschrijving van de intern begeleider
concreet uitgewerkt en bijgesteld worden.
Ouders en verzorgers
Wij bieden alle kinderen optimale zorg, maar U kent Uw eigen kind natuurlijk het beste. Vandaar dat wij hopen, dat U contact
opneemt met de groepsleerkracht van Uw kind als U denkt dat er iets aan de hand is. Door elkaar te informeren kunnen we kinderen
die dat nodig hebben zo snel mogelijk de hulp bieden die nodig is.
Als deze hulp niet binnen de school georganiseerd kan worden, kijken wij graag samen met U naar de mogelijkheden buiten school.
Voor een goede dossiervorming zetten wij de gemaakte afspraken op papier.
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Het zorgtraject in het kort
Na elke stap wordt gekeken of de zorg beheersbaar is en of er een volgende stap genomen kan worden.
1.

Leerling heeft extra hulp of uitdaging nodig.

2.

Extra hulp en aandacht in de klas.

3.

Extra ondersteuning binnen groepshandelingsplan + evaluatie (eenvoudige problematiek).

4.

Individueel handelingsplan (complexere problematiek).

5.

Bespreking met onderwijsadviseur, jeugdverpleegkundige en SMW’er in de schoolondersteuningscommissie (SOC)

6.

Evt. onderzoek of verwijzing naar externe hulpinstanties.

7.

Apart programma in de eigen groep en/of aanvragen arrangement.

8.

Andere vorm van onderwijs die beter aansluit bij de mogelijkheden van het kind.

Afhankelijk van de situatie kan ervoor gekozen worden om één of enkele stappen over te slaan. Meer informatie tav het zorgtraject vindt U in het
zorgplan. Laat U het even weten, als U ons zorgplan wilt inzien; een exemplaar ligt voor U klaar.

Passend Onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 gaan alle scholen over op een nieuwe structuur in de leerlingzorg, onder de naam Passend Onderwijs. In de regio
Haaglanden dragen alle scholen gezamenlijk zorg voor een dekkend onderwijsaanbod voor alle leerlingen en waar nodig voor specifieke
ondersteuning van leerlingen, die dat nodig hebben.
Om dat goed te kunnen doen, is een structuur ingericht: het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, dat in deze regio voor het primair
onderwijs alle scholen uit de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Den Haag bindt, genaamd Stichting Passend Primair Onderwijs
Haaglanden (SPPOH). Voor het voortgezet onderwijs is er ook een samenwerkingsverband: daar is de verandering per 1 augustus 2014 dat de
scholen voor voortgezet speciaal onderwijs daarbij worden aangesloten. En dus niet langer bij het samenwerkingsverband voor het primair
onderwijs.
Alle scholen krijgen vanaf deze datum: zorgplicht. De school waar de leerling staat ingeschreven of waar een ouder zijn/haar kind aanmeldt, is
ervoor verantwoordelijk om de leerlingen een passende onderwijsplek te bieden en waar nodig extra ondersteuning te geven. Dit kan zijn aan de
eigen school of aan een andere school in het samenwerkingsverband.
Iedere school stelt een schoolondersteuningsprofiel op. Hierin wordt aangegeven welke extra ondersteuning de school in het onderwijs kan
bieden. Alle ondersteuningsprofielen gezamenlijk moeten zorgen dat in de regio alle leerlingen Passend Onderwijs kunnen krijgen. De
medezeggenschapsraad heeft adviesrecht over het ondersteuningsprofiel van de school.
Het samenwerkingsverband van de regio maakt een ondersteuningsplan. Hierin wordt beschreven wat de basisondersteuning is die verwacht
mag worden van iedere school en welke ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband aanvullend kan worden ingezet. Dit
ondersteuningsplan wordt besproken met de gemeenten zodat afstemming met jeugdzorg en de Centra voor Jeugd en Gezin wordt
gerealiseerd. In het ondersteuningsplan wordt ook beschreven op welke wijze de school extra ondersteuning kan inschakelen en op welke wijze
kinderen in aanmerking kunnen komen voor plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs of een school voor voortgezet speciaal
onderwijs. Voor inspraak door ouders en leerkrachten wordt een aparte ondersteuningsplanraad opgericht in de regio.
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bovenop de basisondersteuning stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin
beschrijft de school wat de verwachtingen zijn voor de leerling aan het einde van de schoolperiode en de wijze waarop het einddoel bereikt kan
worden. De school heeft met de ouder overleg over het ontwikkelingsperspectief.
Alle leerlingen, die op dit moment geplaatst zijn in het speciaal (basis) onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs of die beschikken over een
zogenaamde rugzak, zullen in het kader van Passend Onderwijs extra ondersteuning krijgen. We spreken voortaan niet meer van een rugzak
maar van een arrangement dat voor elke leerling die meer dan basisondersteuning nodig heeft, wordt aangevraagd. In de regio gaan we uit van
de bestaande situatie. De invoering van Passend Onderwijs heeft niet geleid tot verschuivingen van leerlingen.
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Voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs verwijzen wij u naar de volgende websites:
www.sppoh.nl Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). De website van het samenwerkingsverband waar onze school
onder valt met veel actuele informatie over Passend Onderwijs specifiek voor onze regio.
www.passendonderwijs.nl het centrale informatiepunt voor de implementatie van Passend Onderwijs van het ministerie van OCW.
www.steunpuntpassendonderwijs.nl website over Passend Onderwijs, speciaal voor ouders.
Samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel van de Vlierboom
Passend onderwijs en onze school
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Passend Primair onderwijs Haaglanden). Samen met alle
basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zorgen we ervoor
dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het samenwerkingsverband (www.sppoh.nl) staat
aangegeven welke scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband.
Ondersteuning binnen de basisschool
Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We denken daarbij vanuit de mogelijkheden van onze
leerlingen en helpen hen zo goed mogelijk die mogelijkheden te benutten. Die hulp bij het leren noemen we ‘ondersteuning’.
Soms signaleert de leerkracht of de ouder, dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar verwachting verloopt. In zo’n situatie willen
we graag met de ouders overleggen. De leerkracht kan daarbij de hulp inroepen van de intern begeleiders van onze school. Dat zijn Monica
Baldew voor groep 5 tm 8 en Rachèl Meijer voor groep 1 tm 4.
Basisondersteuning
Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat onze school op het gebied
van ondersteuning kan bieden. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH hebben via hun besturen afspraken gemaakt over
het niveau van de basisondersteuning in de scholen. Iedere school binnen SPPOH biedt deze basisondersteuning. Dat houdt in dat elke
school haar basiskwaliteit op orde heeft, het dagelijks handelen altijd op de leerling afstemt (handelingsgericht werken), een interne
ondersteuningsstructuur heeft en een stevig aantal preventieve en licht curatieve interventies kan uitvoeren.
Voor onze school geldt dat de basisondersteuning bestaat uit een veilig en ondersteunend pedagogisch klimaat. Op het cognitieve en
pedagogische vlak spelen handelingsgericht werken en de één zorgroute een grote rol. Laatstgenoemde wordt momenteel geïmplementeerd.
Er is een zekere, zeer bescheiden basis op het gebied van HGW. Deze zal steviger neergezet worden met het oog op Passend Onderwijs.
Door middel van (team)trainingen worden leerkrachten opgeleid in het realiseren van de competenties van passend onderwijs. De directie
stelt een scholingsplan op. De volgende onderdelen zijn (o.a.) opgenomen in ons ontwikkeltraject en zullen de komende tijd extra aandacht
krijgen binnen onze basisondersteuning:
1.

De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor een ieder duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar,
hoe en wanneer.

2.

Alle leraren verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren
van toetsen.

3.

Alle leraren werken met een groepsplan waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep, een aanpak in drie niveaus en
mogelijk een individuele leerling beschrijven.

Wij houden rekening met verschillen in de ontwikkeling van kinderen binnen de gedifferentieerde aanpak in de groep tijdens instructie (DIM
model, Directe Instructie Model – gefaseerd instructie geven) én verwerking (binnen groepsplannen is deze aangepast aan het niveau van de
leerling).
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Extra ondersteuning
Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Dat noemen we extra ondersteuning.
Ook onze school biedt momenteel geen extra ondersteuning. Het is, gezien het verbetertraject, van groot belang de basisondersteuning
goed neer te zetten. Hierna zal het mogelijk zijn ons verder te bekwamen en extra ondersteuningsmogelijkheden te bieden. Ouders worden
van onze voortgang op het gebied van het verbetertraject op de hoogte gehouden.
Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH zorgen we ervoor dat voor ieder kind de juiste extra ondersteuning
beschikbaar is. Dat kan door ambulante begeleiding bij ons op school (een arrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een andere school.
Aan de inzet van extra ondersteuning gaat altijd uitgebreid overleg vooraf met de ouders en de benodigde deskundigen. We zoeken daarbij
ook zoveel mogelijk de samenwerking met het centrum voor jeugd & gezin (CJG) in ons werkgebied.
Tot slot
Belangrijk is te weten dat onze school gaat voor goed onderwijs. Wij streven er naar om altijd in overleg met de ouders van onze leerlingen
tot goed onderwijs en (indien nodig ) een optimale ondersteuning van onze leerlingen te komen. Wanneer het, ondanks alle inspanningen,
toch niet lukt om tot een gezamenlijk plan voor de leerling te komen, kunt U ons altijd vragen contact op te nemen met het
samenwerkingsverband SPPOH. Samen met de adviseur van SPPOH kan dan besproken worden hoe toch een bij de leerling passend
plan kan worden gemaakt.
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4. Afspraken over gedrag
Gedragsregels

Anti-pestprotocol

Ook dit schooljaar worden in de klassen de geldende

Pesten wordt op de Vlierboom hard aangepakt. Zodra het

gedragsregels aangeboden en wordt gedurende het jaar aandacht

gesignaleerd wordt, treedt een plan in werking om dit

besteed aan de zichtbare uitvoering ervan mbv het

ongewenste kwaad uit de weg te helpen. Binnen de groep en

gedragsprotocol. We volgen de sociaal emotionele ontwikkeling

in de school zijn hierover afspraken bekend.

van uw kind middels een computerprogramma, waarin bevindingen

Hulp van ouders bij het signaleren en oplossen van pesten is

en observaties van de leerkracht én die van uw zoon/dochter (gr

onmisbaar!

5tm8) gevolgd worden. Middels een groepshandelingsplan wordt
indien nodig gewerkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling van
de kinderen.

Overig

Voor het personeel op de Vlierboom is er een gedragscode.

Bij het vertonen van films ed. wordt strikt de
leeftijdsaanduiding in acht genomen. Het gebruik van

Verwijderen van een leerling

computerspelletjes met geweld is evenals andere voor

Onder bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn, dat een

kinderen ongeschikte programma’s niet toegestaan.

leerling enige tijd geschorst wordt of, dat een andere school

Oorlogsspeelgoed is verboden. Het vertonen van elke vorm

gezocht wordt. Via dossiervorming moet in dergelijke gevallen de

van agressie wordt vermeden.

noodzaak duidelijk worden. Uitschrijving volgt of, na overleg met en
toestemming van de ouders of indien de samenwerking met de

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

ouders ontbreekt, via het bestuur, na het afleggen van een bepaald
stappenplan, het zogenaamde verwijderingsprotocol.

Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode

Doorslaggevend voor de schoolleiding is het principe dat de rest

te gebruiken bij vermoedens van geweld of

van de groep niet de dupe mag worden van een individuele

kindermishandeling in huiselijke kring.

leerling. Wel doen wij ons best om, waar mogelijk, te zoeken naar

Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals

een optimale oplossing voor de betreffende leerling.

moeten doen bij vermoedens van geweld. Organisaties en
zelfstandige beroepsbeoefenaren stellen een eigen meldcode
op met daarin in ieder geval deze 5 stappen. De meldcode
van de Vlierboom ligt, ter inzage, voor U klaar.
Meer informatie vindt U op:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijkgeweld/hulp-bieden/meldcode
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5. Algemene afspraken
Huiswerk
De meningen in het onderwijs zijn hierover verdeeld. Bij ons op school vinden we dat
onze leerlingen vanaf groep 5 voorbereid moeten worden op het maken van huiswerk:
anders is de overgang naar het voortgezet onderwijs te groot. Naar groep 8 toe wordt
het geleidelijk, goed begeleid, opgevoerd met twee doelstellingen:
1. de kinderen wordt geleerd te leren en om te gaan met grote hoeveelheden leerstof;
2. de kinderen wordt geleerd om te plannen, zodat niet alles voor het laatst bewaard
wordt en gemiddeld tijd overblijft voor leuke dingen.
Bewegingsonderwijs
In de kleuterbouw wordt bewegingsonderwijs, gegeven door de eigen leerkracht. In de
groepen 2 t/m 8 gebeurt dit 2x per week door de vakleerkracht, die drie dagen in de
week aanwezig is. Verzocht wordt om met kleding rekening te houden als er in de
kleuterbouw gegymd wordt, omdat de leerkracht hierbij hulp moet bieden. Op de
dagen dat er gegymd wordt, moeten de kinderen hun gymspullen bij zich hebben: een
gymbroek of gympakje moet, gympen mag, maar dan wel zonder donkere zolen en
zonder dat ze buiten gedragen zijn. Gaarne gymkleding merken en sieraden zoveel
mogelijk thuishouden op dagen dat er gegymd wordt. Bij mooi weer wordt buiten
gegymd op het Achillesveld of op ons eigen veld van onze tuin.
Na het gymmen wordt er gedoucht. Afspraken hierover ontvangt U van de
vakleerkracht aan het begin van het schooljaar.

Zwemonderwijs
Elke vrijdagochtend krijgen de kinderen van groep 5 zwemles in het zwembad de
Waterthor. Een ouder helpt dan met de begeleiding. Bij zeer slecht weer wordt op
initiatief van de leerkracht met hulp van ouders voor vervoer per auto gezorgd.
Leerlingen uit groep 6, die geen diploma hebben, zwemmen mee tot zij dit gehaald
hebben.
Zowel voor zwem- als gymonderwijs geldt, dat er een doktersverklaring vereist is, als
een kind lange tijd niet deel mag nemen aan (één van) deze vormen van
bewegingsonderwijs; mag er één les niet meegedaan worden, dan is een briefje van
thuis voldoende.
Vormingsonderwijs
Het openbaar onderwijs in Nederland staat open voor iedereen. Ieder kind is welkom,
met welke achtergrond dan ook - zoals geloof, levensovertuiging, cultuur of land van
herkomst. Het openbaar onderwijs heeft daarbij de wettelijke opdracht om aandacht te
geven aan de pluriforme waarden in de Nederlandse samenleving. In de praktijk van
alle dag leren kinderen zo op een goede manier met elkaar om te gaan. Concreet
betekent dit op de Vlierboom dat kinderen in groep 5 en 6 kennis maken met
verschillende geloofs- en levensovertuigingen ahv door de leerlingen verzorgde
presentaties.
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6. Wat gebeurt er bij afwezigheid van
een leerkracht?
De directie hanteert een draaiboek bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten of directieleden. Bij de laatste discipline
beginnend, is het vanzelfsprekend dat de adjunct directeur en/of de management-teamleden de directeur vervangen
bij zijn afwezigheid en dat een verantwoordelijke uit het team wordt aangewezen in het geval, dat ook zij er niet zijn.
Uitgangspunt bij de oplossingen die we zoeken bij ziekte of afwezigheid van leraren, is altijd het belang van het kind.
We onderscheiden twee vormen van vervanging: die van korte en die voor een langere periode. Er wordt altijd naar
gestreefd om het aantal wisselingen van leerkrachten zo klein mogelijk te laten zijn.
Voor de korte vervanging is dit geen probleem: de verdeling van de kinderen over de andere groepen biedt dan
uitkomst. Hiervoor wordt het zgn. verdeelprotocol gehanteerd.
Duurt het langer, dan is het wel problematisch, omdat niet altijd voor vervanging van buiten uit gezorgd kan worden.
We denken dit dan zelf als volgt op te lossen: aan parttimers wordt gevraagd meer dagen te werken. In het uiterste
geval wordt de ouders gevraagd om de kinderen thuis te houden. U zult begrijpen, dat we hiertoe besluiten, als het
echt niet anders kan.
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7. Wat doen we op De Vlierboom om het
onderwijs nog aantrekkelijker te
maken?
Ieder jaar maken we van Sinterklaas een enorm feest voor onze leerlingen. Dat
begint rond 8.30 uur met een spectaculaire binnenkomst van de Goedheiligman met
zijn Pieten in de Vlierboomstraat; de groepen 1 t/m 4 vieren feest in de gymzaal en
voeren van alles op voor de Sint; de kinderen van de groepen 5 t/m 8 verwennen
elkaar met originele surprises en gedichten.
De woensdag voor de kerstvakantie vindt de Kerstviering plaats op school: aan het
einde van de middag wordt er door team, leerlingen en ouders bij een groot vuur op
de speelplaats gezongen, waarna de viering in de groepen volgt: belangrijk
onderdeel hiervan is het kerstdiner dat gecoördineerd wordt door de ouderraad,
waarbij vaders als obers het diner uitserveren. Ter voorbereiding op de kerstviering
worden tijdens een knutselavond in de kleuterbouw door ouders en leerkrachten de
gangen en de lokalen in kerstsfeer gebracht, de ouderraad doet dit in de overige
gemeenschappelijke ruimten van de school, de leerkrachten verzorgen dit in hun
eigen lokaal.

De donderdag voor Pasen wordt na een ochtendgymnastiekles-op-muziek door de
Paashaas, een Paasontbijt genuttigd, verzorgd door onze ouderraad; daarna zoekt
de hele school chocolade-eieren in de tuin.
Twee keer per jaar wordt er een sport- en speldag voor onze leerlingen
georganiseerd. De kleuter-thema-speldag in het begin van het jaar en aan het eind
van het schooljaar een sportdag voor de gehele school. Het Achillesveld naast de
school wordt hiervoor gebruikt.
Eenmaal per jaar, bij voorkeur aan het einde van het schooljaar, gaan alle groepen
op schoolreis. Ook de kleuters dus. Het spreekt vanzelf dat de begeleiding hierbij
veel aandacht krijgt.
De bestemmingen worden afgestemd op de kleuterbouw (de groepen 1 en 2), de
middenbouw (de groepen 3 t/m 5) en de bovenbouw (6 t/m 8). Om het jaar gaan de
groepen 7 en 8 naar Vledder op werkweek.
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Ieder jaar bepaalt de gymleerkracht, afhankelijk van het enthousiasme van
de leerlingen voor een bepaalde sport, aan welke vijf toernooien onze
school meedoet. Meestal zijn dit het Haagse voetbal-, basketbal-, handbalen korfbaltoernooi en de Haagse atletiekwedstrijden.
Onder leiding van een groep hulpouders wordt meegewandeld in de
Duinenmars en de Avond-4-daagse.
Educatieve televisieprogramma’s zin via het internet beschikbaar. Hier
kunnen filmpjes bekeken worden, die aansluiten bij de methodes.
Ieder jaar zoeken de leerkrachten een voorstelling uit voor hun groep, die
de Vlierboom haar leerlingen cadeau doet!
Via de dienst Stadsbeheer en Milieucommunicatie krijgen de groepen 1 t/m
8 lessen aangeboden in en rond de kinderboerderij, respectievelijk aan de
Kornoeljestraat en de Mient. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Voor het
begin van het schooljaar kiezen de leerkrachten de lessen voor hun groep.
Museon- en museumlessen: gemiddeld zijn dat er voor de midden- en
bovenbouw 3 per schooljaar. De kosten bedragen € 3,00 per leerling per
keer.
De Vlierboom doet mee aan de Schoololympiade, een sportfestijn dat aan
de Laan van Poot wordt gehouden voor alle leerlingen van groep 8 van alle
basisscholen in Den Haag.
Jaarlijks maakt de Vlierboom een waar feest van de kinderboekenweek.
Diverse naschoolse activiteiten in het kader van expressie en sport zullen
aan het einde van het schooljaar aangeboden worden.
Via school kunnen onze leerlingen zich voor allerlei cursussen inschrijven:
tegen een geringe vergoeding maken zij op deze manier kennis met allerlei
sporten.
In juni organiseert de ouderraad een zomerfeest, een gezellig samenzijn op
het schoolplein met spelletjes en lekkere hapjes.

18

8. Betrokkenheid van ouders en
informatievoorziening
We vinden dit erg belangrijk op De Vlierboom en hebben Uw hulp bij verschillende activiteiten hard nodig. Om dit te verwezenlijken is het
noodzakelijk dat de ouders zo goed mogelijk geïnformeerd worden over het onderwijs en allerlei andere zaken die met onze school te maken
hebben. Globaal gezien vindt informatie verstrekking op De Vlierboom op twee manieren plaats: schriftelijk - via rapporten en de “Vlierefluiter”,
die wekelijks wordt verspreid en mondeling – op de rapportenbesprekingsavond. De website wordt met regelmaat bijgehouden, zodat ouders
ook digitaal geïnformeerd blijven. Suggesties en hulp zijn van harte welkom: www.devlierboom.nl
Iedere donderdag wordt de “Vlierefluiter” op de website gepubliceerd, waarin informatie voor ouders te vinden is. Sinds 1985 vindt de uitgave
van dit ‘A4-tje’ wekelijks plaats. Sinds 2012 worden de Vlierefluiter en andere nieuwsbrieven via de e-mail te verstuurd. Opgave via
administratie@devlierboom.nl

Rapporten
De groepen 3 t/m 7 krijgen twee keer per jaar, in maart en juni, hun rapport mee naar huis. In november en maart worden ouderavonden
gehouden. Groep 2 krijgt in november en aan het einde van het schooljaar een rapport mee. In de week na de uitreiking van rapport 1 en 2 is
er op dinsdag een besprekingsavond voor de groepen 1 t/m 7. Natuurlijk is het na het maken van een afspraak ook mogelijk onder of direct na
schooltijd een en ander te bespreken.
Groep 8 krijgt in november een tussenrapport en de daarbij horende besprekingsavond. In februari is er een besprekingsavond met ouders en
de leerlingen over het advies voor het VO. Op de afscheidsavond ontvangen onze oudste leerlingen het rapportenboekje met alle rapporten
van de groepen 2 t/m 8, een leerlingenboekje met foto’s en gegevens van alle groepsgenoten van de ouderraad en een getuigschrift van de
school en het bestuur.
Ieder jaar wordt van iedere leerling een werkstukje uitgezocht dat bewaard wordt in een plakboek. Aan het einde van de
Vlierboomschoolperiode gaat dit als herinnering mee naar huis.
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Spreekuren
Leerkrachten en directie hebben na schooltijd tijd om U te woord te staan, maar voor een lang
gesprek kunt U beter een afspraak maken.

Vrijstelling van het onderwijs
Op verzoek van ouders kan een leerling vrijstelling worden verleend voor het deelnemen aan
bepaalde onderwijsactiviteiten. De gronden voor vrijstelling worden bepaald door het bevoegd
gezag, waarbij tevens wordt vastgesteld, welke onderwijsactiviteiten er voor de leerling voor in de
plaats komen.
Te laat komen
Helaas komt het nogal eens voor, dat leerlingen te laat komen of dat ouders hun kinderen te laat
brengen.
We hebben hier een actief beleid op:
-

bij te laat komen krijgt een leerling een rode kaart mee naar de klas,

-

na drie keer te laat komen, ontvangt U een brief van de leerkracht met een uitnodiging voor
een gesprek over het te laat komen,

-

na drie keer daarna worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de directie,

-

in dat laatste gesprek wordt duidelijk gemaakt, wat de vervolgstappen zijn en welke rol de
Leerplicht hierbij speelt.

De ouderraad
Deze groep ouders helpt allerlei activiteiten organiseren en uitvoeren op De Vlierboom. Zonder
deze actieve ouders zouden vele extra’s voor onze leerlingen niet mogelijk zijn. Zij zorgen voor
hulp bij de uitvoering van de kleuterspeldag, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Paasontbijt,
hoofdluiscontrole, de sportdag, de afscheidsavond, het zomerfeest etc. Jaarlijks stelt de
ouderraad een ouderbijdrage vast. Met dit geld zorgt de ouderraad ervoor dat de activiteiten nog
beter uitgevoerd kunnen worden. Aan het begin van het schooljaar en bij plaatsing van nieuwe
leerlingen ontvangen de ouders een brief van de penningmeester van de ouderraad, met daarin
het verzoek het bedrag over te maken. Doordat steeds meer ouders werken, wordt het vinden
van hulp voor activiteiten moeilijk. Toch hopen we van harte op Uw hulp en deelname aan
activiteiten.
Iedere vorm van ouderhulp in school vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten
en de schoolleiding.

De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De raad is bevoegd om
de algemene gang van zaken te bespreken met de schoolleiding, voorstellen te doen en
standpunten kenbaar te maken. Ouders met kinderen op de Vlierboom kiezen de
oudervertegenwoordiging, leerkrachten kiezen ook hun eigen vertegenwoordiging.
In de MR wordt meegepraat en meegedacht over alle belangrijke beslissingen en veranderingen
op de school. De MR brengt advies uit over kwesties als aanstelling en ontslag schoolleiding;
beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school. De MR
wordt vooraf om instemming gevraagd bij kwesties als wijziging, vaststelling en bestemming van
de middelen die van de ouders zijn ontvangen zonder wettelijke verplichting. De MR stelt
wijzigingen van het gevoerde beleid met betrekking tot voorzieningen voor leerlingen vast. Meer
informatie vindt U in de speciale folder.
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Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De inspraak van ouders en personeel voor bovenschoolse aangelegenheden is sinds februari
2006 geregeld via de GMR. Informatie hierover is te vinden op www.dehaagsescholen.nl onder

‘Op onze scholen is ieder kind welkom en krijgt het de kans zich vanuit zijn eigen
mogelijkheden optimaal te ontwikkelen.’ Uit: Missie - Stichting de Haagse Scholen

‘medezeggenschap’.
Vertrouwens- en contactpersoon
Een veilig schoolklimaat scheppen is niet alleen een zaak van de school. De school speelt
hierin wel een belangrijke rol. In de arbeidsomstandigheden met de Arbo-wet wordt niet alleen
gesproken over technische veiligheid, eisen aan lokalen, verlichting, stoelen e.d., maar ook
over de bescherming tegen pesten, bedreiging, seksuele intimidatie, geweld en ongewenste
intimiteiten.
Als er bedrijfsongevallen plaatsvinden worden deze geregistreerd. Los daarvan wordt er ook
een incidentenregistratie gebruikt. Op de Vlierboom hebben er in de afgelopen jaren nagenoeg
geen incidenten en/of bedrijfsongevallen plaatsgevonden.
Op elke school voor primair onderwijs is een contactpersoon aangewezen die binnen de school
voor primair onderwijs het eerste aanspreekpunt is voor ouders en leerlingen. Deze regeling
geldt specifiek voor ongewenste intimiteiten, maar maakt het ook mogelijk om klachten in te
dienen op het gebied van discriminatie. De contactpersoon behandelt geen klachten en stelt
geen onderzoek in. Dit is de taak van de centrale vertrouwenspersoon. De contactpersoon is
geen aanspreekpunt voor het personeel van de school, zij kunnen onder meer bij de centrale
vertrouwenspersoon terecht.
Contactpersoon op De Vlierboom is Linda Deighton. De vertrouwenspersonen in het kader van
de klachtenregeling Openbaar Onderwijs zijn: mevrouw M. Ferber (070-3535266) en de heer A.
v.d. Zalm (06-51993618).
Klachtenregeling
Mocht er zich een probleem voordoen op school, dan kunt U voor de bespreking van het een
en ander in eerste instantie terecht bij de leerkracht van Uw zoon of dochter. Indien dit niet tot
het gewenste resultaat leidt, kunt U een afspraak maken met de directeur. Zij zal dan trachten,
eventueel met hulp van deskundigen, het probleem op te lossen. Omdat wij graag, in het
belang van onze leerlingen, de tijd voor U nemen, is het in alle gevallen wenselijk dat er een
afspraak gemaakt wordt.

De Vlierboom is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie.
De klachtenregeling gaat over het recht van ouders en leerlingen om klachten te kunnen
indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het schoolpersoneel en
het bevoegd gezag. De regeling heeft een aanvullend karakter: als het niet mogelijk is om
klachten goed in onderling overleg af te handelen kan een beroep op de klachtenregeling
worden gedaan.
Met ingang van 1 januari 2009 is de secretariële ondersteuning van de Landelijke
Klachtencommissie samengevoegd met die van een aantal andere klachtenorganisaties. Met
de oprichting van de Stichting Onderwijsgeschillen is één loket voor het gehele onderwijsveld
ontstaan:
Onderwijsgeschillen,
Postbus 85191,
3508 AD Utrecht,
tel. 030-2809590.
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9. Wat kost een schooljaar?
Als we het afgelopen schooljaar bekijken, heeft dit los van kosten voor tussen-de-middag-opvang en naschoolse opvang E60,- per
leerling gekost.
We verwachten dezelfde bedragen voor dit schooljaar:
E 25,=

ouderbijdrage

E 30,=

schoolreis

E 10,=

busgeld.

Het nieuwe schooljaar kan meer kosten, maar we streven ernaar om de kosten gelijk te houden of indien noodzakelijk de verhoging
minimaal te laten zijn.
De vrijwillige ouderbijdrage (E 25,=) is een bedrag, dat de ouderraad aan ouders vraagt om allerlei activiteiten voor onze leerlingen
nog leuker te maken. Het is een vrijwillige bijdrage, maar zonder deze aanvulling kan de ouderraad veel leuke activiteiten niet
organiseren.
Soms, bijvoorbeeld als er meer kinderen uit een gezin bij ons op de Vlierboom zitten, kan niet alles betaald worden. Voor informatie
over geldende bijdragen van de gemeente kunt U contact opnemen met de directeur, Vera van der Sar.
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10. Onze school werkt samen met
andere instellingen
Samenwerkingsverbanden
Wij hebben een samenwerkingsverband met een aantal basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. Op het gebied van leerkrachtenopleidingen werken wij samen met de PABO en de HALO van de Haagse Hogeschool. Wij begeleiden ook studenten van deze
opleidingen. De studenten zullen aan de ouders worden voorgesteld middels een melding in de Vlierefluiter.
Onderwijsbegeleiding
Onze school kan gebruik maken van de diensten van het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO), een dienstverlenende,
ondersteunende instantie, die de school wil helpen bij de door de school wenselijk geachte doelstellingen, vernieuwingen en het
ontwikkelen c.q. begeleiden van het verbeterplan. De school beslist op welke gebieden zij ondersteuning krijgt door het maken van
zogenaamde begeleidingsafspraken. Het HCO heeft diverse “hulpverleners” in dienst.
De schoolondersteuningscommissie (SOC)
Eerder in de gids spraken we hierover in het hoofdstuk: “Zorg voor onze leerlingen”.
Schoolarts
De kinderen worden in de groepen 2 en 7 door de schoolarts óf de schoolartsassistente óf de verpleegkundige onderzocht. De
gezichtsscherpte van de kleuters wordt op 5-jarige leeftijd gescreend tijdens het gezondheidsonderzoek. Het jeugd-gezondheidzorg-team,
dat onze school begeleidt, is geformeerd rond onze schoolarts Mevr. J. Katsman.
Gezondheidsinstellingen
Om met eventuele problemen op onze school goed te kunnen omgaan, onderhouden we ook regelmatig contacten met een aantal
gezondheidszorginstellingen, Bureau-vertrouwensarts, de GG&GD en de Jutters.
Pedagogisch-didactische medewerkers/onderwijsadviseurs
Zij houden zich voornamelijk bezig met het geven van hulp en voorlichting aan de leerkrachten, vooral op het terrein van vernieuwingen.
Psychologen
Zij onderzoeken op aanvraag kinderen met moeilijkheden, maar bespreken ook met de groepsleerkracht de uitslagen van de klassikale
test die in groep 3 wordt afgenomen. Onderzoeken worden alleen na overleg met ouders en goedkeuring van de IB’er afgenomen.
Orthopedagogen/didactici
Zij testen kinderen die op een bepaald leerstofonderdeel uitvallen. Hieruit kan hulp voortvloeien, gecoördineerd door onze IB’er (zie
hoofdstuk zorg voor leerlingen). Het gaat hierbij niet alleen om leerlingen die echt niet beter kunnen, maar ook om extra hulp als het leren
niet zo gaat als je zou mogen verwachten. Onderzoeken worden alleen na overleg met ouders en goedkeuring van de IB’er afgenomen.
Schoolmaatschappelijk werk (SMW) en Opvoedsteunpunt
Zijn bereikbaar om vragen te beantwoorden. Als het gaat om problemen op gebied van relaties, opvoeding, verwerking, huisvesting,
financiën en werken bent U bij de SMW’er aan het juiste adres. Zij is gebonden aan een beroepsgeheim. Op maandagen is Vanessa
Warffemius op de Vlierboom, tussen 12 en 16 uur. Haar telefonisch of via de mail benaderen kan ook.
Als het gaat om vragen over opvoeding kunt U eventueel ook spreken met de opvoeddeskundige van het opvoedsteunpunt.
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11. Schooltijden en vakanties
Schooltijden

Vrijstelling geregeld schoolbezoek

Voor alle groepen geldt:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

Voor alle leerlingen vanaf de leeftijd van 5 jaar geldt de

8.30-12.00 en 13.00-15.00 u; (de kleuterbouw heeft lunchpauze van

Leerplichtwet. In deze wet is voorzien dat leerlingen in bepaalde

11.30 – 12.15u) en

gevallen kunnen worden vrijgesteld van de leerplicht. Voor

Woensdag is er school van

maximaal 10 dagen per jaar beslist de schooldirecteur. Verzoeken

8.30-12.15 u.

om langere vrijstelling worden altijd ter beoordeling aan de
leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag doorgezonden.

Gymtijden
Maandag:

Onderstaand wordt uitgelegd in welke gevallen vrijstelling kan

8.30- 9.10 uur

groep 1/2b

worden aangevraagd / verleend. Waar in de tekst de term ‘ouders’

9.10- 9:50 uur

groep 3a

wordt gebruikt wordt ook bedoeld de wettelijke vertegenwoordigers

10.00- 10:45 uur

groep 3b

c.q. verzorgers van de leerling.

10:45- 11:30 uur

groep 4a

11:30-12:15 uur

groep 4b

13.00- 14.00 uur

groep 7

14.00- 15.00 uur

groep 8

Soorten vrijstelling
Leeftijd
Leerplicht bestaat vanaf 5 jaar. Kinderen van 5 jaar mogen 5 uur per

Dinsdag:

week worden vrijgesteld van schoolbezoek. Een beroep op deze

8.30- 9.10 uur

groep 1/2a

vrijstelling moet door de ouders worden gemeld bij de directeur.

9.10- 9:50 uur

groep 3b

Daar bovenop kan voor een kind van 5 jaar door de ouders aan de

10:00- 10:45 uur

groep 3a

directeur nog eens 5 uur per week om vrijstelling worden verzocht.

10:45-11:30 uur

groep 4b

11:30-12:15 uur

groep 4a

Vakantie

13.00- 14.00 uur

groep 5

Een verzoek om vakantie buiten de schoolvakanties kan een keer

14.00- 15.00 uur

groep 6

per jaar worden verleend voor maximaal 10 dagen. Het mag niet
gaan om de eerste 2 weken van het schooljaar. Het beroep van één

Woensdag:

van de ouders moet verhinderen dat binnen de schoolvakantie op

8.30- 9.20 uur

groep 8

9.20- 10.10 uur

groep 7

10.35- 11.25 uur

groep 6

Levensovertuiging

11.25- 12.15 uur

groep 5

Uiterlijk 2 dagen voor de gebeurtenis kan aan de directeur door de

vakantie kan worden gegaan.

ouders om vrijstelling worden gevraagd voor een verplichting
Zwemtijden

vanwege godsdienst of levensovertuiging.

Groep 5 zwemt op vrijdag om 8.30 uur in zwembad “de Waterthor”.
Ook leerlingen in groep 6, die geen A diploma hebben, nemen

Gewichtige omstandigheden

hieraan deel.

Denk aan een bruiloft, begrafenis, verhuizing. Dit verlof kan in totaal
per leerling per schooljaar maximaal 10 dagen worden toegekend.

Absentie

Gaan de verzoeken over het maximum heen dan wordt het verzoek

Wanneer Uw kind niet op school kan komen vanwege ziekte,

doorgezonden naar de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar

doktersbezoek of om andere redenen, verzoeken wij U dit

beslist vervolgens.

telefonisch, persoonlijk, via de mail of via een briefje voor schooltijd
te melden. De absenten worden dagelijks aangetekend in onze
absentielijst. Indien de school voor 9.00 uur geen bericht van
verhindering heeft ontvangen, zal contact met U opgenomen worden.
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Ziekte
Bij ziekte van de leerling bestaat recht op vrijstelling.

Per vrijstellingsgrond gelden de volgende richtlijnen
Leeftijd
De eerste 5 uur hoeven door de ouders slechts worden gemeld. De tweede 5 uur dient te worden aangevraagd bij de directeur. Voor
toewijzing van de tweede 5 uur geldt dat maximaal in totaal één vrije dag per week mag ontstaan, dan wel twee vrije dagdelen per
week. 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.
Vakantie
Het wettelijk criterium is 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.
Godsdienst / levensovertuiging
Voorbeelden zijn Offerfeest, Lichtfeest, Jom Kippoer. Voor dergelijke feesten wordt 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
Bij overlijden of ernstige ziekte wordt ruimhartig toegekend. 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 om bewijzen vragen.
Ziekte
Bij langdurige ziekte of twijfel over de aard van de afwezigheid wordt een verklaring van een arts opgevraagd. Wanneer hierover geen
uitsluitsel kan worden verkregen wordt de leerplichtambtenaar ingelicht.
Procedure
Ouders doen een verzoek om vrijstelling tijdig en schriftelijk via het verlofformulier. 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.
Op een verzoek tot maximaal 10 dagen per jaar wordt schriftelijk via het verlofformulier beslist door de directeur.
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Vakanties 2018 - 2019
Vakantiedagen

Basisonderwijs

Prinsjesdag (alleen voor de Haagse Scholen)

18 09 2018

Herfstvakantie

22 10 2018 t/m 26 10 2018

Kerstvakantie

24 12 2018 t/m 04 01 2019

Voorjaarsvakantie

25 02 2019 t/m 01 03 2019

Goede Vrijdag

19 04 2019

Meivakantie, incl. Bevrijdingsdag

22 04 2019 t/m 03 05 2019

Koningsdag

27 04 2019

Hemelvaartvakantie

30 05 2019 t/m 31 05 2019

Tweede Pinksterdag

10 06 2019

Zomervakantie

22 07 2019 t/m 30 08 2019

In de eerste schoolweek ontvangt U een kalender, waarin naast alle geplande activiteiten ook deze vakantiedagen terug
te vinden zijn. Tevens nemen we daarin de overige vrije dagen op die alleen voor de Vlierboom gelden, zoals de
studiedagen. De kalender en de schoolgids zijn beide terug te vinden op de schoolsite www.devlierboom.nl
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12. Opvang buiten schooltijd
Officieel begint de verantwoordelijkheid voor onze leerlingen een kwartier voor schooltijd en loopt deze door tot en met een kwartier daarna.
Tussen de middag
Onze school biedt gelegenheid tot overblijven. De kinderen eten een boterham in de klas onder leiding van hun juf of meester en gaan daarna
buiten spelen. Op de speelplaatsen houden vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van de directie toezicht. Aan het begin van het schooljaar of
bij tussentijdse instroom/inschrijving gaat een brief mee waarin de kosten staan vermeld.

Na schooltijd
In ons gebouw is onder de vleugels van 2Samen, Kindercentrum 2 Vleermuizen gevestigd. 2Samen verzorgt:
. buitenschoolse opvang tot 18.00 uur
. peuteropvang en
. opvang tijdens (delen van) vakanties.

Goed om te weten:
2Samen

070-338 55 00,

2Vleermuizen
www.2samen.nl

Van 0 tot 4 jaar
2Samen biedt in ons gebouw ook dagopvang aan de allerkleinsten. Inschrijven is mogelijk, ook via www.2samen.nl
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13. Overige informatie
Aansprakelijkheid
Het schoolbestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van privé-eigendommen. Het bestuur is
niet zondermeer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Het
schoolbestuur heeft pas een schadevergoedingsplicht als er sprake is van een verwijtbare fout van de school of degenen,
die voor de school optreden. Aan ouders wordt bij de inschrijving gevraagd of zij een WA - verzekering hebben afgesloten,
daar school slechts aanvullend verzekerd is.
Sponsorbeleid
Op de Vlierboom staan we niet afwijzend tegenover sponsoring. Voor zaken als schoolsportkleding ed. doen we graag een
beroep op het bedrijfsleven. Wel wordt een verband naar ouders of teamleden op prijs gesteld. Bij grote donaties zal eerst
de mr en het bestuur geraadpleegd worden.
Schoolfotograaf
Elk jaar komt de fotograaf. De organisatie hiervan is in handen van de ouderraad.
Etui en toebehoren
Sommige kinderen vinden het prettig spulletjes van thuis mee te nemen naar school. Dit is toegestaan, echter binnen de
volgende kaders:
-

de leerkracht van Uw zoon/dochter heeft i.v.m. een les gevraagd om bepaalde spulletjes mee te nemen ter
illustratie,

-

kinderen vanaf groep 3 mogen één etui meenemen met daarin een schrijfpotlood, een gum, kleurpotloden en
stiften. Uiteraard voorziet de school in deze materialen, het is dan ook geen verplichting.

Schoolmelk
De kinderen kunnen ’s morgens (halfvolle) schoolmelk drinken, geleverd door Campina. De inning van het melkgeld
wordt, indien U voor deze betaalwijze kiest, verzorgd door Campina door middel van een acceptgirokaart. Voor kinderen
die voor het eerst de school gaan bezoeken, bestaat een speciaal aanmeldingsformulier, dat ongeveer twee weken
voordat ze op school komen, ingevuld moet worden. De leerlingen kunnen dan hun eerste schoolweek meteen melk
drinken.
De eerste twee dagen na iedere vakantie wordt er geen schoolmelk verstrekt. In plaats hiervan krijgen de kinderen een
pakje drinkyoghurt. Bij vertrek naar een ander adres of een andere school of bij een fout in de gegevens op de
acceptgirokaart kunt U op school een wijzigingskaart vragen. Scholen die aangesloten zijn bij Campina nemen bij
verandering van school het melkabonnement over.
Telefoonnummer Campina: 0348-429 880; www.schoolmelk.nl.
Snoepen en trakteren
Wij verzoeken U de kinderen geen snoep mee te geven. Snoep op een verjaardag wordt door de vingers gezien, maar
liever zien we dat bv op fruit, worst, kaas of chips wordt getrakteerd! Wij willen er graag aan meewerken het gebit van Uw
kinderen zo gezond mogelijk te houden. Een stelregel is, dat het om de aardigheid gaat en niet om de hoeveelheid!
Kinderpostzegels
Elk jaar doet onze school mee aan de kinderpostzegelactie. De leerlingen uit de 8 ste groep kunnen een bestelenvelop
krijgen, waarmee ze de familie en de buurt langs kunnen om bestellingen te noteren.
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14. Enkele namen en adressen
obs de Vlierboom

Centrum voor Jeugd en Gezin

Vlierboomstraat 366

voor al Uw vragen over opvoeden

2564 JJ Den Haag

Hanenburglaan 339

tel:

323 12 15

tel:

e-mail:

info@devlierboom.nl

website: www.devlierboom.com

0800 285 40 70 (optie 6, gratis)

Vertrouwensinspecteur
Postbus 501

Medezeggenschapsraad:

2799 AM Zoetermeer

oudergeleding:

tel:

079 351 37 00

Tekla Kersten
Jeroen Hattink en

Bureau Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten

Angela Ramdhan;

Hoofdvestiging:
Prof. Gunninglaan 12

teamgeleding:
Ilona Stuy van den Herik,
Jolanda van Boven en
Greetje Hartman.
Ouderraad:
Marleen Schinkel,

3312 KX Dordrecht
Telefoon: 078 - 770 80 90 (alle locaties)
Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Petra van Halteren
Rahiema Jitan,
Jolanda Bovendeert,
Chantal Paul Kleijnen en
Ingrid van Vughtns.
Stichting De Haagse Scholen
Postbus 61454
2506 AL Den Haag
tel:

306 52 00

Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding
Zandvoortselaan 146
tel:

448 28 28

Schoolarts
Hanenburglaan 339
tel:

752 69 20

Schoolmaatschappelijk werker (SMW)
Vanessa Warffemius
v.warffemius@zebrawelzijn.nl
Jeugdtandzorg
Calandstraat 1
2521 AD Den Haag
tel:

346 55 45
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