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Deze schoolgids is geschreven om u als (aanstaande) ouder, verzorger of andere betrokkene bij onze 
school te informeren. Het geeft een eerste beeld van wat wij als Nutsschool te bieden hebben.

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd is tenslotte een hele 
belangrijke periode, zowel voor de kinderen als voor u. 

In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels 
en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de 
schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR).

Ik kijk uit naar een mooi nieuw schooljaar.

Namens het team van Nutsschool Wassenaar

Erik Los, directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

Vereniging Nutsschool Wassenaar
Zijllaan 39
2242CA Wassenaar

 0705114461
 http://www.nutswassenaar.nl
 info@nutswassenaar.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Dhr. Erik Los elos@nutswassenaar.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

238

2021-2022

nog in te vullen

Schoolbestuur

Vereniging Nutsschool Wassenaar
Aantal scholen: 1
Aantal leerlingen: 238
 http://www.nutswassenaar.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

Veilig schoolklimaat

SamenwerkingHoge leeropbrengsten

Ouderbetrokkenheid Extra vakleerkrachten

Missie en visie

 Onze missie: De Nuts is een kleinschalige school waar ieder kind gezien wordt en samen met de 
leerkracht het beste uit zichzelf kan halen.

Onze visie: Ieder Nuts kind kijkt terug op een plezierige en leerzame schooltijd en is geïnspireerd om de 
wereld verder te ontdekken. 

Met het taaksysteem dagtaken in de lagere en weektaken in de hogere groepen willen we de kinderen 
een grote mate van zelfstandigheid eigen maken. Het onderwijsprogramma bevat echter niet alleen 
basisvaardigheden en elementaire kennis. 

Naast de reguliere lesstof nemen sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonsvorming, sport, 21e 
eeuwse vaardigheden, expressie- en creativiteitsonderwijs, techniek en verkeerslessen een belangrijke 
plaats in. Tevens is er extra aandacht voor de internationalisering van de samenleving. Wij vinden deze 
aspecten onmisbaar binnen de totale persoonlijke ontwikkeling van een kind. Het is essentieel dat deze 
ontwikkeling plaatsvindt in een veilige omgeving. 

Ons aanbod verrijken wij met EHBOlessen voor groep 8, het kunnen behalen van een typediploma, 
natuuronderwijs m.b.v. schooltuintjes, diverse excursies (waaronder een techniekdag en 
museumdagen). 

De school heeft een proactief beleid om de sociale veiligheid te stimuleren. Ook zijn het gebouw en het 
schoolplein ingericht met het oog op de veiligheid van de kinderen en is er een veiligheidsplan en 
incidentenmonitoring. D.m.v. de Kanjertraining werken wij aan een sterke sociaal-emotionele basis 
voor onze leerlingen én een goed groepsgevoel.

Voor de kinderen is het belangrijk dat hun ouders betrokken zijn bij de school. Op verschillende 
manieren proberen wij dat te doen. Ouders zijn actief op bestuurlijk niveau en worden regelmatig 
gevraagd te helpen bij groepsactiviteiten en/of organisatie van projecten die de hele school aangaan. 
Wij vieren graag, samen met  ouders, tijdens bijvoorbeeld de jaarlijkse dans op schooldag, het jaarlijkse 
Nutsfeest en de jaarlijkse Sint en Kerstviering. Juist deze momenten versterken de korte lijnen met 
ouders en het Nutsgevoel!

Vanuit onze visie staan de komende jaren de volgende uitspraken centraal in de schoolontwikkeling (zie 
schoolplan en jaarplan):.

1. Ieder kind wordt gezien.

4



2. Eigenaarschap en zelfinzicht
3. Betrokken bij de wereld om je heen
4. Het beste uit jezelf halen
5. Gevarieerd aanbod van vakken.

Naast deze onderwerpen zetten wij in op een brede basis van taal, lees- en rekenvaardigheden van al 
onze leerlingen.

Identiteit

Nutsschool Wassenaar is een algemeen bijzondere basisschool, wat betekent dat de Nutsschool niet 
gebonden is aan een levensbeschouwelijke of maatschappelijke stroming.

Een vlucht vogels

In de centrale hal hangen vogels, als symbool voor  de leerlingen. Er komen vogels van elk pluimage de 
Nutsschool binnen: klein, groot, sterk en minder sterk, maar wij zorgen dat ze allemaal groter, sterker 
en beter voorbereid verder kunnen vliegen, de wijde wereld in.

Burgerschap vanuit identiteit

Vanuit de identiteit van onze school stimuleren wij het binnen ons onderwijsaanbod het burgerschap 
van onze leerlingen. Dit doen wij d.m.v. ons aanbod op sociaal-emotionele ontwikkeling, de kinderraad 
en het organiseren van activiteiten door het schooljaar heen. Binnen ons aanbod versterken wij het 
aanbod op burgerschap d.m.v. filosoferen, leren discussiëren en samenwerking en aandacht voor 
meningsvorming a.d.h.v. de actualiteit  en geschiedenis. Mede gebeurt dit m.b.v. de methode Blink. 
Daarnaast organiseren wij door het jaar heen diverse activiteiten die gericht zijn op de duurzame 
wereld en oog hebben voor de ander (sponsoractiviteit).

Zo willen wij als school een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij en onze leerlingen 
voorbereiden op hun positie in de wereld na het verlaten van onze Nutsschool.
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Op de Nutsschool zijn de leerlingen verdeeld over 9 groepen en bestaat uit een:

• onderbouw, groep 1 en 2
• middenbouw, groep 3 t/m 5
• bovenbouw, groep 6 t/m 8

Er zijn drie groepen 1/2. Dit houdt in dat de kinderen van de groepen 1 en 2 bij elkaar zitten in de leeftijd 
van 4, 5 en 6 jaar. Deze groepen hebben aan het begin van het schooljaar gemiddeld 21 leerlingen, 
oplopend tot de zomervakantie naar 28.

Vanaf groep drie is er van ieder leerjaar één klas. We streven naar een groepsgrootte van maximaal 30 
leerlingen. 

Om de klassen te verkleinen geven de vakleerkrachten les aan halve groepen, waardoor er 
verschillende momenten in de week zijn dat de leerkracht maximaal 15 leerlingen in de groep heeft. 
Hierdoor heeft de leerkracht tijd om extra aandacht aan leerlingen te geven.

Overgang van groep 2 naar groep 3

Het beleid van de school is als volgt:

Kinderen die voor 1  oktober 6 jaar worden gaan -normaal gesproken- door naar groep 3.

Bij kinderen die in de maand  oktober 6 jaar worden, handelt de school naar eigen inzicht. De beslissing 
over de overgang naar groep 3 wordt genomen in overleg met de ouders. De eindbeslissing ligt bij de 
school. 

Kinderen die op of na 1 oktober 6 jaar worden gaan in principe niet door naar groep 3 (in een enkel geval 
kan de school van mening zijn -na overleg met de ouders- dat het toch beter is het kind door te laten 
gaan naar groep 3). 

In alle gevallen staat het belang van het kind voorop.

De vakken

De vakken lezen, schrijven, taal en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Daarnaast worden 
wereld oriënterende vakken gegeven. Er zijn vakken op het gebied van ICT, kunstzinnige vorming, 
handvaardigheid, muziek, drama en tekenen. In het ontdeklab maken kinderen kennis met techniek, 
digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden.

Tot slot is er Engels, bewegingsonderwijs. 

Dag- en weektaken

Vanaf groep 5 werken we met dag- en/of weektaken. Dat betekent dat veel leerstof klassikaal wordt 
behandeld en uitgelegd, maar individueel wordt verwerkt. De inhoud van de weektaken wordt steeds 
uitgebreider naarmate de kinderen ouder worden. In groep5 wordt er na de kerstvakantie gestart met 
een dagtaak. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen een weektaak. Deze bestaat voornamelijk uit de 

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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verwerking van rekenen en taal. Dit betekent dat de kinderen gedurende bepaalde uren in de week tijd 
krijgen om aan rekenen en taal te werken. Zij mogen zelf bepalen wat zij kiezen. De toetsen van 
rekenen en dictees bij taal gebeuren klassikaal. In groep 6 wordt de verwerking van begrijpend lezen, 
het maken van werkstukken, verhalen en opstellen toegevoegd aan de weektaken. Uiteindelijk wordt 
in groep 7 en 8 de verwerking van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, verkeer en 
Engels aan de weektaken toegevoegd.

Computeronderwijs en ICT

De school beschikt over een modern ict-netwerk. Er wordt  in de groepen 3 t/m 8 gewerkt met 
chromebooks en Snappet, waardoor directe terugkoppeling van de lesmethodes naar de leerling 
mogelijk is. Het veilig en verantwoord gebruik van internet en sociale media is een belangrijk leerdoel 
bij het ICT onderwijs.

Speciale voorzieningen in het schoolgebouw

De school heeft negen groepslokalen. Op de begane grond is een gymlokaal voor de groepen 1/2 en een 
apart lokaal voor muziek- en Engelse lessen. Op de eerste verdieping is er een ruimte voor tekenen en 
handvaardigheid en op de tweede verdieping het Ontdeklab. 

De directie, administratie, intern begeleider en het schoolteam hebben eigen ruimtes. De centrale hal 
in de school is tevens gemeenschappelijke ruimte en wordt gebruikt voor gezamenlijke activiteiten.

Speciale voorzieningen buiten het schoolgebouw

Zwemmen

De leerlingen van groep 5 t/m 8 zwemmen een keer in de twee weken één uur. In nauwe samenwerking 
met het team van het Sportplaza/Sterrenbad willen wij zorgdragen voor kwalitatief en veilig 
zwemonderwijs. Samen met het Sportplaza/Sterrenbad hebben wij met andere Wassenaarse scholen 
een protocol schoolzwemmen vastgesteld. Dit protocol ligt ter inzage op onze school. De kinderen 
gaan per bus vanuit de school naar het zwembad. Zwemlessen zijn verplichte lessen en de kinderen 
kunnen hiervan alleen op medisch advies vrijgesteld worden.

Gymnastiek

De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen gymnastiek in de hypermoderne gymzaal aan de Burmanlaan/ 
Van Groeneveltlaan. De lessen worden gegeven op dins- en donderdag door onze gymleerkracht. De 
kinderen dragen gymkleding, sokken en gymschoenen met witte zolen. De kinderen gaan lopend naar 
de gymzaal. Gymlessen zijn eveneens verplichte lessen en de kinderen kunnen hiervan alleen op 
medisch advies vrijgesteld worden. Kinderen die niet mee kunnen doen krijgen andere taken op school. 
Door het jaar heen worden indien mogelijk clinics georganiseerd, waaronder bijvoorbeeld een 
tennisclinic.

Activiteiten rondom de school

Er zijn veel leuke activiteiten die vanuit de school worden georganiseerd tijdens of na schooltijd.

Culturele  activiteiten

In samenwerking met de gemeente Wassenaar wordt er een aantal culturele activiteiten 
georganiseerd. Er wordt gewerkt aan een meerjarenplan dat tot doel heeft de kinderen tijdens hun 
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basisschoolperiode kennis te laten maken met en deel te laten nemen aan verschillende culturele en 
kunstzinnige aspecten. Drama, beeldende kunst, muziek en dans komen hierbij aan bod. Deze 
activiteiten vinden plaats op school. In ons aanbod is ruimte voor theaterbezoek aan de Warenar en 
bezoek aan diverse musea.

Techniekdag: Alle groepen besteden elk jaar een hele dag aan techniek. Op dezelfde dag gaan 
kinderen van groep 1 t/m 8 naar een op techniek gericht museum, zoals ‘De ontdekhoek’, het 
‘Maritiemmuseum’ in Rotterdam, ‘Nemo’ in Amsterdam en het ‘Van Kinderenmuseum’ in Den Haag.

Excursies: De kinderen maken zeer regelmatig excursies, vaak gekoppeld aan een bepaald thema of 
project. Dit kunnen bezoekjes zijn aan musea, een theatervoorstelling, boerderij of een excursie naar 
het bos of strand.

Dansproject: Elk jaar komen dansers van de stichting ‘Dans in school’ in september om een hele dag te 
dansen met de kinderen. Elke groep heeft die dag een eigen thema en per klas wordt een dans 
ingestudeerd. Aan het eind van de schooldag is het traditiegetrouw een fantastische voorstelling van 
alle leerlingen voor alle ouders.

Schaken: Vanaf groep 5 en indien haalbaar eerder kunnen de leerlingen op woensdagmiddag 
schaaklessen volgen. Aan het begin van elk schooljaar kunt u uw kind hiervoor opgeven. Jaarlijks gooit 
onze school hoge ogen bij regionale- en Nederlandse kampioenschappen schaken. En dat al meer dan 
30 jaar!

Sport: Ieder jaar zijn er in de maand april de Koningsspelen. Er wordt voor iedere groep een 
programma samengesteld met activiteiten bij een sportcomplex. De school neemt ook deel aan een 
aantal schoolsportwedstrijden zoals het lijnbaltoernooi met groep 6, het beeballtoernooi met groep 7, 
zwemwedstrijden voor groep 3 t/m 8, het voetbaltoernooi voor groep 8 en vele  schaaktoernooien.

Schooltuinen: Het schooltuinenseizoen begint voor de leerlingen van groep 5 in het voorjaar en loopt 
door tot het najaar van groep 6. Onder begeleiding van een aantal ouders en de eigen leerkracht 
werken de kinderen een middag per week in hun eigen tuintje. De kinderen nemen hun oogst mee naar 
huis.

Vlieland: Jaarlijks gaat groep 8 vier dagen naar naar ‘De Vliehorst’ om hun tijd op de basisschool af te 
sluiten.

Eindmusical: Groep 8 voert eind van het schooljaar de eindmusical op. De groepsleerkracht heeft de 
regie en dankzij de hulp van een aantal creatieve ouders is er elk jaar ook weer een schitterend decor te 
bewonderen.

Feestdagen: Tijdens het schooljaar bieden wij aandacht aan de terugkerende feesten zoals: Sint, Kerst 
en Pasen, passend bij onze algemeen bijzondere grondslag.

Eindfeest: Jaarlijks sluiten we het schooljaar met de kinderen en hun ouders af met gezellige 
activiteiten en iets lekkers.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

8



Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Voorlezen/boekoriëntati
e/lezen 2 uur 2 uur 

Taal
5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 30 min 1 u 30 min

Spel en beweging
5 uur 5 uur 

Engelse taal
30 min 30 min

Ontwikkelingsactitiveite
n 5 uur 5 uur 

Wereldverkenning
1 uur 1 uur 

Bij de groepen 1/2 is minder duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende vakken.

Wendagen

Ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt -en officieel naar de basisschool mag gaan- neemt de 
groepsleerkracht contact met u op. Uw kind kan dan, in overleg, maximaal 3 ochtenden komen 
‘wennen’ in de groep vóór haar of zijn 4e verjaardag. 

Voordat een kind op de Nuts start, ontvangen de ouders een vragenlijst m.b.t. de ontwikkeling van hun 
kind. De door de ouders gegeven antwoorden geven de school een indruk van het kind en bieden de 
mogelijkheid om rekening te houden met eventuele bijzonderheden. Deze vragenlijst wordt met de 
ouders besproken met een medewerker van school.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
7 u 45 min 4 u 15 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 15 min 2 u 15 min

Invulling onderwijstijd
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De vakken zijn inhoudelijk beschreven in het schoolplan.

Bij specifieke vakken is de takentijd inbegrepen. In deze tijd werken de leerlingen zelfstandig aan 
opdrachten.

Zelfstandig werken

De Nutsschool hecht er veel waarde aan om kinderen een grote mate van zelfstandigheid eigen te 
maken.

We vinden het belangrijk leerlingen regelmatig werk op te geven dat geheel of gedeeltelijk buiten de 
reguliere schooluren wordt gemaakt/geleerd en waar de leerling zelfverantwoording voor draagt. Deze 
zelfstandigheid is een van de leerelementen van huiswerk. 

De omvang en de frequentie van het huiswerk wordt gedurende de leerjaren (vanaf groep 4) 
opgebouwd:

• in groep 4 wordt begonnen met bijvoorbeeld een enkele tafel (rekenen)
• in groep 5 worden de tafels voor het eerst schriftelijk getoetst en beginnen de ‘topo-toetsen’
• vanaf groep 6 wordt het huiswerk verder uitgebreid met taal- en rekenwerk. 
• groep 7 heeft in verband met het verkeersexamen ook huiswerk voor verkeer
• in groep 8 hebben de kinderen vrijwel iedere dag huiswerk

We werken met een taaksysteem: in het begin krijgen de leerlingen dagtaken, maar later worden dat 
weektaken. Hiermee leren zij al snel zelfstandig hun werk te doen.

Taal
2 u 30 min 5 u 30 min 6 uur 6 uur 5 u 45 min 5 u 45 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min

Wereldoriëntatie
2 u 30 min 3 uur 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 45 min 5 u 45 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 45 min 2 u 45 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Levensbeschouwing
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Engelse taal
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Mediatheek
• Technieklokaal
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Chriomebooks voor de leerlingen van groep 3 t/m 8
• Gezamenlijke centrale hal
• Speel- gymlokaal voor de kinderen van groep 1 en 2.

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Verlof personeel

Bij afwezigheid van de leerkracht in verband met ziekte, verlof of professionalisering wordt gekeken of 
andere (parttime) leerkrachten beschikbaar zijn. In eerste instantie wordt hiervoor de duo-collega 
gevraagd. Wanneer dit niet lukt, wordt er gekeken of het mogelijk is om de ambulante leerkrachten, 
vakleerkrachten, de Intern Begeleiding of directie in te zetten. Uiteindelijk wordt een uitzendbureau 
ingeschakeld.

Bij inval door een stagiair zullen deze altijd onder de verantwoordelijkheid van een leerkracht de 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Drama Engelse taal Handvaardigheid Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Tekenen Wetenschap en 
Technologie

Het schoolteam bestaat uit:

• een directeur
• een coördinerend leerkracht
• groepsleerkrachten
• vakleerkrachten
• intern begeleider
• remedial teacher
• ondersteuner verwijderen
• onderwijsassistenten
• administratief medewerker
• conciërge

Voor PABO-studenten is het van binnenuit leren kennen van de beroepspraktijk een belangrijk 
onderdeel van de studie. De Nutsschool biedt daarom diverse stageplekken in zowel de boven- en 
onderbouw.
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in 
de buurt. Met Norlandia, Dolfijn, Big Ben Kids, The Clown Club.

T.b.v. een doorgaande lijn vragen wij aan ouders om bij de aanmelding de belangrijkste informatie met 
de school te delen. Tevens zijn er korte lijnen met de voorschoolse opvang, waarmee contact is (indien 
nodig) bij de overstap naar groep 1/2.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

In schooljaar 2022-2023 werken wij aan onze ambities , voortvloeiend uit ons schoolplan, op de 
volgende gebieden:

-In 2022-2023 Wij gaan wij wederom voor een optimale instructie. Hiertoe implementeren en borgen 
wij de EDIaanpak in de groepen 1/2 tm 8.
-In2023-2023 voeren wij een nieuwe leesmethode in om de reeds hoge opbrengsten op het gebied van 
lezen.
- In 2022-2023 borgen wij de aanpak van  Kanjertraining (waarmee wij o.a. invulling geven aan ons 
aanbod Burgerschap)
-Door het jaar heen werken wij actief aan burgerschap m.b.v. de methode en de bijzondere activiteiten. 
In 2022-2023 wordt deze aanpak    geëvalueerd en geborgd in een beleidsnotitie.
-In 2022-2023 implementeren bij de volger van Cito 3.0
-In 2022-2023 borgen wij de versie CITOLVS onderbouw.
-In 2022-2023 ontwikkelen wij een nieuw leerlingrapport.
-In 2022-20203 versterken wij het opbrengst gericht werken door het groepsplanloos werken in te 
voeren (m.b.v. zorgstructuur NUTS)
-In 2022-2023 maken wij de opgestelde visie zichtbaar maken in beeld en handelen

Doelen in het schoolplan 

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

Werken aan de kwaliteit van het onderwijs kent op onze  school een lange traditie. Jaarlijks kiezen wij 

Hoe bereiken we deze doelen?

klassentaken overnemen.

Wanneer een leerkracht voor langere tijd afwezig is, wordt gekeken naar een structurele oplossing.
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enkele thema’s die we, veelal samen met de Schooladviesdienst, verbeteren. Het gaat hier om thema’s 
op het niveau van management, van het team en van de groep. De doelen die de willen bereiken leggen 
we vast in begeleidingsafspraken en resultaten worden vastgelegd in het schoolplan van de school. In 
een aparte kwaliteitsmap hebben we verder instrumenten en procedures opgenomen. 

Het komende schooljaar wordt onder meer aandacht besteed aan: kwaliteitszorg (waaronder de 
visie), leesonderwijs, didactisch handelen en zorg/begeleiding

Samenwerking met andere scholen of instanties

Op veel gebieden werken wij samen. Het is van groot belang om de Wassenaarse kinderen goed 
onderwijs te bieden, elkaar daarin te ondersteunen en voor een goed verloop afspraken te maken. Deze 
samenwerking komt o.a. tot uitdrukking in:

• uitwisseling van ervaringen (netwerken) (met SAD)
• overleg over aanpak en nieuwe methoden (met SAD)
• afstemming van het vakantierooster (met P.O. en V.O.)
• gezamenlijke sport- en culturele activiteiten.

Ook op bestuurlijk niveau is al lange tijd sprake van samenwerking. Deze samenwerking is 
geformaliseerd in de Stichting Scholen Collectief Wassenaar.
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Kinderen met een specifieke behoefte hebben speciale zorg nodig. Deze zorg is er niet alleen voor 
kinderen met leer en/of gedragsproblemen. Ook aan de begeleiding van (meer)begaafde kinderen 
schenken wij speciale aandacht. In samenwerking met de Schooladviesdienst en het 
Samenwerkingsverband PPO Leiden zijn er verschillende werkwijzen. De zorg voor kinderen op onze 
school wordt gecoördineerd door de intern begeleider. De zorg wordt geboden op basis van de 
zorgstructuur Nutsschool Wassenaar.

Intern begeleider

Onze school heeft een intern begeleider. Deze begeleider is belast met taken binnen de school rondom 
de zorg aan leerlingen. De intern begeleider neemt deel aan overleg met andere Wassenaarse 
basisscholen. Hierbij gaat het om samenwerking, uitwisseling van ervaring en scholing.

Groepsbespreking

Onze school houdt regelmatig groepsbesprekingen met het schoolteam. Tijdens deze besprekingen 
worden kinderen besproken die opvallen door leer- en/of gedragsproblemen. De intern begeleider 
bereidt deze besprekingen voor en draagt zorg voor de uitvoering van de gemaakte afspraken.

Hulp aan leerlingen

Om kinderen die achter dreigen te raken goed te kunnen begeleiden, heeft onze school verschillende 
mogelijkheden en voorzieningen. De begeleiding gebeurt aan de hand van handelingsplannen waarbij 
de uitvoering in handen is van de interne remedial teacher, van de groepsleerkracht, of een collega 
voor, na of onder schooltijd. Soms ook werken we met groepjes leerlingen. De schoolorthotheek bevat 
specifieke hulpmiddelen: didactische toetsen, hulpprogramma’s voor lezen, spelling, rekenen, taal en 
achtergrondinformatie. Ouders van de betreffende leerlingen worden op de hoogte gebracht van de 
extra begeleiding. Wilt u informatie over de vorderingen van uw kind, dan kunt u een afspraak maken 
met de groepsleerkracht. De evaluatie zal plaatsvinden aan het einde van de periode van begeleiding of 
tijdens de rapportbespreking met de groepsleerkracht.

Onze school kan het gehele jaar door kinderen aanmelden bij de Schooladviesdienst; kinderen met 
leer- en/of gedragsproblemen voor wie wij advies of hulp willen, na overleg met en toestemming van de 
ouders. Op basis van de verstrekte informatie kan er nader onderzoek of speciale leerhulp aangeboden 
worden door de Schooladviesdienst. Advisering en hulpverlening zijn doorgaans gebaseerd op 
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onderzoek, maar kunnen ook plaatsvinden op basis van één of meer oudergesprek(ken). Aan 
onderzoek van de Schooladviesdienst zijn geen kosten verbonden. Ouders worden rechtstreeks door 
de Schooladviesdienst geïnformeerd en via de school. 

Voor kinderen die meer intellectuele uitdaging nodig hebben dan het reguliere programma is er beleid 
ontwikkeld voor meerbegaafden.

Beleid dyslexieverklaringen

In het kader van een zorgvuldige toewijzing van zorgmiddelen hebben de Wassenaarse basisscholen en 
voortgezet onderwijsscholen met elkaar criteria opgesteld waaraan dyslexieverklaringen dienen te 
voldoen. Indien dyslexieverklaringen niet voldoen aan deze criteria zullen zij niet worden geaccepteerd.

School Advies Dienst (SAD)

Met alle Wassenaarse basisscholen werken we nauw samen met de Schooladviesdienst Wassenaar 
(SAD). Deze dienst ondersteunt ons bij de zorg voor onze leerlingen en bij de zorg voor de kwaliteit van 
ons onderwijs. Wekelijks is er een remedial teacher van de SAD een dagdeel op onze school werkzaam. 
Zij geeft speciale leerhulp aan kinderen met leerproblemen. Op ons verzoek kan de SAD ook kinderen 
testen, zowel psychologisch als didactisch. Dit gebeurt altijd in overleg met alle betrokkenen. 

Wij maken elk jaar begeleidingsafspraken over de instandhouding en de verbetering van de kwaliteit 
van het onderwijs op onze school en over het invoeren van vernieuwingen. Deze afspraken bestaan uit 
regelmatig overleg tussen de SAD en de verschillende functionarissen van onze school over:

• schoolmanagement met de directie 
• schoolontwikkeling van het team 
• ondersteuning van de leerkracht bij het lesgeven 
• specifieke begeleiding van kinderen met de intern begeleider en remedial teacher 
• participatie in de netwerken, computer/internet, wereldverkenning en kunstzinnige vorming 

(samen met de andere scholen).

GGD Zuid Holland West

Samen met u wil de GGD ertoe bijdragen dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Daarom 
wordt uw kind – gedurende de hele schoolperiode – enkele malen onderzocht. In groep 1/2 is er een 
logopedisch onderzoek op school. In groep 2 worden alle kleuters onderzocht door de jeugdarts. In het 
jaar dat uw kind 9 wordt krijgt het twee inentingen (DTP en BMR). In groep 7 geeft een 
jeugdverpleegkundige van de GGD een gezondheidsles in de klas. Zij heeft ook een individueel gesprek 
met alle leerlingen en zij voert een beperkt lichamelijk onderzoek uit. Voorafgaand aan alle 
onderzoeken krijgt u nadere informatie van de GGD. 

Centrum voor jeugd en gezin (CJG)

De hulpverlening ten aanzien van jeugd en gezin is ondergebracht bij het CJG. Ouders kunnen daar met 
vragen terecht, maar ook kan er vanuit school een vraag over een leerling of gezin worden ingebracht.  
Meer informatie vindt u op http://www.cjgwassenaar.nl
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Wassenaarse Onderwijsraad (WOR)

Dit overlegorgaan, waarin alle Wassenaarse basisscholen, het voortgezet onderwijs en de gemeente 
zitting hebben, komt regelmatig bij elkaar. Op allerlei gebied worden afspraken gemaakt over zowel 
onderwijskundige als praktische zaken.

Passend Primair Onderwijs (PPO)

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Hierbij gaan we er als school van uit dat we bij elk kind 
goed kijken wat het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor kinderen met 
bijzondere talenten én voor kinderen die om andere redenen iets extra’s nodig hebben. 

De leerkracht is de eerst verantwoordelijke voor goed onderwijs. Het team -en in het bijzonder de 
interne begeleider- ondersteunen daarbij. De directeur van de school is eindverantwoordelijk. Passend 
onderwijs legt de zorgplicht bij de school. Dat betekent dat wij er voor verantwoordelijk zijn om alle 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken 
reguliere en speciale scholen in de regio Leiden samen in het samenwerkingsverband Passend Primair 
Onderwijs, kortweg PPO. School heeft zorgplicht. 

Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra 
ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. 

JGZ

De JGZ verzorgt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar en is erop gericht om tijdig 
eventuele gezondheidsproblemen op te sporen. Tot de leeftijd van vier jaar komen kinderen op het 
consultatiebureau en ook op de basisschool ziet JGZ ieder kind een paar keer. Ze  beantwoorden 
vragen, geven advies en verwijzen zo nodig door naar passende hulpverlening.

Gezondheidsonderzoek onderbouw

Alle jongeren worden in klas 1 of 2 uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek en een gesprek met de 
jeugdverpleegkundige. Allerlei onderwerpen komen aan bod die van belang zijn voor de ontwikkeling. 
Zijn er problemen, dan bekijken ze samen wat nodig is om tot een oplossing te komen.

Meer informatie over de wettelijke taak en werkwijze is te vinden op: www.jgzzhw.nl/onze werkwijze.

De jeugdarts/jeugdverpleegkundige die aan onze school is verbonden is drs. F. Nijkamp

Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) Kwadraad

De school heeft contact met het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) van Stichting Kwadraad. De 
school kan wanneer u hulp wenst een aanmelding voor u (en voor uw kind) doen bij het SMW. U kunt 
ook zelf contact opnemen met het SMW.Het SMW kan met u meedenken ten aanzien van de situatie, 
ook als het niet helemaal duidelijk is wat er bij uw kind speelt of als het (nog) niet om een groot 
probleem gaat.

De schoolmaatschappelijk werker kan bij allerlei vragen meedenken, bijvoorbeeld wanneer:

• Uw kind de omgang met anderen niet makkelijk vindt. 
• Uw kind moeite heeft met het organiseren van schoolwerk of problemen op school heeft 
• Uw kind problemen met u of anderen thuis heeftUw kind problemen heeft in zijn vrije tijdUw kind 
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niet lekker in z’n vel zit en niet goed weet hoe dat komt 
• U wilt dat er iemand met u meedenkt over de opvoedingU twijfelt of het schoolmaatschappelijk 

werk iets voor u kan doen.

Het SMW is vertrouwelijk en gratis. Het SMW is te bereiken via een leerkracht en de intern begeleider 
van de school. Het SMW zal dan contact met u opnemen.

Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanuit onze visie willen wij leerlingen optimaal voorbereiden op de 21e eeuw. Onze ambitie is om 
d.m.v. de brede ontwikkeling (zie visie) onze leerlingen daarin te begeleiden. Via groepsplanloos 
werken zetten wij in op passende zorgen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit 
kunnen leerlingen zijn die extra aandacht nodig hebben om de stof onder de knie te krijgen, maar ook 
voor leerlingen die juist extra uitdaging nodig hebben.
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• Taalspecialist

T.b.v. het leesaanbod zijn er binnen onze school twee leesspecialisten opgeleid. Daarnaast beschikken 
wij over twee medewerkers die zich hebben gespecialiseerd in het aanbod voor meer-en 
hoogbegaafdheid.

Sociaal-emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Coordinator Kanjertrainer.

Onze medewerkers hebben de scholing Kanjertraining gevolgd. 

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Remedial teacher

Onze specialisten hebben een specifieke opleiding gevolgd en houden de kennis up to date m.b.v. het 
volgen van cursussen en literatuur.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Leerkracht bewegingsonderwijs

De leerlingen in groep 3 t/m 8 krijgen les van een bevoegd leerkracht bewegingsonderwijs.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

De Nutsschool zet de methode Kanjertraining in in het kader van een anti-
pestprogramma. http://www.kanjertraining.nl

Aan het begin van het schooljaar wordt voor de ouders een extra ouderavond georganiseerd om hen 
informeren over hoe niet alleen op de school, maar ook ouders kunnen aansluiten bij de afspraken van 
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de Kanjertraining. Kind-ouder-school werken samen met elkaar aan een goede sfeer en vertrouwen.

Kanjertraining is meer dan alleen een (anti)pestmethode. De training vormt voor scholen de leidraad 
om pedagogisch beleid te maken. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende 
oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren(curatief):

• het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas 
• het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen 
• heheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten 
• bewustwording van de eigenheid bij leerlingen 
• heren om verantwoordelijkheid te nemen 
• het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie 
• het bevorderen van ouderbetrokkenheid

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquêtetool van Vensters.
nog in te vullen

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Kooloos-Grol ckooloos@nutswassenaar.nl

anti-pestcoördinator den Boeft ndenboeft@nutswassenaar.nl

vertrouwenspersoon Kooloos-Grol ckooloos@nutswassenaar.nl

vertrouwenspersoon den Boeft ndenboeft@nutswassenaar.nl
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Nieuwsbrieven

Via Social Schools verstuurt de directie een wekelijkse nieuwsbrief.

Informatieavond

Aan het begin van ieder schooljaar wordt een voorlichtingsavond gehouden. Tijdens deze avond 
informeren de leerkrachten de ouders over het lesprogramma voor het komende jaar.

Verslagen en verslagavonden

Vanaf groep 1 krijgt uw kind twee keer per jaar een verslag over de vorderingen. Tijdens de 
verslagavonden worden de vorderingen met de ouders besproken. Wilt u tussentijds met de leerkracht 
van uw kind spreken, dan kunt u daar een afspraak voor maken. 

Wanneer een kind de Nutsschool vroegtijdig verlaat, ontvangt de ouders een onderwijskundig rapport 
voor de school waar het kind naar toe gaat.

Themavond

Jaarlijks wordt er een thema-avond gehouden rond een thema dat speelt binnen of rond de school.

Website

Op de website http://www.nutswassenaar.nl wordt algemene informatie gegeven over de school, 
vakantie- en studiedagen en het team.

Zonder de hulp van ouders zouden we veel activiteiten niet kunnen aanbieden. Waaraan helpen ouders 
of verzorgers mee in onze school?

• De klassenouder helpt de leerkracht bij verschillende activiteiten en helpt mee met het wel en 
wee van de klas

• Vaak organiseert de klassenouder een borrelavond om de onderlinge contacten te versterken
• Ouders helpen bij het schooltuinproject
• Ouders helpen bij EHBOlessen
• Ouders geven gastlessen, bijv. tijdens de beroependag
• De leden van het schoolbestuur en de commissie van toezicht zijn allen ouders
• Twee van de vier leden van de medezeggenschapsraad zijn ouders
• Ouders worden gevraagd bij relevante werkgroepen t.b.v. de schoolontwikkeling
• Ouders worden –indien nodig- gevraagd te rijden bij buitenschoolse activiteiten
• Tijdens het eindfeest wordt de hulp van ouders gevraagd voor het begeleiden van activiteiten

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Klachtenregeling

Op onze school is het de gewoonte dat een klacht direct tussen ouder en leerkracht of andere 
medewerker van de school wordt besproken. Een snelle oplossing is in het belang van het kind. Leidt dit 
niet tot een bevredigend resultaat, dan is het mogelijk hierover met de directie te spreken. Is de klacht 
dan nog niet naar genoegen afgehandeld, dan kan deze worden doorgestuurd naar het bestuur van 
onze school. Deze kan zo nodig een externe vertrouwenspersoon inschakelen. Tevens kan advies 
ingewonnen worden bij de interne contactpersoon Clementine Kooloos, die kan helpen bij het vinden 
van de juiste route van behandeling.

Uitgangspunt is om klachten in goed overleg met de betrokkenen binnen de school op te  lossen. 
Echter, indien het niet mogelijk is om er met de school uit te komen is er een algemene 
klachtenregeling.

Algemene klachtenregeling. 

Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. 
De klachtenregeling beoogt te bewerkstelligen dat klachten zoveel mogelijk worden opgelost door de 
school waar zij zijn ontstaan. De regeling gaat er van uit dat de scholen er, met het oog op de 
verantwoordelijkheid die zij hebben voor hun functioneren en de mogelijke gevolgen ingeval zij niet 
goed functioneren, belang bij hebben klachten van leerlingen en ouders zorgvuldig af te wikkelen. 

Social Schools

Ouders kunnen zich per groep aanmelden voor het besloten platform Social Schools, waarna ze 
wekelijks een overzicht ontvangen van de activiteiten in de betreffende groep. Ook mededelingen van 
de directie en leerkrachten aan de ouders wordt via Social Schools gecommuniceerd.

Email

Ouders worden door de school ook via de groepsmail geïnformeerd over actuele zaken. Ouders kunnen 
ook onderling via deze groepsmail communiceren over school-gerelateerde zaken.

Ledenvergadering

Aan het einde van het schooljaar is er een Algemene Ledenvergadering (ALV). Als ouder bent u lid van 
de Vereniging Nutsschool Wassenaar. Het bestuur legt dan verantwoording af over het gevoerde 
(financiële) beleid.

Oudertevredenheid

Elke 2 jaar wordt er een oudertevredenheidsonderzoek gedaan onder de ouders om hun mening ten 
aanzien van o.a. het pedagogisch klimaat, de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen, het 
gebouw en de veiligheid te toetsen. Hierop wordt zo nodig een verbeterplan gemaakt.

Directie en bestuur

Op onze school kunt u de directeur en de bestuursleden benaderen voor uw vragen of opmerkingen. 
Hiervoor kunt u een afspraak maken.
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Ingediende klachten kunnen op verschillende manieren worden behandeld. Zo is denkbaar dat de 
klachtencommissie van oordeel is dat zij niet de geschikte instantie is om de klacht te behandelen. In 
dat geval kan de klager worden geadviseerd zich van een ander instrument te bedienen. De 
gebruikelijke situatie zal echter zijn dat de behandelende instantie de klacht in behandeling neemt en 
daarover een oordeel uitspreekt. Voorts is het denkbaar dat de behandelende instantie niet tot een 
oordeel komt over een klacht, hoewel dat redelijkerwijs wel zou moeten gebeuren. In dit laatste geval is 
het mogelijk de inspecteur bij de klacht te betrekken. Dit op grond van de algemene bevoegdheid die 
de inspectie heeft op het punt van het toezicht op de scholen.

Ons schoolbestuur heeft een regeling getroffen voor de behandeling van de klachten. 

De regeling vermeldt:

• de instelling van een klachtencommissie, die klachten behandelt 
• de wijze waarop de klachtencommissie haar werkzaamheden verricht 
• de termijn waarbinnen de klager een klacht kan indienen 
• de termijn waarbinnen mededeling plaatsvindt van het oordeel en hoe bij noodzakelijke afwijking 

van deze termijn wordt gehandeld.

De klachtenregeling ligt ter inzage op school. Op de website http://www.gcbo.nl kunt u terecht voor 
informatie over de GCBO (Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs), de (klachten)procedures, de 
samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.

Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon hoort ouders die klachten hebben ten aanzien (betrokkenen bij) de 
school. Tevens biedt de vertrouwenspersoon emotionele en psychische steun, geeft advies en verwijst 
eventueel voor hulp naar een instantie. Iemand die last heeft van ongewenst gedrag bespreekt met de 
vertrouwenspersoon op welke wijze dit kan worden beëindigd en welke stappen hiervoor ondernomen 
kunnen worden. 

Indien de persoon overweegt of besluit een officiële klacht in te dienen kan hij/ zij worden bijgestaan 
door de vertrouwenspersoon: Praktijk Vrijmoet&Maatman (Liesbeth Maatman en Jantien Vrijmoet) via 
telefoon: 06-14211146.

De klachtenregeling seksuele intimidatie

Naast de algemene klachtenregeling hebben de scholen in Wassenaar een specifieke klachtenregeling 
met betrekking tot seksuele intimidatie. 

De regeling, geldend voor alle Wassenaarse basisscholen, is opgesteld ter voorkoming en bestrijding 
van seksuele intimidatie binnen de scholen.

Secretariaat Klachtenregeling seksuele intimidatie Wassenaar, Postbus 26, 2240 AA Wassenaar. 
Telefoon: 070 5118500

Ouderorganisatie
Bij vragen of voor onafhankelijk advies kunt u terecht bij ouderorganisatie Ouders & Onderwijs.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 425,00

Daarvan bekostigen we:

• Andere bijzondere activiteiten zoals o.a. dansdag, techniekdag, Nutsfeest

• Vakleerkrachten

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

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

• Medezeggenschapsraad
• Commissie van Toezicht
• Schoolbestuur

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

Als ouder/verzorger bent u automatisch lid van de ‘Vereniging Nutsschool Wassenaar’. 
Medezeggenschapsraad
Zijn zowel leerkrachten en ouders vertegenwoordigd. De belangrijkste taken zijn het advies uitbrengen 
en instemmen over in de wet vastgelegde aangelegenheden.
Commissie van toezicht

Heeft als belangrijkste taak het gevoerde financiële beleid van de school te controleren en de 
jaarrekening te accorderen. 
Schoolbestuur

Bestaat uit ouders en formeert op hoofdlijnen het beleid. Jaarlijks wordt een Algemene 
Ledenvergadering (ALV) belegd. In de vergadering en het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd 
over het gevoerde beleid.
Wanneer een bestuurslid aftreedt, is het gebruikelijk dat de overige leden een geschikt nieuw 
bestuurslid zoeken. Daarbij wordt mede rekening gehouden met een brede ouder vertegenwoordiging 
uit de verschillende groepen. Elke ouder die zich bestuurlijk wil inzetten kan zijn of haar interesse te 
allen tijde bij het zittende bestuur kenbaar maken. 
In de statuten is vastgelegd dat zowel het bestuur als de leden een voordracht kunnen doen voor een 
bestuurslid of een lid van de Commissie van Toezicht. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse ALV. De 
voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de ALV medegedeeld. Een voordracht door 
tien of meer leden moet acht dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris 
worden ingediend.
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• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

• Zwemles

Er zijn geen overige schoolkosten.

De vrijwillige bijdrage wordt in twee delen in rekening gebracht: in oktober en in mei van elk schooljaar.

Er worden gedurende het schooljaar geen extra kosten meer in rekening gebracht.

De Nutsschool sluit geen kinderen uit van extra activiteiten als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet 
kunnen of willen betalen.

Overblijven

Verplichte kosten zijn het overblijven op school, € 110,- per schooljaar

Alle leerlingen blijven op school tijdens de lunch.

De overblijfkosten worden aan het begin van het schooljaar in zijn geheel in rekening gebracht, samen 
met het eerste deel vrijwillige ouderbijdrage.
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Via Social Schools kunt u uw kind ziek melden of absent melden in verband met bezoek aan een 
(tand)arts.

Dit dient zo snel mogelijk in de ochtend te gebeuren, in ieder geval voor 8.45 uur.

Op deze manier is de leerkracht tijdig op de hoogte.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Alleen voor kinderen van vier jaar is er nog geen leerplicht. We gaan er in principe van uit dat kinderen 
hele dagen naar school komen, maar u kunt daarvan afwijken. Wij kunnen ons best voorstellen dat u in 
het begin uw kind alleen in de ochtenduren naar school wilt laten gaan.In overleg met de  
groepsleerkracht kunt u afspreken op welke tijden uw kind naar school komt. 

Op vijfjarige leeftijd gaat de leerplicht in. Indien u dit wenst, mogen de kinderen nog vijf uur per week 
vrij van school hebben, maar hiervan wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Vanaf zes jaar is uw kind 
volledig leerplichtig. Dit betekent dat extra verlof om bijvoorbeeld met vakantie te gaan niet mogelijk 
is, zelfs niet voor één dag. Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van 
de ouders niet mogelijk is om één keer per jaar twee aansluitende weken tijdens de schoolvakanties 
met vakantie te gaan, kunt u toestemming vragen voor een extra vakantie. Hiervoor zijn speciale 
aanvraagformulieren, die u kunt krijgen van de school. 

Voor speciale gebeurtenissen zoals een verhuizing of het bijwonen van een huwelijk of begrafenis kan 
natuurlijk wel vrij worden gevraagd. 

Vrijstelling wordt gegeven wanneer kinderen begeleiding krijgen in de vorm van logopedie, dyslexie of 
meerbegaafdheid.

Ongeoorloofd verzuim

Komt een kind niet op school en is daar geen toestemming voor gegeven door de schoolleiding of de 
leerplichtambtenaar, dan wordt dit gezien als ongeoorloofd verzuim. De schoolleiding is verplicht dit te 
melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaren voeren jaarlijks controles uit en zijn 
bevoegd proces verbaal op te maken bij overtredingen.

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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De plaatsing van een kind op school

Ons schoolbeleid is gericht op een groepsgrootte van maximaal 30 leerlingen. Nieuwe leerlingen 
kunnen worden voor-aangemeld bij de directie, bij wie u ook een afspraak kunt maken voor informatie 
en een kijkje in de school. Op de website is het voor-aanmeldingsformulier te downloaden. Als het kind 
drie jaar is, ontvangt u een definitieve bevestiging van plaatsing. Broertjes of zusjes van leerlingen 
krijgen voorrang bij plaatsing. Geef uw kind echter wel op tijd op! Wanneer er geen plaats is, kunt u uw 
kind op de wachtlijst laten zetten.

Wendagen

Met ouders van nieuwe kleuters vindt een gesprek plaats met Clementine Kooloos, zij is de coördinator 
organisatie van de Nuts. Ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt -en officieel naar de 
basisschool mag gaan- neemt de groepsleerkracht contact met u op. Uw kind kan dan, in overleg, 
maximaal 3 ochtenden komen ‘wennen’ in de groep vóór haar of zijn 4e verjaardag.  

Tussentijdse aanmeldingen

Voor kinderen ouder dan vier jaar geldt dat ouders contact op kunnen nemen met de directie of er 
plaats is binnen onze school. Wanneer een kind afkomstig is van een andere school, dan neemt de ib’er 
contact op met de desbetreffende school en stelt zich op de hoogte van de beginsituatie van het kind. 
Daarna kan eventueel het aanmeldingsformulier ingevuld worden en de plaatsingsprocedure worden 
gestart. 

4.4 Toelatingsbeleid

4.5 Schoolverzekering

De school heeft een verzekering afgesloten voor de leerlingen in geval deze getroffen worden door een 
ongeval tijdens de schooluren op de terreinen van de school. Deze is ook van kracht tijdens het 
overblijven en evenementen van de school elders, mits onder toezicht van leerkrachten en ouders, door 
de school daartoe aangewezen. Op weg van en naar school is deze verzekering eveneens van kracht, 
mits de kinderen direct de kortste weg naar huis en naar school nemen. 

Ouders die op school helpen zijn meeverzekerd. Met nadruk wordt er echter op gewezen, dat de 
verzekeraar niet verplicht is tot vergoeding van kosten voor zover deze verhaalbaar zijn uit hoofde van 
enige andere verzekering of overeenkomst, dan wel uit dien hoogde verhaalbaar zouden zijn, indien 
deze verzekering niet bestond.

Sponsoring

Bij sponsoring verlangt een sponsor soms een tegenprestatie. Onze school houdt zich daarbij aan het 
‘convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Dat houdt in dat: 

-sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid 

27



van het onderwijs en de school in gevaar mag brengen; 

- de school niet in een afhankelijkheidsrelatie met de sponsor(s) terecht mag komen. 

De directie beoordeelt in overleg met het bestuur en de MR of het aangaan van een sponsorrelatie 
gewenst is. Aanbod en aanvraag van sponsoring lopen altijd via de directeur.

AVG

IPBbeleid

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het IBP-beleid 
(Informatiebeveliging en Privacy) staat beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en 
wat de rechten zijn van ouders, leerlingen en medewerkers. Dit beleid is op te vragen bij de directie. Wij 
maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze 
leerlingen. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast 
registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en 
vorderingen. Indien nodig registreren we bijzondere persoonsgegevens voor de juiste begeleiding van 
een leerling, zoals medische gegevens. De leerlinggegevens slaan we op in ons beveiligde digitale 
(administratie)systeem. Toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de onderwijslocatie 
die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Digitale leermiddelen

Tijdens de lessen maken wij gebruik van (digitale) leermiddelen. Hiervoor wisselen we een beperkte set 
persoonsgegevens uit met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt. Wij 
hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De 
leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven en er zo 
nodig een verwerkersovereenkomst is afgesloten. Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens 
uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Als voor de uitwisseling geen 
wettelijke verplichting bestaat, vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te 
mogen uitwisselen.

Foto- en videomateriaal

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en 
videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media 
door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar 
maken via een e-mail aan de school. De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met 
het maken van foto’s en video’s binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s 
die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële 
doeleinden.Persoonsgegevens gelekt? Meld het direct! Als er persoonsgegevens zijn kwijtgeraakt, 
onbevoegden er toegang toe hebben of als gegevens niet meer toegankelijk zijn, dient dit direct 
gemeld te worden bij de directeur en via privacy@nutswassenaar.nl. Het kan een datalek zijn.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Leerlingvolgsysteem

Onze school hanteert een volledig geautomatiseerd leerlingvolgsysteem: Parnassys.

Parnassys ondersteunt de volledige leerlingzorg met behulp van:

• een leerlingdossier met alle relevante aandachtspunten van de leerling
• registratie van resultaten van de afgenomen signaleringsonderzoeken
• vastleggen van afspraken en evalueren van leerling- en groepsbesprekingen
• handelingsplannen voor zowel een individuele leerling als een groep leerlingen

Gedurende twee momenten in het schooljaar worden de leervorderingen lezen, spellen en rekenen van 
de leerlingen getoetst. Het gaat hierbij om genormeerde toetsen, zodat de school kan zien of de hele 
groep voldoende op niveau is.

Didactische signaleringsonderzoeken

Jaarlijks vinden signaleringsonderzoeken plaats in alle groepen. Het doel is de lees-, spelling- en 
rekenvorderingen te volgen van zowel individuele als groepen kinderen. De intern begeleider begeleidt 
het onderzoek in de school, dat plaatsvindt in de maanden januari en juni.

Doel van de signaleringsonderzoeken: 

• tijdig signaleren van kinderen die achterblijven, zodat ook tijdig hulp geboden kan worden
• signaleren van beter presterende kinderen, zodat meer uitdagende stof kan worden geboden
• tijdig signaleren van mogelijke tekorten in de didactiek, zodat gewenste maatregelen kunnen 

worden genomen
• de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken.

Rapportage

De ouders worden in november uitgenodigd voor een mondeling verslag. Begin februari krijgen de 
kinderen een schriftelijk verslag mee en is er in februari naar aanleiding van de uitslagen van diverse 
toetsen een verslagavond. Groep 8 ontvangt dan ook het VO-advies. In juni krijgen alle kinderen een 
schriftelijk eindverslag mee en zijn daaropvolgend de laatste verslagavonden. 

In juni ontvangen de leerlingen van groep 7 ook het pré advies.

Wanneer kinderen onvoldoende vooruitgaan of tegenvallende leerprestaties hebben, wordt hulp 
geboden. Maar ook kinderen die extra uitdaging nodig hebben krijgen hulp.

5 Ontwikkeling en resultaten
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5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
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toelichting  nodig?

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Vereniging Nutsschool Wassenaar
100,0%

97,9%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Vereniging Nutsschool Wassenaar
89,8%

72,7%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (63,9%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

Voorlichting

Afsluiting van de basisschooltijd en de overgang naar de middelbare school is voor elke leerling en de 
ouders een mijlpaal! Om een goede schoolkeuze te maken organiseert het Voortgezet Onderwijs open 
dagen, waar voorlichting aan ouders, leerlingen en de basisscholen wordt gegeven. 

De directeur, de leerkrachten van groep 7 en 8 én de intern begeleider bepalen gezamenlijk - na 
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-(g)t / havo 6,5%

havo 22,6%

havo / vwo 12,9%

vwo 58,1%

uitgebreid overleg - het schooladvies. De groepsleerkracht bespreekt in februari het schooladvies met 
de ouders op de verslagavond. 

Aanmelding

Met het verkregen schooladvies kunnen de leerlingen worden aangemeld bij de scholen voor 
Voortgezet Onderwijs. Ouders ontvangen van de betreffende school een schriftelijke bevestiging van 
ontvangst van het aanmeldingsformulier. 

Toelating en plaatsing

Toelating tot de brugklas gebeurt op basis van advies van de basisschool en de uitslag van de Cito-
eindtoets, die in april  plaatsvindt. Plaatsing in een specifieke brugklas (vmbo-t, havo of vwo) hangt af 
van de combinatie van advies- en toetsgegevens en de wensen van de ouders.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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

We helpen elkaar.We vertrouwen elkaar.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De leerling neemt een centrale positie in. De omgang tussen leerkracht en leerling en tussen leerlingen 
onderling moet geschieden op basis van wederzijds respect. Wij willen de kinderen veiligheid en  
geborgenheid geven.
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Pedagogisch klimaat

Een kind leert op school. Het klimaat op school wordt uiteraard mede bepaald door het leren. Maar er 
gebeurt meer op school. Er wordt geleefd! Het kind verkeert in leefsituaties, ook op school. De sfeer op 
school bepaalt of het daar fijn is om te leven en te leren, een leefklimaat met een pedagogische lading. 
Er wordt geleefd onder begeleiding van een volwassene, die een doel voor ogen heeft, n.l. met het kind 
op weg naar de volwassenheid.

Doelgericht lesgeven heeft met het leefklimaat te maken. Het pedagogische leefklimaat is een 
bepalende factor voor de manier waarop geleefd wordt. Vindt het kind het fijn om te leren? Heeft het 
kind het gevoel dat het zelf iets kan? Een leerkracht, die doelgericht wil lesgeven, zal zorg aan het 
leefklimaat moeten besteden. Anders kunnen zijn of haar - nog zo goede - bedoelingen wel eens een 
ander effect hebben dan beoogd. De Nutsschool investeert nadrukkelijk in de nascholing en verdere 
ontwikkeling van de leerkrachten teneinde een optimaal pedagogisch klimaat te waarborgen.

Kanjerschool

De Nutsschool is een Kanjerschool. Door het volgen van de Kanjertraining bevorderen we het onderling 
vertrouwen in de groepen. Vertrouwen is immers de basis voor het creëren van rust in de klas, het 
stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining is een samenspel 
tussen school, kinderen en ouders. Gezamenlijk leren wij op een respectvolle manier met elkaar om te 
gaan.

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te 
handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, 
vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. We zoeken naar oplossingen 
waarmee we elkaar en de situatie recht doen en zorgen ervoor dat die oplossingen in de toekomst 
houdbaar zijn.

Vanuit de aanpak Kanjertraining hebben wij schoolbrede afspraken gemaakt hoe wij op school met 
elkaar omgaan. In elke klas wordt vanuit de Kanjertraining gewerkt en binnen de school hangen de 
afspraken. 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

6.2 Opvang

nog in te vullen?

Wegbrengen en ophalen van de kinderen

Groep 1 en 2: De kinderen van groep 1 en 2 worden naar de klas gebracht en hier ook weer opgehaald. 
Wij verzoeken u de leerkracht te informeren als iemand anders dan uzelf of vaste verzorg(st)er uw kind 
komt ophalen

Groep 3 t/m 8: De leerlingen van groep 3 en hoger kunnen tussen 08.30 en 08.45 zelfstandig naar de 
groep lopen.  Na schooltijd komen deze groepen samen met de leerkrachten naar buiten. Ouders 
kunnen hun zoon/dochter op het plein ophalen.

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:45 - 12:15 13:00 - 15:00  - 

Dinsdag  - 08:45 - 12:15 13:00 - 15:00  - 

Woensdag  - 08:45 - 12:15  -  - 

Donderdag  - 08:45 - 12:15 13:00 - 15:00  - 

Vrijdag  - 08:45 - 12:15 13:00 - 15:00  - 

Maandag: inloop vanaf 8.30 uur, school start 8.45 uur
Dinsdag: inloop vanaf 8.30 uur, school start 8.45 uur
Woensdag: inloop vanaf 8.30 uur, school start 8.45 uur
Donderdag: inloop vanaf 8.30 uur, school start 8.45 uur
Vrijdag: inloop vanaf 8.30 uur, school start 8.45 uur
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 22 oktober 2022 30 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 05 maart 2023

Meivakantie 29 april 2023 07 mei 2023

Zomervakantie 08 juli 2023 20 augustus 2023

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Norlandia kinderopvang, Dolfijn 
kinderopvang en BigBen Kids, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Contact over de opvang verloopt tussen de ouders 
en kinderopvang.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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http://www.norlandia.nl/
http://www.dol-fijnkinderopvang.nl/
http://www.dol-fijnkinderopvang.nl/
http://bigbenkids.com/wassenaar/


Studiedagen, alle leerlingen  vrij

Maandag 19 september 2022
Maandag 31  oktober 2022(na herfstvakantie
Woensdag 23 nov 2022
Vrijdag 27 januari 2023
Vrijdag 24 februari 2023 
Woensdag 7 juni 2023 

Vrije middagen: alle leerlingen om 12.15uur vrij

Sinterklaas 5 december
Kerst 23 december
Laatste schooldag 7 juli 

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Leerkrachten dagelijks voor/na school

Overige medewerkers ma,di,wo,do, vr 08.15- 16.30 (wo to 13.30uur)

Een korte lijn met ouders en ketenpartners vinden wij van groot belang. De leerkrachten zijn goed 
bereikbaar via Social Schools. Bij de inloop is er ruimte voor korte mededelingen of het maken van een 
afspraak. Tijdens de onderwijstijden zijn zij niet bereikbaar, wel zijn wij bereikbaar via het algemene 
nummer.  
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