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WOORD VOORAF
Waarom een schoolgids voor ouders?
Voor u ligt onze schoolgids met informatie over de werkwijze binnen onze school. De gids is bedoeld
voor ouders. We vinden het belangrijk, dat u als ouder zicht krijgt op waar we als school voor staan.
Deze schoolgids kan een belangrijke rol spelen bij het maken van een schoolkeuze. We hebben
gekozen voor een toegankelijke, compacte gids, waarin u de hoofdlijnen van onze aanpak terugvindt.
We hopen dat u in onze gids en op de website: www.daltonschooloegstgeest.nl de sfeer van onze
school zult proeven. Bij een bezoek aan onze school en in een persoonlijk gesprek met Annette ter
Haar, de directeur, kunt u de kennismaking verder verdiepen.
U kunt
●
●
●
●

in deze schoolgids lezen:
Waar onze school voor staat.
Hoe wij met de leerlingen werken.
Hoe wij de leerlingen extra zorg en begeleiding bieden.
Hoe wij met u als ouder contact onderhouden en samenwerken.

Actuele gegevens over groepen, data vakanties en dergelijke vindt u in de aparte, jaarlijkse
informatiekalender.
We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor
een toelichting. Voor suggesties ter verbetering van de gids houden we ons van harte aanbevolen.

Laat de schooltijd op Daltonschool Oegstgeest een fijne schooltijd worden voor uw
kind(eren) en uiteraard voor U!
Het managementteam:
Annette ter Haar (directeur)
Jacqueline Lepelaar (intern begeleider)
Dana Farber (coördinator bovenbouw)
Kimberley van den Berg (coördinator onderbouw)
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1 OPENBARE DALTONSCHOOL OEGSTGEEST
Openbaar Onderwijs
‘Het openbaar onderwijs heeft tot doel bij te dragen tot de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling
van het kind en tot zijn uiteindelijke vorming tot mens in de breedste betekenis van het woord. Het
onderwijs wordt gegeven met respect voor ieders geloof of levensovertuiging’. Dit betekent dat een
openbare school toegankelijk is voor kinderen van alle levensbeschouwingen. Vanuit dat respect
begeleiden wij het kind bij het leerproces, met als doel het vormen van een lichamelijk en geestelijk
evenwicht.
Openbare scholen voor primair onderwijs zijn toegankelijk voor alle kinderen van 4 tot en met 13
jaar. Wanneer kinderen om onderwijskundige redenen niet tot een specifieke openbare school kunnen
worden toegelaten, heeft het bestuur van het openbaar onderwijs de plicht om een andere school te
zoeken.
Onze Daltonmissie
Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking voor de toekomst
De Daltonaanpak komt tegemoet aan de specifieke behoeften van ieder kind en geeft ruimte aan zijn of
haar talenten, kracht en karakter. Op de Daltonschool Oegstgeest leren leerlingen zichzelf en de wereld
goed kennen, weten ze wat ze waard zijn en kunnen ze goed omgaan met keuzes en
verantwoordelijkheid. Ze leren samen te werken en anderen respectvol te benaderen.
De Dalton methodiek leert leerlingen hun eigen leerkracht te ontdekken en in te zetten.
* Leerlingen krijgen ruimte om op hun eigen niveau te werken.
* Leerlingen kunnen efficiënt leren door meer tijd te besteden aan vakken waar ze minder goed in zijn
en minder tijd aan vakken waar ze goed in zijn.
* Leerlingen leren plannen en hun werk in te delen, wat in het voortgezet onderwijs en de maatschappij
goed van pas komt.
* Leerlingen leren samenwerken waardoor er meer respect voor elkaar ontstaat en er rekening met
elkaar wordt gehouden.
* Leerlingen leren verantwoordelijk te zijn voor hun werk en materiaal.

Ligging van de school
De school ligt aan de Jan Wolkerslaan 18. Voor de school ligt een groen schoolplein. De school grenst
aan het Hotzpark waar tijdens de pauzes en de overblijf intensief gebruik van wordt gemaakt. De
school heeft 8 lokalen en verschillende ruimtes waar leerlingen oefenen met zelfstandigheid,
verantwoordelijkheid en samenwerken. Er is een Daltonplein, een speellokaal, een orthotheek, een
mediatheek, een maatjeslokaal en een speellokaal voor de kleuters. Groep 3 t/m 8 hebben twee keer
per week gymles in het naast de school gelegen gymnastiekgebouw. De voor-, tussen- en naschoolse
opvang wordt verzorgd door de Stichting Kinderopvang Oegstgeest ‘De Buren’ in het aangrenzende
gebouw. Samen beheren wij de grote moestuin die naast het gymnastiekgebouw ligt.
De school is goed te voet en met de fiets te bereiken.

Schoolgrootte
De school heeft in totaal 185 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, verdeeld over 8 groepen en
heeft daarmee een overzichtelijk karakter. Aan de school zijn 16 leerkrachten (fulltime en parttime
functies) verbonden, 6 vakleerkrachten (gymnastiek, muziek, drama, Nederlands als 2e taal en
geestelijke stromingen), 2 onderwijs-assistenten en een conciërge.
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De schooltijden
Groep 1 t/m 8:
Woensdag:
●
●
●
●

●
●
●

8.45 - 12.00
8.45 - 12.15

13.00 - 15.00

Om 8.35 uur en 12.55 uur gaan de deuren open voor alle ouders en kinderen.De groepen 1/2, 3
en 8 gaan door de deur van de kleuterhal.
De groepen 4, 5, 6 en 7 komen naar binnen door de hoofdingang.
Het omkleden na de gymlessen (maandag en donderdag) kan voor sommige groepen de
eindtijden enigszins doen afwijken.
In de gang bij groepen 1/2 en 3 is het bij het uitgaan een drukte van belang. Daarom verzoeken
we alle ouders om 12.00 en 15.00 uur buiten te wachten en zeker buggy's e.d. buiten te laten
staan.
Door de overvolle speelplaats kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan met honden. Dus… geen
honden op het plein en/of in het schoolgebouw.
Te laat? Vervelend voor het kind en groepsleerkracht. Breng het kind snel naar de groep, neem
op de gang afscheid, zo stoor je het minst.
Word je kind door iemand anders dan de aan ons bekende ouders/verzorgers opgehaald, laat het
even weten aan de leerkracht.

Overblijven
De leerlingen die dat willen, kunnen tussen de middag overblijven. Zie hoofdstuk 8.

Een groene & gezonde school
Daltonschool Oegstgeest biedt een groene & gezonde omgeving aan leerlingen. We laten leerlingen
kennis maken met een gezonde levenswijze. Hoe doen we dat?
● Spelen en bewegen zijn belangrijk in onze lessen. We geven energizers in de klas en gebruiken
de groene omgeving van de school om ook buiten les te geven.
● In de klas zijn ook statafels aanwezig.
● De moestuin is een van onze buitenlokalen. Hier brengen we leerlingen in contact met de
herkomst en groeiwijzen van groenten en fruit.
● We houden van gezonde traktaties en tussendoortjes. Denk dan bijvoorbeeld aan fruit,
snackgroente, yoghurt zonder suiker, rijstwafels en volkoren biscuit.
● Elk jaar doen we mee met het Nationaal School Ontbijt en de lessen die daar bij horen.
● Om de kinderen kennis te laten maken met goed, onbekend of juist heel traditioneel voedsel
doen we de Smaaklessen in de groepen.
● In de methode Naut zijn lessen over voeding en gezond gedrag opgenomen.
● Lessen over relaties en seksuele voorlichting worden met de materialen van De Lentekriebels
gegeven.
● De school werkt de superheldenaanpak van Orka, een preventieve aanpak om sociale
vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren. De superhelden zijn:
elkaar helpen, elkaar aanspreken, leiden, volgen, opkomen voor jezelf, relaxed reageren,
negeren, een slimme plek zoeken en melden bij de leerkracht.
● Via Taakspel werken we aan de werkhouding van leerlingen.

2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT
Visie
De Daltonschool Oegstgeest is een openbare school waar alle kinderen uit de buurt welkom zijn en staat
open voor alle culturen. Ouders kiezen voor onze school vanwege het Daltonconcept, het openbare
karakter en de goede uitstroomresultaten. Leerlingen leren zelfstandige keuzes maken en samenwerken.
In de ochtend staan lezen, schrijven en rekenen op het programma. In de middag zetten we spelend en
onderzoekend leren in om de wereld te ontdekken, o.a. in ons buitenlokaal, de moestuin.

Daltononderwijs
In het Daltononderwijs ligt de nadruk op keuzevrijheid voor de leerling, samenwerking met andere
leerlingen en de ontwikkeling van zelfstandigheid. Daltononderwijs is voortgekomen uit een synthese
van klassikaal en individueel onderwijs. In de Daltonscholen worden de positieve elementen van het
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klassikale systeem zoveel mogelijk behouden en de negatieve aspecten tegengegaan. Het werken in
een jaargroep wordt gehandhaafd, maar er wordt ruimte geboden aan kinderen om individueel of in
groepen te werken. Je zou kunnen spreken van een school met een losser groepsverband.
Uitgaande van het kind dat graag speelt, zich in zijn spel opdrachten stelt en bij zijn spel nu eens niet
en dan weer wel het gezelschap van kameraadjes zoekt, komt Miss Helen Parkhurst, de grondlegster
van het Daltononderwijs, tot een aantal basisprincipes waarop het onderwijs zich richt.
Het ontwikkelen van verantwoordelijkheid en het bieden van een zekere mate van vrijheid.
Het werken aan de taak is een belangrijk middel om deze uitgangspunten daadwerkelijk gestalte te
geven. Tijdens het werken aan de taak kan een leerling zelf bepalen waar, wanneer, hoe en in
hoeveel tijd hij aan de uitwerking van zijn of haar takenpakket werkt. Dit gaat dus gepaard met een
zekere mate van vrijheid en met een groot verantwoordelijkheidsbesef. Dit proces vindt plaats onder
begeleiding en verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.
Binnen de weektaak is ruimte om rekening te houden met mogelijkheden van de leerling
(differentiatie). Er zijn leerlingen die tijdens de weektaak kunnen werken aan hun remediëring.
Bijvoorbeeld aan spelling via een computeropdracht. Leerlingen die meer aankunnen kunnen meer
werken aan verrijkingsopdrachten.
Het stimuleren van zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid.
Zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid sluit aan bij een ontwikkelingspsychologisch gegeven dat
kinderen actief en zelf ontdekkend bezig willen zijn. Het maken van passende taken vereist van de
leerkracht inzicht in de leerstof en aandacht voor de (leer)mogelijkheden van de leerling.
Een goed samengesteld takenpakket leidt als het ware binnen de groep tot interne differentiatie.
Samen werken.
De onderlinge samenwerking is een van de belangrijkste principes van het Daltononderwijs.
Ontwikkelen van sociale contacten en vaardigheden komt aan bod bij onderlinge samenwerking van
leerlingen, het maken van groepswerk en tutoring, het begeleiden van een andere leerling.
Door middel van evaluatie en reflectie proberen we leerlingen inzicht te geven in de eigen
ontwikkeling om zodoende ook eigenaar te worden van deze ontwikkeling. Het leren waarderen van
gemaakt werk is belangrijk voor de motivatie van leerlingen.
De school is lid van de Nederlandse Daltonvereniging (NDV). Binnen deze vereniging wordt door de
scholen en bestuur gewerkt aan een voortdurende ontwikkeling van de kwaliteit van de
Daltonscholen. Het Daltononderwijs is geen statisch gebeuren maar blijft in ontwikkeling en sluit aan
bij maatschappelijke ontwikkelingen. Daltonscholen zijn verenigd in de Nederlandse Dalton
Vereniging (NDV). De NDV is verdeeld in regio’s waarin Daltonscholen elkaar vinden in trainingen,
netwerken, intervisie en ontmoeting.

Kernwaarden van het Daltononderwijs
Vrijheid in gebondenheid.
Zelfstandigheid.
Samenwerken.
Effectiviteit en doelmatigheid.
Reflectie.

Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en vertrouwen
“Freedom and responsibility together perform the miracle”
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het
Daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven
leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels
vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert
verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de
ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes
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maken en een actieve leerhouding ontwikkelen.
Vrijheid betekent niet dat alles kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een
structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren.
Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijkertijd ook
geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een
geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

Zelfstandigheid
“Experience is the best and indeed the only real teacher”
Zelfstandig leren en werken op een Daltonschool is actief leren en werken.
Een leerling wil doelgericht een klus klaren en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken
indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van een
leerling. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren, moet een leerling leren beoordelen
welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een
leerling tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.

Samenwerken
“The school functions as a social community”
Een Daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en
bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een Daltonschool is ook
een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen
samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te
gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in
samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken.
Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en
respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale
vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een
eigen inbreng en die van medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met
teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking.
Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een Daltonschool is een oefenplek voor
democratisering en socialisering.

Effectiviteit / doelmatigheid
“Efficiency measure “ a simple and economic reorganization of the school”
Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen.
Een taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal gelegenheid om tot een
doelmatige inrichting te komen. Een taak op maat houdt een leerling doelmatig en functioneel bezig.

Reflectie
“I would be the first to welcome criticism”
Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een Daltonschool
vanzelfsprekend. Iedere leerkracht die werkt op een Daltonschool reflecteert op de eigen
onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs
voortdurend plaats. Reflectie en evaluatie dragen in hoge mate bij tot een verkenning van de leerweg
om het beoogde doel te bereiken.

7/35

Helen Parkhurst als inspiratiebron
Daltononderwijs is vanaf 1904 ontwikkeld door de Amerikaanse Helen Parkhurst en kenmerkt zich
door een kritische houding naar onderwijs waar het gaat om de doelmatigheid en de effectiviteit. Een
eigen inbreng van leerlingen is daarbij een belangrijk gegeven. Een leerling moet op school de
mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen en te vormen als in het maatschappelijk leven.
Parkhurst was bijzonder pragmatisch en gaf haar Daltononderwijs vorm als lerares voor de klas. De
theorie volgde de praktijk. Onderwijs moest volgens Parkhurst nuttig zijn en kennis, vaardigheden,
deugden en gewoonten aanleren die bruikbaar zijn in het maatschappelijke leven. Het hoogste doel is
fearless human beings op te voeden. Volgens Parkhurst zijn dat ondernemende mensen. Zij zijn
handig, vaardig, wereldwijs en vooruitdenkend.
De historische praktijk en de publicaties van de grondlegster van het Daltononderwijs, Helen
Parkhurst, vormen een blijvende inspiratiebron voor de Daltonschool Oegstgeest. Daltononderwijs is
een vorm van traditioneel vernieuwingsonderwijs en innoveert al ruim 100 jaar.
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Hedendaags onderwijs
Verschillende ontwikkelingen in het onderwijs hebben we een plaats gegeven binnen ons onderwijs:
● Op Daltonschool Oegstgeest vinden we het belangrijk dat leerlingen kennis verwerven op basis
van inzicht. Toch is het automatiseren van basisvaardigheden ook heel belangrijk en krijgt dus
ook ruim de aandacht.
● Steeds meer proberen we ons onderwijs af te stemmen op de individuele behoeften en
mogelijkheden van leerlingen. Dat betekent dat we zoveel mogelijk methoden gebruiken, die
rekening houden met verschillen tussen leerlingen.
● Daarnaast stimuleren we leerlingen tot zelfstandig en kritisch denken.
● We hechten grote waarde aan de emotionele ontwikkeling van leerlingen. Leerlingen moeten
lekker in hun vel zitten. Om goed zicht te krijgen op de emotionele ontwikkeling van leerlingen,
zijn intensieve contacten met leerlingen en hun ouders heel belangrijk.
● In het verlengde daarvan schenken we aandacht aan de sociale vorming van leerlingen. Het
aanleren van een tiental samenwerkingsstructuren is van groot belang.
● Voor het bereiken van onze doelen is het allerbelangrijkst, dat leerlingen het bij ons naar hun zin
hebben. Zij moeten zich er veilig en geborgen voelen.
● Vooral door beloning stimuleren we leerlingen hun mogelijkheden optimaal te benutten.
Belangrijk daarvoor is dat een leerling zich uitgedaagd voelt door ons onderwijs.
● Daarnaast blijft voor inzicht en kritisch denken parate kennis onmisbaar.
● Naast deze meer algemene doelen willen we bereiken dat leerlingen zonder problemen de
overstap maken naar het voortgezet onderwijs.
● Sinds 1 augustus 2010 zijn scholen wettelijk verplicht de referentieniveaus Nederlandse taal en
rekenen in het onderwijsaanbod als uitgangspunt te nemen. Vanuit de overheid wordt hier hard
aan gewerkt.
● Mede ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs proberen we de leerlingen te begeleiden naar
een zelfstandige werkhouding. Vanaf groep 6 stimuleren we dit door middel van huiswerk. In de
groepen 6, 7 en 8 worden de hoeveelheid en frequentie zodanig opgevoerd dat de leerlingen
gewend zijn aan een dagelijkse hoeveelheid huiswerk.
● Duidelijke regels bieden leerlingen houvast.
● De aandacht die de school geeft aan normen en waarden is een kwestie van consequente aanpak.
Schoolregels staan voortdurend in de aandacht.
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3 ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL
Kwaliteit en kwaliteitsverbetering en de rol van de ouders
Daltonschool Oegstgeest is een dynamische school. We zijn voortdurend bezig de kwaliteit van het
onderwijs te verbeteren. De inbreng van ouders is hierbij groot. Deze feedback wordt verwerkt in
verbeterplannen. Ouders, die zitting hebben in de Medezeggenschapsraad, hebben een heel directe
invloed op het functioneren van de school.
Sterke punten van de school:
● Schoolklimaat: zowel de inspectie, ouders als leerlingen geven aan het schoolklimaat te
waarderen.
● Zorg en begeleiding: vooral de rijksinspectie geeft hiervoor de hoogste beoordeling.
● Computerinzet- en gebruik: de school beschikt over chromebooks
● Systematisch werken: de school volgt de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen goed.
● Communicatie, intern: ouders en leerlingen geven aan de communicatie, zowel schriftelijk als
mondeling van goede kwaliteit te vinden.
● De uitslag van de ouder- en leerlingenquête is respectievelijk 7,9 en 7,95.
● Financieel gezond: door de financiële situatie is Daltonschool Oegstgeest in staat beoogd beleid
ook daadwerkelijk om te zetten in resultaat.
● Gemotiveerd personeel: inspectie, leerlingen en ouders geven weer dat de school wordt bemenst
door een goed personeelsbestand.

Kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel
Behalve kwalitatief goede methodes is ook de kwaliteit van het personeel een factor voor het werken
aan de kwaliteit van het onderwijs. Zij zorgen er voor dat de materialen en de methodes zinvol
gebruikt worden. Er verandert veel binnen het onderwijs en om dat alles bij te houden is het van
groot belang dat leerkrachten bijgeschoold worden. Alle teamleden van Daltonschool Oegstgeest
bezitten het ‘Certificaat Daltonleerkacht’, erkend door de Nederlandse Daltonvereniging, of studeren
hiervoor.

Kwaliteit van de basisvaardigheden
Taal, rekenen, lezen en schrijven krijgen binnen de school veel aandacht. De naleving van gemaakte
afspraken over het methodegebruik en de bijstelling ervan zijn erg belangrijk. De kwaliteit van de
instructie van de basisvaardigheden wordt gekoppeld aan een goede verwerking en toetsing. Onze
methoden en toetsen (leerling-volg-systeem) helpen ons daarbij.

Kwaliteitsverbetering door een leerlingvolgsysteem
Om onze leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun ontwikkeling maken we
gebruik van een leerlingvolgsysteem. Het systeem levert waardevolle informatie op over een leerling.
De toetsen die wij gebruiken zijn ontwikkeld door het Cito.
Voor de kleuters gebruiken we ParnaSsys. Deze sluiten aan op het observatiesysteem “Zien” dat we
gebruiken om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te monitoren.
Ouders en de leerlijnen van ParnaSsys
Door de visualisering van de brede ontwikkeling in de vorm van ontwikkelingslijnen en het gebruik
van kleuren hebben ouders een duidelijk beeld van het ontwikkelingsverloop.
Citotoetsen
De vakken rekenen en wiskunde, lezen en taal worden op verschillende onderdelen getoetst. Het
leerlingvolgsysteem biedt ons een overzicht van leerlingen die extra hulp nodig hebben. Uitkomsten
van de Cito-toetsen worden bij de rapporten integraal weergegeven.

Veiligheid en geborgenheid
Om leerlingen veiligheid en geborgenheid te bieden, hechten we aan duidelijkheid en structuur. We
streven naar orde en rust binnen de school en hanteren heldere regels. Sinds juli 2009 hanteren alle
scholen voor Openbaar Onderwijs Oegstgeest de zogenaamde ‘Gedragscode’ (zie
www.daltonschooloegstgeest.nl onder Algemeen).
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Sociaal-emotionele vorming
We vinden het belangrijk tijd en aandacht te besteden aan de sociaal- emotionele vorming. Zie
hiervoor het hoofdstuk “Zorg voor alle leerlingen”.

Overgaan
Het kan nog steeds gebeuren dat leerlingen een jaar overdoen. We kiezen er echter wel voor om dit
in een zo vroeg mogelijk stadium te doen. De individuele ontwikkelingslijn is bepalend bij de
overgang naar groep 3. In de beslissing tot zittenblijven worden de ouders betrokken. De school
echter beslist in deze gevallen. In de groepen 3 t/m 8 wordt alleen tot doubleren overgegaan als
verwacht mag worden dat het zin heeft. Vaak gaat een leerling naar de volgende groep met extra
hulp of een eigen programma.

School en ouders
Behalve dat leerlingen zich in de school veilig, vertrouwd en geaccepteerd voelen vinden wij het
belangrijk dat ook ouders zich op hun gemak voelen. Vandaar dat we contacten met ouders zeer
waardevol vinden. De school verwacht van de ouders dat ze de inhoud en uitgangspunten van deze
schoolgids onderschrijven, de werkwijze van de school onderschrijven en de school adequaat
informeren.

Uitdaging
Een heel specifieke manier om leerlingen uit te dagen zien we in groep 8. Hier geven we Spaans en
doet een specifiek gekozen groep leerlingen (4) mee aan het PreGymnasiumtraject. Hieronder staan
de criteria om aan Spaans en/of het PreGymnasium te mogen deelnemen:
Eerste uitgangspunt is dat er voldoende leerlingen (minimaal 6 voor Spaans) moeten zijn die aan
onderstaande criteria voldoen om deze lessen doorgang te laten vinden, het moet rendabel zijn, de
school investeert extra geld. De leerling:
● laat een werkhouding zien die ruimte geeft om deel te nemen;
● heeft de weektaak normaal gesproken af en zal dit ook, ondanks het extra werk, blijven doen;
● heeft de motivatie om iets extra’s te willen doen
● heeft voldoende tempo om het werk af te hebben
● laat het doorzettingsvermogen zien om niet na een paar keer de brui eraan te geven.

4 ORGANISATIE VAN DE SCHOOL
De organisatie van de school
Onze school is verdeeld in twee bouwen, te weten: de onderbouw (de groepen 1 t/m 4) en de
bovenbouw (de groepen 5 t/m 8).

Groepering
Vanaf groep 3 wordt gewerkt met het zogeheten leerstofjaar-klassensysteem. Dit betekent dat
kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten en iedereen in principe hetzelfde
aangeboden krijgt. De kleuters zitten altijd in een combinatiegroep. Dit houdt in dat de jongste en
oudste kleuters bij elkaar zitten. Het is onze ervaring dat de kinderen hierdoor veel elkaar kunnen
leren. De leerlingen helpen en ondersteunen elkaar als ‘maatjes’.

Groepsgrootte
In 1997 heeft het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen de eerste maatregelen genomen om
tot klassenverkleining te komen. Het gevolg van deze maatregel is dat er extra formatie voor de
groepen in de onderbouw (met name groep 1 en 2) is gekomen.

Organisatie van zorg voor leerlingen met specifieke behoeften
Op onze school is het mogelijk dat kinderen naast de extra zorg in de groep in aanmerking komen
voor extra hulp buiten de groep (hoofdstuk 7).
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De samenstelling van het team
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Directie: Is verantwoordelijk voor alles in de school.
Bouwcoördinatoren: Sturen de onder- en bovenbouw aan.
Intern begeleider: Is verantwoordelijk voor de zorg aan de leerlingen.
Remedial teacher: Doet onderzoek naar leerproblemen, biedt hulp aan het kind zelf, of
ondersteunt de leerkracht.
Leerkracht: Verzorgt de lessen in de groep.
Vakleerkracht: Verzorgt de lessen op een bepaald vakgebied.
Onderwijsassistent: ondersteunt de leerkracht.
ICT-Coördinator: Stimuleert en ondersteunt het gebruik van de informatie- en
communicatietechnologie in de school.
Dalton-Coördinator: Stimuleert de ontwikkeling van het Dalton-concept.
NT2-leerkracht: Deze, door de gemeente Oegstgeest aangestelde, leerkracht ondersteunt de
taalontwikkeling van anderstalige leerlingen.
Logopediste: Verricht logopedisch onderzoek.
Conciërge: Verricht allerlei ondersteunende werkzaamheden.
Administratief medewerker: Verricht allerhande administratieve taken.
Stagiaires: PABO-studenten en stagiaires van het MBO.

Hulpouders
Veel ouders verlenen ondersteunende werkzaamheden, van het begeleiden van kinderen bij
excursies, schoonmaken van kleutermaterialen, hulp bij het tutorlezen en flitsen, werken in de
mediatheek, werken met de computer tot het bijhouden van de bibliotheek.
De hulp van de ouders wordt niet alleen zeer op prijs gesteld, maar is zo goed als onmisbaar
geworden in onze school. De werkzaamheden van de ouders gebeuren altijd onder
verantwoordelijkheid van de directie. Ouders zijn bovendien tijdens hun verblijf op school verzekerd.
Iedere groep heeft in principe een tweetal klassenouders, die de leerkracht helpen bij de organisatie
van excursies en allerlei andere groepsactiviteiten.

5 ORGANISATIESTRUCTUUR
Het bestuur
Daltonschool Oegstgeest is één van de vier scholen die worden bestuurd door de Openbare
Rechtspersoon ‘Openbaar Basisonderwijs Oegstgeest’, die opgericht is op 1 maart 2000 (zie ook
www.opoo.nl).
Per 1 augustus 2018 is de organisatiestructuur veranderd in een raad van toezichtmodel waarbij de
algemeen directeur het dagelijks bestuur op zich neemt in de rol van directeur bestuurder. De
directeur bestuurder ressorteert onder de op te richten raad van toezicht.
Algemene directie OPOO:
André de Best, directeur-bestuurder
Bernadette Boersen, directiesecretaris
Postadres Bestuur:
OPOO
Postbus 1194
2340 BD Oegstgeest
071-5150823
info@opoo.nl
www.opoo.nl
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De directie
De directie wordt gevormd door een directeur, deze wordt ondersteund door drie
managementteamleden. Deze bepalen in samenspraak het personeelsbeleid, het onderwijskundig- en
het financieel beleid van de school. De directie draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van
het beleid. Een taakverdeling van de directie is vastgelegd in de managementteam-taakverdeling.

Het team
Het team bestaat uit leerkrachten die een volledige weektaak hebben en leerkrachten die een deel
van de week op school werkzaam zijn. Een deel van hen heeft taken voor een eigen groep, anderen
vervangen compensatiedagen of ambulante tijden of geven individuele hulp aan leerlingen.

Ouders
De ouders zijn georganiseerd binnen de oudervereniging, de ouderraad en in de oudergeleding van
de medezeggenschapsraad. Dichter bij de groepen zijn de klassenouders en de hulpouders actief.

6 HET ONDERWIJS IN ONZE SCHOOL
Op Daltonschool Oegstgeest proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis,
het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het bijbrengen van praktische vaardigheden. De
vakken rekenen en vooral taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Die vakken krijgen dan
ook veel nadruk. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling.

Groep 1 en 2
In de eerste twee leerjaren verschilt de aanpak van de andere groepen. We vinden het heel
belangrijk dat jonge kinderen nog alle ruimte krijgen om te spelen en zo op ongedwongen wijze hun
wereld te verkennen. Jonge kinderen moeten alle gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen wat betreft:
● Zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken, proeven).
● Motoriek (klimmen, rennen, glijden, ballen, spelen met zand en klei, puzzelen, knippen, verven).
● Taal (praten, luisteren, poppenkast spelen, toneelspelen, liedjes, versjes en rijmpjes).
● Omgang met anderen (samenspelen, samenwerken).
Onze werkwijze is zowel ervarings- als ontwikkelingsgericht.
● Vooral voor de zintuiglijke ontwikkeling bieden we de kinderen ontwikkelingsmateriaal en
knutselactiviteiten aan.
● Voor het ontwikkelen van de motoriek krijgen de kinderen zowel in de speelzaal als buiten op het
schoolplein alle gelegenheid te spelen.
● Met het oog op de taalontwikkeling staat in de onderbouwgroepen de kring centraal.
● Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen, zijn de groepen 1 en 2 samengevoegd.
Daarnaast wordt er veel gewerkt in groepjes.
Omdat leerlingen tijdens het hele schooljaar instromen, is er een groot verschil in ontwikkeling tussen
leerlingen. Door gericht observeren proberen we daar zo goed mogelijk op in te spelen.
Om de overgang naar groep 3 te vergemakkelijken krijgen de kinderen een werkboekje, dat onder
andere opdrachten voor het voorbereidend reken- en taalonderwijs bevat.
De leerkracht houdt nauwkeurig bij hoe de kinderen zich op de verschillende terreinen ontwikkelen.
De verzamelde gegevens worden met u besproken en opgenomen in ons leerlingvolgsysteem.
Taal
Vrijwel alles wat kinderen doen op school heeft met taal te maken. Het taalonderwijs is dan ook heel
belangrijk op onze school. In de groepen 1 en 2 ligt de nadruk op het creëren van taalsituaties.
Technisch lezen
In de groepen 1 en 2 wordt onder andere m.b.v. de methode Schatkist Lezen aandacht besteed aan
de leesvoorwaarden.
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Rekenen
Met begrippen als ‘meer, minder, weinig, veel’ werken de jongste kinderen in de groepen 1 en 2 al
regelmatig. Daarnaast zijn zij veel bezig met ordenen, tellen en hoeveelheden in groepjes verdelen.
Schrijven
De kleuters bereiden de schrijfmotoriek voor met ‘Schrijfdans’. Hierbij oefenen de kinderen met hun
hele lichaam schrijfpatronen.
Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie is binnen onze school een belangrijke schakel voor kinderen om hun omgeving beter
te leren kennen.

Groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 werken we op een andere manier met de leerlingen. Vanuit de belangstelling van de
leerlingen maken we de overstap naar bijvoorbeeld de taalles of de leesles. Ook het werken in
groepen wordt afgebouwd.
Lezen
In groep 3 starten we met het aanvankelijk lezen, dat daarna overgaat in het technisch lezen. Dit
gebeurt aan de hand van de methode Veilig leren lezen. De toetsing van de vorderingen geschiedt
a.d.h.v. methodegebonden toetsen en de Drie Minuten Toets van Cito. Bij kinderen die uitvallen
wordt ook de Avi-toets afgenomen. Vanaf groep 4 lezen de kinderen zelfstandig en stil voor zichzelf.
De snelle/goede lezers lezen individueel waarna ze aan de hand van een opdracht de inhoud van deze
boeken verwerken. De zwakke lezers worden actief begeleid doordat ze twee aan twee gaan lezen
(tutorlezen).
Vanaf groep 4 wordt er aandacht besteed aan het begrijpend en studerend lezen met de methode
Goed Gelezen. Daarnaast maken ze werkstukken en houden ze spreekbeurten en boekbesprekingen.
Schrijven
Vanaf groep 3 leren de kinderen schrijven aan de hand van de methode ‘Pennenstreken’. In de
schrijflessen leren we de kinderen een eenvoudig, verzorgd, verbonden handschrift, dat in een
behoorlijk tempo geschreven kan worden en altijd leesbaar blijft.
Taal
In de hogere groepen hanteren we de methode ‘Taal Actief’. Deze methode biedt alle mogelijkheden
het luisteren, spreken en stellen verder uit te bouwen. Het oefenen wordt ook op de computer
gedaan. Deze oefenperiode wordt afgesloten met een controledictee. Ter vergroting van de
mondelinge vaardigheden nemen de kinderen deel aan kringgesprekken. Verder houden ze een
aantal keer per jaar spreekbeurten en boekbesprekingen.
Rekenen
Vanaf groep 3 gebruiken we de methode ‘Wereld in getallen’. De kinderen leren geen maniertjes,
maar we nodigen hen uit om met behulp van allerlei materialen zèlf het een en ander met elkaar te
ontdekken.
Engels
In alle groepen van de school wordt Engels gegeven. We doen dat aan de hand van de methode
groove.me.
De wereldoriënterende vakken
Aardrijkskunde en geschiedenis worden gegeven met een methode uit de serie ‘Argus Clou” en natuur
en techniek met de methode “Naut”.
Aardrijkskunde
‘Argus Clou aardrijkskunde’ heet de methode die we gebruiken om de aardrijkskundige kennis van de
kinderen te ontwikkelen.
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Geschiedenis
‘Argus Clou geschiedenis”. Op een leuke manier wordt er ingegaan op allerlei wetenswaardigheden uit
de geschiedenis. De methode heeft onderzoeks- en puzzel activiteiten.
Natuuronderwijs en Techniek
Met ‘Naut’ bestrijken we het hele natuuronderwijs. Het is belangrijk dat kinderen gemotiveerd bezig
zijn in hun leefomgeving, onze schoolmoestuin speelt hierin een belangrijk rol.
Techniek heeft een speciale relatie met natuur-onderwijs. Ook is er een duidelijke relatie met het
leergebied tekenen/ handvaardigheid.
Expressievakken
Wat betreft muziek zijn de leerkrachten van de kleuterbouw aangewezen op hun eigen vaardigheid en
creativiteit, terwijl er in de bovenbouw een vakleerkracht voor muziek is. Voor de vakken
handenarbeid en tekenen hanteren we de methode ‘Moet je doen’. Voor drama gebruiken we
DramaOnline.
Lichamelijke oefening
In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het programma. Er worden o.a.
oefeningen gedaan op muziek om de schrijfmotoriek te ontwikkelen met de methode ‘Schrijfdans’.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen gymles in het gymnastieklokaal tegenover onze school. Een keer in
de week van een vakleerkracht en een keer van de eigen leerkracht. Om concentratieverlies tegen te
gaan beschikt elke groep over een bewegingskalender. Gedurende enkele minuten worden ont- of
inspanningsoefeningen gedaan. De kalender heet ‘De klas beweegt’.
Levensbeschouwelijk onderwijs
Daltonschool Oegstgeest is een openbare school en staat open voor kinderen uit gezinnen met iedere
levensovertuiging. Er bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan godsdienstonderwijs (groep 5
t/m 7). In de lessen worden de kinderen vertrouwd gemaakt met verhalen en gebruiken van het
christendom, het jodendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme en het humanisme.
Verkeer
Voor verkeer wordt er gewerkt met de verschillende kranten van VVN, waaraan tevens een website
voor de kinderen is verbonden. In groep 7 doen we mee met de Proefexamens van 3VO. De
leerlingen van groep 7 nemen deel aan het Verkeersexamen. Dit bestaat uit een praktisch en een
theoretisch deel.
Sociaal emotionele vorming - Emotionele intelligentie
De belangstelling voor sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs neemt sterk toe. Niet alleen
om probleemgedrag te bestrijden maar ook voor preventie van ongewenst gedrag. We gebruiken de
methode ORKA voor Sociaal Emotioneel Leren om pesten te voorkomen.
Digitaal onderwijs
Op veel plaatsen in onze school zijn computers ten behoeve van het onderwijs aanwezig. De
computer heeft een ondersteunende functie en staat altijd in dienst van het onderwijs. Voor rekenen,
lezen en spelling is methodesoftware aanwezig. In alle klassen hangt een digitaal schoolbord.
Hiermee kunnen we ons onderwijs visueel aantrekkelijker maken door bijvoorbeeld educatieve video’s
of animaties te laten zien. Onze methodes hebben ook digitale omgevingen om de lesstof beter over
te kunnen brengen. Zo is het mogelijk om met onze leesmethode letters voor te doen en de kinderen
te begeleiden met hun houding en pengreep.
Snappet
Voor de verwerking van de vakken rekenen, taal en spelling maken we gebruik van Snappet. Vanaf
groep 4 krijgen de leerlingen een Chromebook waarmee ze de verwerking binnen Snappet kunnen
doen.
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Andere activiteiten in de school
Excursies en uitjes
De wereld verkennen doe je niet alleen uit boeken en via het internet. We trekken er ook op uit
tijdens de uitjes en excursies op school. Uitgangspunt is dat het team door het jaar heen zo veel
mogelijk buitenschoolse educatieve activiteiten organiseren. Per kind is daar een budget van € 11,00
voor afgesproken in de begroting van de Ouderraad.
Dit kunnen uitjes zijn van het Kunstmenu, milieu-educatie, musea. Daarnaast zijn er ook eenmalige
of incidentele excursies waarbij we afhankelijk zijn van loting of beperkte inschrijving. Niet alle
activiteiten kunnen door ons jaarlijks worden gekozen.
Indien mogelijk wordt in de loop van het schooljaar een aantal excursies georganiseerd. Een project of
een bepaald onderwerp kan de directe aanleiding zijn. Voor de excursies wat verder van school wordt
door de ouderraad een bus ter beschikking gesteld.
Buitenschoolse activiteiten voor kinderen
● Regelmatig wordt er deelgenomen aan buitenschoolse activiteiten. Zo zijn er de verschillende
sporttoernooien (korfbal, voetbal, atletiek). Eenmaal per jaar is er voor alle groepen een
sportdag.
● Tijdens projecten worden excursies georganiseerd naar musea en andere bezienswaardigheden.
● Groep 8 gaat ieder jaar op schoolkamp.

7 ZORG VOOR ALLE LEERLINGEN
De opvang van nieuwe leerlingen in de school
Op de dag dat een kind 4 jaar wordt, kan het geplaatst worden op de basisschool. De aanmelding
vindt plaats bij de directeur. Deze is telefonisch bereikbaar onder nummer 071-5651679. Uw
aanmelding is definitief wanneer wij het inschrijfformulier hebben ontvangen en dit hebben bevestigd.
De intern begeleider bepaalt in welke groep het kind geplaatst wordt. Uw kind wordt dan op een lijst
geplaatst. Ongeveer een maand voor de vierde verjaardag van uw kind ontvangt u een
welkomstkaartje waarop vermeld staat wanneer en bij welke leerkracht uw kind verwacht wordt. In
de maand voorafgaand aan de vierde verjaardag, wordt u door de intern begeleider uitgenodigd voor
een plaatsingsgesprek. Hierin worden de wederzijdse verwachtingen van ouders en school besproken
en het intakeformulier, met daarin eventuele bijzonderheden betreffende uw kind, ingevuld. Ook
worden de wenochtenden dan afgesproken. Uw kind mag 5 ochtenden wennen op school.
Kinderen die korter dan 6 weken voor het begin van de zomervakantie jarig zijn, worden pas na de
vakantie toegelaten.
In principe start het kind op de vierde verjaardag en gaat het fulltime naar school. Als dit te
vermoeiend blijkt te zijn, zullen ouders en leerkrachten in overleg bekijken of de leerling eventueel
een aantal middagen thuis blijft.
Wanneer leerlingen van een andere school aangemeld worden, wordt er altijd contact opgenomen
met deze school. Het kind kan pas effectief worden geplaatst als de aanleverende school een bewijs
van uitschrijving heeft gestuurd en een onderwijskundig rapport. Vaak vindt er aanvullend onderzoek
plaats door onze intern begeleider om een juiste bepaling in de groep te laten plaatsvinden. Met
name als kinderen van scholen uit het buitenland komen is dit vaak nodig.
Toelating kan worden geweigerd in bijzondere omstandigheden. Een op handen zijnde plaatsing in het
Speciaal Onderwijs, maar ook als er omstandigheden binnen de school zijn die plaatsing onwenselijk
maken.
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De opvang van anderstaligen leerlingen
Kinderen die uit crisisgebieden komen en een status hebben gekregen worden opgevangen in de
Internationale Schakel Klas. Doel van deze klas is het zo snel mogelijk eigen maken van de
Nederlandse taal, zodat deelname aan het reguliere onderwijs mogelijk wordt. Deze klas is niet op
onze school. Wij kunnen verwijzen naar 3 scholen in Leiden: Leimundo, de Singel en de Merenwijk.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school
Onze school bezit twee zogenaamd leerlingvolgsystemen (zie ook hoofdstuk 3). Voor groep 1 en 2
gebruiken we de ontwikkelingslijnen van ParnasSys, vanaf groep 3 de toetsen van het Cito. Voor alle
kinderen gebruiken we ZIEN! Dit is een expertsysteem dat de leerkracht helpt bij het bevorderen van
de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van 7 dimensies die
informatie geven over de ondersteuningsbehoeften van de groep en/of individuele leerlingen.

Registratie van leerlinggegevens
Elke leerkracht houdt de resultaten en vorderingen van de leerlingen bij. Aan het begin van elk
schooljaar ontvangt de nieuwe groepsleerkracht een overdrachtsmap van zijn collega van het vorige
schooljaar. Alle belangrijke, vertrouwelijke gegevens van leerlingen worden in leerlingendossiers en in
de computer opgeslagen en achter slot en grendel bewaard.

Bespreking van en met de leerlingen
Vier keer per jaar ruimen we tijd in om met ouders en/of verzorgers te praten over de vorderingen
van de kinderen. Vanaf groep 5 zijn de kinderen deelnemer aan de rapportgesprekken. We vinden
reflecteren, een van de Dalton kernwaarden, zeer belangrijk. Leerlingen staan dan stil bij wie ze zijn,
wat hun motivatie is en wat hun doelen zijn. De leerlingen vullen bij het eerste en tweede rapport een
zelfreflectieformulier in over het werken en functioneren.
● In september zijn de startgesprekken met alle ouders en leerlingen.
● In november volgen de voortgangsgesprekken, nog zonder rapport.
● Voor de voorjaarsvakantie bespreken we het eerste rapport. U ontvangt dit digitaal via de e-mail.
De CITO-resultaten worden op papier aan uw kind meegegeven.
● Voor de zomervakantie bespreken we we het tweede rapport met ouders die daar behoefte aan
hebben, of ouders die door ons worden uitgenodigd. Het tweede rapport wordt op papier
meegegeven in de rapportmap samen met de CITO-resultaten.
● De normering op het rapport wordt weergegeven in letters (Zeer Goed, Goed, Ruim Voldoende,
Voldoende, Matig en Onvoldoende).

De specifieke leerlingenzorg bij ons op school
Bij ons wordt aan de leerlingenzorg prioriteit gegeven. Er is een interne begeleider en een remedial
teacher.

Bovenschoolse zorg (Passend Onderwijs)
Passend onderwijs
Onze school is, via het bestuur, lid van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio
Leiden (PPO). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de regio Leiden
zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Dat noemen we
‘zorgplicht’.
Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We gaan daarbij uit
van de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van uw kind. Soms is er iets extra’s nodig om een kind
verder te helpen. Als de leerkracht of u als ouder dat signaleert dan zal de leerkracht daarover met u in
gesprek gaan. De leerkracht kan de hulp inroepen van de intern begeleider van onze school.
Soms is het voor de leerkracht, intern begeleider en u als ouder niet duidelijk welke ondersteuning
gewenst is. In dat geval kan het ondersteuningsteam bij elkaar komen. Er wordt dan hulp ingeroepen van
de adviseur Passend onderwijs en/of de gezinsspecialist. De adviseur Passend onderwijs kent de weg
naar beschikbare ondersteuning in het onderwijs en de gezinsspecialist kent de weg naar opgroei -en
opvoedondersteuning. Doel van het ondersteuningsteam is om te onderzoeken welke ondersteuning het
beste past bij de behoefte van het kind en af te spreken hoe deze wordt uitgevoerd.
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Als blijkt dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als school kunnen bieden, kunnen we een beroep
doen op het expertteam. Het expertteam bestaat uit deskundigen die gespecialiseerd zijn in
ondersteuning aan kinderen en leerkrachten op het gebied van gedrag, motoriek, taalontwikkeling,
kinderen met een ontwikkelingsachterstand, of juist kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong,
enzovoort.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze intern begeleider en verwijzen wij u naar de
website van het samenwerkingsverband. www.pporegioleiden.nl. Via de Kennisbank op de site van PPO
vindt u links naar de (speciale) scholen die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband.
Andere sites: www.passendonderwijs.nl, www.poraad.nl, www.steunpuntpassendonderwijs.nl
Als het op de basisschool niet meer gaat
Soms wordt duidelijk dat de ondersteuning op onze school niet genoeg is voor een optimale ontwikkeling
van uw kind. Belangrijk is dat u daarbij tijdig aangeeft wat de signalen zijn van uit de thuissituatie. Zit
uw kind nog wel goed in zijn vel?
Als duidelijk wordt dat uw kind beter op zijn plek is in een speciale (basis)school, kan dat in het
ondersteuningsteam besproken worden. Belangrijk is wel dat uit het leerlingdossier blijkt dat de school
de juiste hulp geboden heeft en dat u vanaf het begin betrokken bent geweest. Verder moet er een
ontwikkelingsperspectief-plan (OPP) opgesteld zijn. Uit dit plan moet blijken wat de mogelijkheden van
uw kind zijn nu en in de toekomst.
Vanuit het samenwerkingsverband PPO denkt de gedragskundige /orthopedagoog in het
ondersteuningsteam mee bij het besluit tot overgang naar een andere school.
Als u het met het advies van de school eens bent, kunt u zich gaan oriënteren op de nieuwe speciale
school (SO) of speciale basisschool (SBO). U wordt daarbij geadviseerd door een deskundige uit het
speciaal (basis) onderwijs. Deze deskundige weet wat de speciale school te bieden heeft en op welke
wijze antwoord gegeven wordt op de vragen van uw kind. De basisschool zal daarna een
toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband PPO. Als alle stappen in het proces
goed genomen zijn, wordt de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven. Vervolgens maakt u samen
met de basisschool en de S(B)O-school afspraken over de overgang.
Als u het niet eens bent met het advies
Belangrijk is te weten dat onze school verantwoordelijk is voor goed onderwijs en de beste plek voor uw
kind. Mocht u het niet eens zijn met onze ondersteuning en adviezen dan kunt u een second opinion
aanvragen via het samenwerkingsverband PPO regio Leiden.
Als er dan nog geen overeenstemming is zijn er vervolgens nog drie mogelijkheden: een klacht bij het
bestuur van de school; een klacht bij het samenwerkingsverband PPO; een bezwaarprocedure tegen
besluiten van het samenwerkingsverband PPO; een beroepsmogelijkheid bij de bestuursrechter.

Schoolniveau
De zorg voor leerlingen wordt o.a. door de interne begeleleider behartigd. De volgende taken kunnen
onderscheiden worden: begeleiden, signaleren, analyseren, plannen, uitvoeren en evalueren.

Klassenniveau
Op klassenniveau gaat het er om dat de groepsleerkracht het onderwijs aanpast aan de behoeften
van de leerlingen. Het is belangrijk dat de groepsleerkracht de individuele mogelijkheden en
behoeften van de leerlingen vanzelfsprekend vindt en dat hij er naar streeft het onderwijsleerproces
daarop af te stemmen.
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De vroege signalering van opvallende leerlingen
Bij ons werkt een ervaren team dat via observatie in de klas een leerling aanmeldt. Ook tijdens
leerlingenbesprekingen kunnen leerlingen aangemeld worden. De procedure is dan als volgt:
● De groepsleerkracht vult een aanmeldingsformulier in.
● Ouders worden op de hoogte gesteld van het feit dat er zorgen bestaan over de ontwikkeling van
hun kind.
● De intern begeleider vult de informatie van de leerkracht aan met bijv. een gerichte observatie
van het kind in de groep. Allerlei andere gegevens worden verzameld, zodat er een breed beeld
ontstaat van de leerling.
● In een gesprek tussen ouders en de intern begeleider, eventueel in aanwezigheid van
deskundigen, wordt geïnventariseerd wat er aan de hand is en wat de begeleiding moet zijn.
Deze gesprekken kunnen leiden tot:
● Een speciale benadering in de groep.
● Extra begeleiding door een remedial teacher.
● Een aangepaste hoeveelheid leerstof voor kinderen waarvan is geconstateerd dat zij beschikken
over beneden-gemiddelde capaciteiten.
● Een verwijzing naar een SBO- school of SO- school.
Naast dit traject bestaat er parallel nog een ander traject, namelijk vroege signalering via toetsen, die
landelijk genormeerd zijn. Leerlingen die IV of V scoren krijgen extra aandacht in de klas of krijgen
remedial teaching.
Een kind wordt aangemeld voor remedial teaching als:
● Het kind op een Cito-toets voor lezen op IV of V niveau heeft gescoord, n.a.v. observatie van de
leerkracht of door het uitvallen bij methodegebonden toetsen.
● N.a.v. deze scores of observatie moet er een handelingsplan opgesteld worden door remedial
teacher, intern begeleider en groepsleerkracht.

Verwijzen naar een Speciale school voor BasisOnderwijs of naar het Speciaal Onderwijs
Kinderen met ernstige leer- of gedragsproblemen kunnen worden doorverwezen naar het speciaal
basisonderwijs. We bespreken dit eerst uitvoerig met de ouders. Met hun instemming stellen we
vervolgens een onderwijskundig rapport op. Dit wordt met de ouders besproken en hen wordt
gevraagd het voor gezien te tekenen. Het rapport wordt vervolgens gestuurd naar de Permanente
Commissie Leerlingenzorg. Deze commissie besluit of de leerling wel of niet toelaatbaar is voor een
school voor Speciaal Basisonderwijs.

Motorische remedial teaching (MRT)
Motorische Remedial Teaching is bedoeld voor kinderen uit de onder- en middenbouw die in de
normale les bewegingsonderwijs niet goed mee kunnen komen. De opzet is via een
huiswerkprogramma in korte tijd de kinderen meer bewegingservaring te geven.

Onderwijs Advies (OA)
Wij maken regelmatig gebruik van de diensten die Onderwijs Advies ons biedt. De begeleiding van
deze dienst richt zich in grote lijnen op:
● Het ontwikkelen van veranderingen / vernieuwingen binnen de school.
● Het adviseren bij allerlei situaties in de dagelijkse onderwijspraktijk.
● Het onderzoeken / begeleiden van leerlingen, die speciale hulp behoeven.
Dit gebeurt uiteraard in overleg met en pas na toestemming van de ouders.

Schoolarts en Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) vormt een onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin
en begeleidt de groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Dat gebeurt onder andere door
alle kinderen van groep 2 en 7 te onderzoeken.
Zorg voor leerlingen
De jeugdarts of sociaal verpleegkundige neemt deel aan het Ondersteuningsteam. Indien nodig
overlegt de jeugdarts of sociaal verpleegkundige JGZ met de leerkracht, huisarts of andere instanties.
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Een gezond schoolleven
De afdeling JGZ geeft de school adviezen over veiligheid, hygiëne, infectieziekten, omgaan met
elkaar, pesten, voeding en beweging en dergelijke. De GGD steunt de school bij het uitvoeren van
gezondheidsprojecten.
Meer informatie
Kunt u vinden op onze website www.ggdhm.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht met
alle soorten vragen over opvoeden en opgroeien. Zij denken mee en bieden ondersteuning
waar nodig.
In het CJG werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen, jeugd- en gezinswerkers en pedagogen. Iedere medewerker kan vanuit
de eigen specifieke deskundigheid ondersteuning bieden aan u en uw kinderen. Ook andere
betrokkenen zoals bijv. grootouders of professionals zijn welkom met hun vragen.
Uw school en het CJG
Iedere school heeft vaste contactpersonen vanuit het CJG: een jeugdverpleegkundige/jeugdarts
en een jeugd- en gezinswerker. Zij zijn een herkenbaar gezicht voor de ouders, de leerlingen
en voor de school. Kinderen uit groep 2 en 7 worden uitgenodigd voor een afspraak met de
jeugdgezondheidszorg. Naast onderzoek van o.a. gehoor, gezichtsvermogen, groei en
motorische ontwikkeling wordt ook aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling
van uw kind. Verder kan er advies gegeven worden over bijvoorbeeld voeding, bedplassen,
gedragsproblemen, omgaan met elkaar en voorkomen van pesten. U kunt altijd contact
opnemen voor advies of extra onderzoek.
Het Jeugd- en Gezinsteam is er voor gezinnen en kinderen van 0-18 jaar met vragen over of
problemen met opvoeden en opgroeien. In dit team werken deskundigen uit verschillende
organisaties samen om u snel de juiste ondersteuning te kunnen bieden. De jeugd- en
gezinswerker bekijkt samen met u wat nodig is voor uw kind of gezin.
Online en cursussen
Op de website van het CJG vindt u veel informatie over thema’s als eten, slapen, pesten,
gedrag, echtscheiding en meer. U kunt ook meepraten op het forum en u leest er blogs van
andere ouders. Het CJG organiseert regelmatig cursussen en bijeenkomsten over diverse
onderwerpen, o.a. zelfvertrouwen stimuleren, druk gedrag of EHBO bij kinderen. De data vindt
u in de agenda op onze website.
Contact
Voor contact met de Jeugdgezondheidszorg of CJG-pedagoge, bel: 088 – 254 23 84.
Voor direct contact met het Jeugd- en Gezinsteam, bel: 088 – 254 23 64.
CJG Oegstgeest
088 – 254 23 84
www.cjgoegstgeest.nl / www.hoezitdat.info
Logopedie
De preventieve logopedie op school wordt uitgevoerd door een logopedist van
OnderwijsAdvies. De logopedist is er voor vragen op het gebied van uitspraak, taalontwikkeling,
meertaligheid, mondgedrag, stem en luistervaardigheden.
Rond de leeftijd van 5 jaar wordt bij alle leerlingen een logopedische screening aangeboden. Ouders
krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Bij gesignaleerde problemen kan indien nodig nader
logopedisch onderzoek plaats vinden op school.
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Een vervolg op screening of onderzoek kan zijn: adviezen aan ouders, een controle op school of een
verwijzing naar een vrijgevestigde logopedist voor verdere behandeling.
Ook leerlingen uit andere groepen (1 t/m 8) kunnen op verzoek gezien worden door de logopedist.
De aanmelding verloopt via de leerkracht en/of intern begeleider. De logopedist geeft op verzoek
voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders en leerkrachten. Bij de leerkracht is bekend wanneer de
logopedist op school aanwezig is. Er zijn geen kosten aan verbonden, de preventieve logopedie
wordt gefinancierd door de gemeente. Voor vragen of meer informatie kunt u bellen met
OnderwijsAdvies (071-5164709) of kijkt u op de website www.onderwijsadvies.nl

Kinderen die verhuizen
Kinderen die tussentijds verhuizen of om welke reden dan ook van school veranderen krijgen van de
school een onderwijskundig rapport mee met alle gegevens die ze op de nieuwe school nodig hebben,
zodat ze op de nieuwe school al direct een indicatie hebben over het niveau van de leerling. Verder
staan daarin alle relevante zaken over de bij ons gebruikte methodes etc.

Procedure onderzoek en advisering schoolverlaters
In groep 8 staan ouders en school voor de vraag naar welk vervolgonderwijs de leerlingen het beste
kunnen. De school en het voortgezet onderwijs zullen veel informatie geven en er komen open
dagen, meestal in de maand januari. De procedure van advisering door de school aan de ouders
wordt in de eerste ouderavond, twee weken na het begin van het schooljaar, aan de ouders van
groep 8 uitgelegd. Het is dus zaak deze informatie-avond te bezoeken.
Soms is het nodig dat uw kind, ook op de VO-school extra zorg en ondersteuning krijgt. Dit kan
alleen als het schooladvies officieel is goedgekeurd: het advies wordt daarmee dan een ‘beschikking’.
Deze beschikking is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor Leerwegondersteunend onderwijs
(LWOO) en voor het Praktijkonderwijs (PRO).
Het kan mogelijk zijn dat de schoolgegevens die wij van uw kind hebben, aangeven dat extra zorg
voor uw kind waarschijnlijk nodig is. Deze kinderen nemen deel aan de gemeenschappelijke testen
van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Hiervoor moet u dan schriftelijk toestemming
geven. De testen vinden eind oktober en begin november plaats.
● Afname, verwerking en bespreking gebeuren door school en het Zorgloket van het voortgezet
onderwijs samen.
● Na de test wordt het schooladvies gegeven in een adviesgesprek. U krijgt een schriftelijk
overzicht.
● De gegevens worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en gaan pas naar de gekozen school
nadat uw kind is aangemeld. Hierna wordt met deze gegevens een beschikking aangevraagd.
● Dan wordt bepaald of CITO deelname nog noodzakelijk is.

8 BETROKKENHEID OUDERS EN KINDEREN OP SCHOOL
De Leerlingenraad
Steeds meer basisscholen betrekken leerlingen bij de school en geven de leerlingen een officieel geluid
wanneer het gaat over schoolse zaken die leerlingen direct raken. Dat klinkt logisch, want leerlingen zijn
degenen op wie alle besluiten, nieuwe werkmethodes en minder goed georganiseerde zaken direct
invloed hebben. De leerlingen hebben het erover met elkaar en delen zaken van de school ook met hun
ouders en met vriendjes.
Ook de Daltonschool Oegstgeest geeft de leerlingen een officiële stem in zaken die hen aangaan.
Doelstellingen van de leerlingenraad:
● De leerlingen adviseren de directie en het team over schoolse aangelegenheden.
● De leerlingen doen leerervaringen op m.b.t. het democratisch proces.
● De leerlingen leren om rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de mening
van de ander.
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Een Leerlingenraad past goed in ons Daltonconcept ‘zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en
samenwerking’. De leerlingen zijn afkomstig uit de bovenbouw, groep 5 t/m 8. De leerlingenraad bestaat
uit 8 kinderen, afkomstig uit de verschillende groepen.

Het belang van ouderbetrokkenheid
Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. In maart 2009 heeft de GMR een
‘Gedragscode’ vastgesteld voor alle scholen van OPOO. Door het vastleggen van afspraken in een
gedragscode ontstaat duidelijkheid over de wijze waarop de verschillende geledingen in de school met
elkaar om wensen te gaan. Alle ouders ontvangen een exemplaar van de ‘Gedragscode’.

De Medezeggenschapsraad (MR)
De Medezeggenschapsraad bestaat uit tweejaarlijks gekozen ouders en leerkrachten. De directeur is
adviserend lid. De MR heeft de bevoegdheid om alle aangelegenheden die de school betreffen te
bespreken met het schoolbestuur, het team en de ouders. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 4
ouders en 4 leerkrachten. De MR vergadert zo’n 6 keer per jaar.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De vier openbare basisscholen in Oegstgeest participeren ook in een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad. Uit elke Medezeggenschapsraad hebben een ouder en een leerkracht zitting.
De gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bespreekt onderwerpen met een gemeenschappelijk
belang voor alle openbare scholen.

De Oudervereniging
In juni 2001 is de Oudervereniging van Daltonschool Oegstgeest opgericht. Het doel van de
oudervereniging is het bevorderen van de betrokkenheid bij school bij ouders of verzorgers door het
verblijf van kinderen, ouders en leerkrachten op de school zo aangenaam mogelijk te maken door
middel van verhoging van de kwaliteit. De oudervereniging ondersteunt de school financieel bij
aanschaffingen, die niet uit de overheidsbijdrage kunnen of mogen worden betaald. En zij organiseert
jaarlijkse activiteiten, zoals Sinterklaas en Kerstfeest. De inkomsten bestaan uit de vrijwillige
ouderbijdragen, sponsorgelden en opbrengsten uit éénmalige activiteiten. Iedere ouder is
automatisch lid van de vereniging en oefent invloed uit op de besluitvorming via de Algemene
Ledenvergadering, die tenminste eenmaal per jaar plaatsvindt. Het bestuur van de oudervereniging
wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De Oudervereniging kent twee commissies: de
Ouderraad en de Sponsorcommissie.
De ouderraad
De ouderraad is een uit en door ouders samengestelde groep die het team ondersteunt bij het
organiseren van activiteiten op school. Tevens functioneert de Ouderraad als klankbord ten behoeve
van de ouderleden van de MR en van de ouders van de school. De ouderraad beheert de vrijwillige
ouderbijdrage. De ouderraad komt gemiddeld 6 à 7 keer per jaar bijeen. Aan het begin van elk
schooljaar organiseert de Ouderraad een jaarvergadering.

Ouderbijdragen
Per schooljaar vraagt de Oudervereniging van u een minimum bedrag van
€ 50,00 per kind. Dit wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering van de vereniging
waarvoor iedere ouder een uitnodiging ontvangt. De bijdrage wordt gebruikt ter bekostiging van de
festiviteiten, de ouderavonden, de scholierenongevallenverzekering, mediatheek e.d. De bijdrage is
vrijwillig, maar voor het slagen van alle bovenstaande activiteiten wel van groot belang.

Klassenouders
Aan het begin van het schooljaar worden er voor iedere groep 2 klassenouders gevraagd / gekozen.
Er wordt zo veel mogelijk naar gestreefd deze ouders in de Ouderraad te laten plaatsnemen. Ze
blijven klassenouder van de groep tot de Algemene Ouderavond.

Informatievoorzienig aan ouders
Social Schools
Foto’s en nieuws worden via Social Schools gedeeld. Op de website dso.yurls.net staan alle links die
we voor ons onderwijs gebruiken.
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Informatieochtend
We organiseren jaarlijks een informatieochtend waarbij de leerlingen u alles gaan vertellen over het
nieuwe schooljaar. Dit wordt natuurlijk vooraf goed voorbereid. De leerkracht(en) zijn ook aanwezig,
zodat u eventuele vragen ook meteen aan hen kunt stellen.
Contactavonden
Lees in het hoofdstuk “Zorg voor de leerlingen” hoe de rapportbespreking zijn ingericht onder:
Bespreking van en met de kinderen
MR-nieuws
Regelmatig informeert de medezeggenschapsraad u via Social Schools over wat er tijdens de
vergaderingen aan de orde is geweest.
Afspraken
U kunt de directeur altijd aanspreken of bellen om een afspraak te maken. Ook met de leerkrachten
kunt u een afspraak maken.

Klachtenregeling en vertrouwenspersonen
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Als school voelen wij ons
verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat.
Gaat het toch anders dan u verwacht had, dan waarderen we het wanneer u contact met ons
opneemt.
Scholen zijn verplicht een klachtenregeling te hebben. Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat
klachten, problemen en vragen in eerste instantie worden besproken met degene die direct met de
kwestie van doen heeft.
Heeft u bijvoorbeeld een klacht over (het lesgeven van) een leerkracht, dan wordt verwacht dat u
contact opneemt met de betrokken leerkracht. Het is uiteraard de bedoeling dat de klacht naar
tevredenheid wordt opgelost. Lukt het niet in overleg met de leerkracht de klacht op te lossen dan is
het goed om contact op te nemen met de directie. De volgende stap is de algemeen
directeur/bestuurder van OPOO in te lichten, die samen met u naar een oplossing zal zoeken.
Tussentijds staat voor u de weg open om (één van) de interne contactpersonen die iedere school
heeft, te benaderen. De interne contactpersoon kan u advies geven over de te volgen route en kan
u in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon.
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten,
discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de
ondersteuning door de externe vertrouwenspersoon.
De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen
bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is door het bestuur aangesteld voor
alle scholen van OPOO. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. De gesprekken met deze
persoon zijn strikt vertrouwelijk.
Als het nodig is, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie. De klachtencommissie
onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het
bestuur beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen weten.
Voor meer informatie over de klachtenregeling verwijzen wij u naar de website:
www.daltonschooloegstgeest.nl (onder Ouders, protocollen, klachtenregeling)
Contactgegevens Interne contactpersoon/contactpersonen
Dit is de intern begeleider: Jacqueline Lepelaar.
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Contactgegevens Externe Vertrouwenspersoon:
Te bereiken via de GGD Hollands Midden:
Secretariaat PZJ,
telefoon 088 308 3342,
e-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.

Overblijfmogelijkheden tussenschoolse opvang
Bij Daltonschool Oegstgeest verzorgt Stichting Kinderopvang Oegstgeest de tussenschoolse opvang
voor alle groepen. De opvang is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 uur tot 13:00
uur.
Aanmelding:
● U kunt op twee manieren gebruik maken van de opvang; door middel van een vaste
overeenkomst met SKO of u maakt incidenteel gebruik van de TSO. Starten met TSO kan per de
1e of de 16e van de maand.
● Voor opvang kunt u zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (via de
medewerkers of de website). U ontvangt via de plaatsingsmedewerker een overeenkomst die u
getekend retour stuurt naar SKO. Daarna is de plaatsing van uw kind pas definitief.
● Maandelijks wordt uw bijdrage rond de 24e dag van de maand middels automatische incasso van
uw rekening geboekt. U ontvangt maandelijks de factuur voor de opvang via e-mail.
● Voor nadere informatie over inschrijving en betaling kunt u mailen of bellen met het secretariaat.
Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur op
telefoonnummer 071-51 59 800 of u kunt mailen naar info@sko-oegstgeest.nl.
● De kosten voor het schooljaar 2017-2018 bedragen € 112,- per dag per jaar. Dit bedrag wordt in
10 maandelijkse termijnen geïncasseerd (juli en augustus niet).
Incidentele opvang:
● Ook hierbij moet u zich eerst aanmelden met het aanmeldingsformulier en hierop aangeven dat u
gebruik gaat maken van de incidentele opvang.
● Aan het einde van de maand krijgt u dan een factuur.
● Als u zich eenmaal bij ons hebt aangemeld kunt u totdat u kind naar het voortgezet onderwijs
gaat incidentele opvang bij ons afnemen.
● Voor de tussenschoolse opvang ontvangt u geen Toeslag Kinderopvang.
Afwezigheid van uw kind:
● Wanneer uw kind(eren) een keer geen gebruik maken van de tussenschoolse opvang kunt u een
bericht achter laten op onze voicemail of een briefje meegeven aan uw kind. De pedagogisch
medewerkers zijn te bereiken op telefoonnummer 071-519 12 60.
Wijzigingen:
● Een verzoek tot wijziging of een opzegging kunt u per mail of per post naar ons toe te sturen.
Opzegtermijn is 1 maand (leveringsvoorwaarden).
● Heeft u nog vragen/opmerkingen dan kunt u altijd contact opnemen.
De groepen zijn als volgt ingedeeld:
● Kleuters: Alle kleutergroepen hebben een vaste pedagogisch medewerker die de kinderen ophaalt
uit de klassen en die ook samen met hen eet in een van de huiskamers. Als zij klaar zijn met
eten, kunnen zij onder toezicht van een pedagogisch medewerker vrij buiten spelen.
● Middenbouw: De kinderen van groep 5 en 6 eten in hun lokaal. Er zijn twee pedagogisch
medewerkers aanwezig waar de kinderen zich melden en daarna in de klas eten. Daarna kunnen
zij naar buiten.
● Bovenbouw 1 en 2: De kinderen vanaf groep 5 eten met zijn allen in een van de huiskamers van
‘de Buren’. Hier zijn 3 pedagogisch medewerkers aanwezig en zij gaan na het eten naar het
Hotzpark om te spelen.
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Informatie-uitwisseling:
● Soms is het uitwisselen van informatie over kinderen tussen TSO en de school noodzakelijk. Over
kleine, dagelijkse zaken mag dit zonder toestemming van de ouders. Als het informatie over de
ontwikkeling van het kind betreft, is toestemming van de ouders nodig. Daarom sluiten SKO en
Daltonschool Oegstgeest een convenant met elkaar.
● Bij aanmelding wordt uw toestemming gevraagd. Dit geldt ook voor voor- en naschoolse opvang.
Vragen/opmerkingen:
Heeft u nog vragen/opmerkingen dan kunt u altijd contact opnemen:
Suzanne den Hollander
Locatiemanager kindercentrum BSO de buren en het Kindercircus.
Tel: 071519 12 60 Email : s.denhollander@sko-oegstgeest.nl

Verzekeringen
Ongevallenverzekering:
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen,
personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een
ongeval tot blijvende invaliditeit of overlijden leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige
kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking
biedt. Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.
Aansprakelijkheidsverzekering:
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig
handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot
misverstanden.
● Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat
tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school c.q. het schoolbestuur is
alleen aansprakelijk wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad, welke kan worden
toegerekend. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in
hun rechtsplicht.
● Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van
leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een
particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
Verder is de school c.q. het schoolbestuur niet aansprakelijk voor diefstal uit garderobe, fietsenstalling,
locker etc.
Rechtsbijstandverzekering:
Deze verzekering biedt dekking voor verhaals- en strafbijstand voor de leerlingen. Deze dekking geldt
gedurende de schooltijd. En daarnaast gedurende de periode dat men naar school gaat of van school
afkomstig is.
Polisvoorwaarden:
De polisvoorwaarden van alle verzekeringen zijn ter inzage beschikbaar op de schooladministratie.
Vrijwilligersverzekering:
De gemeente Oegstgeest heeft voor iedereen die op enigerlei wijze vrijwilligerswerk verricht, een
verzekering afgesloten. Op de www.oegstgeest.nl (onder ‘vrijwilligers’) is hier van alles over te lezen.

Verzuim/ verlof
Wilt u ons vóór schooltijd bellen als uw kind niet op school komt? Een broertje of zusje kan het
uiteraard ook aan de betreffende leerkracht doorgeven. Als dit niet gebeurt zal de school zo snel
mogelijk contact met u opnemen.
De leerkrachten noteren dagelijks wie absent is. Deze gegevens worden vervolgens ingevoerd in de
leerlingenadministratie. Ook op het rapport staat het aantal dagen absentie.
Alleen in bijzondere gevallen (bruiloften, begrafenissen, werkomstandigheden e.d.) kunt u verlof
krijgen voor uw kind. Het verlof is niet bedoeld voor een extra vakantiedag.
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De exacte regeling ligt ter inzage op school en is in te zien via de website van het regionaal bureau
leerplicht: www.rbl-zhn.nl .
Een verzoek om schoolverlof moet u minstens 14 dagen van tevoren aanvragen. De formulieren
hiervoor zijn te verkrijgen bij de directie.
Verlof voor een leerling
De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis
mag houden. In voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten aanvragen. De richtlijnen die we op
Daltonschool Oegstgeest hanteren zijn:
● Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts hoeft u slechts mede te delen
aan de betrokken leerkracht. We vragen u wel om dit zo veel mogelijk na schooltijd te plannen.
● Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen, verhuizingen, e.d. dient u schriftelijk aan te
vragen. Er is een speciaal formulier te verkrijgen. U krijgt toestemming met een maximum van
tien dagen per schooljaar.
● Voor verlof voor vakantie kan bij hoge uitzondering toestemming gegeven worden. Een verzoek
hiervoor dient tijdig schriftelijk ingediend te worden bij de directie. De directie is gebonden aan
afspraken met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Vaak is een werkgeversverklaring nodig.

Beleid ten aanzien van te laat komen
Het onderwijs op de Daltonschool Oegstgeest begint om 8.45 en 13.00 uur. De deur gaat om 8.35
uur en 12.55 uur open. Lestijd is belangrijk. We willen de leerlingen graag op tijd in de klas hebben,
zodat het mogelijk is om op tijd te starten. Te laat komen verstoort een rustig begin van de dag.
De leerkrachten registreren te laat komen door middel van ons leerlingadministratiesysteem.
Daardoor hebben we een goed overzicht over het verlof en het te laat komen.
Als een kind zes keer te laat is gekomen ontvangen de ouders hierover een brief van de directie met
het verzoek maatregelen te nemen. Na twaalf keer wordt er melding bij het Regionaal Bureau
Leerplicht gedaan. Ouders ontvangen een afschrift van deze melding.

Aanname- en toelatingsbeleid
Procedure: ouders die kinderen willen inschrijven op Daltonschool Oegstgeest kunnen de school
bezoeken op afspraak met de directie. Een eventuele aanmelding kan via een inschrijfformulier
plaatsvinden.
Aannamebeleid
De groepen 1/2 starten met ongeveer 20 leerlingen en in de loop van het schooljaar komen er nog
enkele kinderen bij. Vanaf groep 5 is er per jaargroep een maximum aantal kinderen van 30.
Indien voor de jaargroep 30 leerlingen of meer zijn aangemeld, treedt een plaatsingsbeleid in
werking.
Plaatsingsbeleid
Dit is het beleid om het aantal leerlingen per jaargroep aan een maximum te binden, zoals hiervoor
genoemd. Hiervoor gelden de volgende criteria:
● In een jaargroep worden in ieder geval geplaatst de kinderen die een broertje of zusje op school
hebben.
● Daarnaast de kinderen die wonen binnen het voedingsgebied van de school, Haaswijk en
Morsebel.
● Vervolgens worden geplaatst kinderen die in Oegstgeest wonen in gebieden grenzend aan het
voedingsgebied.
● Plaatsing van kinderen uit overige gebieden in Oegstgeest.
● Plaatsing van kinderen buiten Oegstgeest.
● Daar waar het aantal wordt overschreden, wordt geloot onder de kinderen in het betreffende
criterium. Deze loting vindt in het openbaar plaats.
● Er wordt geen wachtlijst ingevoerd voor kinderen die niet geplaatst worden. Mocht er van de
geplaatste leerlingen alsnog een leerling niet op deze school worden ingeschreven, is er geen
extra plaatsing.
In verband met de regionale Daltonfunctie van de school, kan het plaatsingsbeleid worden aangepast.
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Tussentijdse aanmelding (zij-instroom)
Voor de groepen 1 en hoger is het maximum aantal 30 leerlingen, met dien verstande dat om
onderwijskundige redenen (bijv. omdat de zorgcapaciteit in de groep bereikt is) door de directie tot
een lager aantal besloten kan worden.

Verwijdering en schorsing
Onderstaand protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een
leerling, waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. Er worden 3 vormen
van maatregelen genomen:
Time-out
Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. Hierbij gelden de volgende
voorwaarden: In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de
school ontzegd. Ouders/verzorgers worden onmiddellijk op de hoogte gebracht. De maatregel kan
eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling worden geschorst voor maximaal 1
week. De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleerkracht
en een lid van de directie van de school. Er wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de
ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. De time-out maatregel kan
alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de school. De time-out maatregel wordt
na toepassing schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag.
Schorsing
Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident zo
ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele schorsing. De wettelijke regeling voor het
Bijzonder/Openbaar onderwijs is hierbij van toepassing. Het bevoegd gezag van de school wordt
voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd.
Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk
worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling
gewaarborgd kan worden. De schorsing bedraagt maximaal 3 weken en kan hooguit 2 maal worden
verlengd. De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek
betreffende de maatregel. Hierbij komen de mogelijkheden en onmogelijkheden van de opvang op de
school aan de orde. Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit
wordt door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. Het
verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan het bevoegd gezag, de ambtenaar leerplichtzaken en
de inspectie onderwijs. Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag
beslist uiterlijk binnen 14 dagen.
Verwijdering
Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident kan worden overgegaan tot verwijdering.
De wettelijke regeling voor het Bijzonder/Openbaar onderwijs is hierbij van toepassing. Hierbij gelden
de volgende voorwaarden: Verwijdering is een beslissing van het bevoegd gezag. Voordat men een
beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de directie te horen. Hiervan
wordt een verslag gemaakt dat aan de ouders ter kennis wordt gesteld en door de ouders voor gezien
wordt getekend. Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar de ambtenaar leerplichtzaken
en de inspectie onderwijs. Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over
het voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het
indienen van een bezwaarschrift. De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een
bezwaarschrift in te dienen. Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het
bezwaarschrift. Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst
van het bezwaarschrift. Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere school is
gevonden.
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Grenzen stellen: belonen en straffen
Opvoeden is eisen stellen, praten, aanmoedigen, straffen, voordoen, lachen, kijken, luisteren,
ondersteunen, belonen. Leerkrachten scheppen daarvoor een pedagogisch klimaat. Ze geven
richtlijnen en ruimte, ze bepalen de grenzen. Die grenzen heeft iedere leerling nodig. We vinden het
van groot belang dat ouders op een lijn staan met de maatregelen die de school stelt. Bij verschil van
mening is overleg altijd nog mogelijk.
Straffen en belonen helpen leerlingen zich aan te passen aan regels en afspraken. Met straf probeert
de leerkracht de leerling aan te zetten om zijn gedrag te veranderen, aan te passen aan de normen
en regels die aanvaard zijn.
Als leerlingen regels overtreden kan de leerkracht:
● Stellen dat hij iets niet wil en waarom en aangeven wat gewenst is.
● De regels in herinnering brengen.
● Aantonen welk belang hij aan een regel hecht.
In geval van belonen zijn van belang:
● Neem goed gedrag niet als vanzelfsprekend. Benoem het.
● Belonen bevordert de sfeer.
● Kom afspraken over belonen ook na.
● Een beloning moet ook werkelijk de betekenis van beloning hebben.
● Beter vaak belonen dan groots belonen.
● Het laten vallen of verminderen van straf wordt ook als beloning gezien.
● Vormen van beloningen kunnen zijn complimenten, een sticker, stempels, het uitkiezen van een
activiteit voor de hele groep, etc.
In geval van straf zijn de volgende zaken van belang:
● Straf is niet de eerste strategie, aanmoediging of belonen wel.
● Straf moet ook werkelijk de betekenis van straf hebben.
● De leerkracht zal consequent moeten zijn met straf.
● Je krijgt straf omdat je gedrag fout was, niet om je persoon.
● Straf moet voorspelbaar, zinvol, uitvoerbaar en snelvolgend op ongewenst gedrag zijn.
● Straf moet een einde hebben, het kind moet het goed kunnen maken.
● Leerkrachten moeten duidelijk zijn in het benoemen van het ongewenst gedrag , maar ook het
gewenste gedrag benoemen.
Soms moet een leerkracht na schooltijd met het kind spreken over zijn gedrag, of het kind moet werk
maken. We hanteren de regel dat indien dit langer dan een kwartier duurt, de leerkracht de ouders even
op de hoogte stelt.

Jeugdbladen
Via
●
●
●
●

school kan het kind een abonnement nemen op:
Bobo, Leesleeuw en Doremi voor de groepen 1 en 2.
Okki voor de groepen 3 en 4.
Taptoe voor de groepen 5, 6, 7 en 8.
Hello You voor de groepen 7 en 8.
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9 DE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS
Onze school voldoet net als andere basisscholen aan de kerndoelen van het basisonderwijs. De
resultaten van de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem wijken niet af van andere scholen in deze
regio. Zowel ten opzichte van het landelijk als het regionaal gemiddelde scoren we op onze school
bovengemiddeld. Regelmatige contacten met brugklascoördinatoren van de scholen voor voortgezet
onderwijs leren ons dat onze leerlingen het over het algemeen goed doen in de brugklas. Ook na het
brugjaar blijken onze leerlingen voor het overgrote deel goed te functioneren.
De Cito-toetsen beperken zich uitsluitend tot de kennisvakken, terwijl andere belangrijke
ontwikkelingsgebieden van leerlingen (zoals werkhouding, motivatie, en sociaal-emotionele
ontwikkeling) buiten beschouwing blijven. Bovendien worden de resultaten op deze toetsen maar
voor een gedeelte bepaald door de kwaliteit van de school. Natuurlijk begrijpen we dat ouders
benieuwd zijn naar de resultaten van onze school. Daarom worden ze verderop in kaart gebracht.
Voor ons is belangrijk dat de geadviseerde vorm van voortgezet onderwijs vrijwel nooit te hoog of te
laag gegrepen is.

Cito-Eindtoets
De afname van de Centrale-Eindtoets vindt plaats in groep 8, in april. De uitslag van de toets komt
ongeveer vier weken later. De scores van de leerlingen worden schriftelijk aan de ouders meegedeeld
en in een Digitaal Onderwijs Dossier ingevoerd. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen deze
gegevens bekijken, nadat zij van de aanmeldende ouders een adviesformulier hebben ontvangen. Met
dit adviesformulier dat de ouders op hun beurt weer van Daltonschool Oegstgeest hebben gekregen,
geven de ouders impliciet toestemming deze gegevens in te zien.

Adviesgesprekken voor groep 8
Als uw kind in groep 8 zit adviseert de groepsleerkracht u over het meest geschikte vorm van
onderwijs na de basisschool. Dit is gebaseerd op de ervaring met uw kind op onze school. Ouders zijn
vrij van dit advies af te wijken. Scholen voor voortgezet onderwijs beslissen over toelating. Naast de
uitslag van de Cito-Eindtoets wordt er veel waarde gehecht aan het advies van de basisschool.
Tijdens de rapportbespreking in november krijgen de ouders een vooradvies. In januari liggen er vele
folders en brochures van de diverse scholen op school ter inzage. Ook krijgen de kinderen allerlei
materiaal over het voortgezet onderwijs mee naar huis. Men kan de open dagen bezoeken en het
kind aanmelden. Bij het rapport van maart krijgen de ouders het definitieve advies op papier.
Hiermee kan het kind worden ingeschreven. Nu de Eindtoets pas in april wordt afgenomen en de
resultaten in mei bekend worden, heeft het advies van de basisschool nog meer gewicht gekregen.
Indien er een duidelijk verschil is tussen het gegeven advies en de uitslag van de Cito-Eindtoets zal
er, als er sprake is van een score die boven verwachting is, een heroverweging plaatsvinden, dit in
overleg met de ouders. Bij een lage score blijft het advies onveranderd.

Uitstroomgegevens
De afgelopen jaren zijn onze leerlingen vertrokken naar:
● Het Stedelijk Gymnasium
● Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest
● Het Rijnlands Lyceum Sassenheim en Wassenaar
● Het Da Vinci College
● Het Bonaventura College
● Het Visser ’t Hooft Lyceum
● Het Teylingen College (zowel locatie Duinzigt en Voorhout)
● Het Wellant College
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Daarbij verhielden de adviezen zich gemiddeld de laatste 7 jaren als volgt:

Vmbo basisberoeps/ LWOO
Vmbo kader/ gemengd
Vmbo gemengde leerweg
Vmbo gemengd/theoretisch
Vmbo theoretisch
Vmbo t/Havo
Havo
Havo/Vwo
Vwo

2015

2016

2017

2018

2019

6%
6%
3%
0%
12%
0%
36%
0%
37%
100%

5%
0%
0%
5%
19%
0%
19%
14%
38%
100%

7%
3%
4%
0%
7%
11%
11%
18%
39%
100%

0%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
12%
5%
8%
15%
16%
5%
44%
30%
20%
40%
100% 100%

2020
13%
9%
0%
0%
9%
22%
0%
26%
22%
100%

De Cito-Eindtoetsen gaven de laatste 18 jaar het volgende beeld:
Jaar
schoolscorevergelijking met landelijke score
2000
539,6
+5,1
2001
540,6
+6,2
2002
538,0
+5,6
2003
541,5
+6,5
2004
539,0
+3,8
2005
537,5
+3,0
2006
539,9
+5,3
2007
541,5
+6,8
2008
539,3
+5,6
2009
537,3
+3,6
2010
538,3
+4,6
2011
541,0
+5,9
2012
542,5
+7,2
2013
539,1
+4,3
2014
540,6
+5,6
2015
538,8
+3,8
2016
538,6
+3,6
2017
538,5
+3,5
2018
537,2
+2,3
2019
540,6
+4,9
2020 geen score ivm Corona, geen landelijke Cito.
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10 ADRESSEN
Schoolbegeleiding/ Logopedie
Onderwijs Advies, Lorentzkade 16, 2301 GB Leiden, T 071 - 5164700

Vereniging voor openbaar onderwijs (VOO)
Noordwijk e.o., Dhr. R.F. Greve
Verdistraat 27, 2162 AT Lisse, T 0252.414355, E r.greve@wxs.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin / Jeugdgezondheidszorg
CJG-medewerkers:088 – 2542384 of vraag bij school na wie de CJG-medewerkers op uw school zijn.
Voor direct contact met de Jeugdgezondheidszorg bel: 088 – 3083236.
Voor direct contact met het Jeugd- en gezinsteam bel: 088 – 252364

Afdeling onderwijs van de gemeente Oegstgeest
Rhijngeesterstraatweg 13, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, T 071 - 5191793

Inspectie Basisonderwijs BaO-5
Europaweg 4, 2711 AH Zoetermeer, T 079 - 3513700
Inspectie van het onderwijs, E info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: T 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111

Stichting Kinderopvang Oegstgeest
Rustenburgerpad 2, 2342 BT, T 071-5159800

Openbare Daltonschool Oegstgeest
Jan Wolkerslaan 18, 2343 BK Oegstgeest,
T 071-5651679, E directie@daltonschooloegstgeest.nl

Bestuur Openbaar Basisonderwijs Oegstgeest
Postbus 1194, 2340 BD Oegstgeest, T 071-5150823
Zie www.opoo.nl

OpvoedbureaU
T 071-4093333
www.thuis-en-gezond.nl/opvoedingsondersteuning/opvoedbureau

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, T 030-2809590
E info@onderwijsgeschillen.nl, www.onderwijsgeschillen.nl

Oudervereniging
De samenstelling vindt u op www.daltonschooloegstgeest.nl

Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland
Rijnland: Albinusdreef 5, 2333 ZB Leiden
Postbus 2106, 2301 CC Leiden, T 088-3083236

Passend Primair Onderwijs Leiden
Lammenschansweg 130d, 2321 JX Leiden, T 071-5351710
www.pporegioleiden.nl

Regionaal bureau leerplicht
Schuttersveld 9, 8e verdieping, 2316 XG Leiden
T 071-5239000, E info@rbl-zhn.nl, www.rbl-zhn.nl
Leerplichtambtenaar is dhr. M. Slot

Medezeggenschapsraad
Jan Wolkerslaan 18, 2343BK Oegstgeest
De samenstelling vindt u op www.daltonschooloegstgeest.nl

Externe vertrouwenspersoon van de GGD Hollands Midden:

T: 088 308 33 42
E: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl
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11 DIVERSEN VAN A TOT Z
Aanmelding en toelating
Elk jaar halverwege maart organiseren alle openbare scholen in Oegstgeest open dagen om u als
ouders in de gelegenheid te stellen uw kind, dat in de loop van het volgend schooljaar vier wordt, op
een van de scholen aan te melden. Een maand voordat uw kind vier wordt, krijgt u een kaartje met
een uitnodiging om uw kind een aantal ochtenden te laten kennismaken met de groep en de
leerkracht bij wie uw kind is ingedeeld.

Afscheidsavond groep 8
Aan het eind van het schooljaar (meestal in de voorlaatste schoolweek) sluiten de kinderen van groep
8 op feestelijke wijze hun basisschoolloopbaan af. Op die avond wordt een musical opgevoerd voor
ouders, familie, leerkrachten en andere genodigden. Na afloop worden de kinderen toegesproken,
worden cadeaus uitgewisseld en is er gelegenheid de avond informeel af te sluiten.

Benodigdheden
Om te voorkomen dat schoolboeken beschadigen, bevelen wij het gebruik van een goede schooltas
aan. Alle kinderen krijgen in groep 3 een vulpotlood en een gum en later nog een vulpen. Potloden en
gum worden bij normaal gebruik vervangen als het op of kapot is. De vulpen wordt niet door de
school vervangen. De kinderen van groep 6 t/m 8 dienen zelf voor een 23-rings map met tabbladen,
een rekenmachine en een plakstift te zorgen. Alle overige materialen krijgen de kinderen op school.

Chromebooks
In de hele school gebruiken we Chromebooks om op te werken. Vanaf groep 4 gebruiken we deze bij
het programma Snappet voor Rekenen, Taal en Spelling. Deze Chromebook blijft 5 jaar in gebruik
door dezelfde leerling. Door de leerlingen hun eigen Chromebook te geven, hopen we dat ze er
verantwoordelijk mee omgaan. De Chromebook blijft wel van school, maar na 5 jaar, als de
leerlingen in groep 8 zitten en dat jaar van school gaan, kunnen ze de Chromebook voor een klein
bedrag overnemen.

Contact
Contact met de leerkracht van uw kind is heel belangrijk. Het stimuleert uw kind, zorgt voor
wederzijds begrip en kan misverstanden voorkomen. Om een goed contact te onderhouden met de
school van uw kind is het handig een aantal spelregels in acht te nemen:
● Kies een goed moment om de dingen te bespreken. Vlak voordat de les begint is geen goed
moment, tenzij het iets urgents is. Houd de leerkracht dan niet te lang aan de praat.
● Maak een afspraak voor een gesprek en geef aan waarover het zal gaan.
De leerkracht kan u beter helpen als hij/zij het gesprek kan voorbereiden.
● Kom direct met een probleem naar school. Blijf er niet mee rondlopen.
● Leerkrachten zijn niet altijd beschikbaar. Er zijn na schooltijd regelmatig vergaderingen of
nacholingsactiviteiten.
● Het is goed altijd eerst met de leerkracht van uw kind te praten. Als jullie er samen niet uitkomen,
bespreek het dan met de directie of de intern begeleider.

Fotograaf
Eenmaal per jaar komt de fotograaf op school om portret- en groepsfoto’s te maken. Ook wordt er
gelegenheid geboden met broertjes of zusjes die niet op school zitten samen op de foto te gaan.

Gymnastiek
De groepen 1 en 2 maken gebruik van het speellokaal in het eigen gebouw. De kinderen hebben
hiervoor geen speciale kleding nodig. Wel zijn gymschoentjes zonder veters nodig, voorzien van de
naam van uw kind. Deze blijven op school.
De groepen 3 t/m 8 maken voor de gymlessen gebruik van het gymnastieklokaal tegenover de
school. De kinderen hebben twee keer per week gymles van een vakleerkracht. Gymnastiek vindt
plaats in gymkleding: een T- shirt en sportbroekje of gympak, gymschoenen (verplicht) en een
handdoek. Het douchen na de gymles is verplicht. Mag uw kind om bepaalde redenen niet douchen,
dan ontvangen wij graag een melding van u.
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Huiswerk
Vanaf groep 5 wordt een begin gemaakt met het geven van huiswerk. In de groepen 6, 7 en 8
worden de hoeveelheid en frequentie zodanig opgevoerd dat de kinderen gewend zijn aan een
dagelijkse hoeveelheid huiswerk. Doel is dat kinderen leren tijd van zichzelf ‘in te leveren’ en het
gebruik van de agenda.

Internetprotocol
Onderstaande afspraken zijn van toepassing voor leerlingen:
● Zoek alleen naar onderwerpen die met school te maken hebben.
● E-mail alleen over onderwerpen die met school te maken hebben.
● Ga voorzichtig om met persoonlijke informatie.
● Als om je naam gevraagd wordt, vraag dan eerst toestemming van de leerkracht.
● Als gevraagd wordt om iets te downloaden of te installeren, vraag dan eerst toestemming.
● Geloof niet alles wat je op het Internet ziet of leest.
● Kom je echt per ongeluk op ongewenste sites (bloot, seks, geweld of grof taalgebruik) meld je
dat bij de leerkracht.
● Het bewust bezoeken van ongewenste sites zal worden gemeld bij de directeur. Deze zal je
ouders inlichten.

Social schools
Op school gebruiken we Social Schools voor digitale oudercommunicatie. Zo kunnen we iedereen op
de hoogte houden van wat er in de klas en op school gebeurt. Enkele mogelijkheden binnen
Social Schools: agenda voor o.a. activiteiten, spreekbeurten en huiswerk, berichten en e-mail,
inschrijflijsten en links naar documenten en foto's.
Registreer je voor het eerst dan is het benodigd om een account aan te maken. Als ouder ben je zelf
verantwoordelijk voor het beheren van het account. Zo blijven gegevens zoals een e-mail adres altijd
up-to-date. Wijzigt u iets in uw gegevens? Geef dit dan ook door aan de administratie van de school.
Vragen over Social Schools? Stuur een bericht aan onze ICT-coördinator Rik Knijnenburg
via admin@daltonschooloegstgeest.nl

Medicijngebruik
Indien uw kind tijdens schooltijd of tijdens het overblijven medicijnen moet gebruiken, kunt u de
leerkracht vragen deze medicijnen in bewaring te nemen en te verstrekken.
Het is belangrijk duidelijke afspraken met elkaar te maken over het toedienen van de medicatie en
deze afspraken schriftelijk vast te leggen. Als het, om medische redenen, raadzaam is bij het
optreden van infectieziekten binnen de school, bijvoorbeeld geelzucht, andere ouders snel te laten
informeren door de directie, geef dit dan door op school.

Mobieltjes
In ons protocol sociale media staat vermeld: “Tijdens schooluren maken leerlingen geen gebruik van
hun gsm. Deze staat uit of op de vliegtuigmodus. Alleen als de leerkracht de leerlingen vraagt van
hun gsm gebruik te maken, bijvoorbeeld als calculator, mag deze aan.” Dit geldt ook voor de
overblijftijd.

Parkeren
In de omgeving van de school is vrij weinig gelegenheid om uw auto te parkeren wanneer u uw kind
brengt of haalt. Wij verzoeken u uw auto zodanig te parkeren dat er geen gevaar of overlast voor
kinderen, ouders of buurtbewoners ontstaat.

Pauzes
Op het schoolplein wordt door de leerkrachten toezicht gehouden.
De leerkracht bepaalt of er wel of geen buitenpauze wordt gehouden. Tijdens de pauze mogen de
kinderen het schoolgebouw niet zonder toestemming betreden. Het eten en drinken zal uitsluitend in
het groepslokaal plaatsvinden. Tijdens de pauze wordt er ook gebruik gemaakt van het nabijgelegen
Hotzpark. Er is een rooster, zodat bekend is welke groepen gebruik maken van het park.
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Schoolkamp
De kinderen van groep 8 gaan aan het einde van het schooljaar een aantal dagen op kamp. Dit kamp
heeft het karakter van het afsluiten van de basisschoolcarrière. De leiding van het kamp is in handen
van een aantal leerkrachten die al veel ervaring hebben met het organiseren van kampen. Hiernaast
gaan er elk jaar een aantal ouders mee ter ondersteuning en begeleiding van alle spelen. De school
beschikt over een zogenaamd ‘Kampprotocol’. Het moet onduidelijkheden voorkomen over de manier
waarop we voor en tijdens het kamp met elkaar omgaan. Aan het schoolkamp zijn kosten verbonden.
Hierover wordt u in groep 8 tijdig geïnformeerd.

Speelgoed
Op de laatste vrijdagmiddag van de maand, mogen de kleuters ingroep 1 en 2 speelgoed mee naar
school nemen. Dit gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid. We kunnen als school niet aansprakelijk
worden gesteld voor het kapot gaan of kwijtraken van speelgoed.

Stagiar(e)s
Daltonschool Oegstgeest krijgt regelmatig verzoeken van de Pabo’s in de regio tot plaatsing van
stagiair(e)s. Wij vinden het belangrijk om een rol te kunnen spelen in de vorming van toekomstige
collega’s. Ook blijven wij zo op de hoogte van hedendaagse ontwikkelingen binnen ons vakgebied.

Tussendoortjes en Trakteren
De kinderen zijn verplicht om dinsdag t/m donderdag fruit of groente mee te nemen als
tussendoortje. Op maandag en vrijdag mogen ze zelf iets uitkiezen, mits het een
gezonde versnapering is.
Als traktatie heeft iets gezonds de voorkeur, zeker geen lolly’s en ander plakkerig snoepgoed. En
vooral: kleine hoeveelheden en liever geen kadootjes. De leerkrachten krijgen dezelfde traktatie als
de kinderen. Er is een fantastische website: www.gezondtrakteren.nl waar veel gezonde traktaties op
staan. De traktatie wordt uitgedeeld net voor het tussendoortje, dan kunnen de kinderen zelf
aangeven als ze voldoende hebben en is het voor het gebit beter. Uitnodigingen voor partijtjes s.v.p.
niet in de klas uitdelen, aangezien dit nogal wat teleurstellingen kan opleveren. Liever na schooltijd of
via de post.

Vakanties en vrije dagen
De kalender op de website geeft een duidelijk overzicht van de activiteiten en vakantiedagen.

Veiligheid
Jaarlijks worden er op school brandontruimingsoefeningen gehouden. Dit gebeurt tweemaal per jaar,
aan het begin van het schooljaar, zodat de leerlingen vanuit een nieuw lokaal de ontruimingsroute
weer weten. Deze oefening wordt gecombineerd met de buurschool Joris de Witte en de SKO
gehouden.

Voor- en naschoolse opvang bij de Buren van SKO (Stichting Kinderopvang Oegstgeest)
SKO verzorgt kinderopvang in alle wijken van Oegstgeest. Het kindercentrum de Buren aan de Jan
Wolkerslaan biedt buitenschoolse opvang aan kinderen van de Daltonschool Oegstgeest en CBS de
Joris de Witte.
Uitstekende kinderopvang
De opvang is van uitstekende kwaliteit. Dat betekent dat er:
● professioneel en vraaggericht gewerkt wordt;
● ingespeeld wordt op ontwikkelingen in het vakgebied;
● veel zorg en aandacht besteed wordt aan de kwaliteit van dagelijkse kinderopvang.
Ontspanning en inspiratie
De buitenschoolse opvang heeft een huiselijke, niet prestatiegerichte sfeer. Na een intensieve
schooldag is het belangrijk dat uw kind zich kan uitleven, of juist kan uitrusten. Deze tijd is vrije tijd.
Uw kind krijgt de ruimte voor ontspanning en inspiratie. Uw kind krijgt mogelijkheden om interesses
te ontdekken, hobby’s te ontwikkelen, vrienden te maken en nog veel meer.
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Vervoer naar sport- en hobbyclubs
Gaat uw kind op een bso-dag naar een sporttraining of een cursus? Dan wordt het vervoer verzorgd.
U hoeft uw kind dus niet zelf te halen of te brengen.
Ook opvang in de vakantie
Tijdens de schoolvakanties is er de hele dag de tijd om erop uit te gaan. Naar een museum of een
zwembad bijvoorbeeld. En: in de zomer maken we gebruik van de blokhut op het recreatie-eiland
Koudenhoorn. Gaat uw kind niet naar de BSO? Maar heeft u af en toe wel behoefte aan opvang in de
vakantie? Ook dat is mogelijk.
Voorschoolse opvang (vso)
Heeft u voorschoolse opvang nodig? Dat kan. De voorschoolse opvang begint al om 7.30 uur. Tijdens
de voorschoolse opvang wordt er gezorgd voor een rustig en gezellig begin van de schooldag. Daarna
wordt uw kind naar zijn of haar eigen klas gebracht. Met een strippenkaart kunt u ook af en toe
gebruik maken van de voorschoolse opvang.
Openingstijden
Op schooldagen: meteen na schooltijd tot 18.30 uur, vanaf 8.30 uur op studie/sluitingsdagen van
school. In de schoolvakanties: van 7.30 tot 18.30 uur.
Heeft u nog vragen of wilt u uw kind aanmelden?
Alle informatie vindt u op www.sko-oegstgeest.nl maar u kunt ook gerust contact opnemen met het
Centraal Bureau (071-5159800) of met de manager kinderopvang Suzanne den Hollander

Zorg voor kleding en eigendom
Net als thuis horen jassen e.d. netjes in de school te worden opgehangen. Wij verzoeken u er voor te
zorgen, dat alle kleding gemerkt is en dat er lusjes aan de jassen zitten. Als de kinderen iets kwijt
geraakt zijn op school kunt u het best even navraag doen bij de leerkracht van uw kind of bij de
conciërge. Ook kunt u een kijkje nemen in de gekleurde bakken met gevonden voorwerpen bij de
kamer van de conciërge. Als u iets gevonden hebt kunt u dat natuurlijk ook melden.

Zorg voor de omgeving (inzamelingen)
Wij willen proberen de kinderen te leren zich positief in te zetten voor het algemene bezit. Wij doen
er dan ook moeite voor de directe omgeving van de school zo verzorgd mogelijk te houden. Het
verzamelen van batterijen en oud papier hoort ook tot de zorg voor de omgeving in ruimere zin. De
batterijenbox vindt u in de entree bij de directiekamer. Oud papier kunt u altijd kwijt in de blauwe
container.
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