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VOORWOORD
Deze gids is geschreven om u over allerlei zaken te informeren en bedoeld voor de ouders van onze
(toekomstige) leerlingen en andere belangstellenden. In de schoolgids beschrijven wij o.a. onze visie
op het onderwijs, de opzet van ons onderwijs, de zorg voor de leerlingen, wat wij van de kinderen en
de ouders verwachten en allerlei praktische zaken die nuttig zijn om te weten.
Naast de informatie in deze schoolgids houden wij de ouders ook regelmatig op de hoogte over zaken
en activiteiten die op dat moment spelen via onze website www.nutswassenaar.nl, via het besloten
platform Social Schools en per e-mail.
We wensen alle leerlingen, hun ouders en de leerkrachten een goed en succesvol schooljaar toe.

In verband met COVID-19 zijn er enkele aanpassingen binnen en buiten de school om de gezondheid van leerlingen en
medewerkers zoveel mogelijk te bewaken. De maatregelen zullen worden aangepast aan de op dat moment geldende
maatregelen van het RIVM. Ouders, leerlingen en medewerkers worden vervolgens hierover geïnformeerd.
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Een vlucht vogels
Het symbool van de Nutsschool
Waar gaan die vogels naar toe vraagt u zich wellicht af en waar staan ze voor?
In de school hangt in de hal een zwerm vogels van divers pluimage tegen de wand. Deze zwerm werd al in 1963 ter gelegenheid van de verbouwing van het oude gebouw cadeau gedaan aan de school. In het oude gebouw waren de vogels zodanig
opgehangen dat het leek alsof ze de school in en weer uit vlogen. Ze hingen daar in een cirkel, allerlei verschillende vogels
maakten samen een zwerm. Kleine en grote vogels, eenden en reigers: ze symboliseren onze kinderen, die hun eigen identiteit hebben. Toen in 1989 de nieuwbouw stond, was ook daar een plek voor de vogels. Ze werden, met toestemming van de
kunstenaar, uit elkaar gehaald en naast elkaar opgehangen. Tijdens de verbouwing zijn de vogels opgeslagen en sinds 2006
hangen ze weer in volle glorie in de school.
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1 DE SCHOOL
1.1

Visie, uitgangspunten en identiteit

De Nutsschool is een neutrale bijzondere school. Met het
thema “Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede”
werd onze school 68 jaar geleden opgericht. Nog steeds
heeft de school de oude uitgangspunten van toen hoog in
haar vaandel. We kijken met de kinderen naar de samenleving in de breedste zin van het woord.
We streven als school naar een hoog cognitief niveau en
bewaken dit door regelmatige toetsing. Doelstelling is
altijd kinderen in acht opeenvolgende jaren de school met
goede resultaten te laten afronden. 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 sport, 21e eeuwse vaardigheden,
expressie- en creativiteitsonderwijs 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. 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.
Voor de kinderen is het tenslotte 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.

1.2

Klimaat van de school

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.

Het pedagogische 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.

1.3

Regels van de school

In en rond het gebouw
■ ●De bel is een teken dat de lessen beginnen. Vanaf groep
3 gaan de leerlingen op eigen gelegenheid rustig naar
binnen. Kleuters (groep 1-2) moeten naar het lokaal
gebracht worden. Wij verzoeken u echter niet mee de
klas in te komen.
■ ●De deuren in de school hebben verschillende kleuren.
Deuren van lokalen zijn rood, toiletten blauw en de gele
deuren zijn pas toegankelijk nadat leerlingen geklopt
hebben.
■ ●We lopen rustig in de school.
■ ●Jassen worden opgehangen aan de daarvoor bestemde
haakjes. Tassen worden in de daarvoor bestemde kasten
gezet.
■ We houden de toiletten netjes en wassen onze handen
na ieder toiletbezoek.
■ ●Het pesten van mede-scholieren wordt niet getolereerd.
■ ●Seksistisch, racistisch en grof taalgebruik wordt eveneens niet getolereerd.
■ ●We kijken elkaar aan als we tegen elkaar spreken.
■ ●Als we iemand willen aanspreken, wachten we op onze
beurt.
■ ●Bij het binnenkomen en weggaan groeten we elkaar.
■ ●Het klimrek is gemaakt voor de groepen 1 t/m 4. De ouderen mogen er best rustig op zitten, maar het niet als
speelplek gebruiken. Op het schoolplein is ‘het huisje’
alleen bestemd voor de leerlingen van groep 8. Voor
de twee voetbalvelden wordt er elk jaar een rooster
gemaakt. Het treintje is bestemd voor de kinderen van
de onderbouw. De kinderen vanaf groep 3 mogen echter
wel op het treindak zitten.
■ ●Voor ieders veiligheid zijn lederen voetballen niet
toegestaan.
■ ●Uit veiligheidsoverwegingen mogen rollerskates/
-blades en skateboards niet worden gebruikt.
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Vervoer van leerlingen
Regelmatig zijn er buitenschoolse activiteiten, waarbij de
ouders het vervoer verzorgen. Voor de veiligheid van de
kinderen hanteren we de wettelijke regels. Belangrijk is dat
ieder kind een autogordel om heeft.

Fietsen
Op het schoolplein mag gefietst worden op het rode fietspad naar de fietsenstalling. De fietsen horen in de daarvoor
bestemde rekken te worden gestald. De school kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen aan of
verlies van een fiets.
Wilt u uw kinderen vertellen hun fiets op slot te zetten.

Tussendoortje
Rond 10 uur is er een korte pauze, waarin de kinderen
wat eten en drinken. Wilt u uw kind deze tussendoortjes
meegeven? Denk aan iets te drinken en een gezonde snack
of boterham.
Gym
Alle groepen krijgen een gymtas van school, waar ze hun
gymschoenen, broekje, shirtje en sokken in bewaren. Voor
uw (jonge) kind én de leerkrachten is het fijn als het zichzelf gemakkelijk aan en uit kan kleden op de gymdag. Veel
knopen en maillots zijn dan wat minder handig.

Honden

Zwemmen
Vanaf groep 5 hebben de kinderen zwemles, waarvoor
ze op de woensdag zwemkleding en een handdoek mee
moeten nemen.

Ook al zijn ze nog zo lief; honden mogen niet op school
en het schoolterrein komen! Als u uw hond toch wilt
meenemen, wilt u hem/haar dan vastbinden op minimaal
5 meter van de ingang (aan het hek). Uw hond is ongetwijfeld erg vriendelijk voor kinderen, toch zijn veel leerlingen
bang en durven het hek niet in als er een hond dicht bij de
ingang of op het schoolterrein is.

Etui en schooltas
Wij verzoeken u uw kind vanaf groep 3 een etui met
kleurpotloden en/of stiften, een gum, een puntenslijper,
een schaar en een lijmstift mee te geven. Als de kinderen
huiswerk mee gaan krijgen naar huis is een goede schooltas noodzakelijk, zodat de schoolboeken netjes blijven.

Tip: Een codeslot voorkomt verlies van fietssleutels!

Verjaardagen
Wie jarig is trakteert! Die traditie geldt op elke school en
een gezonde traktatie is uiteraard het beste. De kinderen
denken daar natuurlijk heel anders over. Daarom verzoeken wij u de traktatie beperkt te houden. Het moet een
aardigheidje zijn, geen hele maaltijd. Wij willen u verzoeken een echt gezonde traktatie aan uw kind mee te geven.
Hieronder geven wij alvast een paar handige tips en links.
Handige links:
■ www.gezondtrakteren.nl
■ www.voedingscentrum.nl
■ www.party-kids.nl (onder ‘gezonde traktaties’)
De jarige mag twee klasgenootjes uitkiezen met wie hij/zij
de ‘groepen rond’ gaat.

Gevonden voorwerpen
In de entree van de school staat, onder de trap, een houten
kist met gevonden voorwerpen. Veel van deze spullen
worden nooit opgehaald. Deze kist wordt voor iedere
zomervakantie geleegd. Niet opgehaalde spullen gaan
dan naar een goed doel. Zorgt u er alstublieft voor dat u
regelmatig controleert of een van uw eigendommen in de
kist is beland.
Tip: Zet de naam van uw kind in alle schoolspullen
en (gym)kleding.

Wat moet mijn kind meenemen
Als uw kleuter voor het eerst naar school gaat, krijgt u
een apart informatieboekje met daarin allerlei nuttige
informatie en praktische tips, ook over wat uw kind op
school nodig heeft.
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Speelgoed
Op vrijdagmiddag is het speelgoedmiddag voor de kleuters
in de groepen 1/2. Zij mogen dan eigen speelgoed meenemen om zelf en met hun klasgenootjes mee te spelen.
Houdt u er rekening mee dat kleine en losse onderdelen
gemakkelijk tussen ander speelgoed kunnen (kwijt)raken.
Leerkrachten zullen u vragen geen speelgoed met harde
geluiden en vechtspeelgoed als pistolen en geweren mee
te geven.

Zelfstandig werken
De Nutsschool hecht er veel waarde aan kinderen een grote
mate van zelfstandigheid eigen te maken. Dit begint al
direct als zij op school komen. In de kleutergroepen
kunnen de kinderen zelf uitkiezen waar zij mee spelen.
Op onze school vinden we het belangrijk leerlingen regelmatig werk op te geven dat geheel of gedeeltelijk buiten
de reguliere schooluren wordt gemaakt/geleerd en waar de
leerling zelf verantwoording voor draagt. Deze zelfstandigheid is een van de leerelementen van huiswerk. De omvang
en de frequentie van het huiswerk hebben een progressief
karakter en begint in groep 4 met bijvoorbeeld een enkele
tafel of spreekbeurt, die thuis worden voorbereid. 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. In verband
met het verkeersexamen heeft groep 7 ook huiswerk voor
verkeer. In groep 8 hebben de kinderen vrijwel iedere
dag huiswerk. Zoals eerder genoemd, werkt onze school
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.

1.4

Situering van de school

De Nutsschool ligt in het centrum van Wassenaar, op de
hoek van de Zijllaan en de Van Zuylen van Nijeveltstraat.
De geschiedenis van de Nutsschool gaat terug naar 1951,
toen de school werd opgericht. Na een aantal jaren in verschillende woonhuizen in heel Wassenaar gebivakkeerd te
hebben, kwam de school op de huidige locatie terecht. Na
een renovatie in 1963 volgde de nieuwbouw in 1989. Van
augustus tot december 2005 heeft de school, na jarenlange
voorbereiding, een grote verbouwing ondergaan. Behalve
twee extra lokalen bovenop de bestaande bouw, zijn er
binnen ook diverse aanpassingen gedaan en onderhoudswerkzaamheden verricht.

In augustus 2016 is op de tweede verdieping nog een extra
lokaal gerealiseerd, deze wordt gebruikt voor digitale technieklessen en als extra spreekkamer.

1.5

Het gebouw
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1.6

Sponsorbeleid

De Nutsschool voert een terughoudend sponsorbeleid.
Wij onderschrijven de uitgangspunten, die zijn vastgelegd
in het ‘Convenant scholen voor primair en voortgezet
onderwijs en sponsoring’. Dit betekent dat de objectiviteit,
geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid
van het onderwijs steeds voorop staan.

Tussentijdse aanmeldingen
Wanneer een kind afkomstig is van een andere school,
dan neemt de directie contact op met de desbetreffende
school en ontvangt het onderwijskundig rapport van die
school. Met behulp van dit rapport stelt de school zich
op de hoogte van de beginsituatie van het kind. De intern
begeleider wordt hierbij betrokken. Daarna kan plaatsing
volgen. De school neemt de leerling gegevens op in het
leerlingvolgsysteem. Met name wanneer er sprake is van
een zorgleerling wordt de intern begeleider ingeschakeld.
Zij vraagt de andere school informatie m.b.t. functioneren
van het kind. Als het kind wordt geplaatst, dan wordt er
een handelingsplan opgesteld.

2.2

Het volgen van de ontwikkeling van
de kinderen in de school

Didactische signaleringsonderzoeken
Jaarlijks vinden signaleringsonderzoeken plaats in alle
groepen.
Ze hebben tot doel de lees-, spelling- en rekenvorderingen
te volgen van zowel individuele - als groepen kinderen.
DeGr intern begeleider begeleidt het onderzoek in de
school, dat plaatsvindt in de maanden januari en juni.
Doel van deze signaleringsonderzoeken is:

2

DE LEERLINGEN

2.1

De opvang van nieuwe leerlingen
in de school

■ Het tijdig signaleren van kinderen die achterblijven,
zodat ook tijdig hulp geboden kan worden;
■ Het signaleren van beter presterende kinderen, zodat
meer uitdagende stof kan worden geboden;
■ Het tijdig signaleren van mogelijke tekorten in de
didactiek, zodat gewenste maatregelen kunnen worden
genomen;
■ De kwaliteit van ons onderwijs te bewaken.
Alle leerlingen van groep 8 nemen deel aan de CITO-eindtoets.

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
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. De maanden december en juni
zijn niet geschikt om kinderen mee te laten ‘draaien’.
Natuurlijk bent u dan van harte welkom om met uw kind
een keertje te komen kijken op school.
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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
kindbesprekingen;
■ handelingsplannen voor zowel een individuele leerling
als een groep leerlingen.

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.
Uiteraard kunt u altijd zelf contact opnemen met de leerkracht om over (de vorderingen van) uw kind te praten.

2.3

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.

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.

de betreffende leerlingen worden schriftelijk op de hoogte
gesteld 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 wordt meestal nader onderzoek of
speciale leerhulp aangeboden door de Schooladviesdienst.
Advisering en hulpverlening zijn doorgaans gebaseerd op
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. Over onderzoek en speciale
leerhulp op school zijn ouderfolders aanwezig over zorg
via de Schooladviesdienst. 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.
Criteria acceptatie dyslexieverklaringen in het basisonderwijs
1. In het basisonderwijs worden vanaf augustus 2012
alleen verklaringen geaccepteerd die zijn afgegeven op
basis van vergoede zorg.
1. In het basisonderwijs worden vanaf augustus 2012
alleen verklaringen geaccepteerd die zijn afgegeven op
basis van het protocol masterplan dyslexie 2006.

Groepsbesprekingen
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 school orthotheek bevat specifieke hulpmiddelen:
didactische toetsen, hulpprogramma’s voor lezen, spelling, rekenen, taal en achtergrondinformatie. Ouders van

Criteria acceptatie dyslexieverklaringen in het voortgezet onderwijs
1. In het voortgezet onderwijs worden vanaf augustus
2012 alleen verklaringen geaccepteerd die al op de
basisschool zijn verkregen en geaccepteerd.
2. In het voortgezet onderwijs geldt vanaf augustus 2012
voor dyslexieverklaringen die pas in het voortgezet
onderwijs worden verkregen het volgende: deze dyslexieverklaringen worden alleen geaccepteerd indien ze
zijn verstrekt door een GZ psycholoog en/of orthopedagoog, die op basis van het protocol masterplan 2006
dyslexie werkt. Het is hierbij zeer wenselijk dat de
anamnese een rol heeft gespeeld, inhoudende dat de
schoolresultaten een langere periode zijn meegewogen.
In zijn algemeenheid geldt voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs dat alleen
verklaringen die zijn verkregen met medeweten
van en in samenwerking met de school, worden
geaccepteerd.
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Eventuele kosten
Indien overlegde dyslexieverklaringen niet voldoen aan
bovenstaande gestelde criteria zijn wij als school genoodzaakt de desbetreffende dyslexieverklaring niet te accepteren. Alle reeds gemaakte kosten, dan wel toekomstige
kosten voortvloeiend uit het verkrijgen van een nieuwe
dyslexieverklaring komen voor rekening van de ouders.

GGD
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. Op de website van de school kunt u meer lezen
over de GGD onderzoeken.

Zorgmogelijkheden buiten de school
Ouders die vragen hebben over het gedrag, de ontwikkeling en de opvoeding van hun kind(eren), kunnen terecht
bij het spreekuur Opvoedingsondersteuning. Wekelijks
houdt een opvoedingsdeskundige spreekuur bij de schooladviesdienst.
Op afspraak kunnen ouders terecht met hun vragen. Meestal zijn een paar gesprekken voldoende. Soms blijkt dat
behoefte bestaat aan andere hulp. Ook bij het zoeken daar-
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van kan de opvoedingsdeskundige behulpzaam zijn. Om
een afspraak te maken kunnen ouders telefonisch contact
opnemen met de Schooladviesdienst. Op school zijn informatiefolders aanwezig. Soms komt het voor dat de gewone
basisschool onvoldoende mogelijkheden heeft om een
leerling individueel te begeleiden. De speciale school voor
basisonderwijs is dan mogelijk een beter alternatief. Daar
ontvangen leerlingen in kleine groepen geïndividualiseerd
onderwijs. Een indicatie voor speciaal basisonderwijs komt
uitsluitend tot stand na raadpleging van deskundigen en
steeds in nauw overleg met de ouder(s).

2.4

Naar het Voortgezet Onderwijs

Voorlichting
Afsluiting van de basisschooltijd en de overgang naar
de middelbare school is voor elke leerling en zijn/haar
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
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

De schoolgroepen

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.

Onze school bestaat uit een:
■ onderbouw, groep 1 en 2
■ middenbouw 3 t/m 5
■ bovenbouw, groep 6 t/m 8.

3

DE ORGANISATIE VAN HET
ONDERWIJS

3.1

De organisatie van de school

Het schoolteam en schoolbestuur, de commissie
van toezicht en de medezeggenschapsraad
Het schoolteam bestaat uit een directeur, plaatsvervangend
directeur, groepsleerkrachten en vakleerkrachten (voor
Engels, gymnastiek, computerles, digitale techniekles,
handvaardigheid, tekenen, muziek en drama/dans), intern
begeleider, remedial teacher, lerarenondersteuner, administratief medewerker en een conciërge De Nutsschool is
een vereniging. Als ouder/verzorger bent u automatisch
lid van de ‘Vereniging Nutsschool Wassenaar’. Naast het
schoolbestuur heeft de school een commissie van toezicht.
Het schoolbestuur bestaat uit ouders van leerlingen en
formeert op hoofdlijnen het beleid.
In ieder geval wordt eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering belegd. In de vergadering en het jaarverslag
wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid.
De commissie van toezicht bestaat eveneens uit ouders
van leerlingen. De commissie heeft als belangrijkste taak
het gevoerde financiële beleid van de school te controleren
en de jaarrekening te accorderen.
Tot slot is er een medezeggenschapsraad, waarin zowel
leerkrachten en ouders zijn vertegenwoordigd. De belangrijkste taken van de MR zijn het advies uitbrengen en
instemmen over in de wet vastgelegde aangelegenheden.
Wanneer een bestuurslid aftreedt, is het gebruikelijk dat
de overige leden een geschikt en passend nieuw bestuurslid zoeken. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met een brede vertegenwoordiging van ouders van
kinderen uit de verschillende groepen. Elke ouder die zich
bestuurlijk zou willen inzetten voor de school kan zijn
of haar interesse te allen tijde bij het zittende bestuur
kenbaar maken. In de statuten van de Vereniging Nutsschool 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
algemene leden vergadering die jaarlijks wordt gehouden.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping
voor de algemene vergadering medegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet acht dagen voor de
algemene ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris
worden ingediend.”

De kinderen van de groepen 1 en 2 zitten bij elkaar in een
gecombineerde groep. Er zijn drie groepen 1/2. 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, te weten: Engels, muziek, drama/
dans, computerles, tekenen, handvaardigheid en digitale
technieklessen in het ontdeklab. Op deze manier zijn er
verschillende momenten in de week dat de leerkracht
maximaal 15 leerlingen in de groep heeft.

Overgang van groep 2 naar groep 3
Het beleid van de school is als volgt:
1. Kinderen die voor 1 september 6 jaar worden gaan,
normaal gesproken, door naar groep 3;
2. Bij kinderen die in de maand september 6 jaar worden,
handelt de school naar eigen inzicht. De beslissing over
de overgang naar groep 3 wordt genomen in overleg
met de betrokken ouders;
3. Kinderen die op of na 1 oktober 6 jaar worden gaan 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).

De uiteindelijke beslissing ligt bij de school. Dit beleid
hebben wij vastgesteld om de volgende redenen:
•
zorg voor het jonge kind.
De ervaring leert dat bij jonge kinderen (geboren in
juli, augustus en september) eerder stagnaties optreden in het leerproces. Het gevolg is een ontwikkeling
die niet continu verloopt.
•
een te grote korting op de 8 jaar basisonderwijs, waar
de wet op het basisonderwijs van uit gaat;
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bepaald thema centraal gesteld. Er komen gastsprekers en
men gaat bij elkaar op bezoek. Er zijn onder meer netwerken computercoördinatoren, coördinatoren Kunstzinnige
Vorming en coördinatoren Wereldverkenning.

Computeronderwijs en het ICT-project
Onze 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 zijn. Het veilig en
verantwoord gebruik van internet en sociale media is een
belangrijk leerdoel bij het ICT onderwijs.

Videocoaching

3.2

Het onderwijsprogramma

De vakken
De vakken lezen, schrijven, taal en rekenen vormen de
kern van het onderwijs. Het zijn de basisvaardigheden van
onze school. Daarnaast worden wereldoriënterende vakken
gegeven zoals biologie, aardrijkskunde en geschiedenis.
Er zijn vakken op het gebied van kunstzinnige vorming;
handvaardigheid, muziek, drama/dans en tekenen.
Tot slot is er Engels, bewegingsonderwijs en lichamelijke
opvoeding, krijgen de leerlingen computeronderwijs en
maken zij op diverse manieren kennis met digitale techniek in het ontdeklab.

Dag- en weektaken
Vanaf groep 4 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 groep 4 en 5 bestaan de weektaken voornamelijk uit de 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 gaan 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.

3.3

Activiteiten ter verbetering van het
onderwijs in de school

Het grootste deel van de planning van de scholing voor
leerkrachten wordt in samenwerking met de School Adviesdienst Wassenaar (SAD) gedaan. Deze samenwerking
is redelijk uniek omdat we de scholing niet alleen met de
SAD Wassenaar afstemmen, maar met alle Wassenaarse
basisscholen.
De scholing van leraren speelt zich voor een groot gedeelte af in intervisiegroepen van bijvoorbeeld leraren
groep 8 met brugklasmentoren VO. Jaarlijks wordt een
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Leraren werken steeds aan de verbetering en vernieuwing
van hun onderwijs. Daarbij worden soms video-opnames
gemaakt, zodat in samenwerking met een onderwijsadviseur van de Schooladviesdienst op systematische wijze
gekeken kan worden naar de interactie, didactiek en het
klassenmanagement in de groep. De beelden zullen alleen
door de leraar en de adviseur van de Schooladviesdienst
worden bekeken en worden na beëindiging van de begeleiding gewist. We gaan er van uit dat u geen bezwaar heeft
dat er eventueel in de klas van uw kind wordt gefilmd. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken
bij de directie.
Soms kan het gaan om de interactie tussen de leraar en een
individuele leerling. In die situatie wordt in een gesprek
met de desbetreffende ouders om toestemming gevraagd
en wordt de werkwijze besproken.

Geplande activiteiten voor het schooljaar
2020/2021
Samen met de SAD Wassenaar zijn voor het schooljaar een
aantal punten opgesteld waaraan wij extra aandacht zullen
besteden. Dit zijn punten op het gebied van schoolmanagement, schoolontwikkeling, coördinatiefuncties en het
lesgeven.

3.4

Speciale voorzieningen in het
schoolgebouw

Onze school beschikt over 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 een ontdeklab.
De directie, administratie, ib’er en het schoolteam hebben eigen ruimtes. De centrale hal in de school is tevens
gemeenschapsruimte en wordt gebruikt voor gezamenlijke
activiteiten en feesten zoals het Sinterklaasfeest, afsluiting
kinderboekenweek en de eindmusical.

3.5

Speciale voorzieningen buiten het
schoolgebouw

Zwemmen
De leerlingen van groep 5 t/m 8 zwemmen een keer in
de twee weken één uur. De lessen worden op woensdagochtend gegeven. 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. Kinderen die niet mee
kunnen doen met zwemmen gaan wel mee naar het zwembad, waar zij in een speciale ruimte kunnen zitten.

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,
waar alle ouders naar mogen komen kijken.

Schaken
Vanaf groep 4 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 de jongens en
meisjes van groep 8 en vele schaaktoernooien.

Gymnastiek
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen gymnastiek in de
sporthal de Schulpwei. De lessen worden gegeven op dinsdag en donderdag. De kinderen dragen aparte gymkleding,
sokken en gymschoenen met witte zolen. De kinderen gaan
per bus vanuit de school naar de Schulpwei. 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.

3.6

Activiteiten rondom de school

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

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, zoals sterrenkers,
wortels en bloemen, mee naar huis.

Vlieland
Uit alle verhalen en brieven van oud-leerlingen staat Vlieland
hoog op de lijst van ‘leukste herinneringen aan je Nutsschooltijd’. Komend schooljaar gaat groep 8 voor de 47e keer naar
‘De Vliehorst’ om vier dagen lang hun tijd op de basisschool af
te sluiten.

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 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.

Musical
Groep 8 heeft het aan het eind van het jaar druk met het
oefenen en opvoeren van de eindmusical. 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.

Madurodam
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’ en het ‘Maritiemmuseum’ in Rotterdam, ‘Nemo’ in Amsterdam en het ‘Van
Kinderenmuseum’ in Den Haag.

Na ruim twee jaar ‘kleuteren’ sluiten de jongste leerlingen hun
kleuterperiode af aan het eind van groep 2. Deze belangrijke
mijlpaal wordt gevierd met een bezoek aan Madurodam. Eerst
lekker samen frietjes eten op school en dan ’s avonds naar de
kleinste stad van Nederland!

NUTSSCHOOL SCHOOLGIDS 2020-2021

13

Eindfeest
Jaarlijks sluiten we het schooljaar af op het schoolplein met
een groot feest voor alle ouders, kinderen en medewerkers
van de school. Het eindfeest wordt georganiseerd door het
schoolteam.

www.nutswassenaar.nl
De website van de school speelt een belangrijke rol in de communicatie naar u als ouder. Op de website vindt u algemene
informatie over de school als schooltijden, vakanties en jaarkalender. Via het besloten platform Social Schools ziet u foto’s
en verhalen over de activiteiten in de klas van uw kind. De
site wordt beheerd door de ict-coördinator. Uitgangspunt voor
onze website is dat het een informatiebron voor alle ouders,
dus ook voor ouders die een school zoeken, moet kunnen
zijn.
Tevens vindt u op de website informatie over het veiligheidsplan.

3.7

Overblijfmogelijkheden en buitenschoolse opvang

Alle basisscholen zijn verantwoordelijk voor de aansluiting
van de school op de buitenschoolse opvang.
Meer informatie over de buitenschoolse opvang in Wassenaar
vindt u op onze website: https://www.nutswassenaar.nl/
ouders-info/voor-en-naschoolse-opvang/
Tussenschoolse opvang is mogelijk op school, waar alle kinderen kunnen overblijven. Deze opvang wordt verzorgd door de
leerkrachten.

3.8

Wijze van vervanging bij ziekte,
studieverlof en scholing

Bij ziekte lukt het ons bijna altijd om voor een invalleerkracht te zorgen. Lukt dit niet, dan worden de kinderen
van de desbetreffende groep over de overige groepen
verdeeld.

3.9

Samenwerking met andere scholen
of instanties

Er is een goed contact tussen de scholen. Op veel gebieden
werken wij samen. Wij vinden het van groot belang om de
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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.);
■ 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.

Samenwerking met Schooladviesdienst
Wassenaar
We werken evenals alle Wassenaarse basisscholen 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 onze school. Zie hiervoor
ook paragraaf 2.3. Iedere week is er een remedial teacher
van de SAD, een dagdeel, op onze school werkzaam. Zij
geeft speciale leerhulp aan kinderen met leerproblemen.
Op uw en ons verzoek kan de SAD ook kinderen testen,
zowel psychologisch als didactisch. Dit gebeurt altijd in
overleg met alle betrokkenen. Verder hebben alle kinderen
uit de groepen 2 tot en met 7 te maken met de SAD. Onze
school doet namelijk mee aan de signaleringsonderzoeken voor (voorbereidend) lezen, taal/spelling en rekenen.
Dat wil zeggen dat wij o.a. in de maanden januari en juni
verschillende toetsen afnemen. De resultaten hiervan gaan
ook naar de SAD en samen bekijken wij de vorderingen van
de leerlingen. Als het nodig is, worden speciale maatregelen voor individuele leerlingen of de groep getroffen. 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;
■ specifieke begeleiding van kinderen met de intern begeleider;
■ computers in school met de coördinator computeractiviteiten;
■ participatie in de netwerken, computer/internet, wereldverkenning en kunstzinnige vorming (samen met de
andere scholen).
U kunt het jaarverslag van de Schooladviesdienst (SAD) op
onze school inzien.

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
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dat is vastgelegd in de wet passend onderwijs die op 1 augustus 2014
van kracht werd. 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. Ook als
ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld,
moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval
krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat
betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden.

Het expertteam
De experts van de Ambulante Educatieve Dienst (AED)
die voorheen kinderen met een rugzak begeleidden én de
expertise van SBO De Vlieger, zijn verbonden aan scholen
in een wijk of dorp. Kenmerken zijn: snelle en deskundige ondersteuning in de school; korte lijnen; onderlinge
solidariteit; weinig bureaucratie. Het expertteam wordt
gefinancierd uit de middelen van het samenwerkingsverband PPO.
Tijdig signaleren, raadpleeg ook het de jeugdgezondheidszorg of leerplicht
Belangrijk is dat net als de afgelopen jaren, tijdig de
school-verpleegkundige of de jeugdarts wordt ingeschakeld bij ‘een niet pluisgevoel’ of voor advies. Hetzelfde
geldt voor leerplicht. Deze ondersteuning blijft beschikbaar voor scholen. Opvoed- en opgroeiprogramma’s van de
Centra voor Jeugd en Gezin bieden goede mogelijkheden
voor ondersteuning aan ouders en kinderen. In ieder dorp
en op vier plaatsen in Leiden zijn CJG’s met veel informatie en mogelijkheden. Kijk op de website van het CJG in de
gemeente.

Het samenwerkingsverbanden PPO regio Leiden
De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over onder andere de begeleiding en
ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden
en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het
speciaal onderwijs. Ook hebben we afspraken gemaakt met
de gemeenten in de regio Leiden over de inzet en afstemming met jeugdzorg.
Financiering extra ondersteuning
De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra
ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband gemaakt zijn met de
scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan het geld zo
veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de
reguliere school en in de klas. Uit deze middelen betaalt
het samenwerkingsverband ook het speciaal (basis) onderwijs (S(B)O) voor het aantal leerlingen dat vanuit samenwerkingsverband daar is ingeschreven.
Expertise en geld naar de scholen
Alle reguliere basisscholen ontvangen een bedrag per
leerling per jaar. De scholen behouden ook het geld dat
verbonden was aan de rugzakken.
De adviseurs en onderwijsspecialisten van het samenwerkingsverband PPO zijn beschikbaar voor vraagverheldering
en ondersteuning bij de zoektocht met ouders naar de best
passende ondersteuning voor hun kind. Zij sluiten aan bij
het ondersteuningsteam op school als er met ouders wordt
gekeken naar wat hun kind nodig heeft.

Complexe vragen
Bij complexe vragen of als een kind ‘tussen wal en schip’
dreigt te vallen kunnen ouders of de school contact op
nemen met PPO regio Leiden. Daar werken deskundigen
die de wegen kennen en zoeken naar de beste oplossing.
De deskundigen van PPO komen naar het ondersteuningsteam op school toe waar met ouders en de school naar
oplossingen wordt gezocht. We gaan daarbij uit van: ‘Doen
wat nodig is en ondersteuning op maat’.
Overgang naar Gespecialiseerd onderwijs
Als de basisschool, ondanks de ingezette ondersteuning,
geen passend onderwijs meer kan bieden wordt in overleg
met ouders en het samenwerkingsverband gezocht naar
andere mogelijkheden. Hierbij wordt ook afgewogen of een
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andere basisschool wel die ondersteuning kan bieden.
Het besluit om toelating tot het speciaal (basis) onderwijs
te vragen is een verantwoordelijkheid van het ondersteuningsteam van de basisschool. De reguliere basisschool,
mét de ouders en de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband gaan daar over. De onderwijsspecialist is
altijd, wettelijk verplicht, betrokken bij de aanvraag van de
toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Een deskundige van het
speciaal onderwijs wordt betrokken om te komen tot een
passend arrangement binnen de ontvangende S(B)O-school.
De TLV-commissie van PPO kijkt of de juiste stappen gezet
zijn en toetst of de procedure goed door lopen is.
Gespecialiseerd onderwijs
In onze regio is een rijke schakering aan speciaal onderwijs aanwezig. In ons samenwerkingsverband houden we
de expertise van deze scholen graag op niveau voor die
kinderen die binnen de basisschool geen passend onderwijs kunnen krijgen. Het samenwerkingsverband wil
groeien van gescheiden vormen van speciaal onderwijs
naar samenwerkende scholen voor gespecialiseerd onderwijs. De eerste stappen zijn daartoe gezet.
Welke speciale (basis) scholen maken deel uit van PPO?
SBO De Vlieger is een school voor kinderen die specialistische onderwijszorg nodig hebben in kleinere groepen
en met extra aandacht voor specifieke talentontwikkeling.
Groeien in kracht!
De Houtmarkt is het Jonge Kind Centrum, gericht op observatie en onderwijs aan jonge kinderen met vaak een nog
onduidelijke ondersteuningsvraag in een veilige gestructureerde omgeving.
De Korte Vlietschool is een school voor kinderen met een
verstandelijke beperking. Sommige kinderen krijgen hierbij extra verzorging.
De Thermiek is de mytylschool in onze regio voor kinderen met een lichamelijke en soms ook verstandelijke
beperking. Ook een aantal langdurig zieke kinderen krijgt
hier onderwijs. De Thermiek werkt intensief samen met
het Rijnlands Revalidatiecentrum .
De Leo Kannerschool is de school waar vooral kinderen
met autisme onderwijs krijgen in een overzichtelijke,
kleinschalige en veilige omgeving .
PI-school De Brug is een school voor kinderen met een
grote behoefte aan structuur, duidelijkheid en een veilige
omgeving. Hier wordt het onderwijs waar nodig gecombineerd met een hulpaanbod in samenwerking met het
Pedologisch Instituut en andere instellingen.
Orion Onderwijs Zorg Combinatie
Deze voorziening staat voor een combinatie van onderwijs
en jeugdzorg aan kinderen van 3 tot 12 jaar in de regio. De
kinderen van OZC Orion hebben (ernstige) ontwikkelingsproblemen of gedragsproblemen, waardoor zij binnen het
reguliere of speciaal onderwijs niet aan leren toekomen.
In de kleine groepen werken pedagogisch medewerkers
integraal samen met leerkrachten aan de ontwikkeling van
de kinderen. Bij ieder kind en het gezin wordt individueel
bekeken wat de beste combinatie tussen jeugdzorg en
onderwijs is.
ESB Curium-LUMC Op deze lesplek wordt onderwijs ge-
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geven aan kinderen van 6-18 jaar die in dagklinische of
klinische behandeling zijn in Curium-LUMC.

JGZ
Een gezonde basis voor elk kind
JGZ verzorgt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van
0 tot 18 jaar. Ons werk 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 zien we ieder kind een paar keer. Op
het voortgezet onderwijs richten we ons rechtstreeks tot
de jongeren. Wij 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. Hoe gaat het op
school, met vrienden, thuis en met de gezondheid? Zijn
er problemen, dan bekijken we samen wat nodig is om tot
een oplossing te komen.
Jongerencontactmoment
Jongeren van 15 en 16 jaar worden door middel van een
persoonlijke vragenlijst aangespoord om na te denken
over hun gezondheid en leefstijl. Daarna volgt (naar keuze)
een gesprek met de jeugdverpleegkundige.
Persoonlijke begeleiding
Iedere leerling kan op school een afspraak maken met de
jeugdverpleegkundige om te praten over onderwerpen
waarover hij of zij zich zorgen maakt. Dat kan gaan over
school, thuis, vrienden, gezondheid of leefstijl. Ook met
vragen over bijvoorbeeld het eigen lichaam, puberteit en
alcohol of drugs kunnen zij bij ons terecht.
Wetten en regels
In Nederland hebben alle kinderen tot 18 jaar recht op
jeugdgezondheidszorg. Wij voeren een wettelijke taak uit,
waarbij het belang van ieder kind voorop staat. Ouders
krijgen altijd vooraf informatie over een onderzoek. Meer
informatie over onze wettelijke taak en werkwijze kunt u
lezen op onze website: www.jgzzhw.nl/onze werkwijze.

Steuntje in de rug voor ouders
De meeste pubers komen de puberteit, een tijd van verandering en onzekerheid, goed door. Bent u opzoek naar
opvoedinformatie? Kijk dan op onze website. Maakt u zich
zorgen over uw zoon of dochter? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via telefoonnummer 088 – 054
99 99 of info@jgzzhw.nl. Op diverse manieren kan hulp
worden ingezet.
Contact
Contactbureau:
E-mail: 		
Website:

4

DE RESULTATEN VAN HET
ONDERWIJS

4.1

De resultaten van de individuele
leerlingen

Wij houden de resultaten van alle leerlingen bij met ons
geautomatiseerde leerlingvolgsysteem Parnassys.

4.2
088 - 054 99 99
info@jgzzhw.nl
www.jgzzhw.nl

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.
Wat kan het Schoolmaatschappelijk werk voor u doen?
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.
Tijdens een eerste gesprek met het SMW, het intakegesprek,
bekijkt de schoolmaatschappelijk werker samen met u
welke stappen het beste genomen kunnen worden. Soms
volgen daarna meer gesprekken, met u en/of uw kind. Uiteraard praat de schoolmaatschappelijk werker nooit alleen
met uw kind zonder dat u daar toestemming voor heeft
gegeven. De gesprekken vinden in principe op school of
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) plaats. Bij sommige
problemen kan een andere instelling, organisatie of persoon
u beter helpen. In overleg met u wordt dan gekeken waar
u het beste naar verwezen kunt worden en daar kan de
schoolmaatschappelijk werker u ondersteuning bij bieden.
Daarnaast werkt de schoolmaatschappelijk werker nauw
samen met de leerkrachten en intern begeleider, zodat ook
zij uw kind kunnen helpen of rekening kunnen houden met
bepaalde omstandigheden.
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 heeft;
■ Uw kind problemen heeft in zijn vrije tijd;
■ Uw kind niet lekker in z’n vel zit en niet goed weet hoe
dat komt;
■ U wilt dat er iemand met u meedenkt over de opvoeding;
■ U 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.

De resultaten van de jaargroepen

Gedurende twee momenten in het schooljaar worden de
leervorderingen van de leerlingen getoetst. Het gaat hierbij
om de vorderingen in lezen, spellen en rekenen. De resultaten van dit onderzoek worden ingevoerd in ons geautomatiseerd leerlingvolgsysteem. En van de groepen worden
de resultaten tot uitdrukking gebracht in een groepsprofiel. Het gaat hierbij om genormeerde toetsen, zodat de
school kan zien of de hele groep voldoende op niveau is.

4.3

Leerlingen die extra zorg kregen

Wanneer kinderen onvoldoende vooruitgaan of tegenvallende leerprestaties hebben, wordt hulp geboden. Maar ook
kinderen die extra uitdaging nodig hebben krijgen hulp.
■ 16 Leerlingen hebben dit jaar extra hulp of stimulerende stof gekregen van de remedial teachers of SAD.
■ 18 Leerlingen kregen een verrijkingsprogramma binnen
de school wegens meerbegaafdheid.
■ Er waren afgelopen jaar 5 doublures.
Er werden geen kinderen verwezen naar een speciale school
voor basisonderwijs.

4.4

Resultaten van de schoolverlaters

Van de leerlingen van groep 8 gingen schooljaar
2019/2020:
■ 16 leerlingen naar het Adelbert College,
■ 11 leerlingen naar het Rijnlands Lyceum,
■ 1 leerling naar het da Vinci College,
■ 1 leerling naar het Stedelijk Gymnasium
■ 1 leerling naar de Amerikaanse School
De schooladviezen waren:
■ 9 leerlingen VWO
■ 14 leerlingen HAVO/VWO
■ 2 leerlingen HAVO
■ 2 leerlingen VMBO-t/HAVO
■ 3 leerlingen VMBO-t

4.5

Kwaliteitszorg

Werken aan de kwaliteit van het onderwijs kent op onze
school een lange traditie. Jaarlijks kiezen wij 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, leesonderwijs, bewegingsonderwijs, didactisch handelen en zorg/begeleiding.
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5

DE OUDERS

5.1

Informatievoorziening aan de ouders

Ouders en verzorgers spelen een belangrijke en actieve rol
binnen onze school. Wij doen er alles aan om u zo goed
mogelijk te informeren. Dat begint natuurlijk al met deze
schoolgids, die ieder jaar door alle ouders of verzorgers
van de kinderen via de website kan worden geraadpleegd.
Verder wordt aan het begin van ieder schooljaar een voorlichtingsavond gehouden in de groep waarin uw kind zit.
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 zijn of haar vorderingen. Tijdens de verslagavonden
worden de vorderingen van de kinderen met de ouders besproken. Wilt u tussentijds met de leerkracht van uw kind
spreken, dan kunt u daar natuurlijk altijd een afspraak
over maken. Wanneer uw kind de Nutsschool vroegtijdig
verlaat, ontvangt u een onderwijskundig rapport voor de
school waar uw kind naar toe gaat. Ouders of verzorgers
krijgen hiervan ook een exemplaar.

Website

5.2

Betrokkenheid van de ouders

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;
■ 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 –indien nodig- gevraagd te rijden bij
buitenschoolse activiteiten
■ Tijdens het eindfeest wordt de hulp van ouders gevraagd
voor het begeleiden van activiteiten.

5.3

Ouderbijdragen

5.4

Klachtenprocedure (samenvatting)

De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van € 350,per kind per schooljaar.
Verplichte andere kosten zijn -indien van toepassing- de
betaling voor het overblijven.
Overblijven
3 of 4 dagen per week € 110,- per schooljaar
1 of 2 dagen per week € 55,- per schooljaar

Op de website (www.nutswassenaar.nl) wordt informatie
gegeven over de activiteiten in en rond de school door het
team, ouders en leerlingen. Ouders kunnen zich per groep
aanmelden voor Social Schools, waarna ze wekelijks een
overzicht ontvangen van de activiteiten in de betreffende
groep. Ook wordt algemene informatie voor de ouders via
de website gecommuniceerd.

Email
De ouders worden door de school ook via de groepsmail
geïnformeerd over actuele zaken. Ouders kunnen ook
onderling via deze groepsmail communiceren. Dit dient
echter alleen te gaan 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 en bent u welkom op de
ledenvergadering. 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 ten alle tijden een afspraak maken.
Voor meer informatie zie 6.4.

Op onze school is het de gewoonte dat een klacht direct
tussen ouder en leerkracht 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. 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
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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. 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:

sisscholen, is opgesteld ter voorkoming en bestrijding van
seksuele intimidatie binnen de scholen. Voor klachten met
betrekking tot seksuele intimidatie zijn op onze school
twee contactpersonen aangesteld. Dit zijn Clementine
Kooloos en Janke Wagenaar. Het is hun taak u door te
verwijzen. Via hen kunt u de klachtenregeling seksuele
intimidatie Wassenaar inzien.
Secretariaat Klachtenregeling seksuele intimidatie
Wassenaar:
Postbus 26, 2240 AA Wassenaar
Telefoon: 070 5118500

■ 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. Gezien de
maatregelen t.a.v. COVID-19, kan deze regeling ook digitaal
worden opgevraagd. Op de website 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 kent onze school een
specifieke klachtenregeling met betrekking tot seksuele
intimidatie. De regeling, geldend voor alle Wassenaarse ba-

5.5

Schoolverzekering

De school heeft een verzekering afgesloten voor de leerlingen ingeval 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
hoofde verhaalbaar zouden zijn, indien deze verzekering
niet bestond.
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5.6

Regels voor toelating en verwijdering
van leerlingen

In hoofdstuk 2 hebben wij al informatie gegeven over de
toelating van nieuwe leerlingen op onze school. Het verwijderen van leerlingen is op onze school gelukkig nog nooit
voorgekomen. Eigenlijk staat dit punt dan ook ver van ons
af. Mocht het helaas in de toekomst toch een keer aan de
orde komen, dan zullen wij handelen volgens de wettelijke
regeling opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs.
Deze wettelijke regeling ligt op school ter inzage.

Het verstrekken van onderwijskundige rapporten
Wanneer een leerling onze school verlaat, hetzij tussentijds, hetzij aan het eind van groep 8, zullen wij een onderwijskundig rapport opstellen. Wij maken gebruik van het
het onderwijskundige rapport dat door alle Wassenaarse
basisscholen wordt gebruikt.

6.2

Studiedagen
Zie website www.nutswassenaar.nl
Vrije middagen
Zie website www.nutswassenaar.nl

6.3

6

REGELING SCHOOL- EN
VAKANTIETIJDEN

6.1 Schooltijden
Onze schooltijden zijn als volgt:
Groep 1 t/m 4
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot
11.45 en van 13.00 tot 15.00 uur.
Woensdag van 08.45 tot 11.45 uur.
De lunchpauze voor de groepen 1 t/m 4 is van 11.45 tot
13.00 uur.
Groep 5 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot
12.30 en van 13.15 tot 15.00 uur.
Woensdag van 08.45 tot 12.30 uur.
De lunchpauze voor de groepen 5 t/m 8 is van 12.30 tot
13.15 uur.

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 vertellen als iemand anders dan uzelf of
vaste verzorg(st)er uw kind komt ophalen.
Groep 3 t/m 8
Leerlingen van groep 3 en hoger blijven op het schoolplein
tot de bel gaat en gaan dan zelfstandig de school in. De
groepen 3, 4 en 7 gebruiken de linkerdeur, de groepen 5, 6
en 8 de rechterdeur.

Vakanties

Vakanties en vrije (mid)dagen schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie 		
19-10 2020 t/m 23-10 2020
Kerstvakantie 		
21-12 2020 t/m 01-01 2021
Voorjaarsvakantie
22-02-2021 t/m 26-02-2021
Pasen/Goede Vrijdag
02-04 2021 + 05-04-2021
Koningsdag 		
27-04-2021
Meivakantie 		
03-05 2021 t/m 14-05-2021
Pinksteren 		
24-05-2021
Zomervakantie 		
19-07 2021 t/m 28-08 2021

Leerplicht en vrij van school

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 daar van 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. Het spreekt vanzelf dat vrijstelling
wordt gegeven, aan de hand van gemaakte afspraken, 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 zullen ook dit schooljaar controles uitvoeren en zijn bevoegd proces verbaal op
te maken bij overtredingen.

Schoolverzuim bij ziekte
Wanneer uw kind ziek is, laat het ons dan zo snel mogelijk
telefonisch weten vóór 8:45 uur. Wanneer wij aan het begin
van de ochtend geen bericht hebben ontvangen bellen
wij u op. Zowel voor u als voor de groepsleerkracht is het
prettig te weten waar uw kind is.
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Vragen
Heeft u nog vragen over vrijstelling van school, dan kunt
u hiervoor terecht bij de schoolleiding of de leerplichtambtenaren van de afdeling onderwijs van de gemeente
Wassenaar. Ook is er een handige brochure ‘richtlijnen
vrijstelling schoolbezoek buiten de schoolvakanties’. Deze
brochure kunt u bij de school of de gemeente opvragen.

6.4

Overlegmogelijkheden voor ouders

Leerkracht
U kunt zelf contact opnemen met de leerkracht van uw
kind. Het liefst direct na schooltijd.

Directie
U kunt een afspraak maken met de directie, telefonisch of
per email.
directie@nutswassenaar.nl

Bestuur
U kunt, via e-mail een afspraak maken met de secretaris van het
bestuur.
bestuur@nutswassenaar.nl
Vereniging Nutsschool Wassenaar
Zijllaan 39 2242 CA Wassenaar
Telefoon 070 511 44 61
info@nutswassenaar.nl
www.nutswassenaar.nl
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