SCHOOLGIDS

Welkom!
Basisschool Vesterhavet is een christelijke basisschool in de wijk
Bornholm, in Hoofddorp. Vesterhavet biedt kinderen maximale
ontplooiing door een breed pakket aan cognitieve en creatieve
vakken. De school legt een sterk accent op de kunst van het leren
en wil een veilige haven zijn voor iedere leerling.
Het team van Vesterhavet wil alle leerlingen de zorg geven die
ze nodig hebben. Het is onze ambitie om uit ieder kind het
maximale te halen: op cognitief, sociaal emotioneel en creatief
gebied. In deze schoolgids leest u er alles over.
Naast deze gids hebben wij ook een schoolkalender, waarin de
activiteiten worden vermeld en een jaarlijkse aanvulling op de
schoolgids met specifieke informatie voor het lopende schooljaar.
De schoolgids is voor ouders die al voor Vesterhavet gekozen
hebben, maar ook voor ouders die de keuze nog moeten maken.
Deze schoolgids is door de medezeggenschapsraad goedgekeurd.
Heeft u naar aanleiding van het lezen van deze schoolgids nog
vragen, stel ze gerust. Ook maken wij graag met u een afspraak
voor een informatiegesprek. Tijdens dit gesprek geven wij u
uitleg over onze werkwijze en krijgt u een rondleiding door het
schoolgebouw.
Wij wensen u veel leesplezier.
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1. De school
− De naam Vesterhavet
Op 18 januari 1980 werd het gebouw aan het Skagerrak officieel geopend. Twee jaar daarvoor, op 18 augustus 1978, was
de school al gestart met enkele leerlingen in een noodgebouw. Bij de opening van het nieuwe gebouw in de wijk Bornholm
kreeg de school de naam “Vesterhavet”. Deze naam heeft een tweeledige betekenis. Figuurlijk betekent Vesterhavet voor
de leerlingen een veilige haven en toevluchtsoord. De letterlijke betekenis van Vesterhavet is Westerzee, het Deense
woord voor de Noordzee.
− De situering van de school
Vesterhavet ligt in de wijk Bornholm, in Hoofddorp,
tegenover het winkelcentrum Skagerhof. De school heeft
drie afzonderlijk veilig afsluitbare schoolpleinen, voor
iedere bouw een eigen plein, voorzien van toestellen
behorende bij die specifieke leeftijdsgroep.
Voor iedere bouw is er een eigen ingang.
De school is goed bereikbaar via veilige fietspaden.
Hierdoor komen er niet alleen leerlingen uit de wijk
Bornholm naar Vesterhavet maar ook uit de omliggende
wijken Pax, Toolenburg, Graan voor Visch, Overbos,
Floriande en het centrum van Hoofddorp.
− Schoolgrootte
Op Vesterhavet zitten ongeveer 200 leerlingen verdeeld
over 9 groepen.
− De richting van de school
Vesterhavet is een christelijke basisschool. Dat houdt in
dat wij vanuit onze traditie de kinderen waarden en
normen mee geven. Dit komt tot uiting in de manier
waarop we met elkaar omgaan. Wij creëren een sfeer
waarbij alle kinderen en hun ouders zich veilig en welkom
voelen.
Wij werken in alle groepen met de methode Trefwoord
voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming.
Deze methode biedt dagelijks een korte activiteit waarmee
levensbeschouwelijke thema’s verkend worden.
De leerlingen worden uitgedaagd om aan de hand van
eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen hierover na te
denken.
Verder zijn wij voornemens om de werkwijze van ‘Wat een
verhaal’ uit te werken binnen Vesterhavet.

De werkwijze van ‘Wat een verhaal’ zorgt voor verdieping
bij de Bijbelverhalen. Het doel van het project ‘Wat een
verhaal!’ is de leerlingen bekend maken met belangrijke
verhalen uit de christelijke traditie en met hen te zoeken
naar betekenissen in de verhalen, die zij kunnen verbinden
aan hun persoonlijke ervaringen, in dialoog met anderen,
binnen de context van deze tijd.
In de groepen 6,7 en 8 wordt er projectmatig aandacht
besteed aan de vijf wereldgodsdiensten. Deze vijf
wereldgodsdiensten worden over deze drie leerjaren
verdeeld. Met behulp van divers lesmateriaal, denk
hierbij aan werkboeken, achtergrondinformatie en
filmpjes, krijgen de leerlingen informatie over de
overtuigingen, rituelen en vieringen horende bij de
verschillende geloofsovertuigingen.
Hoewel wij een christelijke basisschool zijn, is ieder kind
welkom op Vesterhavet, ongeacht zijn/haar achtergrond
of levensovertuiging. Met het kiezen voor onze school
respecteren ouders ons gedachtegoed en onze uitgangs
punten.
− Klimaat op school
Vesterhavet wordt door de ouders van onze school
getypeerd als warm, betrokken en veilig, met respect en
aandacht. In de oudertevredenheidspeiling van 2020
hebben de ouders aangegeven zeer tevreden te zijn over
de inzet, het enthousiasme en de deskundigheid van de
leerkrachten.
De sfeer, de inrichting van het schoolgebouw en de
duidelijkheid van de schoolregels waren vervolgens
zaken die ouders zeer waardeerden.
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De letterlijke betekenis van
Vesterhavet is Westerzee, het
Deense woord voor de Noordzee.
− Het bestuur
Meer Primair verzorgt christelijk en katholiek onderwijs
in de Haarlemmermeer. Vesterhavet maakt hier
onderdeel van uit.
De stichting heeft zeventien scholen onder haar beheer,
verspreid over Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en
Hoofddorp. De dagelijkse leiding berust bij het College
van Bestuur, mevrouw M. Vendel en de heer C.E. Niezing.
De Raad van Toezicht controleert het functioneren van
het College van Bestuur.
Het bestuursbureau is gevestigd in het gebouw
‘De Burgemeester’, Burgemeester Pabstlaan 10 D1,
2131 XE Hoofddorp.
Meer informatie over de organisatie is terug te vinden
op www.meerprimair.nl.
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2. Waar staat de school voor?
Missie van de school; onze kernopdracht!
Het onderwijs op Vesterhavet is bestemd voor kinderen
vanaf de leeftijd van 4 jaar. En is zo ingericht, dat de
leerlingen, in principe, binnen een tijdvak van 8
aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen.
De school wil een ononderbroken ontwikkelingslijn
bewerkstelligen en zorgt ervoor dat elk kind zich op
verantwoorde wijze kan ontwikkelen en met voldoende
motivatie de gehele basisschool periode zal kunnen
doorlopen. Vanzelfsprekend wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met individuele verschillen en
mogelijkheden van de kinderen en de natuurlijke
ontwikkeling van 4 tot 12 jaar.
Het is ons doel om leerlingen zowel op cognitief- als sociaal
gebied dusdanig te stimuleren en uit te dagen, dat ze zich
optimaal kunnen ontwikkelen, zodat ze doorstromen naar
een voor hen passende vorm van vervolgonderwijs.
Het ministerie heeft voor het primair onderwijs kerndoelen
vastgesteld voor de verschillende vakgebieden. De door
ons gehanteerde methoden en werkwijzen maken het
bereiken van de door de overheid gestelde eisen goed
mogelijk.

Onze school is
een veilige haven.
Onze visie.
Vesterhavet heeft een enthousiast team dat zich elke dag
weer optimaal inzet om de kinderen te begeleiden in hun
totale ontwikkeling. We bedoelen daarmee hun persoon
lijke ontwikkeling in relatie met de ander én hun
ontwikkeling op het gebied van kennis en vaardigheden.
Met ons onderwijs willen wij aansluiten bij de
basisbehoeften van elk mens; relatie, autonomie
en competentie.
Onder de basisbehoefte ‘relatie’ verstaan wij dat leerlingen
zich geaccepteerd voelen en weten dat ze erbij horen, het
gevoel hebben welkom te zijn en zich veilig voelen.
Onder de basisbehoefte ‘competentie’ ontdekken
leerlingen dat ze de taken die ze moeten doen, aan
kunnen. Ook ontdekken ze dat ze steeds meer aan kunnen.
Met autonomie bedoelen we dat we kinderen willen leren
dat ze hun eigen (leer)gedrag zelf kunnen aansturen, zodat
ze zich daar zelf verantwoordelijk voor gaan voelen.
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Vandaag leren voor morgen.
Hoe de toekomst eruit ziet, is nu nog niet duidelijk. Wij
denken na over de invulling van ons onderwijsaanbod met
de vraag: Wat hebben de leerlingen nodig nu en in de
toekomst.
Het gaat daarbij om de kennisoverdracht, maar ook over
hoe je als kind leert en welke vaardigheden zij zich eigen
moeten maken.
Gelet op het eerste vinden we met name de vakken
(begrijpend) lezen, taal, spelling en rekenen van belang en
gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het
ontwikkelen van de persoonlijkheid en de plaats die de
leerling inneemt in relatie tot zijn omgeving.
Denk hierbij aan de lessen godsdienstige vorming,
burgerschap, KiVa, mediawijsheid en de wereldoriëntatielessen van 4xWijzer.
Ook maken we de kinderen bewust van de waarde van
kunstzinnige uitingen zoals beeldende vorming, toneel,
muziek en dans. Daarmee ervaren ze dat grote prestaties
soms door individueel talent tot stand komen, maar vaker
nog door samenwerking.
Zo geven wij de leerlingen voor dit moment, maar ook voor
de toekomst, duurzame handvatten om straks als
betrokken burgers hun plek te kunnen vinden in de
maatschappij.

Samen maken we er een fijne school van!
Op Vesterhavet zetten we, met behulp van de methode
KiVa, in op positieve groepsvorming en stimuleren we de
sociale vaardigheden en de sociaal emotionele
ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale
veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd.
Ons onderwijs is gericht op het leren kennen van elkaar,
het respecteren van elkaar en het zich openstellen voor
elementen van elkaars cultuur.
De nadruk ligt op de groep als geheel en dus niet op
specifieke individuen.
Ons schoolklimaat kan getypeerd worden als warm,
betrokken en veilig, met respect en aandacht voor elkaar.
Ons motto luidt dan ook: Samen maken we er een fijne
school van!
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De kunst van het leren.
Op Vesterhavet ontwikkelt iedere leerling zich op zijn of
haar eigen niveau. Er wordt rekening gehouden met de
individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen, de
verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling,
zelfstandigheid en motivatie.
Vanuit rust, orde en structuur in de klas stimuleren de
leerkrachten de leerlingen om mede-eigenaar te worden
van hun eigen leerproces.
Wij stimuleren de denkprocessen (executieve functies)
die belangrijk zijn voor het uitvoeren en aansturen van
doelgericht gedrag, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van
een taak. Dit doen we door middel van ‘de Boot’ en
‘de Leerkuil. Het kind leert zelf doelen te stellen,
initiatief en verantwoordelijkheid te nemen voor
het eigen leerproces en hierop te reflecteren.
Met het databord en het benoemen van het doel van
de les wordt inzichtelijk gemaakt waar in de klas aan
gewerkt wordt.

De betrokkenheid van onze leerlingen bij hun eigen
toekomst en het functioneren op school, vergroten wij ook
door de leerlingen deel te laten nemen in de leerling-raad
en het laten bijwonen van de 10 minuten gesprekken.
Vanaf groep 6 wonen de leerlingen 3 keer per jaar het
10 minutengesprek bij, omdat wij streven naar een
nauwe samenwerking tussen ouder-kind-leerkracht.
De leerlingraad heeft een afvaardiging van leerlingen uit
de groepen 6, 7 en 8 en komt een zestal keren per jaar
bijeen om met de directeur schoolzaken te bespreken.
Leerlingen van groep 1 t/m 8 kunnen voor deze
vergaderingen suggesties doen door deze op te schrijven
en in de daarvoor speciaal bedoelde brievenbussen te
deponeren. Daarnaast verzorgen de leerlingen van groep 8
de rondleidingen tijdens een open dag.

Tijdens het dagelijkse zorgblok verzorgt de leerkracht
extra ondersteuning of uitdaging aan individuele of
groepjes leerlingen. Begeleide inoefening kan ook
plaatsvinden buiten de klas onder begeleiding van
de onderwijsassistent.
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Vanuit rust, orde en structuur
in de klas stimuleren de
leerkrachten de leerlingen om
mede-eigenaar te worden van
hun eigen leerproces.
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3. Ons onderwijs
Wat leert een kind op Vesterhavet?
Kring
Groep 1 en 2
Vesterhavet heeft in 2016 de keuze gemaakt om de
groepen 1 en 2 te splitsen en er twee afzonderlijke
groepen van te maken. Op deze manier kunnen we
beter op 3 niveaus werken, wat we in de groepen 3
t/m 8 ook toepassen. Daarnaast krijgen de jongste
kleuters op deze manier meer tijd om rustig te wennen
en kunnen de kinderen van groep 2 zich al beter
voorbereiden op de komende groep 3.
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de methode
‘Sil op school’. Deze methode laat kleuters spelender
wijs leren. Tijdens het jaar wordt gewerkt aan allerlei
verschillende onderwerpen, die direct aansluiten bij de
leefwereld van het kind. Sil op school biedt een
geïntegreerd aanbod waarin gewerkt wordt aan alle
doelen voor taal, rekenen, motoriek en sociaalemotionele ontwikkeling met veel aandacht voor
uitbreiding van de woordenschat.
Om de spelactiviteiten te bevorderen is speciaal
hiervoor een hoek ingericht waar de kinderen het
geleerde in de praktijk brengen. Daar de inrichting per
thema verschillend is, noemen we deze hoek de
themahoek. Samen met de leerkracht, die actief
meedoet, worden levensechte situaties nagebootst.
Binnen thema’s komen vele aspecten aan de orde
zodat de leerling zich in de meest brede zin ontwikkelt
en de nieuwsgierigheid geprikkeld wordt. Dit alles
gebeurt in een veilige sfeer, zodat het zelfvertrouwen
van kinderen blijft groeien.
We observeren en volgen de ontwikkeling van
de kinderen nauwkeurig met behulp van het
leerlingvolgsysteem ‘Mijn kleutergroep’.

De kring is de kern van het onderwijs bij kleuters en
een moment wat steeds weer terug komt. Daar vinden
veel activiteiten plaats.
Het is het begin van een sociale opbouw van een kind.
In de kring leren de kinderen naar elkaar te luisteren,
maar ook zelf dingen te vertellen. Daar worden ook de
educatieve onderdelen aangeboden. De onderdelen
die betrekking hebben tot muziek; een activiteit waar
taal, muzikale ontwikkelingen sociale ontwikkeling aan
de orde komen.
Naast de grote kring, waaraan alle leerlingen meedoen,
wordt er ook gewerkt met de kleine kring. Tijdens de
kleine kringmomenten geeft de leerkracht gerichte
begeleiding op het gebied van taal en rekenen aan
een aantal leerlingen.
De dag wordt altijd afgesloten in de grote kring.
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Spelen en werken
De kinderen kiezen met het Arbeid naar Keuzebord
een activiteit die zij graag willen gaan doen. De leer
kracht houdt bij of alle kinderen ook de verschillende
activiteiten doen. Denk aan: de themahoek, de
bouwhoek, de schrijfhoek, de zand-/ watertafel, het
krijtbord, een puzzel, een spel uit de kast,
constructiemateriaal.
Per thema zijn er verplichte- en keuze- activiteiten.
De werkjes die de kinderen maken sluiten aan bij de
leerdoelen en geven persoonsgebonden resultaten.
De kleuters hebben tweewekelijks een moment dat zij
met behulp van de computer educatieve programma’s
volgen. Met de Beebot leren de kleuters in groep 2 al
de beginselen van programmeren.

Bewegen
Naast de genoemde activiteiten is het van belang dat
de leerlingen veel bewegen. Dit gebeurt tijdens de
gymlessen met klein en groot materiaal, spel- en
danslessen. De kinderen krijgen een gymtasje van
school, dat gedurende de week op school aanwezig is.
Zo kan er, bijvoorbeeld bij slecht weer, toch bewogen
worden!
De leerlingen van groep 2 hebben één keer per week
gym van de groepsleerkracht in het speellokaal en één
keer per week in de grote gymzaal van de vakleerkracht.
Ook aan het buitenspelen hechten we veel belang.

Doubleren/kleutertijdverlenging
Als een leerling in zijn of haar ontwikkeling op één of
meerdere onderdelen achterblijft en de sociaalemotionele ontwikkeling niet naar verwachting
verloopt, kan na intensief onderzoek worden besloten
tot verlenging van de kleutertijd. Kleutertijdverlenging
houdt in dat een kind langer onderwijs in een
kleutergroep volgt dan op basis van zijn of haar
geboortedatum verwacht zou worden. Dit gebeurt pas
wanneer extra hulp onvoldoende effect heeft gehad.
De ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
Na overleg met de ouders is het uiteindelijk de school
die beslist of een leerling al dan niet doorgaat naar de
volgende groep.
Een enkele keer komt het voor dat wij als school
handelingsverlegen zijn. Dat betekent dat wij niet de
onderwijsondersteuning kunnen bieden die deze
leerling nodig heeft. Deze leerling heeft meer baat bij
een andere vorm van onderwijs.
In overleg met de ouders wordt er onderzocht wat
voor deze leerling de beste vorm van onderwijs is.
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Groep 3 t/m 8
Lezen
Vanaf groep 3 komt het lezen meer centraal te staan.
Na de fase van aanvankelijk technisch lezen volgt het
voortgezet technisch lezen centraal. Belangrijk is dat
de woorden goed gelezen worden en dat dit in een vlot
tempo gebeurt. Kinderen lezen individueel, in duo’s
met elkaar of met een tutor uit een hogere groep.
Jaarlijks besteden we aandacht aan de Kinderboeken
week en de Nationale voorlees-wedstrijd.
Om leeskilometers te kunnen maken wordt er vanaf
groep 4 vier keer per week twintig minuten stil gelezen.
De leesprestaties van kinderen gaan daardoor enorm
vooruit. Kinderen die dat doen, lezen 1.146.000
woorden per jaar. Hun woordenschat en leesvaardig
heid groeien direct. Door de kennis die ze opdoen uit
boeken, vergroten ze ook hun wereld. Met een hoger
leesniveau worden andere vakken ook toegankelijker.
Dat leidt tot betere schoolprestaties en kinderen
kunnen hun talent beter ontwikkelen.
In groep 3 wordt gebruik gemaakt van de nieuwste
uitgave van de methode ‘Veilig leren lezen’. Dit is een
methode voor aanvankelijk technisch lezen en spellen.
Ook wordt er individueel gelezen uit boekjes die
aansluiten op de methode. Deze methode besteedt
ook aandacht aan het begrijpend lezen.
Vanaf groep 4 starten we met de methode Atlantis
voor het vakgebied lezen.
Atlantis is een methode met technisch én begrijpend
lezen ineen. Naast het begrijpend lezen wordt er ook
aandacht gegeven aan begrijpend kijken en –luisteren.
Uitgangspunt van Atlantis is het verband dat er is
tussen technisch én begrijpend lezen. Beide aspecten
kun je niet los zien van elkaar. De methode stimuleert
dat als de leerling iets leest, hij/zij wilt begrijpen wat er
staat. Zij zien lezen als een combinatie van het ontwik
kelen van de leesvaardigheid en taalkennis. Deze visie
onderschrijven wij. Atlantis zorgt ervoor dat alle
kinderen met plezier leren lezen!

Ook wordt er elke week één nieuw woordtype
geïntroduceerd. Daarnaast wordt het woordtype van
de vorige week herhaald. De kinderen oefenen met
de woordtypen in losse woorden, in zinnen en in
tekstverband.
De woorden en opdrachten sluiten aan bij de inhoud
van de teksten. Op die manier zijn de kinderen nooit
alleen bezig met techniek, maar ook met
woordenschat, tekstbegrip en met hun eigen
leesbeleving. Atlantis sluit goed aan op de methode
Veilig Leren Lezen van groep 3.
Aan het begin van groep 4 worden de leesmoeilijk
heden uit groep 3 herhaald.
Kinderen die moeite hebben met lezen krijgen extra
leesbegeleiding in of buiten de klas.

Taal en spelling
(groep 4 tot en met 8)
Voor taal gebruiken we de taalmethode ‘Taal in beeld’.
Er wordt aandacht besteed aan alle afzonderlijke
taalvaardigheden. De kerndoelen voor het vakgebied
taal zijn richtlijn geweest bij het samenstellen van de
leerstof.
Voor het onderdeel spelling beschikken we over een
aparte leergang ‘Spelling in Beeld’.
Bij de methode is remediërende-, verdiepings- en
verrijkingsstof aanwezig en wordt er gewerkt met het
softwareprogramma op de computer.
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Rekenen
(vanaf groep 3)
We werken met de methode ‘Wereld in getallen’, een
realistische reken- wiskunde methode. Dit houdt in dat
rekenproblemen in een context worden geplaatst,
waarbij voorbeelden gebruikt worden uit het dagelijks
leven. Bij het oplossen van problemen komen
verschillende strategieën aan de orde en wordt veel
aandacht besteed aan het verkrijgen van inzicht.
Het samenwerken en gezamenlijk bedenken van
oplossingen neemt een belangrijke plaats in.

Schrijven
Voor het schrijfonderwijs gebruiken we in alle groepen
de methode ‘Pennenstreken’. De schrijfmethode biedt
de volgende onderdelen in de groepen aan.
Groep 3: kleine letters
Leerlingen ontdekken de kleine letters, leestekens,
cijfers en het verbonden schrift.
De volgorde van kleine letters leren schrijven:
1) instructiefilmpje, 2) schrijven in open vlak,
3) op korte lijntjes en 4) in liniatuur. De aanpak van
Pennenstreken is naadloos gekoppeld aan Veilig leren
lezen Kim-versie.
Groep 4: hoofdletters
Het programma voor groep 4 richt zich op hoofdletters
leren schrijven. De volgorde van hoofdletters leren
schrijven: 1) instructiefilmpje, 2) schrijven in open vlak,
3) op korte lijntjes en 4) in liniatuur, waarbij leerlingen
telkens een stapje kleiner leren schrijven.
Pennenstreken koppelt het leren schrijven aan het
spellingonderwijs.
Groep 5 tot en met 8: een eigen handschrift
De leerlingen ontwikkelen met behulp van
Pennenstreken een goed, vlot en leesbaar eigen
handschrift, wat ook in dit digitale tijdperk van grote
waarde blijft.

Engels
Er wordt in de groepen 1 t/m 8 gebruik gemaakt van
de methode: ‘Take it easy’. Dit is een digitale methode.
Met behulp van een native speaking co-teacher geeft
de leerkracht een goede interactieve les Engels.
Deze methode is een voorbereiding op Engels in het
voortgezet onderwijs.
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Wereldoriëntatie
Dit betreft de vakken aardrijkskunde, topografie,
geschiedenis, natuur, burgerschap. We werken vanaf
groep 3 met de methode ‘Vierkeerwijzer’.
VierKeerWijzer gaat uit van de drie basisbehoeften
relatie, competentie en autonomie.
Mensen verschillen van elkaar. Ieder denkt anders
en handelt daar ook het liefst naar. Dit vraagt om
afstemming tussen kind, leerkracht, leerstof en
organisatie, zodat kinderen vanuit hun motivatie,
eigen denkstrategieën en handelen kunnen leren
van en met elkaar.
Middels de inzet van de acht intelligenties van
Gardner wordt elk kind in de gelegenheid gesteld
zich te ontplooien op die intelligentie die het beste
bij het kind aansluit. Daarnaast wordt het kind
gestimuleerd om ook met de andere intelligenties
aan de slag te gaan.
Binnen VierKeerWijzer werken de leerlingen en
leerkrachten met de VIER stappen. De stappen
zorgen ervoor dat er een doorgaande lijn in de
school ontstaat en dat de manier van werken
herkenbaar geborgd is in de hele school.
VierKeerWijzer gaat uit van twee principes; trainen
en beleven.
Dat gebeurt door een zinvolle en betekenisvolle leer
omgeving aan te bieden met behulp van het volgen
van de vier stappen:

VIER: stap 1: de V van Vragen.
De 5 geselecteerde Vragen worden aan het begin
van de themaperiode met de kinderen gecommu
niceerd en vinden een duidelijke plek in het lokaal,
bijvoorbeeld op het Vragenbord. Deze Vragen
zijn het uitgangspunt, hierop gaan we zeker het
antwoord vinden. Uiteraard wordt er veel meer
geleerd, maar de Vragen vormen de minimale stof
die ieder kind moet beheersen aan het einde van
het thema.
VIER: stap 2: de I van Ik.
Het zou een gemiste kans zijn het kind en de al
aanwezige kennis te passeren. Daarom staan we
bij stap 2 stil bij de vragen “Wat weet ik al?” en “Wat
zou ik willen weten?”. Hierdoor worden kinderen
nog meer betrokken bij het onderwerp en wordt de
kans geboden verschillen in diepgang te creëren.
Alle kennis die tijdens het thema wordt opgedaan
wordt verzameld op de themamuur. Bij de thema
muur zijn tientallen werkvormen beschikbaar om
de opgedane kennis te herhalen en in te trainen.
VIER: stap 3: de E van Experimenteren en Ervaren.
Kinderen krijgen de gelegenheid om het onderwerp
op hun eigen manier te verkennen en te onder
zoeken. De 21ste eeuwse vaardigheden komen
hierbij volledig tot zijn recht, omdat kinderen vanuit
motivatie volledig zelfstandig werken, heeft de leer
kracht optimaal tijd om te begeleiden, te
verdiepen en vaardigheden aan te leren.
VIER: stap 4: de R van Resultaat.
Ieder thema wordt afgesloten met de kennistest en
een reflectiemoment. Kinderen bewijzen dat ze de
minimumdoelen hebben gehaald en tonen wat ze
nog meer hebben geleerd.
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Sociale vaardigheden / redzaamheid

Verkeer groep 1 t/m 8
Het verkeersonderwijs heeft tot doel een juist
verkeersgedrag aan te leren vanuit de situatie van
de eigen omgeving.
De methode Wijzer!Verkeer is volledig gericht op de
belevingswereld van het kind en de verkeerssituatie in
de eigen buurt. Zo leren de kleuters waar je op moet
letten met buitenspelen, terwijl oudere kinderen leren
hoe zij zich op de fiets moeten gedragen. Elke les in
de methode is verrijkt met filmpjes, animaties en
interactieve opdrachten, zodat kinderen met plezier
leren hoe zij zelfstandig deel kunnen nemen aan het
verkeer.
De leerlingen van groep 7 worden met de methode én
de informatieboekjes van Veilig Verkeer Nederland
getraind voor het theoretische en praktische
verkeersexamen. Het gebied rondom de school is
voorzien van ‘schoolzone’ tekens.
Twee keer per jaar zijn er naast de methode,
activiteiten gericht op het verkeersonderwijs.
Dit zijn activiteiten van Veilig Verkeer Nederland
zoals zichtbaarheid en veilig op de fiets.

KiVa is een schoolbreed programma, gericht op
positieve groepsvorming en het versterken van de
sociale veiligheid op basisscholen. KiVa stimuleert met
behulp van het lesprogramma de sociale vaardigheden
en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
Daarmee worden de sociale veiligheid en het
pedagogisch klimaat op school verbeterd.
Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en
dus niet op specifieke individuen.
Het motto luidt dan ook:
‘Samen maken wij er een fijne school van!’
KiVa werkt nauw samen met de universiteit van
Groningen en is goedgekeurd door het Nederlands
Jeugd instituut. Op onze website (www.vesterhavet.nl)
leest u meer over KiVa en ons KiVa protocol.

Bewegingsonderwijs
Voor de lessen bewegingsonderwijs maken
we gebruik van de leerlijn “Basislessen
Bewegingsonderwijs”. Hierin komen alle grondvormen
aan de orde en bereiken de leerlingen een steeds
hoger niveau. De leerlingen volgen twee keer per week
bewegingsonderwijs.
De gymlessen zijn verdeeld in verschillende
onderdelen: toestellen en spellen. Alle lessen worden
gegeven door een vakleerkracht.
Er wordt gewerkt met een leerlingvolgsysteem om de
ontwikkeling van bewegingsvaardigheden van
kinderen in de basisschoolleeftijd te kunnen volgen.
Bij onregelmatigheden is de leerkracht bevoegd zowel
bij de jongens- als de meisjeskleedkamers in te grijpen.
Tijdens de gymles worden sieraden en horloges
afgedaan in verband met de veiligheid. Wij wijzen u
erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventueel
verlies of diefstal. Wij adviseren u daarom uw kind
deze dagen geen sieraden om te geven.
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Kunst/cultuureducatie
Vesterhavet is een Cultuur Magneet School.
Dat betekent dat we extra subsidie ontvangen om het
kunst en cultuuronderwijs te versterken. Wij hebben
ons toegelegd op de onderdelen beeldende vorming
en muziek. De Kunstmaand periode wordt afgesloten
met een expositie voor ouders en genodigden.
Wat muziek betreft krijgen de leerlingen zangles van
een zangdocent en lessen in muziekinstrumenten.
Dit wordt in samenwerking met Pier K georganiseerd.
De groepsleerkrachten geven de muzieklessen met
behulp van de methode ‘ZangExpress’, een digitale,
eigentijdse muziekmethode waar thuis ook op ingelogd
kan worden.
Beeldende vorming vindt plaats tijdens de
creamomenten, de Kunstmaand en tijdens de
creatieve verwerking in de klassen.
Tijdens ‘Createrhavet’ treden de leerlingen voor elkaar
op, in de grote hal van de school. Het is elke keer
een waar spektakel van dans, muziek en theater.
Zo leren de leerlingen zich vrij te bewegen, hun
expressie te uiten en zich te presenteren aan anderen.
Tegelijkertijd leren zij met respect naar elkaar kijken
en luisteren.
In samenwerking met muziekschool Meer-Music is
er de mogelijkheid voor leerlingen om na schooltijd
gitaarlessen te volgen.

Mediatheek
De mediatheek is een plek waar de leerlingen lees
boeken kunnen lenen om te lezen of om voor hun
werkstuk te gebruiken. Er worden boeken geleend
om in de klas te lezen.
Jaarlijks wordt de mediatheek aangevuld met de
nieuwste lees- en informatieboeken.

Computergebruik
De inzet van computers is niet meer weg te denken in
het onderwijs. De computer-programma’s, horende
bij de methodes, zorgen voor een ondersteunende
aanvulling op het gebied van extra inoefening en
verdieping.
De leerlingen werken wekelijks op de computer of
de Chromebook om spelling- en rekenoefeningen
te maken.
Daarnaast worden de computers/Chromebooks
ingezet om de digitale geletterdheid bij de leerlingen
te ontwikkelen. Kinderen ontwikkelen kennis, vaardig
heden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch
en actief om te gaan met media.
Denk hierbij aan de inzet bij Vierkeerwijzer, maar ook
de programmeerlessen.
De aanwezig tablets worden ingezet bij de individuele
begeleiding van de leerlingen uit de lagere groepen.
In iedere groep maken wij gebruik van digitale
schoolborden.
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Toetsen en huiswerk
Vanaf groep 5 vindt er een opbouw in het meegeven
van huiswerk plaats.
Groep 5 krijgt vanaf de kerstvakantie één keer per
week een huiswerkopdracht.
Groep 6: één keer per week het hele jaar.
Groep 7: twee keer per week het hele jaar.
Groep 8: drie keer per week. Dit betreft taal, rekenen,
Engels en/of informatieverwerking. Hiermee willen wij
de leerlingen goed voorbereiden op het voortgezet
onderwijs.

Werkstukken en spreekbeurten
Bij de kleuters beginnen we al met ‘spreekbeurten’.
De kleuter krijgt een koffertje mee naar huis waar het
spullen in stopt van zichzelf. Vervolgens vertelt het kind
met hulp van de spulletjes over zichzelf.
Naarmate de leerlingen in een hogere groep komen,
worden er meer eisen aan de spreekbeurt gesteld.
Vanaf groep 4 worden er boekbesprekingen gehouden.
De leerlingen van groep 5 tot en met 8 maken naast de
spreekbeurten ook een werkstuk.

Goede doelen
Er komen veel aanvragen voor goede doelen binnen.
Elk jaar steunen we een goed doel. Informatie hierover
kunt u te zijner tijd lezen in onze nieuwsbrief
‘de Vesterpost’.

Schoolreis, excursies, kamp en
afsluiting groep 8
Alle leerlingen van de groepen 1 t/m 7 gaan één keer
per jaar op schoolreisje. De bestemming is elk jaar
weer anders. De kosten voor het schoolreisje zijn
opgenomen in de ouderbijdrage.
De groepen maken naast het schoolreisje ook excur
sies in het kader van Natuur en Milieu Educatie,
erfgoed, Pier K en de bibliotheek.
Groep 8 gaat in plaats van het schoolreisje een paar
dagen op kamp in Nederland. Hiervoor betalen de
ouders apart een bijdrage.
Met een afscheidsavond wordt hun basisschool
periode afgesloten.

Buitenschoolse activiteiten
In de praktijk gaat het bij buitenschoolse activiteiten
vrijwel uitsluitend om activiteiten, die echt buiten de
schooluren plaatsvinden; het zijn muziek- en
sportactiviteiten.
Kinderen van onze school kunnen jaarlijks met diverse
sporttoernooien meedoen, meestal georganiseerd
door sportverenigingen. De ouderraad en het school
team werken hierin met elkaar samen. Tijdens deze
activiteiten vallen de kinderen onder de verantwoor
delijkheid van de ouders.
Als Cultuur Magneet School werken we samen met
externe instanties wat ons de mogelijkheid geeft
om buiten schooltijd onder andere gitaarlessen en
musicallessen aan te bieden. De leerlingen vallen
dan onder de verantwoordelijkheid van de externe
organisatie.
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4. Kwaliteit van het onderwijs
− Onderwijs en kwaliteit
Onze school zien wij als een ‘lerende organisatie’. Voor ons
houdt dit in dat we bezig zijn met kwaliteitszorg.
Op verschillende manieren verzamelen we informatie over
het effect van het onderwijs en de leerontwikkeling van de
leerlingen.
We onderzoeken de sterke kanten en aandachtspunten
in het functioneren van onze organisatie op te sporen.
We volgen relevante ontwikkelingen van buitenaf m.b.t.
de school en we krijgen informatie d.m.v. ons leerling
volgsysteem, methodetoetsen, gesprekken, tevreden
heidspeilingen, enzovoorts. Deze verzamelde gegevens
worden geanalyseerd.
Met de verkregen informatie maken we beleid dat gericht
is op verbetering van het onderwijs en onze organisatie.

− Het kwaliteitszorgsysteem
Het schoolplan geeft aan welke beleidsvoornemens en
ontwikkelingen we gedurende 4 jaar willen realiseren.
Het jaarplan is de specifieke vertaling per schooljaar.
Daarin staat beschreven welke onderwijskundige en
organisatorische ontwikkelingen er dat schooljaar
zullen plaatsvinden. Ook de nascholing staat uitgebreid
beschreven.
We zorgen ervoor dat we systematisch de kwaliteit van
ons onderwijs onderzoeken, beschrijven, bewaken en
verbeteren.
We verzamelen daarvoor verschillende gegevens.
Dit doen we door gesprekken met externen, afname
van tevredenheidonderzoeken onder de ouders, de
leerlingen en het team. Twee keer per jaar evalueren
we de resultaten van ons onderwijs met behulp van
het leerlingvolgsysteem, de groepsbesprekingen en
klassenbezoeken.
Wij zijn van mening, dat we op deze wijze goed zicht
houden op de kwaliteit van ons onderwijs.
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Met de verkregen informatie
maken we beleid dat gericht
is op verbetering van het
onderwijs en onze organisatie.

19

5. Begeleiding en zorg voor leerlingen
− Werkwijze in de klas
De school werkt handelingsgericht en volgt de
uitgangspunten van het Passend Onderwijs. Er wordt
rekening gehouden met de individuele onderwijsbehoeften
van de leerlingen, de verschillen in ontwikkeling, de
begaafdheid, de belangstelling, de zelfstandigheid en
de motivatie. De leerkrachten willen de leerlingen zo
veel mogelijk bij de leerstof van het leerjaar betrekken.
Slechts in uitzonderlijke gevallen zal een leerling
afwijken van het aanbod van de groep en zijn eigen
leerlijn, voor één of meerdere vakgebieden, volgen.
Door binnen het groepsaanbod te differentiëren op drie
niveaus, wordt tegemoetgekomen aan de verschillende
instructiebehoeften van de leerlingen.
De drie niveaus zijn:
- Verlengde instructiegroep
De groep leerlingen die het niveau volgt van verlengde
instructie krijgt naast de basisinstructie een aanvullende
uitleg voor het vakgebied. Deze leerlingen hebben
behoefte aan meer instructie of herhaling om tot begrip
te komen. De verwerking van de stof zal vaker onder
begeleiding zijn van de leerkracht.
- Basisgroep
Deze leerlingen vormen over het algemeen de grootste
groep van het leerjaar. Zij volgen de basisinstructie. Dit is
veelal de instructie zoals de methode deze voorschrijft.
Na de instructie gaan zij zelfstandig verwerken.
- Verrijkingsgroep
Deze groep leerlingen heeft voldoende aan een
korte instructie om aan de slag te kunnen met het
basisaanbod voor het leerjaar, zij kunnen veelal sneller
aan de verwerkingsstof beginnen. Wanneer zij met de
verwerking klaar zijn, gaan zij zelfstandig (of na een korte
instructie) werken aan verrijkingsmateriaal. Dit materiaal
is een aanvulling op het basisprogramma.
Dagelijks werken de groepsleerkrachten met een zorgblok;
een moment waarin de leerkracht groepjes leerlingen
extra ondersteuning of uitdaging biedt betreffende een
vakgebied.

Het schoolteam ziet onderwijs als een continu proces.
Een proces van interne en externe invloeden waar wij als
school op reageren en inspelen.
Wij sluiten aan bij actuele maatschappelijke - en
onderwijsontwikkelingen. Leerkrachten volgen nascholing
en voeren overleg over het onderwijsinhoudelijke
proces. Door middel van klassenbezoeken, teamscholing,
bespreken van CITO toetsen en (bouw)vergaderingen
houden wij elkaar scherp.
− Organisatie van de zorg
We streven er naar dat iedere leerling zich ononderbroken
kan ontwikkelen en ontplooien. De intern begeleider heeft
hierbij een coördinerende taak en bespreekt meerdere
keren per jaar alle leerlingen met de groepsleerkracht(en).
Indien nodig maken zij gebruik van de expertise
van de schoolcoach, sociaal jeugdverpleegkundige,
kinderfysiotherapeut, Onderwijs Advies, BTSW, het
Kabouterhuis, de logopedie. Dit gebeurt nooit zonder
overleg met de ouders!
Omdat we te maken hebben met verschillen moet het
onderwijsleerproces zo ingericht worden dat elke leerling
tot zijn recht komt. Om het ontwikkelingsproces te kunnen
volgen hanteren we de observaties, methodegebonden
toetsen en het Cito, een methode onafhankelijke toets.
− Extra uitdaging
Voor een aantal leerlingen wordt er, naast de verrijkingsen verdiepingsstof, extra uitdaging aangeboden in de
Plusklas.
Onder begeleiding van een externe leerkracht wordt er
in periodes aan extra uitdagende lessen gewerkt.
De intern begeleider en de groepsleerkracht selecteren de
leerlingen en maken hier een rooster voor. Onderwerpen
die hierbij aan bod kunnen komen zijn o.a. filosofie, het
heelal, wiskunde en geschiedenis. Ook het oefenen van
vaardigheden als samen- en oplossingsgericht werken zijn
hierbij erg belangrijk.
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− Leerlingvolgsysteem
De resultaten van de leerlingen volgen we systematisch
en houden we bij in het leerlingvolgsysteem. Hiervoor
gebruiken we twee soorten toetsen:
Methodeonafhankelijke toetsen (Cito): Toetsen
voor groep 3 tot en met groep 8. Dit is een objectief
leerlingvolgsysteem op het gebied van rekenen, lezen, taal,
spelling en woordenschat. De objectieve Citotoetsen laten
zien wat de leerlingen in hun mars hebben. De toetsen
nemen we twee keer per jaar af volgens een jaarlijks
vastgestelde toetskalender. Het resultaat van deze toetsen
wordt middels grafieken van het leerlingvolgsysteem aan
de leerlingrapporten toegevoegd.
Om meer informatie over de ontwikkeling van een
individuele leerling uit groep 1 of 2 te verkrijgen kan er
gekozen worden om een kleutertoets af te nemen.
Methodeafhankelijke toetsen: voor groep 3 tot en met 8
geven de methodetoetsen aan of het kind de aangeboden
leerstof voldoende begrepen heeft. De resultaten worden
in ons administratiesysteem genoteerd en zijn terug te
vinden in het leerlingrapport.
De sociaal-emotionele ontwikkeling volgen we o.a. via
observatie. De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8
vullen twee keer per jaar de KiVa-monitor in.
De uitslag van de methode ongebonden- en de
methodeonafhankelijke toetsen dienen als uitgangspunt
voor de invulling van het lesaanbod en de indeling van de
instructieniveaus. Opvallende zaken ten aanzien van de
sociaal-emotionele ontwikkeling worden met de ouders
besproken.
− Projectaanvraag
In specifieke situaties kan de school een projectaanvraag
doen bij Meer Primair. Als deze aanvraag gehonoreerd
wordt, kan een leerling voor een bepaalde periode
extra, individuele hulp krijgen van een speciaal daarvoor
aangestelde leerkracht.

− Passend onderwijs Haarlemmermeer
Elke basisschool in Nederland maakt deel uit van een
samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband
telt verschillende basisscholen en één of meer speciale
scholen voor basisonderwijs. Vesterhavet maakt onderdeel
uit van Passend onderwijs Haarlemmermeer
(www.Passendonderwijshaarlemmermeer.nl).
Schoolbesturen hebben wettelijk zorgplicht, de middelen
en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van
Passend onderwijs.
In grote lijnen betekent het, dat ieder kind recht op
onderwijs heeft, dat het beste aansluit bij zijn of haar
mogelijkheden, dus zoveel mogelijk maatwerk!
Het maken van maatwerk kan heel divers zijn. Het kan
gaan om ondersteuning van een kind, ondersteuning in
de klas, ondersteuning in de thuissituatie en alle mogelijk
denkbare combinaties hiervan. De enorme diversiteit
aan ondersteuningsvragen en ondersteuningsvarianten
zorgt ervoor, dat binnen het samenwerkingsverband
Haarlemmermeer de driehoek ouder - leerkracht - kind,
de kerntriade, centraal staat in het bespreken van de
vraag (of vragen) en de daarbij passende ondersteuning.
Uitgangspunt hierbij is, dat de ondersteuning zoveel
mogelijk wordt aangeboden op de plek, waar deze nodig is.
Dit kan ook betekenen dat er ondersteuning van externe
partijen gewenst is of dat een kind naar het SO/SBO
verwezen zal worden.
Het gespreksmodel dat gehanteerd wordt om het proces
vorm te geven, heet ‘De Trein van Boos naar Middel’.
Dit model, samen met het oplossingsgerichte kijken en
werken, versterkt zoveel mogelijk de kerntriade ouderkind-leerkracht.
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− Aanmelden leerlingen met een
ondersteuningsbehoefte op Vesterhavet
Alle kinderen zijn welkom op Vesterhavet zolang wij in
staat zijn om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van
het kind.
Onze school heeft als taak voor ieder kind zoveel mogelijk
adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder wordt ver
staan een voor het kind passend onderwijsaanbod, zowel
in pedagogisch, didactisch en sociaal emotioneel opzicht.
In de wet Passend onderwijs is opgenomen dat ouders
hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden.
De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat
ouders een aanmeldingsformulier van de school invullen
en ondertekenen.
Als een kind medische of leerondersteuning nodig
heeft, dienen ouders dat aan te geven. De school zal
vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht
geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld
onderzoeksrapporten van externe instanties.
Voordat de school overgaat tot de toelating van een
leerling met een speciale ondersteuningsbehoefte vindt
een zorgvuldige afweging plaats tussen de belangen van
de leerling en de belangen van de school.
Als de school niet in staat is om aan de belangen van het
kind te voldoen, kan dit kind doorverwezen worden naar
een andere basisschool, het SBO of SO.
− Dyslexie
Bij dyslexie is sprake van hardnekkige lees- en/of
spellingproblemen. Dyslectische leerlingen gaan over
het algemeen wel vooruit als ze goede instructie krijgen,
voldoende oefenen met tekst lezen en gebruik maken van
hulpmiddelen bij lezen en schrijven. Als de school, of u als
ouder, het vermoeden heeft dat uw kind dyslectisch is,
dan zal de intern begeleider, na het met u besproken te
hebben, een onderzoek aanvragen.
Vanaf groep 4 kunnen de leerlingen door orthopedagogen
getest worden op dyslexie. Als er sprake is van dyslexie,
ontvangen de ouders na onderzoek een dyslexieverklaring.
Deze verklaring is van belang voor de juiste compenseren
de en dispenserende maatregelen, denk hierbij aan extra
tijd, vergrootte teksten en extra begeleiding. Eerdere
signalen die mogelijk duiden op dyslexie worden door de
leerkracht geregistreerd en besproken met betrokkenen.

− Samenwerking met jeugdgezondheidszorg
GGD Kennemerland
Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
GGD Kennemerland.
Aan onze school zijn een jeugdarts, jeugdverpleegkundige
en assistente verbonden.
Heeft u vragen over gezondheid, groei, opvoeding,
gedrag, eten, slapen, dan kunt u deze aan de
jeugdgezondheidszorg stellen.
De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00
bereikbaar via 023-7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl.
− Contactmomenten
In de basisschoolperiode wordt uw kind twee keer
onderzocht door de jeugdarts of de assistente van de
jeugdarts. Het eerste onderzoek vindt plaats wanneer uw
kind in groep 2 zit. Voor dit eerste onderzoek krijgt u een
formulier met het verzoek dit zo nauwkeurig mogelijk in te
vullen zodat, naast de gegevens van het consultatiebureau,
ook de ouderlijke gegevens aanwezig zijn op het moment
van het eerste onderzoek. De schoolarts kijkt tijdens het
onderzoek naar de rug, de ogen, lengte en gewicht, het
gehoor en de motoriek.
In groep 7 vindt er een uitgebreider onderzoek plaats door
de assistente waarbij opnieuw naar de rug, de ogen, lengte
en gewicht en het gehoor wordt gekeken. Om een goed
beeld van uw kind te krijgen, vraagt de schoolarts ook naar
het functioneren van uw kind thuis en op school.
U ontvangt hierover vooraf meer informatie.
− Advies en consultatie
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school
uitgenodigd worden bij een overleg met ouder en school
om zorgen of vragen over een leerling te bespreken.
Ook kan school anoniem (zonder een naam te noemen)
een kind bespreken om advies te krijgen over de te nemen
stappen om kinderen snel de juiste hulp of begeleiding te
bieden. Leerlingen die net een schoolwisseling achter
de rug hebben, worden doorgegeven aan de jeugdgezond
heidszorg zodat zij het kinddossier aan kunnen vragen.
Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit
aangeven bij de directeur.
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In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor
onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Als u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze
afspraak, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige school
hierover informeren.
Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken.
Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg
verwijzen wij u naar de website van de GGD:
www.ggdkennemerland.nl/jeugd
− ZAT overleg
Meerdere malen per jaar vindt er op alle scholen in
de Haarlemmermeer, dus ook op onze school, overleg
plaats tussen de intern begeleider(s), schoolcoach en de
sociaaljeugdverpleegkundige van de GGD.
Het doel van dit overleg is vroegtijdige signalering en
aanpak van problemen bij leerlingen. Alle leerlingen waar
zorgen over zijn, kunnen in dit overleg worden ingebracht.
Als er vervolgstappen nodig zijn dan wordt u daar als
ouder(s) vanzelfsprekend van op de hoogte gebracht.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit
kenbaar maken bij de directie.
− Overgang tussen basisscholen
Alle schoolbesturen binnen de Haarlemmermeer hebben
afspraken gemaakt over de tussentijdse aanname van
leerlingen. De afspraken zijn:
- er zijn twee momenten per jaar waarbij leerlingen kunnen
wisselen van basisschool, na de kerst- of zomervakantie
- bij bijzondere situaties, bijvoorbeeld bij sluiting van een
school of een fusie
- situaties waarbij er onrust is in een school
Als er sprake is van tussentijdse overplaatsing vanwege
verhuizen, gelden deze afspraken niet. Wel is men
gehouden aan het elkaar goed informeren over relevante
informatie voor een goede overstap van de ene school
naar de andere school.
Voor leerlingen die tussentijds overstappen naar het
speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs gelden
andere afspraken.
Vesterhavet neemt altijd contact op met de school van
herkomst voordat besloten wordt de leerling aan te
nemen.

− Overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs
De school beschikt over een leerlingdossier van elk kind.
Dit dossier bevat informatie over de vorderingen van uw
kind.
De schoolkeuze voor het vervolgonderwijs wordt
gebaseerd op de sociale- en kennisontwikkeling van de
leerling gedurende de hele schoolloopbaan. Daarnaast
zijn de behaalde Cito-resultaten van begrijpend lezen en
rekenen in de groepen 6, 7 en 8 leidend. De afname van
het Drempelonderzoek geeft een tweede onafhankelijk
advies.
Het advies wat daaruit voortvloeit wordt met de ouders,
kind en de groepsleerkracht van de groepen 6, 7 en 8
besproken.
Eind groep 7 wordt er een voorlopig advies gegeven.
In januari van groep 8 krijgt u een uitnodiging voor het
adviesgesprek. Dit gesprek staat los van de uitslag van
de IEP eindtoets, omdat deze pas later in het jaar wordt
afgenomen. Wanneer een leerling lager scoort op de
eindtoets dan het gegeven VO-advies, blijft het advies
staan. Wanneer een leerling hoger scoort op de eindtoets
dan het gegeven eindadvies, vindt er een heroverweging
van het advies plaats. Deze heroverweging kan leiden tot
een hoger of gelijk advies. Dit wordt te allen tijde met de
ouders besproken.
Wanneer de school besluit om het VO-advies aan
te passen, zal het voortgezet onderwijs dit moeten
honoreren.
Ouders kiezen samen met het kind de school voor
voortgezet onderwijs. Alle scholen voor voortgezet
onderwijs houden open dagen voor ouders en leerlingen.
Wij raden u aan op verschillende scholen te gaan kijken.
Wij vragen de kinderen het inschrijfformulier voor de
gekozen school op school in te leveren. Op sommige
scholen voor voortgezet onderwijs moet de inschrijving
digitaal gebeuren. Wij informeren u daar uitgebreid
over. Tijdens de informatieavond, aan het begin van
het schooljaar, bespreekt de leerkracht van groep 8 de
procedure met de ouders.
Vesterhavet wordt tot en met leerjaar 3 van het VO op de
hoogte gehouden van de vorderingen. Zo volgen wij ook
de schoolloopbaan van de leerlingen na het verlaten van
de basisschool.
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− Brede school Bornholm (BsB)
Vesterhavet is onderdeel van de Brede school Bornholm.
In de Brede school zijn de twee scholen van
het scholeneiland Bornholm vertegenwoordigd
(Vesterhavet - Klippeholm), een peuterspeelzaal en de
kinderdagverblijven (SKH, ‘t Bijtje en Smallsteps).
Zij bieden ruimte aan alle kinderen om zich zo optimaal
mogelijk te kunnen ontwikkelen. Vesterhavet is hierbij een
belangrijke partner.
Er kan een ‘warme’ overdracht plaatsvinden tussen de
kinderdagverblijven, de peuterspeelzaal en Vesterhavet.
U wordt hiervoor om toestemming gevraagd bij het
verlaten van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal
of bij aanmelding op Vesterhavet.
− Voorschoolse en naschoolse opvang
Als uw kind gebruik zal gaan maken van de voor en/of
naschoolse opvang, kiest u zelf een passende organisatie.
Leerlingen van Vesterhavet gaan naar Smallsteps (Otje),
Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer, Happy
Kids, Partou of gastgezinnen. De medewerkers van de
naschoolse opvang halen de leerlingen van school op.
Vervolgens zullen zij zich naar de desbetreffende locatie
begeven.

In het protocol wordt beschreven hoe de school omgaat
met het eventueel toedienen van medicijnen aan
leerlingen.
Hierbij is het uitgangspunt dat leerkrachten nooit
medicijnen toedienen. Als dit toch noodzakelijk is,
wordt er altijd contact opgenomen met de ouders.
In het geval dat leerlingen zelf onder schooltijd medicijnen
innemen dient hiervoor een door de ouders ondertekende
verklaring aanwezig te zijn.
Het gebruik van een Epipen is in levensbedreigende
situaties toegestaan. Ook hiervoor dient een ondertekend
formulier op school aanwezig te zijn.
Als medicijntoepassing nodig is, adviseren wij ouders het
protocol zorgvuldig te lezen en, indien nodig, de benodigde
formulieren in te vullen en met de leerkracht van het kind
te bespreken.

− Medische handelingen
Leerkrachten worden regelmatig geconfronteerd met
leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige
middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn
of pijn door een insectenbeet.
Daarnaast krijgen leerkrachten in toenemende mate het
verzoek van ouders of verzorgers om hun kinderen door
de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen.
Steeds vaker wordt er werkelijk medisch handelen van
leerkrachten verwacht, zoals het geven van medicijnen,
het toedienen van een injectie, het prikken van bloedsuiker
etc. Het uitvoeren van medische handelingen op school
brengt risico’s met zich mee, ook op juridisch gebied.
Het is van belang dat er in deze situaties gehandeld wordt
volgens een vooraf afgesproken en ondertekend protocol.
Meer Primair heeft voor al haar scholen een protocol
medicijn verstrekken en medisch handelen opgesteld.

24

− Privacybeleid
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is
ook op Vesterhavet van toepassing. Deze privacywet geldt
in de hele Europese Unie en heeft als doel de bescherming
van persoonsgegevens te verbeteren. Organisaties die
werken met persoonsgegevens dienen er zorg voor te
dragen, dat deze veilig worden gebruikt, beheerd en
opgeslagen uitsluitend door hen die daar beroepshalve
een belang bij hebben.
Als basisschool verwerken wij persoonsgegevens van uw
kind(eren) om onze verplichtingen als onderwijsinstelling
te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de
gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling
op onze school en om de leerontwikkeling bij te houden.
Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om
bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen,
zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.
Uitgangspunt is dat wij als organisatie alleen persoons
gegevens mogen verwerken en delen met andere
organisaties en personen als wij hiervoor een juridische
grondslag hebben. Dit kan soms betekenen dat wij onze
informatievoorziening op een andere manier zullen
inrichten.

De AVG heeft ook als consequentie dat voor gebruik van
bepaalde persoonsgegevens extra toestemming moet
worden gevraagd. Bij kinderen onder de 16 jaar mogen
alleen de ouders toestemming geven.
Wilt u meer weten over hoe wij als school en binnen
Stichting Meer Primair omgaan met de AVG? Dan kunt u
hierover meer informatie vinden op de website van onze
school en via www.meerprimair.nl/privacy/.
Wij vragen u om toestemming voor het gebruik
van foto’s op o.a.de website, Parro, de Vesterpost, etc.
Ouders geven daar schriftelijk wel of geen toestemming
voor. Als school houden wij hier rekening mee.
Vanuit school worden er foto’s gemaakt van de
verschillende activiteiten. Deze foto’s worden uitgezocht
en vervolgens op de website achter een code geplaatst.
Deze foto’s zijn dus niet openbaar. Wij zien dat ouders
ook zelf foto’s maken tijdens de verschillende activiteiten.
Wij verwachten van u dat u daar vertrouwelijk mee om
gaat. Dat betekent dat wij u vragen geen foto’s van andere
kinderen te plaatsen op social media, etc.
Zo voorkomen wij met elkaar onwenselijke situaties.•
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6. Het team
Teamsamenstelling
Directie
De directeur is verantwoordelijk voor
de dagelijkse gang van zaken op school
en geeft vorm en inhoud aan beleid
en organisatie. Samen met de intern
begeleiders en de bouwcoördinatoren
vormt zij het managementteam.
Internbegeleider (IB’er)
Op Vesterhavet werken twee intern
begeleiders. Eén voor de onderbouw
en één voor de bovenbouw. De IB’er is
verantwoordelijk voor de doorgaande
lijn in de schoolontwikkeling van de
leerlingen. Zij bewaakt en monitort de
leeropbrengsten. De intern begeleiders
van onze school organiseren en
coördineren de extra zorg voor de
leerlingen die dat nodig hebben.
Uiteraard gebeurt dit in nauwe
samenspraak met de groepsleerkracht,
die hoofduitvoerder is van deze zorg.
Verder houden de IB’ers zich bezig met
het verder ontwikkelen en verdiepen
van de zorgstructuur binnen de school.
Bouwcoördinator
Op Vesterhavet hebben we een
bouwcoördinator voor de onderbouw
(groep 1 t/m 4) en een coördinator voor
de bovenbouw (groep 5 t/m 8).
Zij zorgen samen met de directie voor
de organisatorische en onderwijs
inhoudelijke aansturing met betrekking
tot het functioneren van de bouw.

Groepsleerkrachten
Iedere groep heeft één of twee
vaste groepsleerkrachten. Zij dragen
de verantwoordelijkheid voor een
groep. Alle teamleden zijn, naast hun
lesgevende taak, in werkgroepen en
commissies vertegenwoordigd. In de
commissies zijn ook ouders uit de
ouderraad vertegenwoordigd.
Lerarenondersteuner en
onderwijsassistent
De lerarenondersteuner en onderwijs–
assistent ondersteunt de leerkracht bij
de invulling van de individuele
begeleiding van leerlingen zowel in
als buiten de klas.
ICT-coördinator
De ICT-coördinator draagt zorg voor het
technisch beheer en onderhoud van de
ICT-middelen en de onderwijsinhoude
lijke inzet tijdens de verschillende
lessen en de individuele begeleiding.
Vakleerkracht gymnastiek
De vakleerkracht verzorgt twee keer
per week de gymlessen aan de groepen
3 t/m 8. Groep 2 heeft één keer per
week gym van de vakleerkracht in de
grote gymzaal.
De lessen worden gegeven in gymzaal
Bornholm.
Conciërge
De conciërge draagt zorg voor
onderhoud van het gebouw en
ondersteunende taken, zoals
kopieerwerk, telefoon opnemen, etc.

Administratief medewerker
Eén ochtend per week verzorgt
de administratief medewerker de
financiële - en leerling-administratie.
Stagiaires
Op Vesterhavet zijn ieder jaar stagiaires
van de PABO of SPW aanwezig voor één
of meerdere dagen in de week. Zij zijn
op school om werkervaring op te doen
en de leerkracht te ondersteunen als
dat mogelijk is. Stagiaires worden
begeleid door de leerkracht waarbij zij
stage lopen en een stagebegeleider van
de opleiding.
Vervanging
Bij afwezigheid/ziekte van de leerkracht
zal de directie bekijken welke mogelijk
heden er intern en extern zijn om de
vervanging te regelen.
Vanwege het huidige leerkrachtentekort
is het regelen van vervanging niet altijd
gemakkelijk en kan het zo zijn dat de
leerlingen gedurende een periode veel
leerkrachtwisselingen hebben.
In principe worden er geen leerlingen
naar huis gestuurd.
Wanneer de directie in uiterste nood de
leerlingen toch naar huis moet sturen,
kan dit alleen wanneer u tenminste één
dag van tevoren bent ingelicht.
Meer informatie over het vervangings
protocol vindt u op onze website.

Voor actuele informatie over de namen van het
team verwijzen wij u naar het jaarlijkse katern.
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7. De ouders
Regelmatig contact met ouders vinden wij van groot belang,
omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven:
de algemene en de cognitieve ontwikkeling van de kind(eren)
stimuleren en om het maximale eruit te halen. Ouders zien
we daarom als waardevolle gesprekspartners.
Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel
om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is
het van belang dat zij volledig geïnformeerd worden over de
ontwikkeling van hun kind. Door regelmatig contact kan de
opvoeding thuis en de begeleiding op school beter op elkaar
worden afgestemd. Daardoor krijgen de leerkrachten ook
meer zicht op de thuissituatie van de leerling. Met deze
kennis kunnen ze beter anticiperen op leerproblemen of op
problemen thuis.
Wij vinden het belangrijk dat u als ouder op de hoogte bent
van het welbevinden en de vorderingen van uw kind, maar
ook dat u weet welke activiteiten er in de klas en school
georganiseerd worden.
Om u zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkeling
van uw kind, hebben wij de volgende voorzieningen:

− Informatieavonden
Aan het begin van het jaar is er een algemene
informatieavond voor de groepen 1, 2, 3 en 8 waarop de
ouders ingelicht worden over de specifieke activiteiten van
het komend jaar en tevens over de werkwijze van de klas.
− Startgesprek
Aan het begin van het schooljaar wordt u als ouder
uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek
bespreken ouders en leerkracht de behoeften en wensen
betreffende de begeleiding van de ontwikkeling van het
kind.
− Rapporten
Na een half jaar in groep 1 krijgen de leerlingen hun eerste
rapport mee. Groep 2 t/m 8 krijgt drie keer per jaar een
rapport en wel in november (beknopte versie), medio maart
en voor de zomervakantie. Het rapport op Vesterhavet is
aan de leerling geschreven en daardoor zeer uitgebreid.
− 10 minuten gesprekken
Aan de hand van het rapport wordt u op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen en de vorderingen van
uw kind. In november zijn de gesprekken op inschrijving
van u of van de leerkracht. Medio maart zijn de 10 minuten
gesprekken verplicht voor alle ouders. Einde schooljaar zijn
de gesprekken voor groep 1 t/m 5 op inschrijving en voor
de groepen 6 en 7 verplicht in verband met de advisering
voortgezet onderwijs. In de groepen 6, 7 en 8 verwachten
wij uw kind ook bij het 10 minuten gesprek. We praten dan
niet óver maar mét het kind.
− Inloopmoment
Tijdens het inloopmoment kunt u als ouders een kijkje
nemen in de klas en een gedeelte van de les bijwonen.
Het inloopmoment is van 8.30 uur tot 9.00 uur.
De data van de inloopmomenten zijn in de jaarkalender
opgenomen.
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− Website
Op de website www.vesterhavet.nl kunt u de meeste
informatie over onze school terugvinden. Denk hierbij o.a.
aan de schoolgids en de KiVa Oudergids. Ook vindt u daar
de jaarkalender met de geplande activiteiten. De foto’s die
bij deze activiteiten gemaakt worden staan achter een
besloten gedeelte. Ouders ontvangen begin van het
schooljaar een inlogcode om deze foto’s te kunnen zien.
− Vesterpost
Iedere vrijdag komt de Vesterpost uit. Hierin wordt u
geïnformeerd over de meest actuele zaken binnen
Vesterhavet. U ontvangt deze nieuwsbrief digitaal.
Tevens is de Vesterpost op de website terug te vinden.
− Parro
Iedere groep werkt met Parro, waarbij de leerkracht met de
ouders van zijn klas een leuke foto kan delen, een
tekstbericht kan plaatsen of een oproep kan doen. Dit
gebeurt via de Parro -app of Parro -website.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van de
leerkracht van uw kind hiervoor een uitnodiging.
− Huisbezoek
Als het noodzakelijk is, komt de groepsleerkracht bij u op
bezoek. Hij of zij zal u hierover zelf benaderen. U kunt ook
altijd zelf een huisbezoek aanvragen.
− Ouderavond
Indien gewenst of noodzakelijk zullen er algemene
ouderavonden georganiseerd worden. Dit kan zijn rondom
een onderwerp met een spreker van buitenaf, maar kan
ook een uitnodiging zijn om u te informeren over
veranderingen qua schoolbeleid. Een ouderavond kan ook
georganiseerd worden door de MR of de OV.
− Koffie- of theemoment
Twee keer per jaar worden de ouders van de
kleutergroepen uitgenodigd om met elkaar op school een
kopje thee of koffie te drinken. Kennismaken met andere
ouders is hierbij het voornaamste motief.

− Tevredenheidsonderzoek
Eens in de twee jaar worden ouders, leerlingen van de
bovenbouw en teamleden uitgenodigd deel te nemen
aan de tevredenheidonderzoek.
De uitslag hiervan wordt gecommuniceerd naar de ouders.
− Ouderbetrokkenheid
Op Vesterhavet zijn ouders op verschillende manieren
actief betrokken bij de school. Hieronder volgt een
opsomming:
• Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad van Vesterhavet heeft de
wettelijke taak de belangen van de leerlingen, de ouders
en de personeelsleden te vertegenwoordigen en de
directie nauwgezet te volgen en te adviseren in haar taak.
De MR denkt en beslist mee. De oudergeleding voor de
MR wordt gekozen door de ouders; de personeels
geleding door de leerkrachten van Vesterhavet.
Aanstelling vindt plaats voor een periode van drie jaar,
met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging.
In de jaarlijkse katern leest u welke ouders en
personeelsleden dit jaar zitting hebben in de MR.
• Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de MR van Vesterhavet is er ook een gezamenlijke
medezeggenschapsraad, de GMR, voor alle scholen van
stichting Meer Primair. De GMR spreekt namens alle
aangesloten scholen over zaken van gemeenschappelijk
belang. Ook de GMR bestaat uit een gelijke geleding van
ouders en personeelsleden.
• Oudervereniging (OV)
De Oudervereniging is er om de betrokkenheid bij de
school te bevorderen en een positieve bijdrage te leveren
aan de ontwikkeling van de school.
Anders dan de medezeggenschapsraad, die zich voor‑
namelijk bezighoudt met beleidszaken, besteedt OV
haar tijd en aandacht aan het bedenken, ondersteunen,
organiseren en financieren van leuke, feestelijke en
creatieve activiteiten en projecten op school. Zo werkt
de OV mee aan een plezierig schoolklimaat.
De oudervereniging en de directie hebben duidelijke
afspraken over hun samenwerking en over ieders
verantwoordelijkheid.
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• Klassenouder
De klassenouder ondersteunt de groepsleerkracht daar
waar nodig bij de organisatie van allerlei activiteiten, of
mobiliseert andere ouders uit de groep voor deze taak.
Jaarlijks kunnen ouders zich inschrijven als klassenouder
voor de groep van hun kind(eren). Aan het begin van het
jaar worden in overleg met de leerkracht, de klassen
ouders benoemd.
Verder zijn er ouders actief bij:
-	Verkeerscommissie
-	Luizencontrole
-	PR
-	Mediatheek
-	Fotograferen van schoolse activiteiten
-	Kinderboekenweek
-	Feesten en groepsactiviteiten
-	Computeractiviteiten
-	Schoolreisje en uitstapjes
− Klachtenregeling
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis.
Als ouder kunt u vragen hebben of ontevreden zijn over de
manier waarop school zaken aanpakt. Denk hierbij aan: de
communicatie vanuit de school, de manier waarop uw kind
begeleid wordt, schoonmaakwerkzaamheden, enz.
Wij gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling
overleg kunnen oplossen, met de leerkracht als het gaat
om zaken die spelen in de klas en met de schoolleiding als
het gaat om algemene zaken.
Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt,
of als naar uw mening de klacht niet naar behoren is
opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het
schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan onze
Klachtencommissie. In de afweging welk vervolg het meest
wenselijk is, kunt u zich laten bijstaan door de contactper
soon en/of de vertrouwenspersoon. De contactpersoon is
er voor u. Hij/zij luistert naar u, geeft u informatie over
mogelijke vervolgstappen en brengt u indien wenselijk in
contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere
ondersteuning.

− Beleid schorsing en verwijdering
Indien er in de schoolcarrière van een kind meerdere
incidenten plaatsvinden, die binnen de context van de
school grensoverschrijdend zijn, kan de directie van de
school besluiten om het betreffende kind voor maximaal 5
dagen te schorsen.
De ouders worden schriftelijk geïnformeerd over de reden
van het schorsingsbesluit. Ouders hebben de gelegenheid
om te reageren.
Ook de Inspectie van het Onderwijs wordt op de hoogte
gebracht als het een schorsing van meer dan één dag
betreft. Vervolgens wordt in overleg met ouders een plan
opgesteld om te trachten de ontstane situatie op te lossen.
Het kind wordt daarbij betrokken.
Indien nodig kan het samenwerkingsverband onder
steuning bieden bij het tot stand komen van dit plan,
bijvoorbeeld door de inzet van mediation.
Het bestuur van Meer Primair wordt hiervan op de hoogte
gebracht.
In enkele gevallen blijkt het middel schorsen niet effectief
in het herstellen van de ontstane situatie. In dat geval kan
worden overgegaan tot verwijdering van de leerling.
De verwijdering kan pas worden geëffectueerd als de
directie voor de leerling een andere school heeft gevonden.
Ook dit zal altijd in overleg met de ouders en het
schoolbestuur geschieden.
Als er sprake is van het overgaan tot verwijdering zal het
samenwerkingsverband Passend onderwijs Haarlemmer
meer hiervan op de hoogte worden gebracht.
Voor verdere procedures en wettelijke termijnen aangaan
de schorsen en verwijdering verwijzen wij u graag naar de
website van het betrokken schoolbestuur.
− Nuttige contacten
De contactpersoon en de vertrouwenspersoon
zijn als leerkracht werkzaam in onze school.
In het jaarkatern vindt u hun namen.
Telefoonnummer: 023-5611503
De klachtenregeling van Meer Primair ligt ter
inzage op elke school. Ook staat deze regeling
gepubliceerd op onze website.
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− Ouderbijdrage
De Oudervereniging beheert de bedragen die afkomstig
zijn uit de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is bestemd
voor het financieren van kosten die niet door het rijk
worden gesubsidieerd, zoals Sinterklaasfeest, kerstfeest,
afscheidsavond groep 8, schoolreisje en sportdag.
De ouderbijdrage wordt jaarlijks in overleg met de
medezeggenschapsraad vastgesteld.
Het voldoen van de ouderbijdrage is in principe vrijwillig.
Natuurlijk hopen we dat alle ouders het belang zien van
bovenstaande activiteiten en daarvoor ook willen betalen.
Zonder deze extra financiën kunnen dit soort activiteiten
niet worden georganiseerd. U ontvangt een brief van de
Oudervereniging met het verzoek om de ouderbijdrage te
voldoen. Naast de mogelijkheid om het bedrag in één keer
te voldoen, is er ook de mogelijkheid in termijnen te
betalen.
Het rekeningnummer van de Oudervereniging is
NL52RABO0304309362 t.n.v. Oudervereniging CBS
Vesterhavet te Hoofddorp.
Ouders die vanwege hun financiële situatie niet in staat
zijn de bijdragen te voldoen, worden geadviseerd een
aanvraag voor financiële ondersteuning te doen bij de
afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Haarlemmer
meer.
− Stichting Leergeld
Stichting leergeld Haarlemmermeer stelt zich ten doel te
bevorderen dat kinderen van ouders die om welke reden
dan ook een laag inkomen hebben, toch deel kunnen
nemen aan allerlei activiteiten, zoals sport, zwemles, kunst
/cultuur activiteiten en excursies op school. Ouders die
hun kinderen om financiële redenen niet kunnen laten
deelnemen aan bepaalde activiteiten, kunnen zich wenden
tot Stichting Leergeld die onder bepaalde voorwaarden
kan helpen. Voor meer informatie: www.leergeld.nl/
haarlemmermeer.

− Ongevallenverzekering
Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallen
verzekering afgesloten ten behoeve van de leerlingen.
Deze verzekering is van kracht op weg van huis naar
school, onder schooltijd en gedurende activiteiten in
schoolverband, zoals excursies, sport- en speldagen, een
schoolkamp, enz. De verzekering voorziet in een uitkering
bij overlijden, blijvende invaliditeit en tandheelkundige
hulp. De verzekering geldt niet voor geneeskundige hulp
en schade aan brillen, kleding, fietsen e.d.
We zijn als school niet verzekerd voor diefstal. Wij advise
ren u dan ook aan om uw kind geen kostbare zaken en/of
geld mee te geven naar school.

?
?
− Wat verwachten wij van onze ouders?
We delen samen met u de zorg voor uw
kind. Daarom hechten we veel waarde aan
een goed contact en samenwerking met u.
Wat kunnen we van elkaar verwachten in
die samenwerking?

30

Vesterhavet

Ouders / verzorgers

De school draagt zorg voor goed onderwijs zoals
beschreven in schoolplan en schoolgids.

De ouders/ verzorgers onderschrijven de inhoud en
uitgangspunten van schoolgids en schoolplan.

De school heeft in de schoolgids een aantal
protocollen opgenomen of verwijst er naar.

De ouders/verzorgers steunen de school bij de
uitvoering van de diverse protocollen.

De school informeert in ieder geval 3 x per jaar de
ouders over de vorderingen en het welbevinden van
hun kind.

De ouders/verzorgers tonen belangstelling
in de vorderingen van hun kind door naar
rapportavonden en de informatieavond te komen.

Eventuele leer- en/of gedragsproblemen worden zo
spoedig mogelijk met de ouders besproken.

De ouders/verzorgers informeren de school als
hun kind problemen heeft in de thuissituatie of op
school.

Bij leer- en/of gedragsproblemen reageert de school
alert. Het zorgplan is hierbij uitgangspunt. De school
informeert de ouders over de te nemen stappen,
het eventuele plan van aanpak en evalueert dit op
vastgestelde tijden.

De ouders/verzorgers verlenen medewerking om
het kind op te nemen in een zorgtraject en eventueel
de leerling te bespreken met beroepskrachten of
hulpverleners van buiten de school.

De school zorgt er voor dat de wettelijk verplichte
lesuren worden gegeven.

De ouders/verzorgers maken afspraken met externe
hulpverleners en artsen in principe buiten schooltijd.

De school houdt zich aan de schooltijden zoals deze
in de schoolgids genoemd staan.
De kinderen krijgen verlof volgens de bepalingen
van de leerplichtwet.

De ouders/verzorgers vragen voor hun kind tijdig
bij de directie verlof aan en houden zich aan de
leerplichtwet.

De ouders/verzorgers worden geïnformeerd over
zaken die de school en de leerlingen betreffen.

De ouders/verzorgers lezen de informatie en vragen
indien nodig om toelichting.

De school respecteert de cultuur en de
geloofsovertuiging van de ouders.

De ouders/verzorgers respecteren en ondersteunen
de identiteit en de tradities van de school.

De school spant zich ervoor in eventuele conflicten
op te lossen. Samen met de ouders werkt de school
aan een leefbare en veilige school.

De ouders/verzorgers onderschrijven het belang van
en werken mee aan een leefbare en veilige school.
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8. Overige informatie
− Kennismaking en inschrijving
Wanneer u belangstelling heeft voor
onze school, kunt u een afspraak
maken voor een rondleiding en een
gesprek met de directeur. Dit is een
vrijblijvend gesprek. De directeur
geeft een toelichting op de werkwijze
van de school en u krijgt een rond
leiding door de school. Zo bepaalt u
of Vesterhavet de school wordt voor
uw kind. U kunt uw kind meenemen
naar dit gesprek, er is altijd speelgoed
beschikbaar voor kleine kinderen,
maar het kan ook zijn dat u het fijner
vindt zonder kind(eren) te komen.
Dat is aan u.
Wanneer u besluit uw kind definitief
aan te melden, vult u een aanmel
dingsformulier in.
Als we tot inschrijving overgaan ont
vangt u een bewijs van inschrijving.
Ongeveer zes weken voordat uw kind
vier jaar wordt, krijgt u een kaartje
van de betrokken groepsleerkracht,
die met u een afspraak maakt om
nader kennis te maken. Tijdens dat
gesprek krijgt u verdere informatie
over de groep waarin uw kind wordt
geplaatst. Ook wordt dan afgespro
ken wanneer uw kind de vijf dagdelen
mag komen wennen. Wij adviseren
u om deze wenmomenten te laten
plaatsvinden in de drie weken voor
dat uw kind vier jaar wordt.
− Verzuim
Het kan zijn dat uw kind door ziekte
of om andere redenen niet op school
kan zijn. Wij verzoeken u dit vóór
schooltijd, vanaf 8.00 uur, aan ons

door te geven.
Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig.
Dit betekent dat de school bij
afwezigheid de absentie registreert.
Bij veelvuldig ongeoorloofd verzuim
wordt er een melding gedaan bij de
leerplichtambtenaar.
− Verlofregeling
Aan leerplichtigen kan door de
directie wegens gewichtige
omstandigheden extra verlof worden
verleend. Hierbij valt te denken aan
jubilea, huwelijk en begrafenissen.
Een daarvoor bestemd formulier
moet altijd van tevoren worden
ingevuld. Verlof voor vakanties
buiten de vastgestelde data wordt
alleen toegestaan, indien u door
uw werkgever of arts een bepaalde
periode wordt opgelegd.
Voor vakanties en vrije dagen
verwijzen wij u naar de jaarkalender.
− Gevonden voorwerpen
Indien kleding en persoonlijke
voorwerpen in school worden
gevonden, worden deze verzameld
in de ‘Gevonden voorwerpen-bak’.
Gevonden brillen, sleuteltjes, etc.
worden verzameld bij de directie.
Als de voorwerpen niet worden
opgehaald, gaan zij naar een
goed doel.
− Mobiele telefoon
Voor de leerlingen die op school
een mobiele telefoon meenemen
gelden de volgende regels:
De telefoon wordt aan het begin van

de dag ingeleverd bij de leerkracht en
gaat uit. De school is niet verantwoor
delijk voor diefstal of schade aan het
toestel en wij adviseren dan ook met
kracht om mobieltjes thuis te laten.
Indien uw kind moet bellen of gebeld
moet worden is dat mogelijk via de
vaste lijn op school.
− Veiligheid
• Ontruimingsoefening
We besteden aandacht aan de
veiligheid van onze leerlingen.
Twee keer per jaar wordt er een
ontruimingsoefening gehouden,
waaraan het hele team en alle
leerlingen deelnemen. Eén keer per
jaar wordt er een geplande oefening
gehouden. Ook houden we één keer
per jaar een onverwachte oefening
om optimaal voorbereid te zijn op
een eventuele rampsituatie.
• Bedrijfshulpverlening (BHV)
Een aantal personeelsleden is
opgeleid tot bedrijfshulpverlener.
Naast de verantwoordelijkheid voor
de ontruimingsoefening, worden zij
ingezet in situaties waar EHBO
ondersteuning noodzakelijk is.
Jaarlijks worden onze bedrijfshulp
verleners geschoold.
• Rookvrije school
Vesterhavet conformeert zich aan
de landelijke wet- en regelgeving.
Roken in en om het schoolgebouw
is niet toegestaan. Dit geldt voor alle
betrokkenen (personeelsleden,
ouders, leveranciers etc.).
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