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

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Nutsschool Morgenstond
Zweeloostraat 61
2545VC Den Haag
 0703663445
 http://www.nutsschoolmorgenstond.nl
 directie@nutsschoolmorgenstond.nl
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Schoolbestuur
Stichting Lucas Onderwijs
Aantal scholen: 87
Aantal leerlingen: 37.683
 http://www.lucasonderwijs.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Jennifer Koornneef

directie@nutsschoolmorgenstond.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH).

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2021-2022

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

190

2021-2022

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Samen verder

Stevige basis

Op avontuur

Missie en visie
Morgenstond opent de deuren naar de wereld van morgen.
Wij zorgen voor een stevige basis in een veilige leeromgeving. Hierin krijgen kinderen de
mogelijkheid om hun eigen grenzen te verleggen en boven zichzelf uit te stijgen. Iedereen deelt hier
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verantwoordelijkheid en we leren van elkaar. Samen komen we verder!
Samen verder
Door veel aandacht te besteden aan sociaal-emotionele ontwikkeling is er op Nutsschool Morgenstond
een prettige sfeer. We vinden het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten, ouders en andere
betrokkenen op een fijne manier met elkaar omgaan. Hiermee creëren we samen de belangrijkste
voorwaarde om tot leren te komen: een goede relatie.
Stevige basis
Op Nutsschool Morgenstond geven leerkrachten les volgens het EDI-model (Expliciete Directe
Instructie), waarbij leerlingen optimaal worden betrokken en zij binnen hun eigen
ontwikkelmogelijkheden de lesdoelen weten te behalen. Taalontwikkeling staat centraal om op de
andere ontwikkelgebieden verder te kunnen bouwen.
Op avontuur
Samen werken en leren in een rijke leeromgeving is een avontuur. De kinderen worden geprikkeld door
een thematisch aanbod van verschillende lessen. Daarnaast ontdekken zij hun talenten doordat
zij vaklessen krijgen aangeboden, tijdens én na schooltijd.

Identiteit
Wees welkom!
Elk kind, waarvan we de onderwijsbehoeften kunnen verzorgen en waarborgen, is welkom op
Nutsschool Morgenstond, ongeacht religie, cultuur en sociale achtergrond. De neutrale grondslag van
de school komt tot uiting in het respectvol en begripvol omgaan met de verschillende religies en de
sociale en culturele achtergronden van onze schoolpopulatie.
Sociaal-emotioneel leren
Nutsschool morgenstond wil al haar leerlingen een solide basis meegeven op het gebied van Sociaal
Emotioneel Leren. Wij hopen dat alle leerlingen van Nutsschool Morgenstond later gelukkige en
empathische volwassenen zijn die tot bloei kunnen komen; die hun talenten en mogelijkheden met
passie waarmaken.
Wij ondersteunen hen in het ontdekken van hun intrinsieke motivatie. Daarnaast streven wij ernaar dat
zij hun sociale vaardigheden flexibel kunnen inzetten. We hopen dat zij zich ontwikkelen tot
volwassenen die zich verbonden weten met zichzelf en met hun omgeving en die de dingen doen die zij
belangrijk vinden.
Onze leerlingen ervaren Morgenstond als veilige en prettige leeromgeving waar zij het beste uit
zichzelf kunnen halen, met en van elkaar kunnen leren en waar waardering is voor diversiteit. Op school
en in de klas streven wij dit na door de SEL- lessen en de transitie hiervan vorm te geven in de dagelijkse
schoolpraktijk. Daarnaast hanteren wij uniform schoolbrede afspraken. Ook spreken wij onze leerlingen
aan op gedeelde verantwoordelijkheid. Hiermee leggen wij de basis voor een veilig schoolklimaat.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Verticale groepen 0 t/m 2
Wij hebben drie kleutergroepen: groep Blauw, Geel en Rood. Daarbinnen hanteren we een verticale
leeftijdsopbouw. Dit betekent dat in elke kleutergroep kinderen zitten uit de instroomgroep (0), 1 én 2.
Wij stimuleren elk kind om het volgende stapje in zijn ontwikkeling te zetten, onafhankelijk van
leeftijd. Kinderen die na1 oktober instromen starten in de instroomgroep (0). Uw kind 'kleutert' in
principe dus minstens 2 jaar. Hierdoor ontstaat een stevige basis waardoor de kinderen met genoeg
bagage aan groep 3 kunnen beginnen.
Jonge kinderen leren het meest door spel. Wij willen graag dat de kinderen de echte wereld beleven in
een rijke speel-leeromgeving. Daarom richten we bij elk thema onze kleuterklassen een beetje anders
in. Zo stimuleren wij een onderzoekende en spelende manier van leren. De bouwhoek verandert soms
in een werkplaats met echte zagen, hamers en spijkers. Naast de huishoek staat er wel eens
dokterspraktijk met een wachtkamer en een apotheek. Vanuit de watertafel worden riolen aangelegd
die door de halve klas lopen. De kinderen dweilen de vloer met een dweil die ze kopen in de
schoonmaakwinkel. Door het spelen en werken rondom echte onderwerpen ontdekt het kind de wereld
om zich heen. Ieder thema wordt vanuit zoveel mogelijk leergebieden belicht. Zo komen taal, rekenen
en motoriek op een betekenisvolle manier terug bij alles wat de kinderen doen: knutselen, zingen,
schrijven, voorlezen en spelen in de hoeken. Wij observeren het spel en het gedrag van de kinderen en
helpen waar nodig. Met gerichte spelbegeleiding stimuleren we elk kind om het volgende stapje te
zetten in zijn/haar ontwikkeling.
Jaarklassen vanaf groep 3
Vanaf groep 3 is ons onderwijs georganiseerd in jaarklassen, waarin kinderen van ongeveer dezelfde
leeftijd bij elkaar zitten. Als een kind doubleert (blijft zitten), is hij/zij een jaar ouder dan de
klasgenoten. Meer informatie over doubleren vindt u in ons doublureprotocol, dat te vinden is op onze
website.
Voor ons is de groep als sociale eenheid heel belangrijk. Dáár moeten de leerlingen zich fijn voelen en
zich ontwikkelen. Binnen die groep past elke leerkracht het onderwijs zo goed mogelijk aan bij de
mogelijkheden en capaciteiten van elk kind. Wij kunnen binnen ons leerstofjaarklassensysteem
rekening houden met leerlingen die extra uitleg of juist uitdaging nodig hebben. Dit bereiken we onder
andere door gebruik te maken van ons instructiemodel EDI (expliciete directe instructie). Binnen dit
instructiemodel staan de instructie van de leerkracht (hardop voordoen in een interactieve instructie)
en optimale betrokkenheid door het toepassen van coöperatieve werkvormen centraal. Kinderen die de
stof snel begrijpen gaan na de uitleg aan het werk. De leerkracht geeft extra instructie aan kinderen die
dat nodig hebben. Dat gaat in kleine groepjes of met een individueel kind.
Onderwijsondersteuning
We beschikken over vier onderwijsassistenten. Zij ondersteunen de leerkracht in en buiten de klas.
Door het werken met onderwijsassistenten kunnen wij optimaal differentiëren binnen de jaargroepen.
Daarnaast werken wij met het project Studenten voor Educatie. Een aantal studenten biedt uitdagende
projecten aan groepjes leerlingen uit de midden- en bovenbouw,.
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Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Taal- en rekendoelen worden in de kleutergroepen aan het thema verbonden. Taal en rekenactiviteiten
worden zowel in de hoeken als in de kring aangeboden. Naast reken- en taaldoelen wordt er gewerkt
aan de creatieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. De gymnastiek- en bewegingslessen
worden door zowel de vakleerkracht als de groepsleerkrachten verzorgd.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

8 uur

8 uur

7 uur

7 uur

6 uur

6 uur

6 u 30 min

6 u 30 min

6 u 30 min

6 u 30 min

6 u 30 min

6 u 30 min

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

3 uur

3 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Engelse taal

Deze lesurentabel is een grove weergave van het aantal uren dat wij gemiddeld per week aan een vak
besteden. De uren kunnen nooit helemaal los van elkaar worden gezien. Gedurende een les kunnen
meerdere vakken aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan een aardrijkskundeles waarbij leerlingen
afstanden meten (rekenvaardigheden), of een geschiedenisles waarbij leerlingen een samenvatting van
de gelezen tekst maken (begrijpend lezen).
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Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•

2.2

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal

Het team

Ons schoolteam bestaat uit zo'n 20 medewerkers en bestaat uit leraren, onderwijsassistenten, een
conciërge, een administratief medewerkster, een directeur en twee bouwcoördinatoren.
Wij zijn bereikbaar via Social Schools en de schooltelefoon. Tel. 070-3663445

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Drama

Engelse taal

Muziek
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Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Als één van onze leerkrachten afwezig is, gaat onze voorkeur uit naar de inzet van ons eigen personeel.
Als dat niet lukt, schakelen we een bureau in om te voorzien in de tijdelijke vervanging van personeel.
Als beide oplossingen niet mogelijk zijn, zal de groep verdeeld worden over de andere groepen. In het
uiterste geval zullen we u zo spoedig mogelijk vragen om zelf uw kind op te vangen. Dit kan voorkomen
als er twee of meer leerkrachten gelijktijdig ziek zijn en er geen vervanging mogelijk is.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) /
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met
2Acrobaten van 2Samen.
Wij vinden het belangrijk om de overgang naar de kleuterklas soepel te laten verlopen, zodat het kind
met vertrouwen de overstap kan maken. Daarom werken de pedagogisch medewerkers van de
voorschool (peuterspeelzaal) en de leerkrachten van groep 1-2 samen. Vlak voordat een peuter 4 jaar
wordt, is er een warme overdracht tussen 2Samen en de leerkrachten van de basisschool. De peuters
gaan ook een aantal keer op bezoek in hun toekomstige kleuterklas.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
Op onze school is het onderwijs zo ingericht, dat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen op
cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied.
Ons streven is dat de leerlingen zich competent, geaccepteerd en veilig voelen.
De ontwikkeling van de leerlingen wordt systematisch gevolgd door het gehele onderwijsteam. Bij
opvallendheden in de ontwikkeling (bijvoorbeeld: een leerling heeft extra uitdaging nodig voor
begrijpend lezen, of een leerling heeft moeite zich verbaal te uiten naar klasgenootjes) volgt specifieke
begeleiding. Het onderwijs binnen de school wordt regelmatig tegen het licht gehouden. Hierbij wordt
een kwaliteitscyclus gevolgd waarin zorgoverleggen (intern begeleider (ib'er) - directie),
groepsbesprekingen (leerkracht - ib'er), trendanalyses (team - ib'er) en allerlei metingen (toetsen,
leerlingvragenlijsten en observaties) zijn opgenomen. Door onze leerlingen zo intensief te volgen,
kunnen wij adequaat handelen en continu inspelen op de onderwijsbehoeften van iedere leerling.
Kortom: voortdurende kwaliteitsbewaking van het onderwijs.
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Hoe bereiken we deze doelen?
Alle gegevens worden verzameld in het digitale leerlingdossier (ESIS).
Het dossier bevat:
de verslagen van oudergesprekken;
hulp- en handelingsplannen;
Ontwikkelingsperspectiefplannen;
verslagen van intern diagnostisch onderzoek;
verslagen van extern onderzoek;
verslagen van overleg met externe deskundigen;
(KIJK!-)rapporten;
onderwijskundig rapport van de eventuele vorige school.
De wet van de privacy wordt in acht genomen. Alleen met toestemming van de ouders kunnen
relevante gegevens aan een betrokken instantie worden doorgegeven. Dit dossier is, indien gewenst, in
te zien door ouders.
Onze school kent een schoolplan. Dit schoolplan loopt van 2019 tot 2023. Het schoolplan is, na overleg
met team en medezezggenschapsraad (MR), door het bestuur vastgesteld en een exemplaar is naar de
inspectie gestuurd. Het schoolplan is onderverdeeld in jaarplannen. Deze jaarplannen worden per
schooljaar opgesteld en kunt u vinden op www.nutsschoolmorgenstond.nl. In het jaarplan worden de
grote lijnen uit het schoolplan geconcretiseerd én is er ruimte om deze plannen bij te stellen.
Om ons doel zowel pedagogisch als didactisch te bereiken, werken wij bij ons op school samen in een
goede sfeer, zowel binnen als buiten de groep. Het team is professioneel en in staat om vanuit een
eenduidige visie op kind, school en samenleving vorm te geven aan het onderwijs in de groepen.
'Samen verder', 'een stevige basis' en 'op avontuur' zijn hierin sleutelwoorden.
Leerlingen krijgen bij ons de gelegenheid zich optimaal te ontplooien binnen de grenzen en
mogelijkheden van de school. Dit proces wordt uitgevoerd door de leerkrachten en aangestuurd en
bewaakt door de intern begeleider (ib'er). Onze school werkt samen met de onderwijsadviseur Passend
Onderwijs, het HCO (Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding), andere basisscholen, de
Schoolmaatschappelijk werker (SMW'er), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de schoolarts,
ambulant begeleiders en scholen voor speciaal onderwijs.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Dagelijks geven onze leraren en onderwijsassistenten onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden
wij rekening met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning.
Basisondersteuning is de ondersteuning die Nutsschool Morgenstond kan aanbieden aan de kinderen
als integraal onderdeel van het geboden onderwijs.
Naast de basisondersteuning hebben we de beschikking over een intern begeleider,
onderwijsassistenten, reken- en taalcoördinatoren, een vertrouwenspersoon, een
aandachtsfunctionaris en werken wij samen met verschillende externe partijen zoals een
fysiotherapeut en ambulant begeleiders. Deze functionarissen ondersteunen het lerarenteam in de
dagelijkse onderwijspraktijk. Voor het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op
deze en/of andere leergebieden, werken wij samen met ketenpartners. Deze ketenpartners zijn
bijvoorbeeld de schoolarts, de onderwijsadviseur van het samenwerkingsverband SPPOH, het
gezinscoachmaatje van het CJG, de schoolpsycholoog van het HCO, etc. In het
schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen met wie wij nog meer samenwerken en welke
onderwijsondersteuning wij als school kunnen bieden.
Bij het opstellen van een OPP (ontwikkelperspectiefplan) voor leerlingen met specifieke onderwijsen/of ondersteuningsbehoeften organiseren wij MDO's (multidisciplinaire overleggen) met interne en
externe specialisten en ouders. In dit MDO brengen we de behoeften van de leerling in kaart en stellen
we een plan op om hieraan te werken.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Gediplomeerde specialisten op school
Taal en rekenen
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

Rekenspecialist
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•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Samen met de intern begeleider vormen de werkgroepen voor taal, rekenen en meer- en
hoogbegaafdheid een deskundig team. Deze werkgroepen zorgen voor de kwaliteitsbewaking en ontwikkeling van ons onderwijs. Hierbij kunt u denken aan het scholen van de werkgroep en het team,
het doorontwikkelen van ons reken- en taalonderwijs en het creëren van een aanbod voor kinderen die
meer ondersteuning of juist uitdaging nodig hebben op de onderliggende vakgebieden. De uitvoering
van dit aanbod ligt bij de leerkrachten, de onderwijsassistenten en de studenten vanuit het project
'Studenten voor Educatie'.

Sociaal emotioneel
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

Orthopedagoog

•

Schoolmaatschappelijk werkster

De intern begeleider, schoolmaatschappelijk werkster en orthopedagoog werken nauw samen om de
sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te volgen en versterken. Hierbij kunt u denken
aan interne overleggen, scholing, onderzoeken, lessen over sociaal-emotionele ontwikkeling, etc. Ook
is er een werkgroep Sociaal-emotioneel Leren (SEL) die het onderwijs voor sociaal-emotioneel leren
verder ontwikkelt en uitzet in de school.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

Orthopedagoog

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

•

Schoolmaatschappelijk werkster

Het gedrag, de werkhouding en taakaanpak hangen nauw met elkaar samen. De intern begeleider,
schoolmaatschappelijk werkster en orthopedagoog werken nauw samen om de ontwikkeling van onze
leerlingen te volgen en versterken.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Fysiotherapeut

•

Logopedist
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Let op! De fysiotherapeut en logopedist maken geen onderdeel uit van ons schoolteam. Wij werken
wél intensief samen met deze specialisten, zodat we kinderen kunnen doorverwijzen voor de nodige
hulp op motorisch en lichamelijk gebied.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Schoolmaatschappelijk werkster

•

6 bedrijfshulpverleners

Onze bedrijfshulpverleners (BHV) werken samen in het BHV-team. Zij worden jaarlijks bijgeschoold en
organiseren veiligheidsactiviteiten (inspecties van het gebouw en ontruimingsoefeningen). Daarnaast
kunnen zij lichte medische handelingen uitvoeren indien nodig.
Indien ouders of leerkrachten zorgen hebben over de persoonlijke verzorging van een leerling, kunnen
we de hulp inschakelen van onze schoolmaatschappelijk werkster en de jeugdarts.

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Op Nutsschool Morgenstond realiseren we ons dat we een belangrijke rol spelen bij de beïnvloeding
van het groepsproces. Door het groepsproces actief te leiden ontstaat er een veilige sfeer in de klas
waarin kinderen zich prettig voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen. De schoolafspraken zijn
zichtbaar in de school en worden door leerlingen, leerkrachten en ouders nageleefd. Dit is de basis
waarmee wij werken. We maken gebruik van het programma Kwink en hanteren indien nodig ons antipestprotocol.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL).
Monitoring sociale veiligheid
Tweejaarlijks bevragen we de kinderen; hiervoor gebruiken we SCOL. We behouden ons prettige
klimaat door iedere dag hard te werken met de kinderen aan "het goede gedrag en goede
omgangsnormen". Meestal lukt dat door met elkaar in gesprek te komen en te blijven. Een enkele keer
lukt dit niet. In dergelijke gevallen hanteren we onderstaande procedure.
Schorsing en verwijdering
Op Nutsschool Morgenstond werken we niet met “een wetboek van strafrecht”. Of we overgaan tot
schorsing dan wel verwijdering hangt af van het kind, de situatie en het ontoelaatbare gedrag.
Schorsing is een repressieve maatregel met een pedagogische kant. Kinderen gaan naar huis met een
opdracht. De bedoeling is dat ze hun gedrag en de gevolgen daarvan goed overdenken.
Tot verwijdering van een kind wordt alleen dan overgegaan als de school handelingsverlegen is en/of er
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fysieke of emotionele onveiligheid is ontstaan. Ouders en kind worden van tevoren gewezen op de
mogelijkheid van schorsing bij herhaling van het ongewenste gedrag. Schorsing is een beslissing die
wordt genomen door de directie na overleg met het bevoegd gezag en het team. Ouders krijgen in
geval van schorsing een brief met de reden en de lengte van de schorsing, de straf/het werk dat
gemaakt moet worden en de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan. Vermeld staat ook wat de
gevolgen zijn bij herhaling van het ongewenste gedrag.
Een kopie van deze brief gaat naar het bevoegd gezag, de inspectie en de leerplichtambtenaar. Het
bevoegd gezag van een school kan besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling. Voordat een
besluit daarover genomen wordt, moet het bevoegd gezag de leerling en de ouders in de gelegenheid
stellen om gehoord te worden. Het besluit tot verwijdering wordt schriftelijk met redenen(en) omkleed
aan de ouders medegedeeld. Een kopie van dit besluit wordt gezonden aan de leerplichtambtenaar.
Definitieve verwijdering kan pas plaatsvinden als de directeur van de school ervoor gezorgd heeft, dat
een andere school of instelling na overleg met de directie van het samenwerkingsverband (SPPOH)
bereid is gevonden de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes is
gezocht naar een zodanige school waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van het
voorgaande tot definitieve verwijdering worden overgegaan. Hangende dit overleg kan de leerling
worden geschorst. De directeur stelt de inspectie van het besluit tot verwijdering schriftelijk en met
opgaaf van reden in kennis. In de brief waarin het besluit tot verwijdering is opgenomen, moeten
ouders gewezen worden op de mogelijkheid om binnen zes weken na dagtekening het bevoegd gezag
schriftelijk om herziening van het besluit te verzoeken. Het bevoegd gezag kan de leerling gedurende
de behandeling van een verzoek om herziening van het besluit tot definitieve verwijdering de toegang
tot de school ontzeggen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

M. van der Pas

mvdpas@nutsschoolmorgenstond.nl

vertrouwenspersoon

M. van der Pas

mvdpas@nutsschoolmorgenstond.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Nutsschool Morgenstond wil in een rijke en betekenisvolle omgeving het best denkbare onderwijs aan
de leerlingen bieden. Ons onderwijs richt zich op de ontwikkeling van het kind als totaliteit. We zijn een
school waar kinderen zich goed en veilig voelen met respect voor elkaar. Een school waar het onderwijs
bijdraagt aan het geluk van de kinderen, waar iedereen welkom is, ongeacht religie, cultuur en sociale
achtergrond. Om de ontwikkeling van onze leerlingen te optimaliseren, trekken we samen met ouders
op. We vinden het belangrijk om ouders regelmatig te informeren over de ontwikkeling van hun kind
(eren), te betrekken bij ons onderwijs en te ondersteunen bij problemen of vraagstukken.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Informatieavond
In september organiseren wij een informatieavond voor alle ouders waarin wij u informeren over het
komende schooljaar. U krijgt hier informatie over de school (voorstellen collega's, inhoudelijke ambities
en overige bijzonderheden) en daarna zal de groepsleerkracht u in de klas informeren over het leerjaar
van uw kind.
Startgesprekken
Daarnaast vinden in september de startgesprekken plaats. Hierin maakt u individueel kennis met de
leerkracht, kunt u de leerkracht informeren over uw kind en is er ruimte om vragen te stellen.
Rapportagemomenten
In maart en juni zijn de rapportagemomenten over de vorderingen van uw kind. Aan deze rapporten zijn
oudergesprekken gekoppeld van 10 minuten. Ook kunnen de ouders op deze rapportavonden een
gesprek aanvragen met de intern begeleider, directie of met de vakleerkracht gymnastiek. Met de
ouders van de schoolverlaters uit groep 8 wordt, in verband met de adviesgesprekken, een aparte
afspraak gemaakt. Indien er tussentijds opvallendheden zijn in de ontwikkeling van uw kind, nodigt de
leerkracht (of intern begeleider) u uit voor een gesprek.
Digitale platformen
Gedurende het gehele schooljaar informeren wij u via 'Social Schools'. Zo heeft u altijd toegang tot alle
schoolinformatie die op uw kind betrekking heeft. Informatiebrieven, rapportgesprekken,
klassenlijsten, en de jaarkalender zijn in deze applicatie te vinden. Daarnaast informeert de leerkracht u
hier over wat er in de klas gebeurt. Daarnaast kunt u alle relevante informatie vinden op onze
schoolwebsite.
Groep 8
Groep 8 is een specifiek leerjaar in verband met de overgang naar het voortgezet onderwijs. Hierdoor
vinden er in een aantal periodes, naast de reguliere contactmomenten, bijeenkomsten en gesprekken
met ouders plaats. Denk bijvoorbeeld aan de voorlichtingsavond voor het voortgezet onderwijs, de
adviesgesprekken en de afscheidsavond. Ouders worden hierover door de groepsleerkracht
geïnformeerd.
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Ouders in de school
We organiseren verschillende momenten waarop we u als ouder betrekken bij het onderwijs en de
school. Zo zijn er koffieochtenden waarin verschillende thema's worden uitgelicht, zijn er kijklessen
(groep 3 t/m 8) en mogen de ouders bij de kleuters bij de inloop mee naar binnen.

Klachtenregeling
Veruit de meeste klachten/incidenten kunnen worden opgelost door een open gesprek met de
betrokkenen. Indien nodig, kunt u hiervoor een beroep doen op de directeur. Wanneer de zaak gevoelig
ligt, kan degene met een klacht terecht bij de binnen de school aangewezen vertrouwenspersoon. Dit is
mevr. M. van der Pas (juf Marleen). Zij zal eerst bemiddelen om het probleem met de betrokkenen op
te lossen. Kan er ook dan (al dan niet met hulp van de directeur) geen oplossing worden gevonden, dan
verwijst de vertrouwenspersoon u naar de bovenschoolse vertrouwenspersoon.
Ouders kunnen ook direct contact opnemen met de bovenschoolse vertrouwenspersoon. Deze
onderzoekt de gevolgde procedure ten aanzien van de klacht op school en gaat na of er mogelijkheden
zijn om de klacht naar uw tevredenheid op te lossen. De vertrouwenspersoon laat zich hierbij
informeren. In geval van seksuele intimidatie dient de vertrouwenspersoon u te wijzen op de
mogelijkheid om aangifte te doen bij de politie.
De volledige klachtenprocedure is te vinden op de website van Lucas Onderwijs waar tevens het adres
te vinden is van de landelijke klachtencommissie. Daarnaast kunt u terecht op
http://www.onderwijsgeschillen.nl/.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Tevredenheidsvragenlijsten

Ouders helpen ons graag en dit is ook echt nodig bij de onderstaande activiteiten. Zonder hulp kan de
school deze activiteiten niet verzorgen:
- Sportdagen;
- Organisatie van verschillende feesten op school;
- Eten met de overblijfkinderen;
- Het versieren van de school;
- Begeleiding bij uitstapjes.
Informatie over onze medezeggenschapsraad (MR) vindt u hier.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage
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Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00
Daarvan bekostigen we:
•

Sinterklaas, Kerst, Pasen, Disco, Zomerfeest, Kinderboekenweek, Sportdag, afscheid kleuters,
musical en afscheid groep 8.

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Wij vragen naast de algemene vrijwillige ouderbijdrage ook overige vrijwillige schoolkosten voor het
schoolkamp en de schoolreis (eenmaal per jaar).
Voor het schoolkamp in groep 7 en 8 is de jaarlijkse bijdrage per leerling € 155,-. De kosten en baten zijn
sluitend.
Voor het schoolreisje voor groep 1 t/m 6 vragen we jaarlijks per kind een bijdrage van ongeveer € 27,50.
De kosten en baten zijn sluitend.

We vragen aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,- per kind. Hiermee organiseren we
gedurende het schooljaar leuke activiteiten voor de kinderen. Onderstaande begroting is, in overleg
met het lerarenteam en de MR, tot stand gekomen.
Begroting '20-'21:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 1100,- (Sinterklaas)
€ 300,- (Kerst)
€ 350,- (Pasen)
€ 700,- (Zomerfeest)
€ 500,- (Disco)
€ 300,- (Kinderboekenweek)
€ 450,- (Sportdag)
€ 150,- (Afscheid oudste kleuters)
€ 400,- (Afscheid en musical groep 8)
€ 4250,- (Totaal)

De vrijwillige ouderbijdragen zijn hard nodig om alle activiteiten te kunnen bekostigen. Scholen mogen
geen kinderen uitsluiten van bovenstaande activiteiten als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet
kunnen of willen betalen. Mochten we gedurende het schooljaar constateren dat we te weinig gelden
ontvangen om alle activiteiten te kunnen organiseren, dan overleggen we met het team en de MR.
Mogelijk zullen we dan activiteiten moeten schrappen. Meer informatie over de vrijwillige
ouderbijdrage vindt u hier.
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4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
U kunt uw kind ziekmelden via de applicatie van Social Schools, of telefonisch tussen 07.45 uur en 08.15
uur op het schooltelefoonnummer: (070) 366 34 45

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Verlof mag uitsluitend worden gegeven, indien er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Op
grond van deze regels, waarvan de handhaving door de leerplichtambtenaar kan worden
gecontroleerd, moet ongeoorloofd verzuim door de school worden gemeld. Denkt u in aanmerking te
komen voor verlof wegens uitzonderlijke omstandigheden, dan moet u het formulier “verzoek om
vrijstelling schoolbezoek” invullen (vier weken voor het gevraagde verlof).

4.4

Toelatingsbeleid

Aanmeldprocedure kleuters
Indien u interesse heeft in Nutsschool Morgenstond, maakt u een afspraak met de directeur voor een
kennismakingsgesprek en rondleiding. Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u thuisgestuurd
door de gemeente. Dit ontvangt u vlak voordat uw kind drie jaar wordt. U meldt uw kind aan door het
ingevulde aanmeldformulier in te leveren bij de basisschool van uw eerste keuze. Eerder aanmelden
dan drie jaar is niet mogelijk; de school neemt het aanmeldformulier dan niet in behandeling. Onze
school heeft een leerlingplafond. Bekijk op de website van de gemeente Den Haag de filmpjes over
aanmelden op de basisschool met een leerlingplafond. Kinderen die in periode 1 (1 oktober t/m 31
december) 3 jaar oud worden, kunnen zich alleen in periode 1 aanmelden. Meer informatie over onze
aanmeldprocedure en de periode waarin u uw kind dient aan te melden vindt u op de Scholenwijzer.
Kinderen die een broertje of zusje hebben die zijn ingeschreven op onze school, hebben voorrang. Dat
geldt ook als uw kind naar de voorschoolse voorziening gaat waarmee wij nauw samenwerken,
namelijk 2Acrobaten. U dient het kind in te schrijven middels het aanmeldformulier en geeft hierop aan
of (één van de twee) voorrangsregels van toepassing zijn.
Uw kind wordt definitief ingeschreven als u van ons een plaatsingsaanbod heeft ontvangen en het
inschrijfformulier bij ons inlevert (bij het inschrijfgesprek).
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Als uw kind bij ons op school definitief is ingeschreven, worden er met leerkracht(en) en ouder(s)
afspraken gemaakt over de wenperiode voordat het kind vier jaar wordt. De leerkracht neemt contact
op met ouders en overlegt op welke dag(del)en de kleuter gaat wennen. De wenperiode wordt
afgestemd op het kind, zodat hij/zij zo goed mogelijk kan 'landen' in de klas.
In de wenperiode vindt er een intakegesprek plaats met leerkracht(en) en ouder(s).
Wij laten in de maand juli geen nieuwe kinderen wennen of starten op school, in verband met de drukke
periode van het afronden van het schooljaar. Met de ouders van kinderen die in de maand december 4
jaar worden, overlegt de leerkracht wanneer het kind gaat starten op school. Dit heeft te maken met de
drukte van de feestmaand.
Kinderen kunnen pas wennen en starten op Nutsschool Morgenstond wanneer zij zindelijk zijn.
Aanmeldprocedure van kinderen die van een andere school komen
Ouders die hun schoolgaande kind willen aanmelden op Nutsschool Morgenstond, sturen een mail naar
de directeur met de volgende gegevens:
- Naam leerling(en);
- Geboortedatum;
- Huidige groep;
- Reden van aanmelding;
- Schriftelijk akkoord voor gegevensoverdracht van de huidige school naar Nutsschool Morgenstond.
Daarna hanteren wij de volgende procedure:
- Eerst beoordelen we of er plaats is in het betreffende leerjaar. De school bepaalt óf en in welke groep
een leerling geplaatst wordt;
- Nutsschool Morgenstond vraagt informatie op over de leerling bij de huidige school, om zijn/haar
onderwijsbehoeften in kaart te brengen;
- Indien nodig komt de leerling een week ter observatie in de klas waar hij/zij vermoedelijk geplaatst
gaat worden;
- Daarnaast wordt de leerling indien nodig op onze school getoetst door de intern begeleider. Dit met
als doel het juiste niveau van het kind vast te stellen en te bekijken of wij de leerling de begeleiding en
zorg kunnen bieden die hij/zij nodig heeft;
- Als wij de begeleiding en zorg, door wat voor omstandigheden dan ook, niet kunnen bieden,
behouden wij ons het recht voor om een leerling niet toe te laten;
- Als wij de leerling toelaten, ontvangt onze school een onderwijskundig rapport, vóór de
plaatsingsdatum, van de vorige school.

4.5

Praktische informatie

Inloop
Van 08.20 uur tot 08.30 uur is er een inloop waarbij de kinderen zelfstandig de school binnenkomen.
Alle kinderen dienen vóór 08.30 uur in de klas aanwezig te zijn. Om 8:30 uur gaat het belsignaal als
teken dat de lessen beginnen voor alle groepen.
*Indien de maatregelen rondom Corona nog gelden, mogen wij helaas geen inloop organiseren.
Ouders zetten hun kind(eren) dan af bij het hek en kinderen lopen zelfstandig het plein op en de school
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in. De inlooptijd blijft voor de leerlingen hetzelfde.
Pauzes
In de ochtendpauze gaan alle leerkrachten met de groep mee naar buiten. Zo is er altijd voldoende
toezicht. Van 12:00 uur tot 13:00 uur is de lunchpauze. Kinderen die overblijven op school, eten 25
minuten met de leerkracht en spelen 25 minuten buiten onder toezicht van de pleinwacht, bestaande
uit een coördinator van het Talentenhuis, de conciërge, een leerkracht en 3 overblijfouders. De groepen
5 t/m 8 spelen in het eerste halfuur buiten en de kinderen van groep 1 t/m 4 in het tweede halfuur.
Tijdens de pauze wordt spelenderwijs doorgewerkt aan het onderwijs (sociaal-emotionele ontwikkeling
en reken of taalspellen). De kinderen die tussen de middag naar huis gaan, komen tussen 12.55 en 13.00
uur terug naar school. Om 13.00 uur starten de middaglessen. Om 15.00 uur eindigt de schooldag. Voor
alle groepen geldt dat de ouders, die hun kind ophalen, op het schoolplein wachten.
Klassendienst
Volgens een rooster hebben de kinderen van groep 4 tot en met 8 klassendienst. Hierbij helpen zij de
leerkracht bij het opruimen van de klas en het klaarzetten van de spullen voor de volgende dag. Door
deze taken kan het zijn dat uw kind soms iets later (15:15 uur) de school verlaat.
Huiswerk
Het huiswerk bestaat uit leer- en maakwerk. De leerkracht bespreekt met de leerlingen welk werk zij
thuis moeten maken. Vanaf groep 4 kunnen de leerlingen huiswerk mee naar huis krijgen om de
geleerde stof thuis in te oefenen. Daarnaast werken wij met Grej of the Day: het raadsel van de dag.
Kinderen krijgen daarbij een raadsel mee naar huis waarop zij thuis het antwoord kunnen zoeken (al
dan niet met wat hulp van hun huisgenoten). De opgezochte informatie wordt de volgende dag mee
naar school genomen, waar een korte les over het onderwerp plaatsvindt.
AVG
Op Nutsschool Morgenstond wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. We
hebben op basis van de nieuwe wetgeving per 25 mei 2018 (AVG - Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming) de protocollen en procedures op bestuurs- en schoolniveau aangepast. In
verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in
de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens
worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt
tot informatie die noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de
toegang daartoe is beperkt.
De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen
ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers afspraken
gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.
Informatie over leerlingen wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders/verzorgers daar
toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement
van Lucas Onderwijs is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten
zijn van ouders en leerlingen. Het reglement, het Protocol Sociale Media en de contactpersonen kunt u
vinden op de site van Lucas Onderwijs.
Benodigdheden
Materiaal dat kinderen nodig hebben voor het onderwijs, wordt aangeschaft door school. We vragen
ouders om hun kind een schooltas mee te geven, vanaf groep 3 een etui en vanaf groep 8 een agenda.
Schoolfotograaf
Met de schoolfotograaf bestaat de afspraak, dat hij/zij de leerlingen elk jaar komt fotograferen. U kunt

19

de foto's kopen, maar het is natuurlijk geen verplichting.
Diefstal en/of vernielingen
We zorgen met elkaar voor voldoende toezicht en een veilige sfeer op school. Gelukkig komt het bijna
nooit voor dat er spullen vernield of gestolen worden. Mocht dit toch het geval zijn, kunt u zelf aangifte
doen bij de politie. De school is niet aansprakelijk voor diefstal en vernielingen van bezittingen van
leerlingen, ouders en medewerkers van de school, zowel gedurende als buiten school- en/of werktijden.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Vanaf de eerste tot de laatste dag dat de leerling bij ons op school is, wordt niet alleen bijgehouden hoe
de leerling zich ontwikkelt op cognitief (leer)gebied, maar ook de sociale en motorische ontwikkeling
worden gevolgd, vastgelegd en bijgehouden.
De leerkrachten en de intern begeleider bespreken de leerlinggegevens tijdens de groepsbesprekingen.
De groepsbespreking vormt de basis van de onderwijsondersteuning van onze school.
Tweemaal per jaar wordt op groepsniveau de voortgang van de klas en/of individuele leerlingen
besproken met de intern begeleider en de betreffende leerkracht. Aan het einde van het schooljaar
vindt er een overdracht plaats van de leerresultaten van de groep en de gedragsobservaties van de
individuele leerling, zodat er in de volgende groep een juiste aansluiting kan worden bewerkstelligd.
Zodra de leerkracht zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind, betrekt de leerkracht de
ouders bij het analyseren van het probleem en bij het zoeken naar eventuele oplossingen. Indien het
probleem niet door de leerkracht kan worden opgelost, wordt de intern begeleider ingeschakeld.
Samen met de ouders kunnen zij besluiten de Interne Zorgcommissie en/of externe hulp in te
schakelen. Als besloten wordt deze in te schakelen, dan wordt aan ouders schriftelijke toestemming
gevraagd. In het schoolondersteuningsprofiel kunt u nalezen met welke partijen we samenwerken. Zie
hiervoor de toegevoegde bijlage.
Het leerlingvolgsysteem Het leerlingvolgsysteem is een verzameling van gestandaardiseerde toetsen
en observaties. De toetsen zijn ontwikkeld door het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (CITO).
Ons leerlingvolgsysteem is erop gericht om in iedere groep, door middel van observaties en toetsen,
vroegtijdig eventuele opvallende leerlingen te signaleren. Na iedere toetsperiode bespreekt de
groepsleerkracht de groepsresultaten met de intern begeleider.
In de groepen 1 en 2 worden geen toetsen afgenomen, maar wordt de ontwikkeling door observaties
gevolgd.
Van elke leerling ontstaat er middels deze toetsen en observaties in de loop der jaren een reeks
gegevens, die wij kunnen meten aan landelijke normen.

5.2

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
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Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
Op Nutsschool Morgenstond nemen wij in groep 8 de Drempeltoets en de Cito-eindtoets af bij onze
leerlingen. De gemiddelde score op de Cito-eindtoets ligt al enkele jaren op of boven het landelijk
gemiddelde voor vergelijkbare scholen. Naast deze toetsen nemen we ook de NIO (Nederlandse
Intelligentietest voor Onderwijsniveau) test af.
De NIO wordt gebruikt voor het bepalen van het juiste niveau van Voortgezet Onderwijs. De NIO wordt
op onze school in groep 8 ingezet als second opinion. Aan de hand van de NIO test ontvangt u een
onafhankelijk maar concreet schooladvies.
Het verschil tussen de Cito Eindtoets en de NIO test is dat de Cito Eindtoets meet wat uw kind in 8 jaar
onderwijs heeft geleerd (de feitelijke schoolprestaties) en de NIO test bepaalt wat uw kind ‘in huis
heeft’ (de mogelijke schoolprestaties).
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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
97,4%

Nutsschool Morgenstond

91,6%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
72,4%

Nutsschool Morgenstond

48,5%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (35,7%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen

Na acht jaar basisonderwijs gaan de leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs (VO). Zij hebben de
keuze uit vele scholen. De verantwoording voor de keuze van een school voor VO ligt te allen tijde bij de
ouders. Wij proberen de leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk bij die keuze te helpen waarbij we
onderstaande planning hanteren.
September:
Afname van het Drempelonderzoek. Dit gebeurt in de klas en door de groepsleerkracht. Gedurende
twee ochtenden krijgen de leerlingen vijf toetsen voorgelegd, t.w. begrijpend lezen, technisch lezen,
woordenschat, rekenen en spelling. Deze toetsen worden door de groepsleerkracht nagekeken, waarna
de ‘aantal goedscores’ in het OnderwijsKundig Rapport (OKR) worden ingevoerd. De resultaten worden
vrij snel daarna in het OKR weergegeven en worden ‘vertaald’ naar een plaatsingsadvies, dat weer
wordt ‘meegenomen’ naar het uiteindelijke basisschooladvies. De leerlingrapporten worden eerst met
de leerlingen in de klas besproken, waarna ze mee naar huis gaan en overhandigd worden aan de
ouders/verzorgers.
Oktober:
Afname NIO. Dit gebeurt eveneens in de klas. Nu níet door de groepsleerkracht, maar door een
medewerker van het HCO. De groepsleerkracht blijft wel continu aanwezig. Aan de hand van in totaal
zes af te nemen onderdelen wordt het IQ van de leerling bepaald. Die onderdelen zijn: Verbaal:
Synoniemen, analogieën en categorieën; Symbolisch: Getallen, rekenen en uitslagen. De zes
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onderdelen samen resulteren in een NIO-Totaal, zijnde het IQ van de leerling. Ook de resultaten van de
NIO worden weergegeven in het OKR en vormen een aanvulling op het uiteindelijke basisschooladvies.
Per post ontvangt de school enkele dagen later de individuele leerlingrapporten, welke eerst
individueel in de klas met de leerlingen wordt doorgenomen, waarna ze mee naar huis gaan en ook
weer aan de ouders/verzorgers worden overhandigd.
November:
In deze maand organiseert de school een Algemene Informatieavond betreffende het Voortgezet
Onderwijs. De groepsleerkracht legt uit hoe het Voortgezet Onderwijs in elkaar steekt en welke
stappen er gaan volgen om uiteindelijk in het Voortgezet Onderwijs te geraken.
Begin november worden in de klas door de groepsleerkracht de reguliere CITO-toetsen afgenomen.
Het betreffen begrijpend lezen, rekenen, spelling, werkwoordspelling en technisch lezen/DMT
(DrieMinutenToets). De toetsuitslagen worden ‘meegenomen’ naar het VO-advies.
In de voorlaatste week van november krijgen de leerlingen hun basisschooladvies middels een brief. Dit
krijgen de leerlingen als eerste te horen, waarna de brief ’s middags thuis dient te worden afgegeven.
In de week daarna zijn de individuele VO-gesprekken. Hierin motiveert de groepsleerkracht het
gegeven VO-advies en zullen ook de intern begeleider en directeur aanwezig zijn. Na het gesprek wordt
het advies definitief en kunnen de ouders (samen met hun kind) aan de slag met het selecteren van
mogelijke VO-scholen.
Het VO-advies komt op de volgende manier tot stand:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alle gegevens uit het LeerlingVolgSysteem (LVS) vanaf groep 3;
alle cijferrapporten vanaf groep 3;
alle CITO-toetsuitslagen vanaf groep 3;
uitslagen van de methodegebonden toetsen;
uitslagen van Drempelonderzoek en NIO;
de observaties van de bovenbouwleerkrachten;
de observaties van de IB’er en (eventueel) directeur;
de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling;
de motivatie, (huis)werkhouding, gedrag, zelfstandigheid, algemene ontwikkeling, interesse,
discipline, doorzettingsvermogen en thuissituatie van de leerling;
intensief overleg met de ‘laatste’ groepsleerkrachten en IB’er.

Er worden in groepsverband bezoeken aan VO-scholen afgelegd.
December:
De VO-Scholenwijzer is digitaal beschikbaar. In deze Scholenwijzer staan alle scholen binnen
Haaglanden vermeld met allerhande informatie (open dagen, bereikbaarheid, enz.). Uiteraard
bestemd om u alvast samen met uw kind te oriënteren en VO-scholen te selecteren, welke in
januari/februari tijdens de Open Dagen gaan worden bezocht.
Januari:
Na de kerstvakantie houden de VO-scholen hun Open Dagen (zie Scholenwijzer).
Februari:
De eerste aanmeldperiode dient zich aan. U levert het aanmeldformulier digitaal in bij de VO-school
van eerste keuze. Daarmee is uw kind op alle scholen van de voorkeurslijst aangemeld. Ook ontvangt u
van de basisschool een kopie van het OKR over uw kind. In dit onderwijskundig rapport staan alle
relevante gegevens over uw kind ten aanzien van zijn presteren op de basisschool, alsmede het VO-
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advies, zoals dat is besproken tijdens het individuele VO-gesprek in november.
Maart/April:
U krijgt bericht van de VO-school of uw kind is geplaatst op één van de scholen op de voorkeurslijst.
Indien uw kind op géén van de scholen is geplaatst, is er een 2de aanmeldingsperiode. U dient dan een
nieuwe voorkeurslijst te maken van de scholen waar nog plaats is. Bericht van plaatsing volgt in april.
In april is er voor de leerlingen van groep 8 de Eindtoets-CITO. De onderdelen die worden getoetst zijn:
rekenen, taal, begrijpend lezen en wereldoriëntatie.
Mei:
Half mei volgt de uitslag van de Eindtoets-CITO, welke normaliter een bevestiging zal zijn van het in
november gegeven VO-advies. Wanneer dit níet het geval is, zal heroverweging van het advies door de
basisschool worden overwogen. Heroverweging vindt alleen plaats bij een significant hógere uitslag
dan het in november gegeven VO-advies. Het VO-advies wordt dan aangepast en aan de betreffende
VO-school doorgegeven. Uiteraard wordt dit met de ouders gedeeld. Is de CITO-uitslag lager, dan volgt
géén heroverweging.
Juni: In deze maand zijn er (meestal op woensdagmiddagen) kennismakingsdagen voor de
toekomstige brugklasser. Uw kind wordt hiervoor door de VO-school uitgenodigd.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

4,8%

vmbo-b / vmbo-k

14,3%

vmbo-(g)t

19,0%

vmbo-(g)t / havo

19,0%

havo

19,0%

havo / vwo

4,8%

vwo

19,0%

5.4

Sociale ontwikkeling

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

Respect

Goede omgangsnormen

Samen verder
Nutsschool Morgenstond besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde
burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de
wereld om hen heen. Op onze school vinden wij het belangrijk om op een prettige manier en respectvol
met elkaar om te gaan. Een goed pedagogisch klimaat is de belangrijkste voorwaarde om tot leren te
kunnen komen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de groepen en de individuele leerlingen wordt tijdens de
groepsbespreking twee keer per jaar besproken (leerkracht en IB’er). Op basis van deze gesprekken
worden er indien nodig handelingsplannen opgesteld. Daarnaast registreren we twee keer per jaar de
vorderingen in onze registratiesystemen (KIJK! voor groep 1-2 en SCOL voor groep 3-8). De
bevindingen na registratie worden opgenomen in het groepsoverzicht en het handelen van de leraar
wordt eventueel bijgesteld.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

15:00 - 18:00

Dinsdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

15:00 - 18:00

Woensdag

-

08:30 - 12:00

-

-

Donderdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

15:00 - 18:00

Vrijdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

15:00 - 18:00

Opvang
Schooltijd

Woensdag: Op woensdag is er geen voor- en naschoolse opvang.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met 2Samen, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, ouders
en Het Talentenhuis, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met 2Samen, in en buiten het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Voor en na schooltijd kunt u gebruik maken van de buitenschoolse opvang (BSO) van 2Samen. Ook
bieden zij opvang tijdens vakantie- en studiedagen. De locatie 2Acrobaten van 2Samen bevindt zich in
ons gebouw. Indien u hier gebruik van wilt maken, neemt u contact op met 2Samen.
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Tussen de middag (12.00 - 13.00) kan u uw kind ophalen of op school blijven bij de tussenschoolse
opvang (TSO). De keuze is aan u als ouder. Indien u gebruik wilt maken van de TSO, kunt u uw kind
inschrijven voor de overblijf door het overblijfformulier ingevuld in te leveren bij onze administratief
medewerkster.
Kinderen die overblijven op school, eten 25 minuten met de leerkracht en spelen 25 minuten buiten
onder toezicht van de pleinwacht, bestaande uit een coördinator van het Talentenhuis, de conciërge,
een leerkracht en 3 overblijfouders. De groepen 5 t/m 8 spelen in het eerste halfuur buiten en de
kinderen van groep 1 t/m 4 in het tweede halfuur. Tijdens de pauze wordt spelenderwijs doorgewerkt
aan het onderwijs (sociaal-emotionele ontwikkeling en reken of taalspellen). De kinderen die tussen de
middag naar huis gaan, komen tussen 12.55 en 13.00 uur terug naar school. Om 13.00 uur starten de
middaglessen. Om 15.00 uur eindigt de schooldag. Voor alle groepen geldt dat de ouders, die hun kind
ophalen, op het schoolplein wachten.
Aan alle opvangmomenten zijn kosten verbonden.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2022-2023
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

22 oktober 2022

30 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022

08 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari 2023

05 maart 2023

Meivakantie

29 april 2023

07 mei 2023

Zomervakantie

08 juli 2023

20 augustus 2023
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