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1. VOORAF
Voor u ligt de schoolgids 2020-2021 van
de Marnixschool te Katwijk.
In deze jaarlijks geactualiseerde
schoolgids beschrijven we onze
werkwijze en de resultaten van de
school. Verder gebruiken we de
schoolgids om praktische zaken met u te
delen.
De Marnixschool wil een moderne
protestants-christelijke basisschool zijn.
Voor ons als team betekent dit dat we op
een hedendaagse wijze invulling willen
geven aan ons geloof en de (christelijke)
waarden en normen.

Als school hebben we als slogan “ruimte
om te leren”. Deze slogan kan op de
eerste plaats letterlijk opgevat worden.
Het gebouw en buitenruimte waar het
leren plaatsvindt. De figuurlijke invulling
van de betekenis is dat we alle
betrokken bij de Marnixschool de ruimte
willen bieden zich individueel en zoveel
mogelijk op eigen wijze te ontwikkelen.
Bij betrokkenen denken we natuurlijk ten
eerste aan de kinderen, maar ook willen
we een plek zijn waar het personeel als
ouders ruimte vinden om zich te
ontwikkelen.
Een goede school is een school in
beweging. Er is steeds het streven
onderwijs op maat te bieden, zowel voor
de leerlingen die minder, als voor de
leerlingen die meer kunnen. Ook is er
meer aandacht voor eigen inbreng van
kinderen. Op zelfstandigheid en
samenwerking wordt een steeds groter
beroep gedaan. We willen niet alleen een
school zijn met een hoge kwaliteit maar
ook een school waar leerlingen zich thuis
voelen en met plezier naar school gaan.
In de gids staat veel informatie over de
Marnixschool. Naast praktische zaken

zoals gymnastiek, ouderbijdrage,
vakanties en dergelijke die vooral in het
tweede gedeelte van de schoolgids
beschreven staan, vindt u ook informatie
over de doelstellingen van de school,
uitspraken over de rol van de ouders,
procedures bij verlofaanvragen en meer
inhoudelijke zaken over de Marnixschool.
Onder het dak van de Marnixschool
wordt voorschoolse en naschoolse
opvang gerealiseerd in samenwerking
met Kinderopvang Katwijk (KOK). Ook
verzorgt KOK de twee peuterspeelzalen
die in de Marnixschool zijn gehuisvest.
Samen met u als ouder willen we van de
Marnixschool een fijne school maken.
Een school waar kinderen zich prettig
voelen. Een school waar veel geleerd
wordt en die een belangrijke bijdrage
levert aan de toekomst van de kinderen.
Daar hebben we ook u voor nodig!
Wij hopen dat de gids een goed beeld
geeft van de Marnixschool en dat u snel
de informatie kunt vinden die u zoekt.
Naast deze schoolgids wijzen we u ook
op de website van de school. Een
bezoekje aan de website is beslist de
moeite waard!
Als u vragen of opmerkingen heeft over
de gids of over de dagelijkse gang van
zaken op school, dan horen we dat graag
van u. Met elkaar werken aan een fijne
school waar we in een open dialoog altijd
blijven zoeken naar een zo hoog
mogelijke kwaliteit.
We hopen dat de schoolgids en de
website hieraan een bijdrage mogen
leveren.
Namens het team,
Corine van der Vijver, directeur

2. STICHTING PROTESTANTSCHRISTELIJK en
HERVORMD
BASISONDERWIJS
KATWIJK
Onze school valt onder het bevoegd
gezag van Stichting Prohles.
Prohles is ontstaan vanuit twee
stichtingen; de Stichting ProtestantsChristelijk Onderwijs te Katwijk (PCOK)
en de stichting Hervormde Scholen
Katwijk (HSK).
Omdat de stichting belang hecht aan de
eigenheid van de scholen en de eigen
identiteit van die scholen, komt de
oorsprong terug in de ondertitel;
“Protestants-Christelijk en Hervormd
basisonderwijs Katwijk.” De fusie is per 1
januari 2018 afgerond.
Prohles kent een Raad van Beheer als
bestuursvorm; deze raad is
onderverdeeld in het algemeen
toezichthoudend bestuur, 8 leden, en
een uitvoerend directeur-bestuurder.
Daarmee is ook de formele scheiding
aangebracht tussen uitvoering en
toezichthouden.
De naam “Prohles” heeft de volgende
betekenissen:
•
Proles is het latijn voor kind; en
daar draait het in onze scholen om.
•
Prohles (met de “h”) laat zien
waar we vandaan komen; Protestants en
Hervormd samen,
•
en het gaat om les-geven; als
duiding van een onderwijsorganisatie.

Prohles kent een logo, als beeldmerk,
bestaande uit verschillende elementen.
De 8 bolletjes representeren de 8
jaargroepen binnen een basisschool (Van
klein naar groot, van jong naar oud).
Daarnaast, in de vijfhoek, herkennen we
een gestileerde praatwolk, waarin we
ook de P van Prohles kunnen herkennen.
Die praatwolk staat voor
kennisoverdracht en communicatie
tussen leerlingen en leerkrachten,
ouders en school enzovoort.

De kleuren zijn gekozen omdat ze doen
denken aan de kleuren die we in de
duinen en zee herkennen, als verwijzing
naar Katwijk.
Prohles is het bevoegd gezag van 12
basisscholen op 15 locaties binnen
Katwijk. Daarmee is het de grootste
aanbieder van basisonderwijs binnen
onze gemeente.
Het bestuurskantoor van Prohles is
gevestigd aan het Abeelplein, nr. 40.
U kunt de directeur-bestuurder, dhr. R.
(Rindert) P.R. Venema, bereiken op het
bestuurskantoor via:
info@prohles.nl
of telefonisch: 071-4082504

3. ONZE KERNWAARDEN /
MISSIE / VISIE
KERNWAARDEN
Als school hebben we een aantal
kernwaarden beschreven. Deze
kernwaarden geven richting aan de
strategie, het verdere beleid en
activiteiten die worden ontwikkeld en
ondernomen.






Normen en waarden vanuit
christelijke beginselen.
Kwaliteit.
Leren.
Passend.
Veilig.

MISSIE







laten, ook al zijn ze nog zo anders
dan jij.
jij hier jezelf hebt leren kennen, met
je sterke en minder sterke kanten,
zal je andere mensen niet als een
bedreiging zien, maar met een open
blik de verbinding zoeken, steeds
gericht op het goede in je
medemens.
wij je vertrouwen hebben
meegegeven – in God, jezelf en de
ander – word jij een betrouwbaar
mens op wie anderen kunnen
bouwen.
je hier hebt ervaren dat je deel bent
van een geheel, ben jij gemotiveerd
om een positieve bijdrage aan de
samenleving te leveren.

Op de Marnixschool willen we vanuit
Christelijke beginselen kwalitatief,
passend onderwijs bieden. Het streven is
om een veilige, open en positieve
omgeving te bieden waardoor kinderen
zich optimaal kunnen ontplooien.

In het onderwijs op de Marnixschool
worden kinderen vertrouwd gemaakt
met de inhoud van de Bijbel waarbij er
een concrete vertaling plaatsvindt naar
de huidige tijd.

VISIE

Pedagogische uitgangspunten

Visie op identiteit

De Marnixschool wil ervoor zorgen dat in
de praktijk voor elk kind een veilige en
liefdevolle omgeving gecreëerd wordt,
waarin de leerling gestimuleerd wordt
zichzelf te ontplooien en waarin het
onbekommerd zijn of haar plaats te
midden van andere kinderen kan
innemen.

De gemeente Katwijk heeft een groot
aantal christelijke basisscholen. Hoewel
alle scholen hun eigen identiteit hebben,
hebben ze als overeenkomst dat het
christelijke scholen zijn die hun
onderwijs baseren op de waarden en
normen uit het christelijk geloof.
Vanuit het geloof dat God mensen leidt,
proberen wij Zijn Woord, zoals dat in de
Bijbel tot ons komt, richting- en
maatgevend te laten zijn in ons doen en
laten.
Als Marnixschool hebben we onze
identiteit als een belofte aan de
leerlingen als volgt beschreven:
Belofte van de Marnixschool:
Wij geloven dat God ieder mens ziet en
waardevol vindt. Doordat:


je dat bij ons hebt ervaren, zal jij
later andere mensen in hun waarde

In een sterk geïndividualiseerde
maatschappij waarin competitiedrang en
materialisme hoogtij vieren, wordt op de
Marnixschool kinderen bijgebracht dat
het in de wereld ook om andere dingen
gaat.
Kinderen wordt geleerd de maatschappij
en medemens open tegemoet te treden,
met respect voor de ander en zonder last
van vooroordelen.

Onderwijskundige doelstellingen
Met het gebruik van moderne
lesmethoden wordt kinderen geleerd
kennis en vaardigheden te verwerven en
toe te passen in realistische situaties.
Kennis staat niet op zich en is pas nuttig
als het een directe lijn heeft met de
concrete leefomgeving van kinderen.
Er wordt op de Marnixschool een groot
beroep gedaan op de ontwikkeling van
zelfstandigheid van de leerlingen. Deze
zelfstandigheid wordt zichtbaar in een
juiste studiehouding van kinderen.
Goed onderwijs maakt gebruik van de
creativiteit van kinderen. Kinderen leren
kiezen, zijn probleemoplossend bezig en
zijn samen met andere leerlingen in
gesprek over het vinden van de meest
efficiënte manier van leren.
4. KWALITEITSBELEID OP DE
MARNIXSCHOOL
Scholen hebben hun doelstellingen voor
de komende jaren beschreven in een
schoolplan. Jaarlijks worden hieruit
actiepunten geformuleerd in een
schoolverbeteringsplan. Aan het einde
van het schooljaar vindt er een evaluatie
plaats van het schoolverbeteringsplan en
worden de onderwerpen voor het nieuwe
schooljaar geformuleerd. De plannen
worden ook aan de
medezeggenschapsraad voorgelegd.
5. LEERLINGZORG
Soms vormen het gedrag, de prestaties
in de klas of de uitslagen van toetsen
aanleiding om extra maatregelen te
treffen. Binnen het team van de
Marnixschool zijn enkele leraren die zich
gespecialiseerd hebben in het verlenen
van extra hulp aan leerlingen met (hoog)
begaafdheid, achterstanden en/of
leerproblemen. Ouders worden op de
hoogte gesteld als er extra hulp aan hun
kind(eren) geboden zal worden.

Daarnaast komt het natuurlijk ook voor
dat er kinderen zijn die meer aankunnen.
Ook voor hen wordt extra lesstof en/of materiaal ingezet.
LEERLINGVOLGSYSTEEM
Op de Marnixschool wordt met een
leerlingvolgsysteem gewerkt. Het doel
van het leerlingvolgsysteem is de
vorderingen en de ontwikkelingen van de
individuele leerling te volgen en het
onderwijs, daar waar mogelijk, op de
behoefte van het kind af te stemmen.
Naast de methodegebonden toetsen
worden toetsen gebruikt uit het
leerlingvolgsysteem van CITO. Deze
toetsen hebben een landelijke
normering, zodat gekeken kan worden
hoe onze kinderen het op school doen in
vergelijking met andere
basisschoolkinderen.
De uitslagen van de toetsen worden op
de rapportavonden met u besproken.
Gedurende de schooltijd ontstaat voor
elk kind een (digitaal) dossier (met o.a.
rapportgegevens, kindbesprekingen,
gesprekken en afspraken met ouders,
enz.).
De gegevens uit dit leerlingdossier
kunnen een goed inzicht geven in de
schoolloopbaan van het kind. Dit dossier
blijft nog twee jaar nadat de leerling de
school heeft verlaten op school waarna
het wordt vernietigd. Gegevens uit het
leerlingdossier worden alleen met uw
schriftelijke toestemming aan derden
verstrekt.
ZORG VOOR HET JONGE KIND
Zodra vierjarigen op school beginnen,
wordt gekeken naar de ontwikkeling die
de kinderen op school doormaken. In de
regel gebeurt dit door systematische
observaties. Er wordt gekeken naar de
taal- en spraakontwikkeling, motorische
ontwikkeling en verstandelijke groei.
Ook het sociale gedrag van de kinderen
staat in de kleutergroepen heel centraal.

Wanneer er reden toe is, neemt de
leerkracht contact op met ouders.
Samen met de Intern Begeleider bestaat
de mogelijkheid zo nodig een
handelingsplan op te stellen.
Kinderen kunnen dan extra begeleiding
krijgen om achterstanden te voorkomen.
Dit gebeurt in de regel door de
leerkracht of de onderwijsassistent.
INTERNE BEGELEIDING (IB)
Stephanie van Elten is op de
Marnixschool werkzaam als Intern
Begeleider.
De Intern Begeleider organiseert,
coördineert en bewaakt de leerlingzorg
binnen de school. Zij ondersteunt
collega’s bij het uitvoeren van extra hulp
bij kinderen en zorgt voor een
continuïteit van deze activiteiten op
schoolniveau.
Verder zorgt de Intern Begeleider ervoor
dat de activiteiten van de verschillende
hulpverleners op elkaar afgestemd
worden.
ZORG VOOR KINDEREN MET SPECIFIEKE
ONDERWIJSBEHOEFTEN

Plusleerlingen
Onder ‘plusleerlingen’ verstaan we
leerlingen die meer aankunnen en meer
uitgedaagd moeten worden dan in de
reguliere lesmethodes gebeurt.
INZET DIGITAAL HANDELINGSPROTOCOL
HOOGBEGAAFDHEID OP DE MARNIXSCHOOL
Voor het in beeld brengen van
(hoog)begaafde kinderen en het
afstemmen van het onderwijsaanbod
gebruikt de Marnixschool het instrument
‘Digitaal Handelingsprotocol
Hoogbegaafdheid’ (DHH).
Het DHH is een interactief, web-based
instrument dat ondersteuning biedt bij
de signalering en begeleiding van
(hoog)begaafde kinderen.


Signalering DHH

Signaleren is de eerste stap. Het tijdig
signaleren van (hoog)begaafdheid en de

daarbij behorende onderwijsbehoeften is
van belang om problemen als
onderpresteren, een negatief zelfbeeld of
gedragsproblemen te voorkomen. Voor
de signalering met het DHH meten we
geen intelligentie. We kijken naar leeren persoonlijkheidskenmerken en de
didactische ontwikkeling.
Tijdens de schoolperiode doen we een
groepssignalering in drie verschillende
leerjaren met de Quick Scan van het
DHH. De leerkracht en intern begeleider
bekijken samen de resultaten om te
kijken of er kinderen zijn die we verder
in beeld moeten brengen.


Diagnostiek DHH

Als we kinderen uitgebreid in beeld
willen brengen, gebruiken we het
onderdeel Diagnostiek van het DHH. De
leerkracht brengt didactische gegevens
verder in beeld. We gaan in gesprek met
ouders en kijken samen naar leer- en
persoonlijkheidskenmerken van
begaafdheid en eventuele
onderwijsbehoeften rond
prestatiemotivatie, werk- en
leerstrategieën, sociaal functioneren,
zelfbeeld en perfectionisme. Deze
onderdelen kunnen los van leer- en
persoonlijkheidskenmerken en de
didactische ontwikkeling aanleiding
geven tot verdere afstemming van het
onderwijsaanbod.
Voor het onderdeel Diagnostiek vullen
ouders en leerkracht een digitale
vragenlijst in. De leerkracht kijkt naar de
didactische prestaties rond de doelen
van de jaargroep van het kind. Ook
wordt gekeken naar de didactische
prestaties van het kind rond doelen uit
hogere leerjaren. Het DHH analyseert
deze gegevens en de intern begeleider
krijgt hierover een rapportage.
De intern begeleider bespreekt de
resultaten met leerkracht en ouders.
Zien we voldoende kenmerken van
begaafdheid? Zien we specifieke
leerdoelen rond prestatiemotivatie,

werk-en leerstrategieën, sociaal
functioneren, zelfbeeld en
perfectionisme? Welke aanpassingen in
het aanbod zijn nodig voor het
compacten en verrijken van leerstof en
voor eventuele specifieke leerdoelen?
We spreken af hoe we verder gaan.
Daarbij kan deelname aan de plusklas
van stichting PROHLES een optie zijn om
aan specifieke leerdoelen te werken.
Passend onderwijs: de beste kansen
voor élk kind
De meeste kinderen doen het prima op
school: ze ontwikkelen zich naar
verwachting en leren zonder problemen.
Sommigen hebben meer begeleiding
nodig, van specifiek lesmateriaal tot een
aangepaste leeromgeving. Het
organiseren van deze ondersteuning, zo
snel, licht en dichtbij mogelijk, dat is de
kern van Passend onderwijs. De nieuwe
wet geldt vanaf 1 augustus 2014 en
verandert de manier waarop deze
ondersteuning kan worden aangevraagd,
en hoe die georganiseerd en betaald
wordt.
Passend onderwijs in het kort:
Scholen in de regio werken samen om
alle leerlingen de beste onderwijsplek te
bieden
Het speciaal (basis) onderwijs blijft
gewoon bestaan voor leerlingen die dat
echt nodig hebben
Scholen kijken naar wat een leerling wél
kan, het liefst op een gewone
basisschool in de buurt
Er zijn geen bezuinigingen op extra
ondersteuning aan leerlingen.
Zorgplicht
Voorheen moesten ouders van kinderen
die extra ondersteuning nodig hebben,
zelf op zoek naar een geschikte school.
Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen
een zorgplicht. Dit betekent dat we elk
kind een passende onderwijsplek moeten
bieden. Dat kan op deze school zelf zijn,

maar ook op een andere basisschool of
school voor speciaal (basis)onderwijs.
Ouders worden vanaf begin tot eind bij
dit proces betrokken: u kent uw kind
immers het best.
Samenwerkingsverband
Om elk kind een goede plek te kunnen
bieden, werken alle basisscholen en
speciale scholen in de regio met elkaar
samen. Onze school maakt deel uit van
het Samenwerkingsverband Primair
Onderwijs Duin- en Bollenstreek. Dit
verband bestaat uit vijftien
schoolbesturen in de gemeenten
Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en
Teylingen.
Basisondersteuning
Schoolbesturen hebben met elkaar
afgesproken wat elke school in principe
moet kunnen bieden aan ondersteuning.
Dit wordt basisondersteuning genoemd.
Hierdoor weet u wat u als ouders ten
minste mag verwachten van het
onderwijs en ondersteuning op een
school. Elke basisschool krijgt een eigen
ondersteuningsbudget en de beschikking
over expertise waarmee de
ondersteuning die kinderen nodig
hebben, kan worden georganiseerd.
De route
Om passend onderwijs voor elke leerling
snel en goed te kunnen organiseren,
heeft het samenwerkingsverband een
route afgesproken. Deze route bestaat
uit verschillende stappen:
1) Het begint bij de leerkracht.
Hij of zij signaleert dat de ontwikkeling
van een kind stagneert. Samen met u als
ouders gaat de leerkracht vervolgens op
zoek naar de juiste aanpak voor uw kind.
2) Met hulp van de IB’er.
Als een leerkracht de leerling zelf niet
verder kan helpen, roept hij de hulp in
van de intern begeleider van de school.
De IB’er maakt een gedegen analyse van
de situatie en geeft vervolgens advies

over een mogelijke aanpak. Ook hierbij
is het informeren en betrekken van u als
ouders van groot belang. De IB’er voert
vervolgens de regie over het
afgesproken traject.
3) Met hulp van het ondersteuningsteam
(OT).
Als zowel de leerkracht als de intern
begeleider en de ouders er niet
uitkomen, wordt de hulp van het
ondersteuningsteam (OT) ingeroepen.
Naast de leerkracht, ouders en ib’er, kan
zo’n team bestaan uit de directeur van
de school, een onderwijsspecialist en een
jeugd- en gezinswerker. Het
ondersteuningsteam overlegt wat het
kind nodig heeft. De aanpak die is
afgesproken, wordt arrangement
genoemd. Afhankelijk van wat er nodig
is, kan dit op vele manieren worden
vormgegeven:
- hulp die een school zelf kan bieden
- hulp die een school kan bieden met
expertise van buiten
- verwijzing naar een speciale
onderwijsvoorziening
Verwijzing naar een speciale
onderwijsvoorziening
Stap 1: Gesprek met sbo- of so-school
Als duidelijk is dat een speciale school
voor een leerling beter geschikt is, wordt
een deskundige van die school
uitgenodigd om te praten over de duur
en intensiviteit van het arrangement.
Stap 2: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Als de eerste stap is afgerond, kan bij
het samenwerkingsverband een
toelaatbaarheidsverklaring worden
aangevraagd. Er zijn twee
mogelijkheden:
- Speciaal basisonderwijs
- Speciaal onderwijs:
Categorie I: zeer moeilijk lerende
kinderen, langdurig zieke kinderen,
kinderen met epilepsie of ernstige
gedragsproblematiek

Categorie II: lichamelijk gehandicapte
kinderen
Categorie III: meervoudig gehandicapte
kinderen
Stap 3: Bieden van extra ondersteuning
Als een leerling een
toelaatbaarheidsverklaring heeft
gekregen wordt de plaatsing zo spoedig
mogelijk gerealiseerd.
Stap 4: Terugplaatsing vanuit het so of
sbo
Bij plaatsing in het speciaal
(basis)onderwijs wordt in het
ontwikkelingsperspectief beschreven hoe
aan terugplaatsing naar de reguliere
school gewerkt wordt. Als bij evaluatie
blijkt dat dit een optie is, vindt overleg
plaats met ouders en de school van
herkomst. Een andere reguliere school
die meer passend is, behoort ook tot de
mogelijkheden.
Ontwikkelingsperspectief
Een ontwikkelingsperspectief wordt
opgesteld als resultaten achterblijven
ondanks de ondersteuning op de
basisschool, al dan niet met hulp van
buiten. Voor deze leerlingen is een
perspectief voor langere termijn nodig
om de onderwijsbehoeften goed te
kunnen bepalen.
Rechtstreekse instroom
Voor een groep leerlingen is al snel
duidelijk dat zij aangewezen zijn op het
speciaal onderwijs. Deze leerlingen
hoeven niet de reguliere route te volgen.
Een team van onderwijsspecialisten zal
het verzoek om rechtstreekse instroom
behandelen.
Meer informatie over de organisatie van
passend onderwijs in uw regio vindt u op
de websites van het
samenwerkingsverband PO Duin- en
Bollenstreek: http://po.swv-db.nl en
www.swv-db.nl.

GEDRAG
Soms worden we als leerkrachten
geconfronteerd met ongewenst gedrag
van leerlingen en wel zodanig dat het
onderwijsleerproces wordt verstoord.
Dit gaat ten koste van de effectieve
leertijd, de opbrengsten, de sfeer in de
groep maar ook van het welbevinden
van de overige leerlingen en de
leerkracht(en).
Afgelopen jaar zijn we als team aan de
slag gegaan om te beschrijven hoe we
als school omgaan met ongewenst
gedrag van leerlingen. Ook wat we van u
als ouders verwachten staat in dit
protocol. Komend schooljaar willen we
de beschrijving van dit protocol afronden
en vaststellen. T.z.t. zullen we hierover
informeren.
WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD
EN KINDERMISHANDELING

Vanaf 1 januari 2019 is de meldcode
kindermishandeling aangescherpt. De
Marnixschool, zoals alle
onderwijsorganisaties, valt onder de Wet
verplichte meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Belangrijk daarbij is dat alle
personeelsleden het aangescherpte
afwegingskader gebruiken.
U vindt deze meldcode op de
schoolwebsite:
www.marnixschool.net > informatie >
meldcode
6. CENTRUM VOOR JEUGD E N
GEZIN (CJG)
Waarvoor kan ik terecht bij het
Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG)?
Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
terecht met alle soorten vragen over
opvoeden en opgroeien. De
medewerkers denken met u mee en
bieden waar nodig ondersteuning.

In het CJG werken verschillende
professionals samen, zoals jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen, jeugd- en
gezinswerkers en pedagogen. Iedere
medewerker heeft eigen specifieke
deskundigheid ter ondersteuning van u
en uw kinderen. Ook andere
betrokkenen zoals bijv. grootouders of
professionals zijn welkom met hun
vragen.
De basissch ool en het CJG
De medewerkers in het CJG werken op
verschillende manieren samen met de
Marnixschool. Zo heeft de school vaste
contactpersonen. De jeugdgezondheidszorg en de jeugd- en gezinsteams
maken onderdeel uit van het CJG. Ze
zijn een bekend gezicht voor u, de
kinderen en voor de school.
De jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks
de kinderen van de groepen 2 en 7 uit
voor een onderzoek of screening. 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, hoofdluis,
gedragsproblemen, omgaan met elkaar
en voorkomen van pesten. Tijdens deze
contacten kunnen ouders en kinderen
hun vragen stellen aan de jeugdarts
(mevr. M. van Marle) – assistente mevr.
M. Spierenburg (088-3084492) of de
jeugdverpleegkundige (P. Ligthart). Maar
ook buiten deze contactmomenten staan
zij voor u klaar en kunt u met
uiteenlopende vragen bij een CJG
medewerker terecht.
Jeugd- en gezinswerkers van het jeugden gezinsteam (JGT) houden op de
Marnixschool een spreekuur waar u
terecht kunt met uw vragen. Het JGT kijkt
samen met u wat nodig is en kan ook
snel extra ondersteuning thuis bieden.
Gezinnen krijgen dan hulp bij het zelf
vinden van antwoorden op hun eigen

vragen, met als uitgangspunt “wat lukt
wel” en waar liggen mogelijkheden. De
gezonde ontwikkeling van kinderen staat
voorop. De leerkracht / interne
begeleider kan u ook informeren over de
bereikbaarheid van de CJG medewerkers
die aan de school van uw kind verbonden
zijn. In de maandelijkse nieuwsbrief
vermelden wij wanneer een
medewerkster op school aanwezig is.
Daarnaast is het mogelijk voor ouders
om deel te nemen aan een cursus of
kunnen we een ouderavond organiseren
over een thema dat leeft. Samen met u
en de school bekijken we wat nodig is.
Ook is er op school overleg van een
ondersteuningsteam, waar de CJGmedewerkers aan deelnemen.
CJG-medewerkers op uw
basisschool
U kunt contact opnemen met de CJGmedewerkers op uw school via 088 –
254 23 84 of direct via:
Johanna de Voogd,
m.
06-15349664
e.
j.devoogd@jgthollandrijland.nl
Astrid van der Woerd,
m.
06-36403595
e. a.vanderwoerd@jgthollandrijnland.nl
Voor direct contact met de
Jeugdgezondheidszorg bel: 088 – 308 32
36 of direct via: (071-5163342)
U bent ook welkom in het CJG
CJG Katwijk
Schimmelpenninckstraat 10
088 – 254 23 84
www.cjgkatwijk.nl / www.hoezitdat.info
CJG Katwijk is ook te vinden via
Facebook: www.facebook.com/cjgkatwijk
Ook buiten de school kunt u met uw
vragen terecht bij het CJG. Tijdens het
spreekuur, telefonisch of via de website.
LOGOPEDIE
De logopedie op school wordt verzorgd
door logopedisten van de gemeente

Katwijk. Rond de vijfde verjaardag
worden alle leerlingen gescreend.
Daarbij wordt gelet op stemgebruik,
spraak-, taal- en luisterfunctie. De
ouders krijgen bericht wanneer het
onderzoek zal plaatsvinden. De
resultaten worden schriftelijk aan de
ouders doorgegeven. Ook de leerkracht
en de jeugdarts worden hierover
geïnformeerd. Leerlingen uit overige
groepen kunnen (via de leerkracht) voor
nader onderzoek aangemeld worden.
Kortdurende behandeling, max. 6 keer,
kan evt. op school plaatsvinden. De
logopedist die onze school (1 keer per 2
weken) bezoekt is Liesbeth van Gulik.
Tel: (06)12105132
7. BETROKKENHEID VAN DE
OUDERS
Ouders zijn verantwoordelijk voor de
opvoeding van hun kinderen. De
kinderen die dagelijks de school
bezoeken, brengen een belangrijk deel
van hun leven door in een omgeving
waar leerkrachten een opvoedende taak
hebben. Tussen ouders en leerkrachten
moet een vertrouwensband zijn. De
school is niet alleen een instituut van
kennisoverdracht. Juist op het gebied
van normen en waarden is het goed
wanneer ouders en de school elkaar
kunnen vinden. Een goede communicatie
tussen thuis en school is erg belangrijk!
De school doet ook een beroep op uw
medewerking bij tal van activiteiten. Er
zijn ouders die zich actief willen inzetten
in verschillende commissies, anderen
beperken zich tot het bezoeken van de
informatieavonden en het bijwonen van
festiviteiten.
Maar voor allen geldt: uw betrokkenheid
wordt bijzonder op prijs gesteld!
OUDERRAAD
De leden van de ouderraad worden
gekozen uit de ouders en zijn betrokken
bij tal van activiteiten binnen de school.

Ook het bevorderen van betrokkenheid
van de ouders bij de school is een
belangrijke activiteit van de ouderraad.
De samenstelling van de ouderraad is
voor dit schooljaar:








Mieke van de Burg, moeder van
Daan (8K) en Ben (4HH)
Kees Haasnoot
vader van Lieke (6Bo)
Jeanette Hoogerdijk,
moeder van Esmee (8K)
Jeroen Bol, vader van Anouk (8K),
Daphne en Sophie (3KS)
Mariëlle Grimbergen,
moeder van Joris (8K)
Klazina van der Plas,
moeder van Ilse (8K).
Irene Vooijs, moeder van Robin
(7S), Mika (4HH) en Lennon (3KS)

Namens de school zitten Ada Hortensius
en/of Jitske Stafleu bij de vergaderingen.
Mailadres is: or.marnixschool@prohles.nl
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De MR bestaat op onze school uit zes
leden:
drie vertegenwoordigers namens
de ouders
drie vertegenwoordigers namens
het personeel
De medezeggenschapsraad houdt zich
vooral beleidsmatig bezig met de school.
De MR adviseert de directie en het
bestuur over tal van aangelegenheden
als het gaat om belangrijke beslissingen
die de school moet nemen. Tevens heeft
het schoolbestuur over bepaalde
beleidsbeslissingen de instemming van
de (G)MR nodig.
-

Namens het personeel hebben in de MR
zitting:
 Mariska Guijt
 Stephanie van Elten
 Nico Schaap
Namens de ouders hebben zitting:
 Debby Zuyderduyn, moeder van
Siem (6Br)



Gertjan van der Plas, vader van
Liselot (groep 3KS), Annebel
(groep 5HE) en Fleur (groep 8K)
 Theo Heemskerk, vader van
Hannah (groep 7S) en Natan
(groep 5HE)
De Medezeggenschapsraad houdt u
enkele keren per jaar op de hoogte van
haar activiteiten door middel van een
nieuwsbrief.
Het e-mailadres van de
medezeggenschapsraad is:
mr.marnixschool @prohles.nl
De Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat
uit afgevaardigden van de
medezeggenschapsraden van de twaalf
scholen die bij de stichting PROHLES zijn
aangesloten. De GMR bespreekt
uitsluitend zaken die van
gemeenschappelijk belang zijn voor deze
scholen. In de GMR zitten twee leden
van de medezeggenschapsraad van
iedere school.
OUDERPANEL
Het waarom, hoe, wie, wat en waar over
het Ouderpanel
Kort gezegd is een ouderpanel een open
gesprek tussen de schoolleiding en een
willekeurig uitgenodigde groep ouders
over de gang van zaken op school. Uit
dit gesprek komen adviezen van de
ouders voort, waarmee de school het
onderwijs kan verbeteren. In
tegenstelling tot een ouderraad of
medezeggenschapsraad die gedurende
een langere tijd een vaste samenstelling
kennen, bestaat een ouderpanel niet uit
een vaste groep ouders. Voor elk
ouderpanel wordt u via de nieuwsbrief en
de Parro-app uitgenodigd om deel te
nemen aan het gesprek. Ouders krijgen
via hun kinderen, via schriftelijke
documenten als de schoolgids, via
andere ouders en door eigen
waarneming allerlei informatie over de
school. Zij kunnen vanuit dit perspectief
een mening hebben over de school,

zonder daarbij op de stoel van het team
te gaan zitten. Ouders zien vaak dingen,
die men op school over het hoofd kan
zien.
We hopen van harte dat wanneer u
uitgenodigd wordt om deel te nemen aan
het ouderpanel, u hier gehoor aan wilt
geven.
PARRO-APP
Sinds vorig jaar maken we veelvuldig
gebruik van Parro. Dit is een
communicatie-app waarmee de
leerkrachten van uw kind op een heel
eenvoudige wijze contact met u kunnen
leggen voor hulp o.a. bij activiteiten,
over huiswerk of het op een veilige
manier delen van foto’s.
KOM IN DE KLAS

Eéns per schooljaar organiseren we als
school ‘Kom in de klas’. U wordt dan
door de groepsleerkracht uitgenodigd om
een (deel) van de les bij te wonen. Dit
jaar is dat gepland in de periode van 723 april. (Dit alles onder voorbehoud van
de ontwikkelingen rond Corona)
8. ALGEMENE VERORDENING
GEGEVENSBESCHERMING
(AVG)
Wij bieden onze leerlingen een veilige
leeromgeving en onze medewerkers een
veilige werkplek. Een goede en
zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens binnen onze school is
daarvoor een randvoorwaarde. Op onze
school (en de andere scholen die deel
uitmaken van Stichting Prohles) wordt
zorgvuldig omgegaan met de privacy van
onze leerlingen. In verband met het
geven van onderwijs, het begeleiden van
onze leerlingen en de vastlegging
daarvan in de administratie van de
school, worden er gegevens over en van
leerlingen vastgelegd. Deze gegevens
worden persoonsgegevens genoemd. Het
vastleggen van persoonsgegevens is

beperkt tot informatie die strikt
noodzakelijk is voor het onderwijs.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – privacywetgeving)
stelt nieuwe en verdergaande eisen aan
de omgang met persoonsgegevens.
Heeft een vraag of klacht over de manier
waarop wij persoonsgegevens
verwerken? Dan kunt u altijd contact
opnemen met de directeur Corine van
der Vijver via
info.marnixschool@prohles.nl of
rechtstreeks met onze Functionaris
Gegevensbescherming (FG) Ilse Wolff via
privacy@prohles.nl
9. KLACHTENREGELING
Wanneer u klachten heeft over de gang
van zaken op school kunt u dit in eerste
instantie het beste melden bij de
groepsleerkracht of de directie, of aan
allebei. Wanneer het overleg met de
school geen oplossing biedt, kunt u met
het bestuur gaan praten.
In geval het gesprek met de directeurbestuurder niet tot een bevredigende
oplossing leidt, kan de Landelijke
Klachtencommissie worden ingeschakeld.
Omdat onze stichting is aangesloten bij
de Besturenraad, wordt v.w.b. het
functioneren van deze commissie gebruik
gemaakt van een modelregeling, waarin
de procedures voor het in behandeling
nemen van de klacht en de verdere
afhandeling nauwkeurig staan
beschreven. Ouders die dat wensen
kunnen op school een exemplaar van
bovengenoemde modelregeling
verkrijgen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om
zelf contact op te nemen met de
klachtencommissie.
Geschillencommissies Bijzonder
Onderwijs (GCBO)
Bezoekadres: Gebouw Tauro
Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

Postadres:
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
t. 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
e. info@gcbo.nl
Bij de behandeling van een klacht kunt u
zich door een ander laten bijstaan of
vertegenwoordigen. Uw klacht zal altijd
vertrouwelijk worden behandeld. Op de
klacht moet binnen vier weken worden
gereageerd.
Om ervoor te zorgen dat bepaalde
klachten zoals bijvoorbeeld seksuele
intimidatie of kindermishandeling met
extra zorgvuldigheid worden behandeld,
heeft het bestuur voor de gehele
stichting een vertrouwenspersoon
aangesteld. In de meeste gevallen gaat
het daarbij om iemand die vanuit hun
eigen professie de nodige deskundigheid
hebben opgebouwd. Hieronder treft u de
naam- en adresgegevens aan:
Mr. J. Haasnoot
2223 BT Katwijk

J. v.d. Perkstraat 6,
tel.: 402 79 35

Volledigheidshalve zij gezegd, dat deze
vertrouwenspersoon een onafhankelijke
positie t.o.v. het bestuur en de school
inneemt.
Daarnaast is het goed om te weten dat
er op school drie teamleden aanwezig
zijn die bij zorgen over leerlingen als
contactpersoon fungeren. Voor de
Marnixschool zijn dit Leonne van der
Vijver, Stephanie van Elten en Ton
Botermans (te bereiken via het
telefoonnummer van school 0714080215).

10.

LEERLINGENSTATUUT

De scholen van PROHLES hebben allen
een leerlingenstatuut. Het
leerlingenstatuut beschrijft de rechten en
de plichten van leerlingen.
Wanneer zich een situatie mocht voor
doen waarbij het noodzakelijk is een
leerling te schorsen of te verwijderen,
staan in het leerlingenstatuut ook de

afspraken die binnen de stichting zijn
gemaakt over de procedure. Het
leerlingenstatuut is op school aanwezig
en op verzoek verkrijgbaar.
11.

DOUBLEREN

De rechten en plichten van de leerlingen
en ouders moeten worden vastgelegd en
beschreven in de schoolgids.
Dit geldt ook voor het doubleren van
leerlingen.
De overgang naar de volgende groep
wordt door de leerkracht in overleg met
de directie genomen. Bij de beslissing tot
doubleren, overlegt de leerkracht tevens
met de ouders.
De beslissing van de school over
doubleren is bindend. Ouders kunnen
hiertegen binnen drie weken bezwaar
aantekenen bij de directie van de school.
12.
INHOUD VAN HET
ONDERWIJS
GROEP 1 EN 2
De groepen 1 en 2 zijn heterogeen. Dat
wil zeggen dat de jongste kleuters bij de
oudste kleuters in één groep zijn
geplaatst. De aanpak in de groepen 1 en
2 verschilt van die van de andere
groepen. Ook de inrichting van de
lokalen en de manier van werken is
anders. Het werken in de groepen 1 en 2
gebeurt vanuit de kring. In de kring
begint de schooldag en hier keren de
kinderen steeds weer terug. Daarnaast
wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels,
in het speellokaal en op het schoolplein.
Er is veel aandacht voor structuur,
gewoontevorming en regelmaat.
Leren gebeurt vooral door spelen. De
meeste vakken komen in samenhang
aan de orde aan de hand van een
bepaald thema (b.v. de winkel, de
winter, verkeer enz.). Omdat taal de
basis is voor heel veel leren is er veel
aandacht voor taalvorming.

In principe volgen kinderen twee jaar
kleuteronderwijs. Voor sommige
leerlingen kan deze periode wat langer of
korter zijn. Als uw kind vier jaar is
geworden is het welkom bij ons op
school. Voor kinderen die jarig zijn in
december is dit in januari. Veel kinderen
zitten tweeënhalf jaar in de
kleutergroep. Het is afhankelijk van hun
geboortedatum en hun ontwikkeling. Aan
het eind van die periode wordt
besproken of een kind toe is aan groep
3.
LOGO3000
Dit jaar starten we in de groepen 1/2
met het taalontwikkelingsprogramma
LOGO 3000 Dit programma is een slim
en goed onderbouwde aanpak voor de
ondersteuning van kinderen bij hun
taalontwikkeling. Met behulp van het
aantrekkelijk materiaal wordt de
woordenschat van jonge kinderen op een
natuurlijke manier snel en speels
uitgebreid in een doorgaande lijn van de
peuters naar de kleuters.
BEWEGINGSONDERWIJS
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee
keer per week gymnastiek in sporthal
Rijnsoever. De lessen worden dit
schooljaar gegeven door de
vakleerkracht gymnastiek Jeroen van
Heeringen op maandag en vrijdag.
COMPUTERONDERWIJS
De computer is niet meer weg te denken
uit het moderne onderwijs.
Leerlingen van groep 1 en 2 leren met
eenvoudige programma’s de eerste
beginselen van het omgaan met de
computer door gebruik van de Ipad.
De leerlingen van de groepen 3
gebruiken de computer vooral ter
ondersteuning van het taal- en
leesonderwijs.
Tekstverwerking, het gebruik van e-mail
en internet zijn vaardigheden die in de
bovenbouw worden aangeleerd.

De school heeft ook de beschikking over
een groot aantal tablets. Hierdoor wordt
het mogelijk om ook tijdens de lessen
(oefen)software in te zetten.
CREATIEVE VAKKEN
Vanaf groep 3 besteden we zo’n twee
uur per week aan creatieve vakken.
Niet alleen het technisch leren van
‘schoolse’ vaardigheden heeft de nadruk,
ook de creatieve vorming: tekenen,
muziek, handvaardigheid, dramatische
vorming.
ENGELSE TAAL
Vanaf de kleuters krijgen de leerlingen
Engels. Hiervoor gebruiken we de
digitale methode: Take it Easy. In de
onderbouw wordt er aan de hand van
thema’s op een speelse manier Engelse
woordjes aangeleerd. Vanaf groep 5 ligt
de aandacht vooral op luister- en
spreekvaardigheid.
GODSDIENSTIGE VORMING
Iedere schooldag wordt geopend en
beëindigd met een lied en gebed. Enkele
malen per week wordt een bijbelverhaal
verteld aan de hand van de methode:
Kind op Maandag.
In groep 8 wordt extra aandacht besteed
aan o.a. de Joodse feesten,
wereldgodsdiensten, etc.
LEZEN
In groep 3 wordt officieel een start
gemaakt met het leren lezen. Er wordt
gewerkt met de methode: Lijn 3.
Vanaf groep 3 lezen alle kinderen op
vaste momenten boeken uit de
schoolbibliotheek, allen op eigen niveau
volgens het systeem van BAVI- lezen.
Naast het technisch lezen wordt er veel
gedaan aan begrijpend en studerend
lezen. In de groepen 5 t/m 8 wordt
daarbij gebruik gemaakt van de
(digitale) methode ‘Nieuwsbegrip XL’.
Regelmatig worden de leesvorderingen
van de kinderen getoetst. Dit gebeurt

met behulp van landelijk genormeerde
toetsen.

waarbij het digitale schoolbord een
belangrijk hulpmiddel is.

De Marnixschool werkt volgens het
Protocol Leesproblemen en Dyslexie. In
dit protocol staan afspraken over de
signalering en behandeling van kinderen
met leesproblemen. Ook kunnen er
onderwijskundige maatregelen
afgesproken worden voor kinderen met
dyslexie zoals extra tijd of ingesproken
teksten bij toetsen. U wordt als ouder op
de hoogte gehouden wanneer wij
vermoeden dat er sprake zou kunnen
zijn van dyslexie.

SNAPPET

De Marnixschool participeert mee in het
‘de Bibliotheek Op School’. (zie link op
de schoolwebsite).
NEDERLANDSE TAAL
Het taalonderwijs is veelomvattend. De
woordenschat wordt uitgebreid, er is
aandacht voor spreken, spelling en
luisteren.
De kinderen leren ook verhalen
schrijven, werkstukken maken en
spreekbeurten houden. Er wordt gewerkt
met de methode Taalactief 4.
Twee maal per jaar worden in groep 3
t/m 8 de spellingsvaardigheden getoetst.
We gebruiken hiervoor de CITO- toets.
REKENEN EN WISKUNDE
Onze school maakt in de groepen 3 t/m
8 gebruik van de nieuwste versie van de
methode Wizwijs. Regelmatig vinden er
toetsen plaats om te onderzoeken of de
leerlingen zich de vaardigheden hebben
eigengemaakt. Twee keer per jaar
worden de rekenvaardigheden getoetst
met landelijk genormeerde CITOtoetsen. Dit jaar doen we onderzoek
naar een nieuwe rekenmethode, zodat
we een gedegen keuze maken om het
rekenonderwijs op de Marnixschool nog
meer kunnen versterken.
SCHRIJVEN
De kinderen leren op de Marnixschool
schrijven met de methode Klinkers,

Vier jaar geleden zijn we op de
Marnixschool in de groepen 7 en 8 als
pilot gestart met het gebruik van
Snappet bij de verwerking van de
leerstof. Dit is digitale software die
aansluit bij de leerstof uit de methodes.
Leerlingen verwerken de leerstof op
tablets. Inmiddels wordt er vanaf groep
4 mee gewerkt. Voordeel van het werken
met Snappet is dat de leerkrachten niet
meer tijd hoeven te besteden aan het
nakijken om te analyseren hoe de les
gemaakt is – dit doet Snappet. Hierdoor
hebben de leerkrachten én de kinderen
meer tijd en zicht op de doelen die al
behaald zijn en aan welke doelen nog
gewerkt moet worden. De leerstof past
zich aan aan het niveau van de kinderen.
Alle kinderen kunnen dus
succeservaringen halen.
Tijdens de bouwvergaderingen is
Snappet een terugkerend onderdeel
waarop steeds wordt gekeken hoe we
het werken met Snappet kunnen
verbeteren. Door de grote hoeveelheid
leerstof per leerdoel sluit het goed aan
bij ons doelgericht werken. De leerkracht
houdt makkelijker overzicht over de
resultaten van de groep door het
dashboard waarop precies te zien is hoe
de leerlingen presteren. Daarop kan de
instructie worden afgestemd. We
realiseren ons dat ook (of misschien wel
juist) bij deze digitale manier van
werken de instructie door de
leerkrachten van groot belang blijft. We
blijven dan ook veel aandacht besteden
aan onze manier van instructie geven.
TECHNIEKTORENS
Met de Techniek Torens maken de
leerlingen op een laagdrempelinge
manier kennis met Wetenschap en
Techniek. Ze gaan samen metselen,
maken tandpasta, zeepjes en haargel,
bouwen stroomkringen, plakken een

fietsband, werken met spuitjes,
slangetjes, katrollen en tandwielen, leren
verstekzagen, werken met zonne- en
windenergie, ontwerpen en bouwen een
flipperkast, een brug en nog veel meer.
VERKEER
In de onderbouw groepen wordt er
gewerkt met het
verkeerseducatieprogramma School op
Seef. In de groepen 5 en 6 volgen de
leerlingen de methode Voeten en fietsen
en in groep 7 werken de leerlingen met
de Jeugd Verkeerskrant. Ook doet groep
7 mee met het landelijke
verkeersexamen.
WERELDORIËNTATIE
Op heel veel momenten wordt gesproken
over de wereld om ons heen en brengen
we de kinderen kennis bij over
geschiedenis, aardrijkskunde en
biologie/natuurkunde. Soms gebeurt dit
in aparte vakken aan de hand van
moderne (digitale) methoden, maar vaak
ook door middel van klassengesprekken,
spreekbeurten, schooltelevisie,
werkstukken, e.d.
13.

KLASSENBEZOEKEN

Met enige regelmaat komt de directeur
op de bezoek in de klassen om te kijken
naar het onderwijs dat in de groep wordt
gegeven. N.a.v. deze klassenbezoeken
voert de directeur gesprekken met de
leraren waarin het onderwijs centraal
staat. Doel van deze gesprekken is
vooral het samen nadenken over ons
onderwijs en samen zoeken naar
mogelijkheden om dit onderwijs nòg
beter te maken.
Doordat de directeur met deze werkwijze
meer tijd in de groepen doorbrengt, kan
het zo zijn, dat hij/zij niet altijd direct
beschikbaar is wanneer u belt of
langskomt met een vraag. Wij vragen
hiervoor uw begrip.

14.

LEERLINGPANEL

Op de Marnixschool is er een zogenaamd
leerlingenpanel. Het leerlingenpanel
houdt zich bezig met zaken die met het
onderwijs in het algemeen en op de
Marnixschool in het bijzonder te maken
hebben. Juf Corine leidt het panel. We
zien het leerlingenpanel als een
klankbord voor de school. Het panel kan
ideeën, op- en aanmerkingen over het
onderwijs verwoorden. Het is dus een
vertegenwoordiging van alle leerlingen
op school. Uit elke groep 5 t/m 8 nemen
een meisje en jongen voor een jaar
zitting in het leerlingenpanel. Wie de
groep vertegenwoordigt, wordt in de
maand januari binnen de groep bepaald.
Het panel komt minimaal drie keer per
jaar bij elkaar om over allerlei zaken,
zoals de gang van zaken op school, de
regels en afspraken die op school
worden gehanteerd, de manier van
lesgeven door juffen en meesters te
bespreken en er over te discussiëren.
Van tevoren wordt in elke groep
besproken welke onderwerpen de
leerlingen willen inbrengen. Wat was
goed, wat kan beter? Samengevat: om
samen te leren verantwoordelijk te zijn
voor onze school!
15.

LEERPLICHT

Kinderen die vier jaar oud zijn, mogen
naar de basisschool. Het is niet verplicht.
De leerplicht begint op de eerste dag van
de maand volgend op die waarin het kind
vijf jaar wordt. In bijzondere gevallen
kan er vrijstelling worden gegeven voor
onderwijsactiviteiten.
Hieronder worden de mogelijkheden voor
verlof toegelicht. De Leerplichtwet biedt
verschillende mogelijkheden voor verlof.
Dit zijn onder andere extra
vakantieverlof, verlof vanwege
gewichtige omstandigheden en verlof
vanwege godsdienst of
levensovertuiging.

EXTRA VAKANTIEVERLOF
Verlof (voor extra vakanties) is
vrijwel niet mogelijk.
Alleen wanneer het door de specifieke
aard van het beroep van één van de
ouder(s)/verzorger(s) niet mogelijk is
eens per jaar met het gezin twee weken
op vakantie te gaan, kan er verlof
worden aangevraagd. Hierbij moet
gedacht worden aan seizoensgebonden
werkzaamheden, of werkzaamheden die
een piekdrukte kennen, waardoor het
feitelijk onmogelijk is om in die periode
vakantie op te nemen. Er wordt van
uitgegaan dat de ouder/verzorger het
merendeel van zijn inkomen slechts in
deze periode kan verdienen.
Er moet worden aangetoond dat er
sprake is van onoverkomelijke
bedrijfseconomische problemen als er
toch in de schoolvakantie verlof moet
worden opgenomen.
Er kan geen verlof worden toegekend
vanwege organisatorische problemen in
een bedrijf van één van de
ouder(s)/verzorger(s).
Als aan deze voorwaarden is voldaan,
kan de schooldirecteur éénmaal per
schooljaar, voor maximaal tien
schooldagen, toestemming voor extra
vakantie verlenen.
Er mag dus niet meerdere keren verlof
voor een paar dagen gegeven worden.
Het verlof mag ook niet in de eerste
twee weken van het nieuwe schooljaar
gegeven worden. Als er dus een tweede
verzoek in hetzelfde schooljaar wordt
gedaan door de ouder(s)/ verzorger(s)
dient dit verzoek te worden afgewezen.
Een aanvraag voor extra vakantieverlof
moeten ouder(s)/ verzorger(s) zes tot
acht weken van tevoren indienen bij de
schooldirecteur.
Er is dus geen verlofmogelijkheid voor:
 een uitnodiging van familie of
vrienden om buiten een
schoolvakantie op vakantie te gaan;
 verlof voor een kind omdat andere
kinderen uit het gezin vrij zijn;

familiebezoek in het buitenland;
vakantie in een goedkopere periode
of in verband met een speciale
aanbieding;
 vakantie onder schooltijd bij gebrek
aan andere boekingsmogelijkheden;
 vakantie in verband met een
gewonnen prijs;
 eerder vertrek of latere terugkeer in
verband met verkeersdrukte.
Indien ouder(s)/ verzorger(s) en hun
kind(eren) zonder toestemming toch op
vakantie, dan is er sprake van luxe
verzuim. Dit moet door school gemeld
worden bij de leerplichtambtenaar.



VERLOF VANWEGE GEWICHTIGE
OMSTANDIGHEDEN

Voor bepaalde bijzondere
omstandigheden kunnen kinderen verlof
krijgen. Dit geldt uitsluitend voor
situaties die buiten de wil of de invloed
van de ouder(s)/ verzorger(s) en/of het
kind liggen. Dit worden gewichtige
omstandigheden genoemd. Verlof
vanwege gewichtige omstandigheden
kan wel in de eerste twee schoolweken
verleend worden.
Wie neemt het besluit?
 Tot en met tien schooldagen per
schooljaar: de directeur van de school
beslist over het al dan niet toekennen
van het verlof.
 Bij meer dan tien dagen beslist de
leerplichtambtenaar.
Tien schooldagen of minder
De beslissing over het toekennen van de
verlofaanvraag is aan de schooldirecteur.
Het Regionaal Bureau Leerplicht
adviseert directeuren de volgende
richtlijnen aan te houden.
 Verhuizing: maximaal één dag.
 Huwelijk van bloed en aanverwanten*
tot en met de derde graad binnen de
woonplaats: maximaal één dag.
 Huwelijk van bloed en aanverwanten
tot en met de derde graad buiten de
woonplaats: maximaal twee dagen.
 Huwelijk van bloed en aanverwanten
tot en met de derde graad buiten

Nederland, binnen Europa vijf dagen,
buiten Europa tien dagen.
 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-, jarig
huwelijksjubileum van ouders of
grootouders: maximaal één dag.
 12,5-, 25-, 40-, of 50 jarig
ambtsjubileum van ouders of
grootouders: maximaal één dag.
 Ernstige ziekte van bloed- en
aanverwanten tot en met de derde
graad: periode in overleg met de
directeur.
 Overlijden van bloed- en
aanverwanten in de tweede graad:
maximaal twee dagen. Buiten
Nederland maar binnen Europa
maximaal vijf dagen. Buiten Europa
maximaal 10 dagen.
 Overlijden van bloed en aanverwanten
in de derde en vierde graad: maximaal
één dag.
 Naar het oordeel van de directeur
belangrijke redenen met uitzondering
van vakantieverlof. De directeur neemt
hierover een beslissing en laat dit de
ouders schriftelijk weten. Tegen de
beslissing kan de belanghebbende een
bezwaarschrift indienen bij het
bevoegd gezag.
* Verwantschap
Ten opzichte van het kind:
 1e graad: ouders
 2e graad: zus/broer, grootouder
 3e graad: oom/tante, neef/nicht
(kinderen van broers en zussen),
overgrootouder
 4e graad: oudoom/tante, neef/nicht
(de kinderen van de broers of zussen
van de ouder), achterneef,
achternicht, betovergrootouder
Meer dan tien schooldagen
Verlofaanvragen van meer dan tien
schooldagen moeten altijd ingediend
worden bij de leerplichtambtenaar. Het
aanvraagformulier moet ten minste 8
weken van te voren ingediend worden bij
het Regionaal Bureau Leerplicht Holland
Rijnland.

VERLOFAANVRAGEN VANWEGE GODSDIENST OF
LEVENSOVERTUIGING

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen bij de
schooldirecteur een verzoek indienen
voor verlof in verband met religieuze
feestdagen. Het Regionaal Bureau
Leerplicht adviseert directeuren
maximaal één dag per feest toe te staan,
ongeacht de duur van het feest.
KINDEREN MET BIJZONDERE TALENTEN
Sommige ouder(s)/verzorger(s) vragen
verlof omdat hun kind een bijzonder
talent heeft op sportief of cultureel
gebied. Zij willen dan deelnemen aan
sporttoernooien, musicals en dergelijke.
De leerplichtwet biedt geen mogelijkheid
om hier verlof voor toe te kennen. Deze
aanvragen dienen dan ook afgewezen te
worden. Organisatoren en
ouder(s)/verzorger(s) zullen er voor
moeten zorgen dat de activiteiten buiten
de reguliere schooltijden worden
gepland.
Er bestaan voor kinderen die topsport
beoefenen speciale scholen, de zgn.
LOOT scholen. Op deze scholen wordt
een lesrooster aangeboden, waarbij
zowel tijd vrij gemaakt is voor trainingen
als voor regulier onderwijs.
W ERELDREIS
Sommige ouder(s)/verzorger(s) willen
een wereldreis maken en vragen daar
verlof voor. De leerplichtwet
biedt geen mogelijkheid om hier verlof
voor toe te kennen. Deze aanvragen
dienen dan ook afgewezen te worden.
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen niet met
hun kind(eren) op wereldreis buiten de
reguliere schoolvakanties.
ORIËNTATIE OP MIGRATIE
Sommige ouder(s)/verzorger(s) willen
zich oriënteren op een emigratie en hun
kinderen mee nemen naar het
buitenland. De leerplichtwet biedt
geen mogelijkheid om hier verlof voor
toe te kennen. Deze aanvragen dienen
dan ook afgewezen te worden. Ouder(s)/

verzorger(s) kunnen niet met hun
kind(eren) naar het buitenland buiten de
reguliere schoolvakanties.
BEOORDELING VAKANTIEVERLOF
Het hieronder gegeven schema kunt u gebruiken of uw verlofaanvraag aan de
voorwaarden voldoet.
Betreft het een aanvraag vakantieverlof?

→ Nee. Beoordelen als gewichtige omstandigheid.

↓
Ja. Bent u dit schooljaar al 2 weken
aaneengesloten op vakantie geweest, b.v. met
kerst?

→ Ja. Deze aanvraag afwijzen.

↓
Nee. Is het de eerste aanvraag vakantieverlof in
Nee. Deze aanvraag afwijzen. Vakantieverlof mag slecht
→
het schooljaar?
1x per schooljaar worden verleend.
↓
Ja. Betreft het een aanvraag voor meer dan 10
dagen?

→

Ja. Deze aanvraag afwijzen. Vakantieverlof kan maar tot
maximaal 10 dagen worden verleend.

→

Ja. Afwijzen. De leerplichtwet sluit de vakantieverlof in
de eerste twee weken van het schooljaar uit.

↓
Ja. Betreft het de eerste twee weken van het
schooljaar?
↓
Nee. Wordt er een beroep gedaan op de
specifieke aard van het beroep van (één van) de
ouders?

Nee. Afwijzen. Alleen mogelijk als wegens de specifieke
aard van het beroep van één van de ouders, het niet
→
mogelijk is een gezinsvakantie binnen de
schoolvakanties te organiseren.

↓
Ja. Hebben ouder(s) seizoengebonden
werkzaamheden of werkzaamheden die een
piekdrukte kennen?

→

Nee. Aanvraag afwijzen. Ouders kunnen geen beroep
doen op de specifieke aard van hun beroep.

Ja. Leidt een vakantie tijdens de schoolvakanties tot
onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen? Is
dat te voorzien of kunnen ouders het aantonen?
Nee, afwijzen. Ouders kunnen geen beroep doen op
→
NB: Slechts het gegeven dat een belangrijk deel van
de specifieke aard van hun beroep.
de omzet gedurende de schoolvakanties wordt
behaald is onvoldoende.
↓
Ja. Vakantieverlof toekennen. Maximaal 10 dagen.

Achter in de schoolgids vindt u een aanvraagformulier. Let u er op dat het formulier
minimaal 6 weken voor de betreffende verlofdatum is ingeleverd bij de directie. Bij
aanvraag i.v.m. een bruiloft een kopie van de trouwkaart bijvoegen.
16.

SPONSORING

De landelijke onderwijsorganisaties van
besturen, personeel, ouders en
leerlingen hebben afspraken gemaakt
over sponsoring in het onderwijs. Die
afspraken zijn neergelegd in een
zogenaamd convenant.

Dit convenant is niet bedoeld om
sponsoring te bevorderen of te
bestrijden. Het doel is dat de school op
een verantwoorde en zorgvuldige manier
met sponsoring omgaat als ze daarmee
te maken krijgt. Het convenant, zoals
dat door de stichting PROHLES wordt
gevolgd, ligt op school ter inzage.

Op grond van de gesprekken met ouders
(en het kind), het leerlingvolgsysteem
van de voorgaande jaren, alsmede de
uitslag van de CITO-eindtoets, wordt het
kind aangemeld bij een school voor
Voortgezet Onderwijs.

17.
VOORTGEZET
ONDERWIJS
Katwijk kent een scala aan
mogelijkheden in het Voortgezet
Onderwijs. Vanuit de Marnixschool
hebben we regelmatig contact met
scholen voor Voortgezet Onderwijs in
Katwijk, Noordwijk, Rijnsburg en Leiden.

Het percentage leerlingen dat naar de
diverse vormen van voortgezet onderwijs
gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is
afhankelijk van de samenstelling van
groep 8.

In groep 8 wordt in april de eindtoets
afgenomen. Hiervoor maken we gebruik
van de toets: Route8

De schoolkeuze voortgezet onderwijs is
afhankelijk van drie elementen:

In de maand maart vindt de uiteindelijke
schoolkeuze van voortgezet onderwijs
plaats. Met name het oordeel van de
leerkracht van groep 8 (in overleg met
de directie) is bepalend voor het
eindadvies dat de school afgeeft.

de capaciteiten van een kind,
de leerprestaties op de
basisschool,
de motivatie van de leerling.

-

De ouders ontvangen nadere informatie
over de procedure van de
groepsleerkracht.
SCHOOLVERLATERS MARNIXSCHOOL

Schooladvies per schooljaar
25
20
15
10
5
0
2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

vwo
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vmbo k/gt

vmbo k

vmbo b/k

vmbo b

praktijkonderwijs
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PRAKTISCH GEDEELTE

BELANGRIJKE ADRESSEN
Bibliotheek
Bureau Leerplicht
Gemeente Katwijk
GGD
Inspectie Onderwijs
Jeugdarts
Kindertelefoon
KOK-kinderopvang
Muziekschool
Sporthal Rijnsoever
St. Peuterkring Katwijk

Hoorneslaan 297
Schuttersveld 9
Zeeweg 127
Schimmelpenninckstr.10
Park Voorn 4
Schimmelpenninckstr.10
(tussen 14.00 en 20.00)
De Krom 101
Zeeweg 123
Jac. Catstraat 25
De Krom 101

Katwijk
Leiden
Katwijk
Katwijk
Utrecht
Katwijk
Katwijk
Katwijk
Katwijk
Katwijk

071- 402 19
071- 523 90
071- 406 22
071- 405 66
088- 669 60
071- 516 35
0800-0432
071- 409 75
071- 407 27
071- 402 48
071- 407 90

83
00
22
77
60
80
35
07
27
09

VAKANTIEROOSTER
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
zomervakantie

19-10
21-12
22-02
02-04
27-04
03-05
13-05
24-06
19-07

23-10
01-01
26-02
05-04
14-05
14-05
27-08

SCHOOLREGELS
Op school zijn we met veel mensen bij
elkaar. Het is dan ook belangrijk met
elkaar afspraken te maken hoe we met
elkaar omgaan. Iedereen op school moet
zich prettig en veilig voelen.
Daarom hebben we schoolregels gemaakt
waar we ons aan proberen te houden en
waar we elkaar over aan kunnen spreken.
-

we gaan op een eerlijke manier
met elkaar om
we pesten elkaar niet
we blijven van elkaars spullen af
we sluiten niemand buiten
we lachen elkaar niet uit
we vechten niet
we schelden niet
we lossen problemen met praten
op
als we er niet uitkomen, gaan we
naar een leerkracht

als er iemand gepest wordt, gaan
we onmiddellijk naar een
leerkracht
als je met een probleem zit, kun
je altijd terecht bij de leerkracht
onder schooltijd is het rustig in
het gebouw
In het pestprotocol wordt beschreven
hoe we handelen wanneer zich een
(digitaal) pestprobleem voordoet.
-
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SCHOOLZAKEN

Aanmelden
Aanmelding op de Marnixschool gebeurt in
de regel met een gesprek en rondleiding
(bij eerste kinderen). Als uw kind ongeveer
2 jaar is, kunt u hiervoor telefonisch of via
de website een afspraak maken.
Voor de inschrijving van een broertje of
zusje hoeft u geen afspraak te maken. U
kunt dan even langskomen.
Aansprakelijkheid
Ouders zijn aansprakelijk voor de door
hun kinderen aangerichte schade aan
eigendommen van de school en
medeleerlingen. Het schoolbestuur raadt
ouders aan voor hun gezin een W.A.verzekering af te sluiten.
Bestuur en personeel stellen zich niet
aansprakelijk voor het zoekraken of
beschadigen van goederen van
leerlingen.
Door het bestuur is voor alle leerlingen
en begeleiders een
ongevallenverzekering afgesloten, in
verband met o.a. schoolreisjes,
excursies, enz.
Abonnementen
U kunt uw kind(eren) abonneren op een
aantal tijdschriftenseries. U ontvangt in
het begin van het schooljaar daar de
nodige informatie over.
Buitenschoolse opvang
vakantie
De opvang voor de
kinderen van de
Marnixschool
wordt verzorgd door KOK kinderopvang.
De voorschoolse en naschoolse opvang
vindt plaats bij BSO De Vrije Vogels, die
zich in de Marnixschool bevindt. Er
worden elke dag door de pedagogisch
medewerkers leuke en uitdagende
activiteiten aangeboden, passend bij de
leeftijd en interesses van de kinderen.

De voorschoolse opvang vindt plaats van
07.30 tot 08.45 uur (op verzoek vanaf
07.00 uur). De naschoolse opvang start
direct na schooltijd, tot 18.30 uur. In alle
schoolvakanties en op studiedagen (bij
voldoende animo) bieden wij de hele dag
opvang.
Ook kunt u uw kind(eren) laten
overblijven op school. De
verantwoordelijkheid voor de dagelijkse
gang van zaken tijdens het overblijven is
in handen van een TSO-coördinator van
KOK kinderopvang (pedagogisch
medewerker) en een team van
vrijwilligers. U kunt kiezen voor een
pakket met vaste dagen gedurende de
40 schoolweken of voor incidentele
tussenschoolse opvang. Voor meer
informatie kunt u kijken op
www.kokkinderopvang.nl. Hier kunt u
ook een rondleiding aanvragen of uw
kind direct inschrijven. Voor vragen kunt
u terecht bij de klantenservice van KOK
kinderopvang via 071 – 4097 535 of
info@kokkinderopvang.nl.
Conciërge
De heer Micha Stoute is conciërge van de
Marnixschool. Bij vragen over gevonden
voorwerpen kunt u bij hem terecht.
Come4Sport
Binnen de gemeente Katwijk bestaan
zgn. ‘Combinatiefuncties’. Het doel van
de combinatiefunctionarissen is om de
link te leggen tussen school en de
diverse sportverenigingen. Ook de
Marnixschool doet hier aan mee. Dit
betekent voor de leerlingen vooral meer
kunnen sporten na school en kunnen
kennismaken met de verschillende
sportverenigingen in Katwijk.
Gymnastiek
De kinderen van groep 1 en 2 hebben de
gymles in het speellokaal op school. De
leerlingen krijgen een gymtas waar hun

gymschoenen en -kleren in bewaard
kunnen worden.

u op website van de gemeente Katwijk:
www.katwijk.nl

Vanaf groep 3 gaat de gymtas mee naar
huis.

Kunsteducatie

De leerlingen van de groepen 3 en
hoger, hebben de gymles in de sporthal.
Voor de groepen die maandag en vrijdag
naar de sporthal gaan is Jeroen van
Heeringen de vakleerkracht gymnastiek.
Sportschoenen mogen geen zwarte zolen
hebben en dienen alleen voor binnen
gebruikt te worden. Wilt u op de dagen
dat uw kind gym heeft sportkleding mee
geven?
Hoofdluis
Af en toe komt er op school hoofdluis
voor. Hoofdluis kan bij iedereen
voorkomen en is beslist niet het gevolg
van een slechte verzorging! Hoofdluis
verspreidt zich o.a. via kleding, zoals
mutsen en sjaals. Mocht u bij uw kind
hoofdluis constateren, dan dient u dit
onmiddellijk aan de groepsleerkracht te
melden. Hoe eerder we maatregelen
kunnen nemen, des te beter is het
probleem binnen de perken te houden.
In de groep waar hoofdluis voorkomt
wordt u middels de Parro-app
geïnformeerd.
Informatieavond
Dit jaar zijn er informatiebrieven
verstrekt i.v.m. de coronabeperkingen.
Jeugd EHBO
De leerlingen van groep 8 krijgen in de
loop van het schooljaar EHBO les. Deze
lessen worden gegeven door een
vrijwilligster van het Rode Kruis, afdeling
Katwijk. De lessen worden afgesloten
met het examen Jeugd-EHBO.
Jeugdsportfonds
Sporten is voor kinderen een kans om
zich positief te ontwikkelen. Wanneer uw
gezin rond moet komen van een sociaal
minimum, biedt het Jeugdsportfonds
ouders een vergoeding voor de sport van
hun kinderen aan. Meer informatie vindt

De provincie Zuid-Holland heeft een
kunststimuleringsprogramma voor het
basisonderwijs. Door middel van het zgn.
KijkKunst-project komen leerlingen van
het primair onderwijs in aanraking met
professionele kunst: dans, film, muziek,
beeldende kunst, theater en literatuur.
Kunstmenu is een onderdeel van het
Kunstkennismakings-programma aan de
basisscholen. Dit programma wordt
samengesteld door de
schoolkunstcommissie. Deze commissie
bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de
gemeente, de deelnemende scholen, de
muziekschool, de bibliotheek, Factor W.
en het Katwijks Museum. Naast het
Kunstmenu organiseert de
schoolkunstcommissie de Classic
Express, de Kunstroute voor groep 7 en
workshops buiten schooltijd. Ook de
Marnixschool doet hieraan mee.
Mobiele telefoons
We kunnen ons voorstellen dat, wanneer
u overdag werkt, het fijn vindt dat uw
kind in bijzonder omstandigheden met
zijn mobiel u kan bereiken. Echter de
telefoon is uit zicht in het klaslokaal.
Vanzelfsprekend is de Marnixschool niet
aansprakelijk voor schade, dan wel
diefstal.
Nieuws
U wordt door de groepsleerkrachten van
uw kind op de hoogte gehouden van de
wetenswaardigheden in de klas d.m.v.
Parro. Zaken die de hele school aangaan,
worden gedeeld via de mail uit
Parnassys.
Ochtendpauze
Rond de pauze van half elf mogen de
kinderen eten en drinken. Om aandacht
te besteden aan gezonde tussendoortjes
is elke woensdag t/m vrijdag een zgn.
‘fruitdag’! Dit betekent dat de kinderen

alleen fruit mee mogen nemen. Op deze
dagen drinken we ook water (er is voor
ieder kind een bidon). Natuurlijk is op
maandag en dinsdag fruit/groente een
goede keuze.
Kiest u voor iets anders, let u er dan op
dat het meegebrachte hapje niet te
groot/veel is (geen stroopwafel, muffin
o.i.d.).
Omgaan met elkaar
De school is er heel alert op dat kinderen
goed met elkaar om gaan, elkaar niet
buiten sluiten of pesten. In alle groepen
wordt gewerkt met het programma
“Kanjertraining”. In dit lesprogramma
wordt kinderen geleerd op een
respectvolle manier met elkaar om te
gaan en problemen in de sociale omgang
te leren benoemen en op te lossen. Van
alle kanten worden we gewaarschuwd
voor een nieuw verschijnsel: het digitale
pesten (pesten via de computer of gsm).
Als ouder kunt u hier goed op letten en
dit bespreekbaar maken met uw kind.
Wij verzoeken u ons op de hoogte te
houden wanneer er problemen zijn met
(digitaal) pesten zodat wij op school hier
direct op kunnen reageren. Om het
pesten zo snel mogelijk de kop in te
drukken wordt het ‘pestprotocol’
gevolgd.
Onderwijsassistenten
Rianne Lesger, Ari Noort en Neline van
Beelen zijn de onderwijsassistenten op
de Marnixschool.
Juf Rianne assisteert drie dagen in de
week de leerkrachten van de groepen 1
t/m 4.
Meester Ari is drie ochtenden aanwezig
om ondersteuning te geven in de
groepen 4 t/m 8.
Juf Neline assisteert drie dagen in de
week de leerkrachten van de groepen 3
t/m 8.

Ontruimen
In geval van een calamiteit kan het zo
zijn dat de school ontruimd moet
worden. Aan het begin van het
schooljaar oefenen we altijd een
aangekondigde ontruiming, zodat de
leerlingen en leerkrachten weer weten
wat hen te doen staat. In de loop van
het schooljaar volgen dan nog één of
meerdere onaangekondigde
ontruimingsoefeningen, soms onder
professionele begeleiding. We
verzamelen alle groepen op het plein.
Indien nodig verzamelen we de groepen
op het sportveld naast de sporthal, of in
geval van giftige stoffen én zeer slecht
weer in de sporthal.
Ouderbijdrage
Er zijn op school allerlei zaken die niet
betaald kunnen worden uit de
exploitatierekening van de school.
Voorbeelden van uitgaven zijn kosten die
gemaakt worden met Sinterklaas, Kerst,
afscheid groep 8, projecten e.d.
Uw vrijwillige ouderbijdrage is daarvoor
bestemd. De bijdrage bedraagt € 20,00
per kind.
U krijgt in het begin van het schooljaar
een verzoek tot betaling van de bijdrage
met een verantwoording van de bijdrage
van het vorig schooljaar. Bij plaatsing
van uw kind vanaf januari wordt u om
een bijdrage van € 10,00 gevraagd. Het
rekeningnummer van de ouderbijdrage is
NL60 RABO 0156 6585 34 t.n.v. P.C.O.K.
Marnixschool.
Mocht u de school financieel extra willen
ondersteunen, dan is uw bijdrage zeer
welkom op bovengenoemd
rekeningnummer.
Oud papier
Op school wordt oud papier ingezameld
dat door de gemeente Katwijk wordt
gesubsidieerd. Het ontvangen geld wordt
besteed aan extra uitgaven bij feestelijke
activiteiten op school.

De papiercontainers staan achter het hek
bij de ingang aan de Talmastraat.
Peuteropvang
In de Marnixschool
bevindt zich
Peuteropvang
Klein Duimpje en Duimelot van KOK
kinderopvang. De peuteropvang is
speciaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
Hier kunnen ze zich spelenderwijs
voorbereiden op de basisschool. Voor
meer informatie kunt u kijken op
www.kokkinderopvang.nl. Hier kunt u
ook een rondleiding aanvragen of uw
kind direct inschrijven. Voor vragen kunt
u terecht bij de klantenservice van KOK
kinderopvang via 071 – 4097 535 of
info@kokkinderopvang.nl.
Preventieproject
In groep 8 wordt vanuit bureau Halt een
gastles gegeven over jeugdcriminaliteit.
In groep 7 krijgen de leerlingen in de
maand april de Anne Frankkrant.
Protocollen
De stichting PROHLES heeft voor alle
leerlingen, ouders en scholen een aantal
protocollen ontwikkeld. Deze protocollen
zijn opgesteld om een paar belangrijke
zaken te regelen:

uitingen via deze media (of slachtoffers
maken……)
Als laatste is een protocol foto en film
vastgesteld. Dit protocol regelt hoe we
omgaan met foto’s en filmbeelden die
van leerlingen, ouders en leerkrachten
worden gemaakt. Ook hier speelt de
privacy weer een belangrijke rol.
Het statuut en de beide protocollen zijn
door het bestuur, samen met de
directies ontwikkeld en vastgesteld. De
gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad, waarin ouders
en leerkrachten namens hun achterban
zitting in hebben, heeft ingestemd met
deze stukken. Daardoor gelden de regels
uit deze drie stukken voor alle leerlingen,
ouders en medewerkers van de stichting
PROHLES.
U kunt de stukken lezen en downloaden
via de website van de stichting
(www.prohles.nl) Overigens vindt u op
die site ook allerlei ander nieuws. Van
harte aanbevolen dus.
Schoolfotograaf
Jaarlijks bezoekt de schoolfotograaf de
Marnixschool. Er worden dan portreten/of groepsfoto’s gemaakt. Ook kunnen
dan foto’s met broertjes en zusjes
gemaakt worden.
Schoolformatie

Als eerste is er een leerlingenstatuut
vastgesteld: dit leerlingenstatuut regelt
de belangen van leerlingen, ouders en
school. U kunt daarin lezen hoe we met
de wederzijdse belangen en rechten en
plichten omgaan.

Steeds vaker worden directeuren van de
PROHLES-scholen al in mei benaderd
door ouders die willen weten bij wie hun
kind het volgende schooljaar in de klas
komt. Deze vraag kan echter niet al in
mei of begin juni beantwoord worden.

Als tweede is er een protocol sociale
media opgesteld: dit protocol gaat in op
de omgang met de sociale media en
schetst hoe we ons daarop presenteren
en welke uitingen toelaatbaar of
ontoelaatbaar zijn. We proberen de
wederzijdse privacy te waarborgen en te
voorkomen dat leerlingen, ouders en
leerkrachten slachtoffer worden van

Overleg
Elk jaar weer is dat namelijk een hele
puzzel: hoeveel personeel kan er (gezien
het aantal leerlingen) op onze PROHLESscholen werken, wie zijn dat dan en in
welke groep gaan de leerkrachten
werken?
Voordat op de afzonderlijke scholen de
formatie wordt vastgesteld en wordt
gekeken wie in welke groep kan

lesgeven, wordt er heel veel overleg
gevoerd. De schoolformatie is namelijk
onderdeel van de bestuursformatie (dat
is het totaal aantal werknemers in dienst
van het bestuur). Jaarlijks wordt het
personeelbestand vastgesteld in het zgn.
bestuursformatieplan. Dit plan bepaalt
hoeveel personeelsleden het bestuur kan
betalen en of er personeel (al dan niet
gedwongen) moet afvloeien. Dit plan
wordt besproken met de directies, het
bestuur van de stichting en de
gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (het
personeelsdeel van die raad heeft
instemmingsrecht voor dat plan).
Formatievaststelling
Al deze gesprekken duren soms tot begin
juni. Pas nadat dit plan is vastgesteld,
kan de schoolformatie definitief
vastgesteld worden door de directie van
de school. De schooldirectie weet dan op
hoeveel personeelsleden de school het
komende schooljaar mag rekenen. Deze
zorgvuldige procedure, die we elk jaar
weer uitvoeren, zorgt er voor dat binnen
alle PROHLES-scholen de formatie niet
eerder dan 4 tot 2 weken voor de
zomervakantie bekend gemaakt kan
worden. Dat geldt voor alle PROHLESscholen.
Schoolreisjes
Eén keer per jaar gaan alle groepen in
de maand mei/juni/juli op schoolreis.
Voor de kosten van dit schoolreisje wordt
de ouders om een bijdrage gevraagd.
Deze bijdrage is veelal niet
kostendekkend. Daarom wordt soms uit
de ouderbijdrage een deel van de kosten
betaald.
U krijgt ruim van tevoren bericht over de
bestemming en de hoogte van de
bijdrage.
Groep 8 gaat op 2 t/m 4 juni op
schoolkamp. Ouders krijgen ruim van te
voren bericht over de betaling en
bestemming van het schoolkamp.

Schooltijden
Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag

Groep 1/8
8.30-14.00
8.30-14.00
8.30-14.00
8.30-14.00
8.30-14.00

Zorgt u er voor dat uw kind op tijd is, we
willen graag op tijd beginnen.
Spreekavonden
Eind november (groepen 1/2, 3 en 8),
eind februari (groepen 3 t/m 7), half
maart (groepen 1/2) en begin juli
worden tien-minuten gesprekken
gehouden.
In deze gesprekken wordt over de
vorderingen van de leerlingen
gesproken. Het rapport wordt
voorafgaande aan de spreekavond mee
naar huis gegeven, zodat er tijdens het
10-minutengesprek ook ruimte overblijft
om het wel en wee van uw kind te
kunnen te kunnen bespreken. In
februari zullen de uitslagen van de
testresultaten van het CITOleerlingvolgsysteem met u worden
besproken. In juli zijn de tien-minuten
gesprekken facultatief. U kunt dan zelf
aangeven of u een gesprek wilt, u kunt
ook worden uitgenodigd voor een
gesprek.
Stagiaires
Naast de klassenleerkrachten bestaat de
mogelijkheid dat er in verschillende
groepen ook regelmatig stagiaires
lesgeven. Deze stagiaires zijn student
van de Hogeschool INHOLLAND. Deze
toekomstige leerkrachten worden
begeleid door de klassenleerkrachten en
vanuit de PABO. Ook kunnen studenten
hun LIO-stage (Leraren in Opleiding) op
de Marnixschool vervullen. Zij staan dan
een aantal dagen volledig voor de groep.
Vanuit het MBO geven wij ook
aankomende onderwijsassistentes de
gelegenheid om stage te lopen. Verder
staan we als Marnixschool open voor de

zgn. maatschappelijke stages vanuit het
voortgezet onderwijs.
Startgespekken
Normaal gesproken worden aan het
begin van het nieuwe schooljaar in de
groepen 4 t/m startgesprekken
gehouden met ouders, waarbij de
kinderen uit de groepen 4 t/m 6 mogen
aanschuiven. De bedoeling is dat ouders
over hun kind vertellen, om heldere
afspraken te maken en uit te spreken
wat de school en ouders van elkaar
mogen verwachten.
Dit jaar is de opzet gewijzigd i.v.m.
Corona. Er worden gesprekken gehouden
met de leerlingen zelf.
Trakteren
Als kinderen jarig zijn mogen ze
trakteren in de eigen groep.
Website
De Marnixschool heeft een eigen
website: www.marnixschool.net
Het is zeker de moeite waard om de
website te bezoeken. U vindt er o.a. de
laatste foto’s van festiviteiten/activiteiten
op school, informatie, belangrijke data
en de laatste nieuwsbrief. Inmiddels
heeft ook elke groep zijn eigen pagina.
Suggesties zijn van harte welkom.
Zending
Op maandagmorgen wordt de kinderen
gevraagd zendingsgeld mee naar school
te nemen. Het zendingsgeld wordt o.a.
besteed aan Zending over Grenzen. In
Roemenië en Suriname worden met het
zendingsgeld projecten gesteund die
vooral te maken hebben met de opvang
van kinderen in kindertehuizen. Uw gift
wordt bijzonder op prijs gesteld.
Ziek melden
Wilt u uw kind voordat de school begint
ziek melden? Dit kan vanaf 8.15 uur.
Ook via de Parro-app kunt u een

ziekmelding doorgeven. Zo weten de
leerkrachten, voordat de school begint,
wie er absent is. Leerkrachten nemen
zelf telefonisch contact met u op als zij
uw kind missen zonder dat het absent
gemeld is. Dit om te voorkomen dat wij
ons nodeloos ongerust maken.
Mocht uw kind voor langere tijd ziek zijn,
dan gaan wij er vanuit dat u contact met
de leerkracht opneemt voor eventueel
schoolwerk voor thuis (vanzelfsprekend
als uw kind hiertoe in staat is).

20.
VERVANGING
LEERKRACHTEN
Bij afwezigheid van leerkrachten,
bijvoorbeeld door ziekte,
familieomstandigheden, bijscholing of
een andere vorm van verlof, spant de
school zich in om voor vervanging te
zorgen. We sturen de kinderen in
principe niet naar huis. Mocht er geen
(interne) vervanging beschikbaar zijn,
dan bestaat de mogelijkheid dat de
leerlingen over de andere groepen
worden verdeeld. We proberen dan in de
ochtend via de mail, parro-app of
telefonisch in contact met de ouders te
komen met het verzoek om het kind ’s
middags thuis te houden. Wanneer dit
niet mogelijk is, is uw kind
vanzelfsprekend ’s middags welkom.
Mocht er sprake zijn van langere
afwezigheid van een leerkracht zonder
beschikbare vervanging, dan zullen bij
toerbeurt andere groepen een dagje vrij
krijgen, waarbij de groepsleerkracht de
zieke leerkracht vervangt. Ook dan
geldt: mocht u als ouders niet in de
mogelijkheid zijn, kinderen thuis op te
vangen dan kan de betreffende leerling
altijd naar school komen. Hij/zij zal dan
in een andere groep opgevangen
worden. Ouders zijn dan ook nooit
verplicht hun kind thuis te houden.

21.

TEAM

Groepsverdeling
Groep 1/2 W
Groep 1/2 MD
Groep 1/2 VS
Groep 3 KS
Groep 4 HH
Groep 5 HE
Groep 6 Bo
Groep 6 Br
Groep 7
Groep 8

Mariska van Weert
Lineke Meijvogel (ma, di, wo) en Kirsten van Duijn (do, vr)
Leonne van der Vijver (ma, di) en Mariëth Schouten (wo, do, vr)
Wilma Kuijt (ma, di) en Jitske Stafleu (wo, do vr)
Elly de Hoop (ma, di, vr) en Jeroen van Heeringen (wo en do)
Ada Hortensius (ma, di, wo) en Stephanie van Elten (do, vr)
Ton Botermans
Marianne Brouwer
Nico Schaap
Gerbrand Kuipers

Directie
Corine van der Vijver

corine.vandervijver@prohles.nl

Intern begeleider (ma, di, wo)
Stephanie van Elten
stephanie.vanelten@prohles.nl
Conciërge
Micha Stoute

micha.stoute@prohles.nl

Teamleden
Neline van Beelen
Ton Botermans
Marianne Brouwer
Stephanie Brussee
Kirsten van Duijn
Wilma Kuijt
Mariska van Weert
Nicolette v. d. Hart
Jeroen v. Heeringen
Elly de Hoop
Ada Hortensius
Gerbrand kuipers
Lineke Meijvogel
Ari Noort
Nico Schaap
Mariëth Schouten
Jitske Stafleu
Leonne v. d. Vijver

neline.vanbeelen@prohles.nl
ton.botermans@prohles.nl
marianne.brouwer@prohles.nl
stephanie.brussee@prohles.nl
kirsten.vanduijn@prohles.nl
wilma.kuijt@prohles.nl
mariska.guijt@prohles.nl
nicolette.vanderhart@prohles.nl
jeroen.vanheeringen@prohles.nl
elly.dehoop@prohles.nl
ada.hortensius@prohles.nl
gerbrandkuipers@prohles.nl
lineke.meijvogel@prohles.nl
ari.noort@prohles.nl
nico.schaap@prohles.nl
marieth.schouten@prohles.nl
jitske.stafleu@prohles.nl
leonne.vandervijver@prohles.nl

Juf Jenny, juf Stephanie V.,
juf Leonne, meester Ton

juf Kirsten, meester Jeroen,
meester Gerbrand, juf Lineke

juf Lia, juf Marianne,
meester Micha, juf Ada

juf Rianne, meester Nico,
juf Mariëth, meester René

juf Jitske, juf Elly,
juf Mariska, juf Wilma

BIJLAGEN:
WAT WE VAN ELKAAR MOGEN VERWACHTEN.
Wat kunnen ouders van de Marnixschool verwachten?










Het personeel informeert ouders* regelmatig over hoe hun kinderen het op school doen. Dit
gebeurt via de leerling rapporten, de contactavonden en eventueel (telefonisch) contact
tussendoor.
Het personeel doet er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig voelen op
school.
We dragen kennis over en hebben ook aandacht voor het ontwikkelen van sociaal-emotionele
aspecten.
Wij werken met een pestprotocol (op school aan te vragen) om pesten tot een minimum te
beperken.
Via onze schoolgids maken wij duidelijk hoe leraren te bereiken zijn.
Via onze schoolgids maken wij duidelijk hoe de directie bereikbaar is, voor zaken die ouders
uitgebreider willen bespreken.
Het personeel besteedt extra zorg aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof of die
juist meer kunnen.
Het personeel spreekt met respect over de ouders.
*Waar ouders staat, kan ook verzorgers worden gelezen.

De school zorgt voor:







Een jaarlijkse aanpassing van de schoolgids;
Een informatieavond aan het begin van het schooljaar;
Contactavonden in november-december en maart-april;
Een ouderbezoek op aanvraag van de ouders of als de leraar dat nodig vindt;
Een actuele website: www.marnixschool.net
Telefonisch contact als daar aanleiding voor is.

Wat kan de school van de ouders verwachten?











De ouders zorgen ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn.
De ouders tonen belangstelling voor de school en zijn zoveel mogelijk aanwezig op
informatieavonden, ouderavonden en contactavonden.
De ouders zien erop toe dat de kinderen hun huiswerk maken.
De ouders staan positief tegenover de schoolregels, zoals in de schoolgids staan vermeld.
De ouders zien erop toe dat ze relevante informatie tijdig aan de school doorgeven.
De ouders tonen zich bereid om mee te helpen bij allerlei activiteiten, zoals Koningsdag,
schoolreis, sportdag.
De ouders zorgen ervoor dat de kinderen hun leerplicht nakomen.
Als ouders het niet eens zijn met bepaalde handelingen van de leraren, dan bespreken zij dit
met de leraar. In principe staan zij ten opzichte van het kind altijd positief tegenover een
genomen sanctie of maatregel.
De ouders spreken met respect over de school, zodat andere leerlingen, leraren, overig
personeel en ouders serieus worden genomen.

PROTOCOL COMMUNICATIE MET GESCHEIDEN OUDERS
A. UITGANGSPUNT.
Als Marnixschool gaan we ervan uit dat:


we een neutrale opstelling kiezen ten opzichte van beide ouders, de school kan geen partij
kiezen. Dit betekent dat leraren niet rapporteren aan de ene ouder over wat een kind vertelt
over het bezoek aan de andere ouder;



het de verantwoordelijkheid is van ouders elkaar te informeren over verzorging en opvoeding
van het kind. We dringen er bij ouders op aan om samen afspraken te maken over de
communicatie met school en elkaar te informeren over schoolse zaken;.



het is in het belang van kinderen wanneer beide ouders op een positieve manier bij school
betrokken zijn. Ons uitgangspunt is beide ouders in de gelegenheid te stellen op de hoogte te
zijn van de ontwikkeling van het kind en van schoolactiviteiten;.



als gedragscode voor medewerkers geldt dat gesprekken over leerlingen op school
plaatsvinden (niet buiten school in het privédomein), niet in het bijzijn van andere leerlingen

B. INFORMATIEVOORZIENING
Algemene informatie betreffende de school zoals de schoolgids, schoolkrant en nieuwsbrieven zijn
voor beide ouders toegankelijk via de website. Beide ouders kunnen per mail de nieuwsbrieven en
andere mededelingen ontvangen.
Rapporten
Wanneer beide ouders het ouderlijke gezag hebben informeren wij of één van beide ouders voor de
school als eerste aanspreekpunt beschouwd kan worden. Als er één ouder het ouderlijk gezag heeft,
beschouwen wij deze als de verzorgende ouder en als eerste aanspreekpunt voor de school.
Op verzoek kan de niet-verzorgende ouder een kopie van het rapport krijgen. De school verwacht van
ouders dat ze tijdig relevante informatie over veranderingen in de thuissituatie doorgeven.
De school stelt het op prijs als de ouders relevante informatie uit het ouderschapsplan schriftelijk aan
de school doorgeven.
De school geeft geen informatie over het kind aan een nieuwe partner zonder toestemming van de
gezaghebbende ouder(s).
C. GESPREKKEN MET OUDERS
Wij nodigen ouders uit om bij voorkeur zoveel mogelijk samen aanwezig te zijn bij geplande
gesprekken over het kind, zoals informatieavond, 10-minutengesprekken, adviesgesprekken etc.
Wanneer dit in zwaarwegende omstandigheden onmogelijk is kan (na overleg met de directie) een
afzonderlijke afspraak gemaakt worden.
Als beide ouders samen komen voor een gesprek zijn nieuwe partners welkom als de andere ouder
hiertegen geen bezwaar heeft.

D. BIJWONEN VAN SCHOOL-ACTIVITEITEN
De uitnodiging voor schoolactiviteiten waarbij ouders welkom zijn geldt voor beide ouders. We
verzoeken ouders om hier samen duidelijke afspraken over te maken.
Beide ouders kunnen aanwezig zijn, soms kiezen ouders ervoor om niet gelijktijdig op school aanwezig
te zijn vanwege een te grote spanning voor het kind en/of henzelf.
E. ROL VAN NIEUWE PARNTERS
Wij verzoeken ouders om afspraken over de rol van een nieuwe partner duidelijk aan ons door te
geven. Als school richten wij ons in correspondentie en mondeling contact tot de ouders die het
ouderlijk gezag uitoefenen. Deze ouder(s) bepaalt/bepalen welke afspraken er gemaakt kunnen
worden over het contact van de nieuwe partner met de school.
F. OVERIGE
Het kind van school ophalen
Het kind wordt alleen aan de gezaghebbende ouder meegegeven, tenzij vooraf met de ouders en de
leraar anders is afgesproken en schriftelijk is vastgelegd.
Wanneer wordt afgeweken van de afspraken met betrekking tot het ophalen van het kind na of tijdens
schooltijd zoekt de school telefonisch contact met de (verzorgende) ouder.
Informatie aan derden
Aan derden (bijvoorbeeld advocaten, Raad van Kinderbescherming en andere instanties of familie)
wordt geen informatie verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat.

VERZOEK OM VRIJSTELLING GEREGELD SCHOOLBEZOEK
(LET OP: uiterlijk 6 weken voor de betreffende verlofdatum inleveren bij de directie.)
Vrijstelling van schoolbezoek kan op grond van artikel 11 van de Leerplichtweg 1969 worden verleend.
De aanvraag dient door de ouders/verzorgers bij voorkeur ten minste vier weken voor het gevraagde verlof bij de directeur van de
Marnixschool te zijn ingeleverd. Indien u korter dan zes weken van te voren aanvraagt, kan een beslissing vooraf niet worden
gegarandeerd.




Een aanvraag van verlof vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouder(s)/verzorger(s) (artikel 11 onder f) kan
slechts eenmaal voor ten hoogste tien dagen per schooljaar worden verleend en kan geen betrekking hebben op de eerste twee
lesweken van het schooljaar.
Als u een beroep doet op vrijstelling wegens gewichtige omstandigheden (artikel 11 onder g), dient u, als u deze vrijstelling niet van te
voren kon aanvragen, de schoolleiding binnen twee dagen na het ontstaan van verhindering de redenen daarvan mee te delen. De
schoolleiding kan dan alsnog uw verlofaanvraag beoordelen. Indien u kinderen op verschillende scholen heeft, dan dient u voor ieder
kind een apart formulier in te vullen.
Wanneer het een aanvraag voor meer dan tien schooldagen betreft, dient u de aanvraag in bij de schooldirectie. De schooldirectie
zorgt ervoor dat de aanvraag bij de leerplichtambtenaar terecht komt.

In de schoolgids staat duidelijk vermeld op welke gronden u vrijstelling van schoolbezoek kunt aanvragen. Een
vriendelijk verzoek deze goed door te lezen alvorens de aanvraag in te dienen.
Door de aanvrager in te vullen:
Aan de directie van de Marnixschool
Ondergetekende
:_______________________________________________________________________
Adres:
:_______________________________________________________________________
Postcode / woonplaats :___________
_________________________________________________________
Telefoon
:_______________________________________________________________________
Verzoekt om vrijstelling op grond van artikel 11 van de Leerplichtwet 1969, voor de leerplichtige minderjarige(n)
op de Marnixschool:
Achternaam kind:
voornaam kind:
geboortedatum:
groep:
1. _______________________________
________________________ ____-____-20___
_______
2. _______________________________
________________________ ____-____-20___
_______
3. _______________________________
________________________ ____-____-20___
_______
4. ______________________________
________________________ ____-____-20___
_______
Het verzoek is voor de periode van: __________ (eerste dag) tot en met: __________ (laatste dag).
Hebt u nog een kind/kinderen op een andere school voor wie u ook verlof moet aanvragen? Zo ja, dan
onderstaande gegevens invullen:
Naam school:
klas/groep:
achternaam kind:
voornaam:
geboortedatum:
1. ________________ _________
___________ __________________ ___________ ___-___-______
2. ________________ _________
___________ __________________ ___________ ___-___-______
3. ________________ _________
___________ __________________ ___________ ___-___-______
4. ________________ _________
___________ __________________ ___________ ___-___-______

De reden van het verzoek is:
☐
vakantie buiten de schoolvakanties, voortvloeiend uit de specifieke aard van het beroep
van een der ouders (werkgeversverklaring overleggen; zie formulier “verklaring werkgever”)
☐

gewichtige omstandigheden, namelijk*:

_____________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(voeg ondersteunende stukken toe)
Datum:____________________________

handtekening: ________________________________________

* Zie toelichting schoolgids. Nadere informatie kunt u verder vinden op de website van Regionaal Bureau
Leerplicht (www.rbl-hollandrijnland.nl)

MARNIXSCHOOL

Schimmelpenninckstraat 2
2221 EP Katwijk ZH
t. 071-4080215
e. info@marnixschool.net
w. marnixschool.net
OVEREENKOMST GEBRUIK GENEESMIDDELEN SCHOOLJAAR 2019/2020
1. Hierbij geeft_____________________________________________ (naam ouder/verzorger)
2. ouder/verzorger van _______________________________________________ (naam kind)
toestemming om zijn / haar kind tijdens het verblijf op de Marnixschool
Het hierna genoemde geneesmiddel toe te dienen bij het hierboven genoemde kind.
Het geneesmiddel wordt toegediend conform het doktersvoorschrift - zie etiket van de
verpakking
3. Naam geneesmiddel__________________________________________________________
4. Het geneesmiddel wordt verstrekt op voorschrift van:
 naam en telefoonnummer behandelend arts ____________________________________
 naam en telefoonnummer apotheek __________________________________________
 op aanwijzing van ouder/verzorger zelf ________________________________________

5. Het geneesmiddel dient te worden verstrekt van (begindatum) ____-_____-___ tot
(einddatum) _____-_____-___
6. Dosering ___________________________________________________________________
7. Tijdstip:
Uur

9

10

11

12

14

15

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Bijzondere aanwijzingen _________________________________________________________
8. Wijze van toediening
 Mond
 Neus
 Oog
 Oor
 Huid
 Anders, nl _______________________________________________________________

9. Het geneesmiddel dient bewaard te worden op de volgende plaats
 Koelkast
 Anders, nl ___________________________________________________
10. Ouders zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste medicijnen en houden
zelf de houdbaarheidsdatum in de gaten.
11. De leerkracht kan bij twijfel of onduidelijkheid zelf contact opnemen met de
behandelend arts en/of apotheker. (zie 3)
12. De Marnixschool is niet aansprakelijk voor de eventuele bijwerkingen, die kunnen
optreden als gevolg van het door haar personeel toegediende
geneesmiddel/zelfzorgmiddel, en voor het vergeten of verkeerd toedienen.
Voor akkoord,
Plaats en datum: ____________________, _____-_____-20_____
Naam ouder/verzorger: _________________________
Handtekening ouder/verzorger

________________________________

Namens de Marnixschool
Plaats en datum: Katwijk, _____-_____-20_____
Na(a)m(en) leerkracht: ________________________ en _________________________
Handtekening leerkracht(en): _____________________ en ______________________
Naam directie: R. Hartvelt
Handtekening directie Marnixschool: ________________________________

