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VOORWOORD 
 
 
Welkom bij De Kring, een school waar je leert samen leven 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
De Kring is een school voor iedereen, dat zien we ook terug in ons logo, een open cirkel. De 
figuren die samen de kring vormen zijn uniek, net zoals elk kind uniek is en herkenbaar in zijn 
eigenheid. Het is een hechte groep. Tel je de verschillende onderdelen bij elkaar op dan kom je 
uit op twintig en dat aantal verwijst weer naar de twintig basisprincipes van ons 
Jenaplanonderwijs.  
Meer over Jenaplanonderwijs, maar ook vooral veel praktische zaken leest u in deze schoolgids. 
Kortom, deze gids is uw basis voor het komende schooljaar. Maar het is niet meer dan een basis, 
want wij hebben liever persoonlijk contact met u, gewoon op school. Via de website, de 
schoolapp en de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En mocht er 
iets zijn dat u met ons wilt delen, aarzelt u dan niet om naar ons toe te komen, u bent van harte 
welkom. 
 
We wensen alle kinderen en ouders een heel fijn schooljaar toe. Een jaar waarin we goed 
samenwerken om een prettige leef- en leeromgeving voor alle betrokkenen te creëren. 
 
Augustus 2018 
 
Namens het team,  
 
Monique Piso (directeur locatie Willibrord) 
 
Esther van der Linden (directeur locatie Rembrandt) 
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1 OVER DE KRING  

  
  
 
 
De school 
 
De Kring is school voor iedereen. Elk kind is 
uniek en herkenbaar in zijn eigenheid. En 
daarnaast vormen de kinderen een hechte 
groep.  
De Kring is een jenaplanschool met meer 
dan vierhonderd kinderen verdeeld over 
twee locaties. Op de locatie Rembrandt (aan 
de Rembrandt van Rijnlaan) zijn negen 
stamgroepen, gelijk verdeeld over kleuter-, 
midden- en bovenbouw. De locatie Willibrord 
aan de Rhijngeesterstraatweg heeft zes 
stamgroepen, twee kleuter-, midden- en 
twee bovenbouwgroepen. Uit alle delen van 
Oegstgeest (en omstreken) komen kinderen 
naar De Kring. 
  
Wat is Jenaplan? 
 
Op onze school baseren we ons op de 
basisprincipes van het Jenaplan (zie pag. 9). 
Centraal in de Jenaplangedachte staat het 
accepteren van elk individueel kind. 
Kinderen moeten zich binnen de school zo 
vrij mogelijk kunnen bewegen, zich veilig en 
geborgen voelen, zelfstandig werken, met 
elkaar leren praten, spelen, werken en 
vieren. Elkaar helpen is wezenlijk binnen een 
Jenaplanschool. 
 
De grondlegger van het Jenaplanonderwijs 
was de Duitse hoogleraar Peter Petersen 
(1884-1952). Petersen doceerde 
opvoedingswetenschap aan de universiteit 
van Jena en was leider van de aan de 
universiteit verbonden oefenschool. Petersen 
was voorstander van stamgroepen. Een 
stamgroep bestaat uit kinderen van 
verschillende leeftijden, vergelijkbaar met de 
meeste gezinssituaties. In de groep kunnen 
jongere kinderen leren van de ouderen en 
de ouderen helpen de jongeren. Maar het 

gebeurt ook andersom, dat oudere kinderen 
van jongeren leren. 
 
Ontmoetingssituaties 
 
Opvoeding en onderwijs vinden op school 
plaats in vier verschillende 
ontmoetingssituaties: 
 
Samen praten Het uitwisselen van 
ervaringen en wetenswaardigheden in de 
vorm van een kringgesprek in de stamgroep. 
Andere mogelijkheden om samen te praten 
zijn: gesprekken binnen de tafelgroep of 
niveaugroep of gesprekken tijdens blokuren 
of wereldoriëntatie. 

 
 
Samen spelen Kleuters spelen gedurende 
een groot deel van de dag samen; ze leren 
spelenderwijs. In de midden- en bovenbouw 
vindt dit samen spelen vooral plaats bij de 
gymnastiek, gezelschapsspelen, 
buitenspelen, dagopeningen en vieringen. 
  
Samen werken Kleuters werken samen 
met materialen tijdens het spelen in de 
hoeken en bij het buitenspelen. In de 
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midden- en bovenbouw werken de kinderen 
samen bij een vak als wereldoriëntatie en bij 
het maken van eigen of opgegeven taken. 
 
Samen vieren We sluiten de week af met 
een viering. In zo’n viering ontmoet elk kind 
de hele schoolgemeenschap. Een kind kan 
dan bijvoorbeeld laten zien waarmee het –
alleen of samen met anderen– in die week 
bezig is geweest. 
  
Meer informatie over Jenaplan 
 
Kijk voor meer informatie over Jenaplan op 
www.jenaplan.nl 
 
Onze identiteit 
 
Wij streven ernaar vanuit een katholiek 
christelijke levensvisie uiting te geven aan 
ons onderwijs met gelijke kansen voor 
iedereen en respect voor meningen en 
overtuigingen van anderen. Dit komt terug 
in de dagelijkse gang van zaken, 
bijvoorbeeld in projecten waarin 
Bijbelverhalen aan de orde komen. Denk 
daarbij aan kringgesprekken, het naleven 
van groeps- en schoolregels, de 

omgangsvormen en de wijze waarop het 
team daar zelf mee omgaat en erop toeziet 
dat kinderen hun voorbeeld overnemen. De 
Kring wil een open school zijn, waar 
iedereen zich veilig en gewaardeerd kan 
voelen. Dit vormt het fundament waarop 
catechese een plaats kan krijgen. 
 
Als Jenaplanschool trachten we de catechese 
en wereldoriëntatie zoveel mogelijk samen 
te laten gaan. Daarom zoeken we bij de 
thema’s, die in de loop van het schooljaar 
catechetische onderwerpen die daarbij 
passen. In deze periode wordt er in alle 
stamgroepen gedurende een halfuur à drie 
kwartier per week stilgestaan bij de 
catechetische invulling van het algemene 
thema. Alle kinderen doen mee. Bij de 
kleuters is het nog vertellen, maar naarmate 
de kinderen ouder worden, wordt het 
gesprek over geloofsonderwerpen 
belangrijker. In de bovenbouw komen 
kinderen in contact met de verschillende 
wereldgodsdiensten. Twee teamleden 
houden zich specifiek bezig met de invulling 
van catechese. 
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2 DE ORGANISATIE VAN ONS 
ONDERWIJS  

 
 
De essenties van Jenaplan 
 
De Kring is een Jenaplanschool. 
Uitgangspunt van ons onderwijs zijn de tien 
Jenaplan essenties (gebaseerd op de 20 
Jenaplan basisprincipes ontwikkeld van Jena 
in Thuringen): 
 
Ondernemen 
‘jouw initiatief is welkom’ 
• Nieuwe dingen en oplossingen bedenken 
• Initiatief nemen, zaken aan de orde 

stellen, met voorstellen komen 
• Uitproberen, origineel kiezen 
• Kwaliteiten effectief inzetten 
• Ambities tonen, er in geloven, 

doorzetten 
• Doelbewust handelen 
• Informatiebronnen aanboren 
 
Plannen 
‘durf te dromen’ 
• Weten hoe een periode (les, dag, week) 

is opgebouwd) 
• Kunnen vertellen wat er van je verwacht 

wordt 
• Spullen snel en goed verzamelen 
• Dingen in de goede volgorde doen 
• Eigen leerdoelen kunnen bepalen 
• Een dag kunnen plannen 
• Een langere periode zelfverantwoordelijk 

plannen 
 
Samenwerken 
‘samen kunnen we meer’ 
• Delen met anderen 
• Andere ‘denktijd’ geven 
• Aandachtig luisteren en verschil van 

mening respecteren 
• Sociaal bewust zijn 
• Aanwijzingen volgen en geven 
• Aanbieden anderen te helpen 
• Respect voor school- en groepsregels 

Creëren 
‘alles is mogelijk’ 
• Onderzoeken, dingen uit elkaar halen 
• Alles willen weten, vragen stellen 
• Snel originele ideeën hebben, niet 

tevreden zijn met gewoon doorzetten 
• Het beste uit jezelf halen 
• Makkelijk overschakelen naar ander 

gezichtspunt 
• Makkelijk voortborduren op ideeën van 

anderen  
 
Presenteren 
‘laat zien wie je bent’ 
• Durf, originaliteit en passie te tonen 
• Natuurlijke authentieke houding 
• Contact met de toehoorderscentrale plek 
• Gebruik van (grote) gebaren 
• Goede articulatie, stemvolume, 

spreektempo, dynamiek 
• Goed taalgebruik 
• Goede verzorging 
 
Reflecteren 
‘wat is jouw wens, waar word jij blij 
van?’ 
• Laten zien wat er geleerd is 
• Feedback vragen en geven (tips en tops) 
• Vertellen hoe het ander had gekund 
• Aanpak evalueren en hier consequenties 

aan verbinden 
• Werk nakijken, beoordelen en vervolg 

bepalen 
• Beargumenteren waarom je doet wat je 

doet 
• Portfolio’s samenstellen, eigen 

ontwikkeling presenteren 
 
Verantwoorden 
‘hoe vind je het effect van wat je 
gedaan hebt’  
• Kunnen vertellen waarom je wat hebt 

gedaan 
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• Spullen opruimen 
• Voor jezelf en voor anderen zorgen 
• Zelf om uitleg vragen 
• Willen meepraten en beslissen 
• Consequenties overzien van handelen 
• Initiatieven nemen om dingen te 

verbeteren 
 
Zorgen voor 
‘wij helpen elkaar’ 
• Zorgen voor jezelf 
• Zorgen voor een ander 
• Zorg hebben voor materialen waar je 

gebruik van maakt in de school 
• Binnen met name de tafelgroep hulp 

bieden 
• Het op orde houden van de eigen 

werkplek, die van de tafelgroep, de 
schoolwoonkamer, werkruimtes van de 
school en van de directe schoolomgeving 

• Zorgen voor planten en dieren 
 
Communiceren 
‘jouw mening telt’ 
• Actief luisteren 
• Nadruk leggen op dialoog en niet op 

discussie/tweerichtingsverkeer 
• Je voor de ander openstellen 
• Leren van verdraagzaamheid: geduld 
• Gedachten onder woorden leren 

brengen, zodat anderen die begrijpen 
• Ontwikkelen van een goed zelfbeeld 
• Kritisch leren staan t.o.v. verstrekte 

informatie 
• Kunnen genieten van wat anderen 

inbrengen 
 
Respecteren 
‘zijn wie je bent’ 
• Rekening leren houden met gevoelens 

van anderen 
• Inclusief denken 
• Empathie voelen voor anderen 
• Terughoudend leren zijn met oordelen 
• Accepteren dat ieder mens uniek is en er 

dus verschillen mogen zijn 
 
 
 
 

Ons kwaliteitsbeleid 
 
Ons schoolplan (2016-2020) is geschreven 
op basis van de volgende uitgangspunten: 
• De kwaliteitscriteria die door de 

Jenaplan- vereniging NJPV 
[www.jenaplan.nl] zijn vastgesteld. Een 
Jenaplanschool werkt wereldoriënterend, 
zinzoekend, coöperatief, 
ontwikkelingsgericht, kritisch en 
ervaringsgericht. Wij vinden het 
belangrijk dat deze pijlers voor iedereen 
die betrokken is bij de school erkend en 
herkend worden. 

• Elke vier jaar wordt er een enquête 
afgenomen onder ouders, kinderen en 
teamleden. De enquête is in 2015 
afgenomen. Aan de hand van de 
resultaten wordt een selectie gemaakt 
van een aantal verbeterpunten, die 
doorgevoerd zullen worden. 

• De Cito deeltoetsen en eindtoetsen 
bieden ons inzicht in de prestaties van 
individuele kinderen alsmede van de 
groep en van de kwaliteit van de school. 
Op basis van een analyse van de 
resultaten geven we de 
onderwijskundige koers vorm met 
behoud van de Jenaplanprincipes. 

 
Wij leggen ook contacten met andere 
Jenaplanscholen om ons onderwijs te 
evalueren en vinden het belangrijk dat 
nieuwe stamgroepleiders een 
Jenaplanopleiding volgen. Komend jaar 
zullen vijf stamgroepleiders hun opleiding 
afronden.  
Komend schooljaar gaan we aan de slag met 
het schrijven van een nieuw schoolplan voor 
2020-2024. 
 
Onderwijskundige vernieuwingen 
2018-2019 
 
Het schoolplan is opgesteld voor de periode 
2016-2020. In het schoolplan zijn 
veranderonderwerpen opgenomen die in vier 
jaar vorm krijgen. Veranderingen krijgen 
echt betekenis wanneer je ze met elkaar 
‘levend’ houdt. Dit kan alleen wanneer ze 
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integraal onderdeel van ons 
jenaplanonderwijs vormen en wanneer het 
aantal thema’s beperkt waardoor er tijd en 
aandacht is voor een thema. De komende 
periode werken we aan wereldoriëntatie & 
taal en  spel in de kleuterbouw. 
 
Wereldoriëntatie en taal In de afgelopen 
jaren is WO meer en meer het hart van ons 
onderwijs geworden. We zien dit terug in 
vieringen, in de gezamenlijke voorbereiding 
van de thema’s, in de vitrines, etc. Nu is het 
moment om taal (en later rekenen) op een 
betekenisvolle manier onderdeel te laten 
worden van wereldoriëntatie. Met een 
studietraject van ‘t Kan willen hieraan vorm 
gaan geven.   
In de kleuterbouw willen we dit doen door te 
gaan werken met een themaplanner.  
 
Spel in de kleuterbouw	Spel is een van de 
vier basisactiviteiten in ons onderwijs en een 
belangrijk uitgangspunt in ons 
kleuteronderwijs. Het komende schooljaar 
willen we onder begeleiding van 
OnderwijsZaken het spel in het 
kleuteronderwijs meer verdieping geven 
waardoor het betekenisvoller wordt. Daarbij 
worden ook de kerndoelen verbinden aan 
het spel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aanmelden van uw kind 
 
Algemeen Wanneer u kiest voor onze 
school, dan kiest u voor Jenaplanonderwijs 
met een katholieke grondslag.  
Het kan zijn dat uw kind extra zorg nodig 
heeft. We bekijken dan samen of onze 
school de juiste school voor uw kind is.  
 
Aanmelding U kunt uw kind aanmelden 
met het aanmeldingsformulier dat u kunt 
downloaden op de website 
(www.jenaplandekring.nl) en opsturen naar 
het administratieadres van de school: 
Rembrandt van Rijnlaan 26, 2343 SR 
Oegstgeest of mailen naar 
admonistratie@jenaplandekring.nl.  
Na ontvangst van het inschrijfformulier krijgt 
u een ontvangstbevestiging toegestuurd.  
 
We kunnen per jaargroep maximaal 55 
kinderen plaatsen. Uw kind kan dus op een 
wachtlijst komen te staan. Uiteraard houden 
we u goed en tijdig op de hoogte of er een 
plaats voor uw kind is. De wachtlijst is 
continu aan schommelingen onderhevig door 
verhuizingen, dubbele inschrijvingen, et 
cetera. Een lange of korte wachtlijst zegt 
dan ook heel weinig over de uiteindelijke 
plaatsingskans.  
 
In het voorjaar en najaar houden we open 
huis. U bent dan van harte welkom om een 
kijkje te nemen op onze school en de sfeer 
te proeven. Voor een informatief gesprek en 
bezichtiging van de locatie kunt u altijd een 
afspraak maken met de directeuren: 
Monique Piso op de Willibrordlocatie of 
Esther van der Linden op de 
Rembrandtlocatie. 
 
Het onderwijs 
 
Stamgroepen Een Jenaplanschool, zoals de 
onze, werkt met stamgroepen in plaats van 
jaarklassen. In een stamgroep zitten 
kinderen van verschillende leeftijden. Er zijn 
stamgroepen geformeerd, gebaseerd op de 
natuurlijke stappen binnen de ontwikkeling 
van het kind, namelijk: 



	 11	

• de kleuterbouw: 4 t/m 5/6 jaar 
(groep 1 en 2) 

• de middenbouw: 5/6 t/m 9/10 jaar 
(groep 3, 4 en 5) 

• de bovenbouw: 9/10 t/m 12 jaar 
(groep 6, 7 en 8) 

 
In totaal zijn er vijftien stamgroepen 
verdeeld over twee locaties: locatie 
Rembrandt heeft drie kleuterbouw-, drie 
middenbouw- en drie 
bovenbouwstamgroepen en de locatie 
Willibrord heeft twee kleuterbouw-, twee 
middenbouw- en twee 
bovenbouwstamgroepen. 
   
Kleuterbouw 
 
Het eerste contact Ongeveer één maand 
voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt 
uw kind een uitnodiging. Sommige kinderen 
kunnen niet wachten tot de eerste schooldag 
aanbreekt, vinden het spannend. Wellicht 
goed om te weten dat uw kind, vlak voordat 
het vier jaar wordt, vijf ochtenden in haar of 
zijn toekomstige groep kan komen wennen.  
 
Ongeveer drie maanden voordat uw kind op 
school komt sturen wij u een intakeformulier 
toe. Dit vormt de basis voor het 
intakegesprek waarvoor u een uitnodiging 
ontvangt. 
Indien uw kind geboren is in de periode mei 
t/m juli overlegt de stamgroepleider graag 
met u wanneer uw kind het beste kan 
instromen.  
 
Het contact dat u met school hebt, verloopt 
meestal via de stamgroepleider. Toch is 
gebleken dat nieuwe ouders nog wel eens 
met vragen rondlopen. Iedere groep heeft 
twee stamgroepouders. Indien u vragen 
heeft van inhoudelijke aard kunt u zich 
richten tot deze groepsouders. Vindt u 
bepaalde aspecten onduidelijk of heeft u 
suggesties zoekt u dan even contact met de 
directeur. 
 
De eerste twee weken dat uw kind bij ons 
op school komt adviseren we altijd halve 

dagen. Dit houdt in dat uw kind op 
maandag, dinsdag en vrijdag tot de lunch 
blijft. De woensdag en donderdag zijn al 
korte dagen. Voor uw kind is dit prettig 
wennen. De ervaring leert dat uw kind de 
middag echt nodig heeft om bij te komen. 

  
Midden- en bovenbouw 
 
De tafelgroep Binnen de stamgroepen van 
de midden- en bovenbouw werken groepjes 
van maximaal zes kinderen van verschillende 
leeftijden aan dezelfde tafel, de zogeheten 
tafelgroep. Kinderen leren elkaar in zo’n 
groepje goed kennen. Ze helpen en 
stimuleren elkaar in opdrachten en 
projecten. Door de verschillende leeftijden 
leren de jongere kinderen van de oudere en 
leren de oudere kinderen hoe ze andere 
kinderen kunnen helpen. Deze tafelgroepen 
wisselen regelmatig van samenstelling, zodat 
alle kinderen van een stamgroep goed met 
elkaar leren samenwerken en spelen. 
 
De instructiegroep De kinderen van de 
midden- en bovenbouw krijgen op vaste 
dagen en tijden instructie, zowel binnen als 
buiten de stamgroep. Soms komen ze dan 
samen met kinderen van hetzelfde leerjaar 
uit de andere stamgroepen. Dit geldt in de 
bovenbouw bijvoorbeeld voor het rekenen. 
De kinderen van dezelfde instructiegroepen 
(leerjaar 6, leerjaar 7 en leerjaar 8) uit de 

 
Wij willen u graag het volgende vragen: 

wilt u alle jassen van uw kleuter 
voorzien van een grote lus; 
zet in gymschoenen (met klittenband of 
elastieksluiting), laarzen e.d. de naam 
van uw kind, om zo verwarring te 
voorkomen; 
brengt uw kind onderdelen van spel of 
puzzel o.i.d. mee naar huis, laat u het 
dan even terugbrengen; 
laat uw kind thuis voor schooltijd nog 
even naar het toilet gaan; 
leer uw kind zichzelf te helpen op het toilet. 
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verschillende stamgroepen komen bij elkaar 
en krijgen rekenles. 
 
De leergebieden in midden- en 
bovenbouw Wereldoriëntatie vormt het 
hart van ons onderwijs. Allerlei andere 
vakken ondersteunen het proces van 
wereldoriënterend leren. Je leert 
bijvoorbeeld lezen om je in de wereld te 
kunnen oriënteren. Met andere woorden: je 
leert lezen om het in wereldoriëntatie toe te 
kunnen passen. 
 
Kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld 
om hen heen. Zij ontwikkelen zich door deze 
wereld te onderzoeken. Een onderzoekende  
houding komt ook later goed van pas. 
Wereldoriëntatie biedt handvatten om de 
creativiteit en nieuwsgierigheid van de  
kinderen te stimuleren. Het gaat over 
ervaren, onderzoeken, ontwerpen 
problemen oplossen. Op de Kring leren de 
kinderen zich breed te oriënteren op zichzelf 
en de wereld. Zij leren begrijpen en 

verklaren waarom hun leefomgeving is zoals 
deze is. Welke invloed de mens heeft op zijn 
omgeving vroeger en nu.  
In elke stamgroep komen in het schooljaar 
verschillende thema’s aan bod. Veel van 
deze thema’s worden met de gehele bouw 
(kleuterbouw, middenbouw of bovenbouw) 
aangeboden. Samen met alle groepen 
wordt. er gewerkt aan één van de zeven 
ervaringsgebieden die in het 
wereldoriëntatieonderwijs centraal staan. 
Binnen het schoolproject wordt er 
aangestuurd op van en met elkaar leren 
door de gehele school heen, onder andere 
door stamgroepen bij elkaar op bezoek te 
laten gaan of door bovenbouwkinderen 
presentaties te laten geven in andere 
groepen. Voorbeelden van thema’s zijn 
onder andere: water, verkeer, 
communicatie, politiek en 
wereldgodsdiensten, maar ook moet gedacht 
worden aan Sinterklaas, Kerst en Pasen. Er 
is altijd ruimte om aan te sluiten bij de 
actualiteit.

 
Nederlandse taal In de midden- en 
bovenbouw sluiten we bij taal zoveel 
mogelijk aan bij de thema’s van  

 
wereldorientatie. We gebruiken daarbij de 
methode ‘Taal Actief’ als bronnenboek.  
Naast het zelfstandig werken is er veel 
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aandacht voor spelling, werkwoordspelling, 
mondelinge communicatie, grammatica en 
woordenschat. 
 
Rekenen De midden- en bovenbouw wordt 
er gebruik gemaakt van de methode ‘Reken 
zeker’, een methode met een goed 
gedifferentieerd aanbod. Daarbij maken we 
gebruik van het computerprogramma 
‘Ambrasoft’ en Rekentuin. 
  
Lezen In de middenbouw gebruiken we 
‘Veilig leren lezen’. Leren lezen gebeurt 
hoofdzakelijk in de stamgroep. Voor 
begrijpend lezen werken we met de 
methode ‘Nieuwsbegrip’. Lezen is leuk! Om 
lezen te stimuleren zijn er op beide locaties 
schoolbibliotheken, die we continu aanvullen  
 
 
en vernieuwen. Ouders zorgen voor het 
reilen en zeilen van de bibliotheek. 
Er is extra aandacht voor het technisch 
lezen. Om te zorgen dat de kinderen 
minimaal op niveau lezen wordt gewerkt met 
de methode ‘Vloeiend en Vlot’. De kinderen 
krijgen extra instructie in niveaugroepen in 
de eigen stamgroep. 
 

 
 
Schrijven Bij de kleuters en in groep 3 
wordt geoefend met de methode 
‘Schrijfdans’. Vanaf groep 3 maken we 
gebruik van de methode ‘Pennenstreken’. 
 
Engels In de middenbouw krijgen de 
kinderen spelerderwijs aangeboden. In de 
bovenbouw krijgen de kinderen wekelijks 
Engelse les van of de stamgroepleider of een 
native speaker.  
 

Creatieve activiteiten Creatieve 
activiteiten zoals tekenen, muziek, 
handvaardigheid en toneel zijn eveneens erg 
belangrijk binnen de school. We besteden 
hier veel aandacht aan. Onze 
muziekleerkracht verzorgt de muzieklessen 
om de twee weken in elke stamgroep. 
Daarnaast helpt de muziekleerkracht om de 
jaarlijkse muziekavond op beide locaties tot 
een succes te maken. Er is een opgeleide 
kunst- en cultuurcoördinator die het 
cultuuraanbod voor het schooljaar met het 
team afstemt. 
 
Bewegingsonderwijs Onze vakleerkracht 
gymnastiek geeft één keer per week gymles 
aan de kinderen van groep 3 t/m 8. De 
tweede gymles wordt gegeven door de 
eigen stamgroepleider met een 
gymbevoegdheid. 
  
Ondersteuning 
 
Op beide locaties zijn stamgroepleiders of 
onderwijsassistenten die kinderen helpen die 
extra ondersteuning nodig hebben. Aan elke 
bouw is een ondersteuner gekoppeld die 
voor een deel van de reguliere instructie 
geeft en daarnaast werkt met kinderen die 
behoefte hebben aan extra instructie (omdat 
ze moeite hebben met het volgen van het 
programma voor de jaargroep), of een 
ontwikkelingsvoorsprong hebben. Voor een 
uitgebreidere beschrijving van onze 
ondersteuning verwijzen we naar hoofdstuk 
3 van deze schoolgids en naar ons zorgplan, 
dat te vinden is op onze site. 
 
Stagiaires 
De stamgroepleiders van De Kring leiden ook 
stagiaires op. We hebben een afspraak met 
de Pabo Leiden dat we zoveel mogelijk  
plaatsen beschikbaar stellen. We zien het als 
onze plicht maar vooral ook als een 
mogelijkheid om studenten enthousiast te 
maken voor het Jenaplanonderwijs. Er 
worden niet alleen stageplaatsen 
aangeboden aan studenten van de Pabo, 
maar ook aan onderwijsassistenten van het 
ROC of soms worden andere verzoeken met 
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een maatschappelijk doel in beraad 
genomen. Zo vinden snuffelstages en 
praktijkstages plaats voor studenten uit het 
middelbaar onderwijs of bijvoorbeeld via de 
Mythylstichting. 
  
Viering 
 
Op vrijdag sluiten we de week we af met 
een viering. Er zijn verschillende vieringen. 
Vieringen gekoppeld aan een feest (zoals 
kinderboekenweek, Sint etc.). Eén van elk-
wat-wils-viering, waaraan iedereen 
individueel of in een groepje kan optreden 
met een toneelstukje, dans, muziek, zang of 
wat dan ook voor de rest van de school. 

 
 
Tijdens deze vieringen is te zien waar de 
kinderen aan gewerkt hebben in die week. 
En er zijn de stamgroepvieringen, waarin 
iedere stamgroep eenmaal per jaar zijn 
eigen viering verzorgt. De kinderen uit die 
groep bedenken, schrijven, ontwerpen, 
oefenen en spelen onder begeleiding van 
hun stamgroepleider hun ‘show’. Ze treden 
’s middags op voor alle kinderen van de 
school en ’s avonds voor ouders, broertjes, 
zusjes, oma’s, opa’s, vrienden, enz. Iedereen 
is dan welkom. Voor de avondviering 
ontvangt u van de artiesten een uitnodiging. 
Een ander soort viering is de jaarlijkse 
muziekavond of projectafsluiting. 
 
 
Feestweek 
 
Vieren is een centraal thema in het 
Jenaplanonderwijs; zo vieren we de opening 
van de dag en de afsluiting van de week. 
Het eind van het jaar wordt ingeluid en 

afgesloten met een feestweek; een jaarlijks 
hoogtepunt. Een geweldige eindmanifestatie 
waarin kinderen, team, bestuur, oud-
leerlingen, ouders en andere familieleden 
betrokken worden. Vooraf kiezen we een 
thema, dat gedurende vier dagen centraal 
staat. De kinderen werken in die tijd veelal 
op basis van gedeelde interesse aan allerlei 
activiteiten die met dat thema te maken 
hebben. De feestweek vergt ook veel 
voorbereiding. Vandaar dat we op iedereen 
die bij de school betrokken is een beroep 
doen om mee te helpen. 
 
Overigens wordt er in deze tijd ook menig 
traantje gelaten, want er wordt veel afscheid 
genomen. Van de vertrouwde 
stamgroepleider, van een stamgroep en voor 
de 8e jaars natuurlijk van de school zelf. 
Geloof ons, dat is voor veel kinderen (en 
volwassenen) een heftig moment. Wat u van 
de feestweek mag verwachten, krijgt u 
trouwens voor aanvang allemaal keurig op 
papier in een uitgebreid programmaboekje 
of u leest het op onze site. 
 
Het nieuwe schooljaar 
 
Elke start van een nieuw schooljaar staat in 
het teken van opnieuw kennismaken. We 
organiseren allerlei activiteiten die het 
contact tussen de kinderen en met hun 
stamgroepleider op een speelse manier 
bevorderen. We vinden het belangrijk dat 
onze kinderen zich thuis voelen op school en 
in hun groep. Niemand is hetzelfde, maar wij 
streven wel naar gelijkwaardigheid. Wij zijn 
ervan overtuigd dat ‘elkaar kennen’ een 
belangrijke basis is voor respectvol met 
elkaar omgaan. Daarom besteden we hier in 
de eerste weken extra aandacht aan. 
 
Op kamp met de bovenbouw 
 
De bovenbouwers gaan meteen in het begin 
van het nieuwe schooljaar op kamp. 
Gedurende drie dagen trekken de kinderen 
in de nieuwe stamgroepsamenstelling onder 
begeleiding van twee stamgroepleiders en 
een aantal ouders intensief met elkaar op. 
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Nu eens buiten school. Op kamp gaan is een 
ervaring voor het leven. De kinderen leren 
elkaar in deze tijd goed kennen, wennen aan 
elkaar en leren elkaar accepteren, juist 
onder deze wat ongebruikelijke 
omstandigheden. De stamgroepleiders van 
de bovenbouw bereiden samen met ouders 
het programma voor. Per stamgroep kunnen 
maximaal acht ouders mee. Al voor de 
zomervakantie krijgen ouders bericht over 
het aanstaande schoolkamp, zodat iedereen 
op tijd op de hoogte is. De kosten van het 
kamp vindt u in het overzicht 
ouderbijdragen. 
 
Werken met computers 
 
Onze doelstellingen en uitgangspunten 
Wij vinden interactieve media van belang, 
zodra zij een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van de kinderen. De computer 
is een hulpmiddel dat wij inzetten ten 
behoeve van onder meer: 
• Wereldoriëntatie: het verzamelen van 

informatie met behulp van digitale 
kennisbronnen. 

• Ondersteuning van taal, lezen en 
rekenen. 

• De computerprogramma’s sluiten zoveel 
mogelijk aan bij de gebruikte methoden 
en werkwijzen. 

• Presentaties maken, zoals filmpjes 
maken, powerpoint, kahoot quiz, prezi. 

• Programmeren met behulp van het 
stimuleringsprogramma van Microsoft. 

• Websites bouwen. 
Voor het veilig gebruiken van ICT middelen 
hebben we ICT protocol opgesteld dat 
afgelopen schooljaar is geactualiseerd. 
Gedurende het gehele jaar besteden we ook 
aandacht aan mediawijsheid.  
 
Stand van zaken Afgelopen schooljaar 
hebben we het aantal chromebooks 

uitgebreid tot gemiddeld 7 per stamgroep. 
Daarnaast is er een aantal desktops, deze 
worden in de komende jaren allemaal 
vervangen door chromebooks. In de 
kleuterbouw werken we vanaf dit schooljaar 
met iPads. 
De beschikbare programma’s zijn afgestemd 
op elk niveau: van de kleuter die 
spelenderwijs kennismaakt met de computer 
tot de bovenbouwer die er zijn werkstukken 
op maakt. Alle groepen beschikken over een 
digibord. Aanvullende technieken zorgen 
ervoor dat de stamgroepleider en de 
kinderen op het scherm kunnen werken door 
gebruik te maken van software die bij dit 
bord wordt geleverd.  
 
Huiswerk 
 
Op onze school geven we in principe geen 
huiswerk omdat: 
• we in de school voldoende tijd en 

gelegenheid bieden om het nodige werk 
te maken; 

• we het belangrijke proces van leren op 
school willen begeleiden; 

• we vinden dat er voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd na school tijd moet 
zijn om te spelen, sporten, muziek 
maken etc. 

De ervaring leert dat niet het huiswerk 
maken op de middelbare school de grootste 
uitdaging is, maar het leren plannen. Door 
het intensief werken met een weektaak 
leren de kinderen op De Kring al op jonge 
leeftijd hun werk plannen. 
In individuele gevallen kunnen we van deze 
regel afwijken. Bijvoorbeeld omdat we wat 
extra oefeningen wenselijk vinden of dat er 
een taak verder uitgewerkt moet worden. De 
stamgroepleider doet dit dan natuurlijk in 
overleg met de ouders. 
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3 MEER DAN LEREN: DE ZORG 
VOOR UW KIND
Visie 
 
Onze school volgt elk kind nauwkeurig in zijn 
ontwikkeling. Het doel is om elk kind in staat 
te stellen datgene te bereiken wat voor hem 
of haar mogelijk is. De meeste kinderen 
hebben voldoende aan de basiszorg die de 
school geeft, maar er zijn ook kinderen die 
extra aandacht nodig hebben. 
 
Elk kind is uniek. We zien het als onze missie 
om zoveel mogelijk aan de individuele 
kwaliteiten en talenten van elk kind 
tegemoet te komen. We volgen de kinderen 
via observaties en toetsen. In gesprekken 
met kind en ouders komt natuurlijk het 
functioneren in de stamgroep aan de orde. 
Wil zorg resultaat hebben dan hebben we 
elkaar nodig: in onze visie werken ouders en 
stamgroepleiders samen. Zorg moet gericht 
zijn op de totale ontwikkeling van het kind. 
  
Organisatie 
 
In eerste instantie ligt de zorg voor een kind 
op school bij de eigen stamgroepleider. Deze 
houdt bij hoe een kind zich ontwikkelt: zit 
het kind lekker in zijn/haar vel, gaat het met 
plezier naar school, voelt het zich in sociale 
situaties veilig en kan het de leerstof goed 
volgen. De stamgroepleider registreert de 
cognitieve ontwikkeling van een kind (hoe 
leert het kind) en volgt de sociaal- 
emotionele, creatieve en motorische 
ontwikkeling. Wij houden de ontwikkeling 
van de kinderen ook schriftelijk bij in 
volgsystemen. In de kleuterbouw doen we 
dat in het Ontwikkelingsvolgmodel. In de 
midden- en bovenbouw hanteren we voor de 
cognitieve ontwikkeling het kindvolgsysteem 
van Cito. De intern begeleiders coördineren 
de zorg aan de kinderen en bieden 
ondersteuning aan kind, team en ouders.  
  

Toetsen en rapportage 
 
Resultaten van ons (Jenaplan)onderwijs 
meten we niet alleen op cognitieve wijze, 
maar we kijken vooral ook naar de sociaal 
emotionele, creatieve en motorische 
ontwikkeling van het kind. Zoals gezegd gaat 
het op ‘De Kring’ vooral om de resultaten, 
die binnen het bereik van het unieke kind 
met zijn eigen individuele aanleg, karakter, 
verstandelijke vermogens en achtergrond 
liggen. 
 
Naast de leerresultaten staan bij ons 
bepaalde kwaliteiten centraal: 
samenwerken, zelfstandig functioneren, 
kritisch nadenken, communiceren, flexibel 
zijn, sterk in je schoenen staan en creatieve 
oplossingen bedenken voor wisselende 
problemen. Kort gezegd: we richten ons op 
de persoonlijke ontwikkeling om de kansen 
van het kind in de maatschappij zo groot 
mogelijk te maken. 
 
In de kleuterbouw praten we twee keer per 
jaar met u over de ontwikkeling van uw 
zoon of dochter. Dit vindt plaats 
oktober/november en maart/april. In de 
midden- en bovenbouw krijgt u twee keer 
per jaar een verslag van uw kind; in 
januari/februari en juni. Naar aanleiding van 
dit verslag ontvangt u een uitnodiging voor 
een gesprek. Daarnaast vinden er 
gesprekken plaats wanneer dat nodig en 
gewenst is, onder andere over entreetoets 
(groep 7), eindtoets & adviezen voortgezet 
onderwijs (groep 8) en rondom de stap naar 
een andere bouw. Als ouders behoefte 
hebben aan een gesprek tussen de 
verslagen door, is dat altijd mogelijk. U kunt 
daarvoor een afspraak maken met de 
stamgroepleider van uw kind. 
 



	 17	

Om de leerstofvordering goed en objectief te 
volgen, nemen we een aantal toetsen af die 
zijn ontwikkeld door het Cito. Zo kunnen we 
vanaf groep 3 vaardigheden en kennis 
meten en vergelijken met het landelijk 
gemiddelde. De entreetoets in groep 7 en de 
eindtoets van het Cito in groep 8 zijn 
onderdeel van deze serie toetsen. Op 
schoolniveau gebruiken we deze 
onafhankelijke toetsen mede om te 
reflecteren op ons eigen onderwijs. 
 
Bent u geïnteresseerd in de prestaties van 
onze school? Dan raden we u aan om eens 
te kijken op de site van de 
onderwijsinspectie: 
www.onderwijsinspectie.nl. Als u daar inlogt 
kunt u op woonplaats en school zoeken en 
kunt u zien dat de inspectie in de afgelopen 
jaren positief over onze school oordeelt. 
Verder kunt u actuele informatie vinden op 
de site www.scholenopdekaart.nl. 
 
Extra aandacht voor kinderen die 
dat nodig hebben  
 
Wanneer we op basis van observaties in de 
stamgroep vinden dat een kind zich niet 
goed ontwikkelt, spreekt de stamgroepleider 
hierover in het team met collega’s en de 
intern begeleider (IB-er). Verder praten we 
niet alleen over maar ook mét onze 
kinderen. Natuurlijk wordt u in het proces 
van extra zorg betrokken. Onze zorg is 
gericht op de totale ontwikkeling van het 
kind. Er spelen altijd meer factoren een rol 
zoals het kind zelf, de stamgroepleider, de 
thuisomgeving, het onderwijsaanbod en de 
sociale omgeving. 

 
 

Mocht er specifieke zorg nodig zijn, dan 
wordt er een handelingsplan gemaakt. 
Meestal voert de stamgroepleider het 
handelingsplan zelf uit, daarbij geholpen 
door de ondersteuners (speciaal hiervoor 
aangestelde collega’s die individueel of in 
groepsverband met het kind werken). 
 
We geven ook extra hulp aan kinderen die 
een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Per 
individu wordt bekeken welke leerstof zinvol 
en uitdagend is voor het betreffende kind. 
  
Als een kind nog niet toe is aan een 
volgende bouw, kan in overleg besloten 
worden om het kind nog een jaar in de 
vertrouwde stamgroep te laten. 
Voornaamste criterium hierbij is dat het kind 
er beter van wordt. Bouwverlenging is iets 
anders dan zitten blijven. Het kind gaat op 
haar of zijn eigen niveau verder met de stof. 
Soms kan het nodig zijn de instructie van 
een bepaald vakgebied nog een keer te 
volgen. Daarnaast komt het ook voor dat 
een kind versnelt door de leerstof heengaat 
en (deel van de) instructie van een volgende 
jaargroep volgt. Bij het bepalen of een kind 
verlengt of versnelt gebruiken we het 
protocol verlengen of versnellen als leidraad. 
 
Passend Onderwijs 
 
Wij hebben net als alle basisscholen een 
zorgplicht. Dat betekent dat wij ervoor 
verantwoordelijk zijn om elk kind een goede 
onderwijsplek te bieden. We werken 
hiervoor samen met andere basisscholen en 
scholen voor speciaal onderwijs in een 
regionaal samenwerkingsverband. Dit 
verband heet het PPO Leiden (Passend 
Primair Onderwijs). Binnen dit verband 
maken we afspraken over de ondersteuning 
aan kinderen en de bekostiging daarvan. 
 
Het expertteam Als blijkt dat er meer 
ondersteuning nodig is dan wij als school 
kunnen bieden, kunnen we een beroep doen 
op het expertteam. Het expertteam bestaat 
uit deskundigen die gespecialiseerd zijn in 
ondersteuning aan kinderen en 
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stamgroepleiders op het gebied van gedrag, 
motoriek, taalontwikkeling, kinderen met 
een ontwikkelingsachterstand, epilepsie en 
visuele beperkingen etc. 
 
Het ondersteuningsteam Soms is het 
voor de stamgroepleider, intern begeleider 
of u als ouder niet duidelijk welke 
ondersteuning gewenst is. In dat geval kan 
het ondersteuningsteam bij elkaar komen. Er 
wordt dan hulp ingeroepen van de adviseur 
PPO en/of gezinsspecialist. De adviseur PPO 
kent de weg naar beschikbare ondersteuning 
in het onderwijs en de gezinsspecialist kent 
de weg naar opgroei- en 
opvoedingsondersteuning. Doel van het 
ondersteuningsteam is om te onderzoeken 
welke ondersteuning het beste past bij de 
behoefte van het kind en af te spreken hoe 
deze wordt uitgevoerd. 
 
Het ondersteuningsteam komt op afroep 
bijeen. In het team zit de schoolarts, de 
jeugdmaatschappelijk werker, een 
begeleider vanuit Onderwijs Advies, de 
directeur en de IB-er. Bij de bijeenkomsten 
over uw kind wordt u als ouder uitgenodigd. 
  
Informatie over passend onderwijs en PPO 
Voor verdere informatie kunt u contact 
opnemen met onze IB-er en verwijzen wij u 
naar de website van het 
samenwerkingsverband: 
www.pporegioleiden.nl 
 
Via de Kennisbank op de site van PPO vindt 
u links naar de (speciale) scholen die 
aangesloten zijn bij het 
samenwerkingsverband. Andere sites: 
www.passendonderwijs.nl 
www.poraad.nl 
www.steunpuntpassendonderwijs.nl 
  
Soms komt het voor dat de kennis en de 
mogelijkheden van de school tekort blijken 
te schieten voor bepaalde vraagstukken. We 
doen dan een beroep op Onderwijs Advies. 
Zij zijn gespecialiseerd in leer- en 
gedragsvraagstukken. 
 

Bij het geven van specifieke zorg mogen we 
de realiteit niet uit het oog verliezen. Onze 
school wil en kan veel voor uw kind 
betekenen, maar soms moeten we erkennen 
dat de we aan de grens van onze 
mogelijkheden zitten. Na zorgvuldige 
afwegingen samen met ouders komen we 
dan tot conclusies. Bijvoorbeeld een 
verwijzing naar een speciale vorm van 
onderwijs zal een Permanente Commissie 
Leerlingenzorg (PCL) op grond van alle 
beschikbare informatie van ouders en 
school, beslissen of een kind toelaatbaar is. 
Bij de verwijzing naar een speciale school 
voor kinderen met een visuele-, 
auditieve/communicatieve-, verstandelijke-, 
lichamelijke- of gedragsstoornis doet de 
Commissie van Indicatiestelling (CVI) een 
uitspraak.  

 
 
LWOO	(Leerweg	Ondersteunend	
Onderwijs)	en	PrO	(Praktijkonderwijs)	
Voor een aantal kinderen is de stap naar de 
reguliere middelbare school te groot. Dit kan 
zijn oorzaak vinden in een te grote 
leerachterstand of in sociaal emotionele 
problematiek. Voor deze kinderen is er 
Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) 
of Praktijkonderwijs (PrO). Op deze 
middelbare scholen krijgen de kinderen 
meer begeleiding en specifieke 
ondersteuning. Wanneer wij aan een kind 
en/of de resultaten zien dat het kind baat 
kan hebben bij een verwijzing LWOO of het 
Pratijkonderwijs, gaan we in eerste instantie 
in gesprek met de ouders. In overleg 
bepalen we samen of we een aanvraag 
indienen.  
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Dossiervorming en privacy 
 
De stamgroepleider bewaart de gegevens 
van alle kinderen uit de stamgroep. De IB-er 
bewaart de gegevens van kinderen die 
speciale hulp krijgen of voor wie externe 
hulp een serieuze optie is. We gaan 
natuurlijk zorgvuldig om met de dossiers. De 
dossiers worden drie jaar nadat het kind de 
school verlaten heeft vernietigd. Zonder 
toestemming van de ouders verstrekt de 
school geen informatie uit het dossier aan 
derden. Als u meer wilt weten over de zorg 
binnen onze school kunt u onze IB-er 
aanspreken. Deze heeft een uitgebreid 
zorgplan, dat u kunt inzien.  
 
Soms wordt toestemming gevraagd om de 
gegevens digitaal te versturen naar een 
andere school. Hiervan is bijvoorbeeld 
sprake aan het einde van groep 8 als uw 
kind overgaat naar het VO. We vragen altijd 
toestemming hiervoor na inzage van de 
gegevens. 
  
Afgelopen schooljaar hebben we een flinke 
stap gemaakt in het verder digitaliseren van 
de gegevens van de kinderen uit de 
stamgroep door ook alle gespreksverslagen 
op te nemen in ons leerlingvolgsysteem. 
 
Hoe we de privacy op De Kring hebben 
georganiseerd kunt u lezen in ons 
privacyreglement. Dit kunt u vinden op onze 
website.  
 
Onderwijs Anderstaligen 
Oegstgeest (OATO) 
 
Al een aantal jaren maken alle basisscholen 
in Oegstgeest gebruik van de ‘ondersteuner 
anderstaligen’. Deze ondersteuner biedt 
beperkt hulp bij kinderen die thuis geen 
Nederlands spreken en waarbij de 
Nederlandse woordenschat niet toereikend is 
of indien het kind extra begeleiding nodig 
heeft. 
 
 
 

(Externe) Remedial Teaching 
 
Op de Kring passen we het lesprogramma zo 
goed mogelijk aan op het niveau van uw 
kind. De stamgroepleider geeft extra 
instructie als uw kind dit nodig heeft. Toch 
wordt soms door ouders -bij voorkeur na 
overleg met school- besloten om extra hulp 
buiten de lestijd te geven in de vorm van 
remedial teaching. We zijn graag op de 
hoogte van deze extra hulp en zijn bereid 
om zo goed mogelijk af te stemmen hoe de 
hulp zo goed mogelijk aansluit voor uw kind. 
Remedial teaching tijdens lestijd is niet 
mogelijk, uitgezonderd de 
dyslexiebehandelingen die in school 
plaatsvinden via Onderwijs Zorg Nederland. 
 
Schoollogopedie 
 
Onze school werkt samen met een 
schoollogopediste van Onderwijs Advies. Zij 
is er voor kinderen die problemen hebben op 
het gebied van spraak, stem, taal en gehoor. 
Alle kinderen worden als ze 5 jaar worden 
gescreend. Bij problemen kan het kind, na 
toestemming van de ouders, worden 
aangemeld voor verder logopedisch 
onderzoek. 
Als blijkt dat logopedische begeleiding nodig 
is, bespreekt de logopediste met 
stamgroepleider en ouders het vervolg: 
adviezen, verwijzing naar vrijgevestigde 
logopedist of controle. Halverwege 
het oudste kleuterjaar kunnen de 
stamgroepleiders kinderen uitnodigen voor 
een risicoscreening gericht op het leesproces 
in de middenbouw. Deze screening kan, in 
overleg met de ouders, gevolgd worden 
door een preventietraining. Hiermee wordt 
in 12 weken een extra basis gelegd voor het 
leren lezen door de leesvoorwaarden als 
rijmen, auditieve synthese, analyse 
letterbewustzijn etc. op een speelse manier 
te oefenen. 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
 
Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht 
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met alle soorten vragen over opvoeden en 
opgroeien. Zij denken met u mee en bieden 
waar nodig ondersteuning. 
 
In het CJG werken verschillende 
professionals samen, zoals jeugdartsen, 
jeugdverpleegkundigen, jeugd- en 
gezinswerkers en pedagogen. Iedere 
medewerker heeft eigen specifieke 
deskundigheid ter ondersteuning van u en 
uw kinderen. Ook andere betrokkenen zoals 
bijv. grootouders of professionals zijn 
welkom met hun vragen. 
 
De basisschool en het CJG De 
medewerkers in het CJG werken op 
verschillende manieren samen met de 
basisschool. 
Elke school heeft vaste contactpersonen 
vanuit de jeugdgezondheidszorg en het 
jeugd- en gezinsteam. Zij maken onderdeel 
uit van het CJG en zijn een herkenbaar 
gezicht voor u, de kinderen en voor de 
school. 
 
De jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks de 
kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een 
onderzoek of screening. Naast onderzoek 
van o.a. gehoor, gezichtsvermogen, groei en 
motorische ontwikkeling wordt ook aandacht 
besteed aan de sociaalemotionele 
ontwikkeling van uw kind. Verder kan er 
advies gegeven worden over bijvoorbeeld 
voeding, bedplassen, hoofdluis, 
gedragsproblemen, omgaan met elkaar en 
voorkomen van pesten. U kunt altijd contact 
opnemen voor advies of extra onderzoek. 
Bij de jeugd- en gezinswerkers van het 
jeugd- en gezinsteam (JGT) op uw school 
kunt u terecht met al uw vragen. Het JGT 
kijkt samen met u wat nodig is en kan ook 
snel extra ondersteuning thuis bieden. 
Gezinnen krijgen hulp bij het zelf vinden van 
antwoorden op hun eigen vragen, met als 
uitgangspunt ‘wat lukt wel’ en de eigen 
mogelijkheden. De gezonde ontwikkeling 
van kinderen staat voorop. 
 
Daarnaast is het mogelijk voor ouders om 
deel te nemen aan een cursus of kunnen we 

een ouderavond op school organiseren over 
een thema dat leeft. Samen met u en de 
school bekijken we wat nodig is. Ook is er 
op school overleg van een 
ondersteuningsteam waar de CJG-
medewerkers aan deelnemen: 

• U kunt contact opnemen met de 
CJG-contactpersoon (Mirthe Bloom) 
via 088–254 23 64  

• Voor direct contact met de 
Jeugdgezondheidszorg (Frida in ’t 
Veer) bel: 088 – 308 32 36. 

 
Ook buiten de school kunt u met uw vragen 
terecht bij het CJG. Tijdens het 
inloopspreekuur, telefonisch of via de 
website. 
 
CJG Oegstgeest: Lijtweg 7 
088 – 254 23 64 
www.cjgoegstgeest.nl / www.hoezitdat.info 
CJG Oegstgeest is ook te vinden via 
Facebook:www.facebook.com/cjgoegstgeest 
 

.   
 
Verbeter de wereld, begin bij 
jezelf 
 
“Je mag zijn wie je bent” Dat is voor ons 
een belangrijke grondhouding. Dit betekent 
dat een kind in de eerste plaats respect 
heeft voor zichzelf en daarnaast voor de 
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ander en onze leefomgeving. Dit hebben we 
vertaald naar een drie basisregels onder de 
noemer “Verbeter de wereld, begin bij 
jezelf”: 
• Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 
• Onze school is een wandelgebied, buiten 

hoeft dat lekker niet. 
• We zullen goed voor onze spullen 

zorgen, dan kunnen we ze weer 
gebruiken morgen. 

 
Signaleren wij op school problemen, dan 
volgt er altijd eerst een (kring)gesprek. 
Mocht er niets of niet voldoende veranderen, 
dan zal er ook contact worden opgenomen 
met de ouders en zal er bekeken worden op 
welke wijze het pesten kan worden gestopt. 
Uiteraard kunt u zelf ook een oogje in het 
zeil houden. 

 
Thuis, in de buurt of via internet (bijv. 
cyberpesten) kunnen er nare dingen 
gebeuren. Vraag uw kind er gerust af en toe 
eens naar en laat hem/haar bij voorkeur niet 
(altijd) helemaal alleen op het internet. De 
Kring heeft het beleid omschreven in een 
pestprotocol (te vinden op onze site). Hierin 
staat beschreven hoe we handelen als zich 
een situatie met pestgedrag voordoet.  
 
Ouderparticipatie: erg hard nodig 
 
Onze school ontwikkelt nogal wat extra 
activiteiten. Al die dingen kunnen we niet 
doen zonder de hulp van ouders. Gelukkig 
zijn er tal van ouders die tijd hebben en het 
leuk vinden om ons te ondersteunen. Dit 
gebeurt overigens, voor zover het gaat om 
activiteiten met kinderen, altijd onder de 
directe verantwoordelijkheid van de 

stamgroepleiders. De hulp kan variëren van 
rijden en begeleiden bij een uitje, 
luizenpluizen of zitting nemen in het bestuur 
of de medezeggenschapsraad. Hieronder 
volgen een aantal specifieke activiteiten 
waarvoor ouders nodig zijn om de school als 
een geoliede machine te laten lopen: 
 
Bibliotheek De school heeft een eigen 
bibliotheek die door ouders en teamleden 
wordt beheerd. Op vastgestelde tijden 
kunnen kinderen van de verschillende 
stamgroepen naar de hal komen om daar 
hun boek te ruilen. De ouders die op dat 
moment de bibliotheek beheren, nemen de 
gelezen boeken in en noteren de boeken die 
de kinderen willen gaan lezen. De kinderen 
lezen de boeken gewoon op school. 
 
Stamgroepouders De taak van de 
stamgroepsouders is het helpen van de 
stamgroepleiders bij vooral praktische 
dingen. Zo regelt een stamgroepouder 
bijvoorbeeld vervoer, ,ouderhulp of de 
aanschaf van bepaalde materialen. Als uw 
hulp gevraagd wordt, is de kans dus groot 
dat u niet door de stamgroepleider, maar 
door de stamgroepouder wordt benaderd. 
Verder worden de stamgroepouders ook 
regelmatig benaderd door de ouderraad om 
te helpen bij activiteiten voor de hele school. 
 
Keuzecursus Bij een keuzecursus, de naam 
zegt het al, kiezen de kinderen uit een 
aantal activiteiten die doorgaans op het 
creatieve vlak liggen. De keuzecursus 
doorbreekt de stamgroep en wordt vaak 
verzorgd door de ouders, natuurlijk samen 
met de stamgroepleiders. Het biedt de 
kinderen de mogelijkheid om zich, in kleine 
groepjes, een techniek eigen te maken of 
zich in een bepaald onderwerp te verdiepen. 
Omdat kinderen kunnen kiezen zijn ze erg 
gemotiveerd. Juist de combinatie van mogen 
kiezen en de mogelijkheid tot verdieping 
maakt de keuzecursus dan ook zo 
waardevol. Zonder hulp van de ouders zou 
een keuzecursus in deze opzet niet kunnen. 
De ouders worden altijd tijdig geïnformeerd 
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en hun opmerkingen worden bij de evaluatie 
betrokken. 
 
Tuingroep en tuinouders Ook doen we 
een beroep op ouders om de tuin rond de 
school te onderhouden en klusjes rond de 
school te verrichten. Een trouwe groep 
mensen zorgt er op die manier voor dat de 
buitenkant er verzorgd uitziet. Ook kinderen 
zijn in de tuin actief. Het spreekt vanzelf dat 
iedere hulp ook in dit geval altijd welkom is. 
Op de Rembrandt komt de tuingroep 
ongeveer twaalf keer per jaar bijeen op de 
zaterdagochtend. Meerdere ouders zijn dan 
actief.  
 
De Grinnik We hebben op school een hele 
grote verzameling theatermaterialen; rekken 

vol met verkleedkleren en veel 
decorstukken. Lang geleden is er door 
ouders een werkgroep opgericht genaamd 
‘De Grinnik’, dit is een anagram voor ‘in de 
kring’. Sinds kort is er een nieuwe 
werkgroep weer actief. De werkgroep 
beheert de materialen die veel gebruikt 
worden bij vieringen, dagopeningen en bij 
het aankleden van de schoolgebouwen bij 
verschillende thema’s. 
De werkgroep komt een paar keer per jaar 
bij elkaar om orde op zaken te stellen. Zij 
zijn ook contactpersoon voor het uitlenen 
van materialen. Nieuwe mensen zijn altijd 
welkom! Het is gezellig! Meld je aan bij 
klaartje.prins@jenaplandekring.nl 
U vindt De Grinnik op de zolder van de 
Willibrordlocatie. 
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4 DE ORGANISATIE VAN DE 
SCHOOL  

 
 
Bestuur 
 
Het bestuur van de Stichting Katholieke 
Scholen Oegstgeest (SKSO) is 
eindverantwoordelijk voor het onderwijs 
zoals dat op De Kring wordt gegeven. 
Het bestuur van De Kring heeft er echter 
voor gekozen om, mede vanwege de wet 
Goed Onderwijs Goed bestuur, een groot 
deel van de uitvoerende taken middels het 
management statuut te delegeren aan de 
directie. Het bestuur onthoudt zich dus van 
feitelijke uitoefening van de functie van 
bestuur en richt zich voornamelijk op de 
uitoefening van intern toezicht. 
  
Het bestuur houdt integraal toezicht op de 
realisatie van de doelstellingen van de 
stichting, het beleid van de directie en de 
naleving van de ‘Code Goed Bestuur’. Als 
toezichthouder richt het bestuur zich vooral 
op het formuleren en toezien op de realisatie 
van de langetermijnstrategie van de school. 
Kwaliteit van onderwijs, financiële 
deugdelijkheid en professionele 
verantwoordelijkheid zijn daarbij de 
belangrijkste pijlers. Het bestuur stelt 
duidelijke en concrete kaders vast 
waarbinnen de directie kan opereren en 
waarover het zich periodiek ten opzichte van 
het bestuur verantwoordt. 
Het bestuur wil wel graag een toegankelijk 
bestuur zijn voor zowel de ouders van de 
kinderen, als voor de directie en het 
personeel. Dit uit zich vooral in het houden 
van een jaarvergadering, de aanwezigheid 
van een of meerdere leden bij jubilea, de 
teamdag en het bijstaan van de directie bij 
calamiteiten. Het bestuur bestaat uit zeven 
leden, allemaal ouders van kinderen van de 
school. 
 
 

Medezeggenschapsraad 
 
Als individu kun je vaak weinig invloed 
uitoefenen op situaties die op school spelen. 
De medezeggenschapsraad (MR) geeft die 
mogelijkheid wel. Je kunt actief meepraten 
over alles wat er in en rond de school 
gebeurt. Ouders en stamgroepleiders zetten 
zich binnen de MR samen in voor het 
handhaven en verbeteren van de kwaliteit 
voor de school en het onderwijs. 
 
De MR is een wettelijk ingesteld orgaan dat 
fungeert als gesprekspartner van het 
bestuur bij beleidsbeslissingen. De MR 
bestaat uit vier teamleden en vier ouders, 
gelijk verdeeld over de twee locaties. Ze 
worden gekozen voor een periode van drie 
jaar. Per schooljaar zijn er circa zes 
vergaderingen. Deze zijn voor iedereen 
toegankelijk. 
 
De MR heeft het recht wel of niet in te 
stemmen met beleidswijzigingen zoals door 
het bestuur voorgesteld (instemmingsrecht). 
Het bestuur moet de mening van de MR in 
haar definitieve voorstellen verwerken. 
Daarnaast heeft de MR ook adviesrecht over 
diverse onderwerpen. Ten slotte heeft de 
MR de mogelijkheid om elk onderwerp dat 
de school aangaat bij het bestuur aan de 
orde te stellen. 
 
Ouderraad 
 
De ouderraad van De Kring zorgt - samen 
met het team en alle ouders - voor 
ondersteuning bij de organisatie van alle 
feesten en vieringen op school. Daarnaast 
zorgt de ouderraad voor de inning van de 
vrijwillige ouderbijdrage en het overblijfgeld 
(hierover meer in hoofdstuk 6).  
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De ouderraad bestaat uit een voorzitter 
(Franka van den Bergh) een penningmeester 
(Wim van den Bosch) aangevuld met 5 
ouders en 3 teamleden. 
De ouderraad speelt een grote rol bij het 
organiseren van o.a.: 

• 3 oktober 
• Sinterklaas 
• Kerst 
• Thema informatieavond 
• Feestweek 

De ouderraad doet dit natuurlijk niet alleen, 
alle ouders die een steentje willen bijdragen 
zijn van harte welkom om te helpen, graag 
zelf! 
 

De stamgroepouders spelen hierbij ook een 
belangrijke rol, zij zijn het eerste aanspreek 
zijn voor de ouderraad. 
 
De penningmeester van de OR verzorgt 
zowel de inning van de vrijwillige 
ouderbijdrage als de inning van de verplichte 
overblijfbijdrage. De financiële middelen van 
de OR bestaan uit de opbrengst van de 
vrijwillige ouderbijdrage. Met die 
ouderbijdrage worden activiteiten 
gefinancierd waarvoor het Ministerie van 
Onderwijs geen gelden beschikbaar stelt. 
Het betreft onder meer de organisatie van 
de feestweek, de bibliotheek, de 
muziekavond, excursies, keuzecursussen en 
verschillende vieringen zoals Sinterklaas en 
kerst.  
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5 PRAKTISCHE INFORMATIE  

 
 
 
Schooltijden 
 
De school kent een continurooster met een 
lunchpauze van 45 min. 
 

 
  
Wennen 
 
Kleuters blijven de eerste twee weken dat ze 
op school zijn op maandag, dinsdag en 
vrijdag tot de lunch. We vinden het 
belangrijk dat kinderen bij ons echt kunnen 
wennen. De ervaring heeft geleerd dat het 
goed is om de eerste maand nog geen volle 
dagen op school te zijn. Na deze wenperiode 
zijn de kinderen hele dagen welkom 
 
Bezetting stamgroepen 
 
Locatie Willibrord 
Kleuterbouw leerjaar 1-2 
• De Slingerapen  

Kim Hoogeboom ma t/m vr 
• Het Schildpaddeneiland  

Nelleke Lürsen ma-di 

Maartje Zondervan wo-do-vr 
• Ondersteuners:  

Nelleke Lürsen en Jessica Zaalberg 
 
Middenbouw leerjaar 3-4-5 
• Het Luchtkasteel 

Corina van der Plas ma-di 
Claire van den Helder wo-do-vr 

• De Drakenberg  
Emiel Vlug ma t/m do 
Rosa Pauwels (vr) 

• Ondresteuners: Klaartje Prins en Corina 
van der Plas 

 
Bovenbouw leerjaar 6-7-8 
• De Tijgerjungle  

Jacqueline van den Bosch ma-di-wo-vr 
Patricia Stoof do 

• De Bovenbouwbende  
Patricia Stoof ma 
Jack van den Helder di t/m vr 

• Ondersteuner: Charlo Verheijen 
 
Locatie Rembrandt 
Kleuterbouw leerjaar 1-2 
• De Vrolijke Noten  
• Odine Weibel ma-di-wo 

Anne-Maartje Blok do-vr 
• Het Vissenrif 

Rosa Pauwel ma-di 
Annejet Noort wo-do-vr 

• Het Vlindervolk  
Loes van Hage Mesker ma-di-wo (om en 
om) 
Irma van Gestel wo (om en om)-do-vr 

• Ondersteuners: Jessica Zaalberg en 
Maaike van Es 

 
Middenbouw leerjaar 3-4-5 
• De Heksenkring 

Mitchell Tijsen ma t/m vr 
• De Zonneweide  

Margreet de Kluyver ma t/m vr 
• De Berenrots 

Maaike Stavast ma-di-wo 

Maandag:  8.30-14.45 uur 

Dinsdag:  8.30-14.45 uur 

Woensdag: 8.30-12.30 uur 

Donderdag: 8.30-12.00 uur 

Vrijdag: 8.30-14.45 uur 

Maandag:  8.30-14.45 uur

Dinsdag:  8.30-14.45 uur

Woensdag: 8.30-12.30 uur

Donderdag: 8.30-14.45 uur

Vrijdag: 8.30-14.45 uur
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Laurens Mouter do-vr  
vanaf jan 2018:  
Elkse van Eenbergen: ma-do-vr 
Maaike Stavast di-wo 

• Ondersteuner: Irene Piket 
 
Bovenbouw leerjaar 6-7-8 
• Het Praathuis  

Paola de Leeuw ma-di-do-vr 
Patricia Stoof wo 

• De Zevensprong  
Johan van de Mortel ma t/m vr 

• Het Wolvenwoud  
Bram Bartelts ma t/m vr 

• Ondersteuner: Mariette Uijterlinden 
 
Vervanging van de stamgroepleider 
Als een van de stamgroepsleiders ziek is, 
dan wordt altijd naar vervanging gezocht. 
Voor kleuter- en middenbouw lukt dit over 
het algemeen ook, voor de bovenbouw is 
dat moeilijker. Als vervanging niet lukt, 
worden de kinderen verdeeld over de andere 
stamgroepen. We spannen ons tot het 
uiterste in om geen groepen naar huis te 
hoeven sturen. 
 
Met z’n allen overblijven 
 
De Kring werkt met een continurooster, 
waardoor in principe alle kinderen op school 
overblijven. De kinderen nemen zelf brood 
en drinken mee. De groepen 1 t/m 4 blijven 
over op maandag, dinsdag en vrijdag. Groep 
5 t/m 8 blijft daarnaast ook op donderdag 
over. Voor het overblijven betaalt u een 
verplichte vergoeding (zie ouderbijdragen). 
Het overblijven gebeurt onder 
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur 
die dit heeft neergelegd bij directie. 
  
Kleuterpauze Voor de kleuters duurt de 
middagpauze drie kwartier. Eerst eten de 
kinderen samen met de stamgroepleider en 
een vaste overblijfkracht in het eigen lokaal. 
Daarna nemen de overblijfkrachten van de 
kleuterbouw de kinderen onder hun hoede. 
Meestal gaan de kinderen naar buiten, maar 
in geval van slecht weer kunnen ze binnen 
spelen. 

 
Pauze voor de groteren Kinderen uit de 
midden-en bovenbouw lunchen in hun eigen 
lokaal, samen met hun stamgroepleider. 
Daarna spelen zij buiten. Bij het buiten 
spelen houdt een aantal vaste 
overblijfkrachten toezicht. Zij begeleiden ook 
het binnenspelen als het weer te slecht is. 
Op locatie Rembrandt zijn er tussen de 
middag voor midden- en bovenbouw samen 
vier overblijfkrachten actief, op locatie 
Willibrord drie. 
Vanwege de aanwezigheid van 
overblijfkrachten zijn er aan het overblijven 
kosten verbonden. Zie het overzicht 
ouderbijdragen. Voor de betaling van het 
overblijfgeld krijgen de ouders een brief met 
verzoek tot betaling toegestuurd (zie ook 
onder ouderbijdragen). Kleuters die 
gedurende het schooljaar instromen, betalen 
een bedrag dat afhangt van het aantal 
maanden dat zij in dat jaar op school zitten. 
Het overblijven wordt georganiseerd door 
een overblijfcommissie. Eerste 
aanspreekpunt voor het overblijven is de 
eigen stamgroepleider. 
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Gymrooster 
Eventuele wijzigingen worden via de 
stamgroepleider en de nieuwsbrief 
medegedeeld. 
Vakanties en vrije dagen  

 
 

 

Extra verlof 
 
Er zijn omstandigheden en/of redenen om 
een kind extra verlof te geven. Dit extra 
verlof dient tijdig aangevraagd te worden. 
Het spreekt vanzelf dat het daarbij om 
gewichtige redenen gaat, zoals: 
• verhuizing; 
• huwelijk; 
• ernstige ziekte of overlijden van een 

familielid van het kind tot en met de 
vierde graad. 

 
Geen gewichtige omstandigheden zijn onder 
andere, het zogeheten luxe verzuim: 
• extra vakantie; 

• sportevenementen buiten 
schoolverband; 

• de wens om op wintersportvakantie te 
gaan na de kerstvakantie, omdat u 
hiervoor tijdens de kerstvakantie de 
gelegenheid niet had; 

• een reis aangeboden door bijv. opa en 
oma; 

• een al geboekte reis; 
• uitgaan van de data op de site van het 

Ministerie de data op de site van de 
school zijn leidend; 

• een broer of zus op een andere school 
die niet op hetzelfde moment vakantie 
heeft. 

 
Gaat het om een aanvraag die niet meer dan 
10 schooldagen in één schooljaar betreft, 
dan beslist de directeur. Voor aanvragen van 
meer dan 10 schooldagen is de goedkeuring 
van de leerplichtambtenaar van uw 

Dinsdag Sporthal De Cuyl 
8.30-9.15:  Drakenberg  
9.15-10.00: Luchtkasteel  
10.00-10.45: Bovenbouwbende 
10.45-11.30: Tijgerjungle 

 
Donderdag Sporthal De Cuyl 
8.30-9.15:  Bovenbouwbende 
9.15-10.00 Tijgerjungle 
10.00-10.45 Luchtkasteel 
10.45-11.30 Drakenberg 

Maandag Sporthal De Cuyl 
8.30-9.35:  Praathuis 
8.30-9.35: Wolvenwoud 
9.40-10.45: Zevnsprong 
 
Maandag Gymzaal Poelweijde 
13.00-13.30: Zonneweide 
13.30-14.00: Berenrots 
14.00-14.30: Heksenkring 

  
Donderdag Gymzaal Poelweijde 
9.30-10.15:  Berenrots 
10.15-11.00 Zonneweide 
11.00-11.45 Heksenkring 
 

 

• Leidens Ontzet:  03-10-17 
• Herfstvakantie: 22-10 t/m 26-10-18 
• Middag voor de Kerstvakantie  

(vanaf 12 uur):  21-12-17 
• Kerstvakantie: 24-12-17 t/m 04-01-19 
• Vrijdag voor de voorjaarsvakantie: 

22-02-19 
• Voorjaarsvakantie: 25-02- t/m 01-03-19 
• Goede Vrijdag en 2e Paasdag: 

30-03 t/m 02-04-19 
• Meivakantie: 19-04 t/m 03-05-18 
• Hemelvaart: 30 & 31-05-19 
• 2e Pinksterdag: 10-06-19 
• Middag voor de zomervakantie  

(vanaf 12 uur): 19-07-19 
• Zomervakantie: 22-07 t/m 30-08-19 

• Donderdag 4 oktober 2018 
• Vrijdag 5 oktober 2018 
• Vrijdag 22 november 2017 
• Maandag 4 februari 2018 
• Maandag 6 mei 2018 
• Dinsdag 11 juni 2018 
• Woensdag 12 juni 2018 
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woongemeente nodig. Voor meer informatie 
verwijzen we u naar de website van het 
regionaal bureau leerplicht: https://rbl-
hollandrijnland.nl/ 
 
Formulieren voor extra verlof zijn op school 
aanwezig. De directeuren toetsen uw 
aanvraag. Krijgt u geen toestemming en 
houdt u uw kind toch van school, dan bent u 
in overtreding. In dat geval is het verzuim 
ongeoorloofd en moeten wij dit melden aan 
de leerplichtambtenaar van uw 
woongemeente. Deze kan eventueel 
overgaan tot het opmaken van een 
procesverbaal. 
 
Let op! 
Wilt u bij hoge uitzondering toch aanspraak 
maken op extra verlof, neem dan minimaal 
een maand van tevoren contact op met de 
directeur. Zo voorkomt u veel problemen. 
 
 
Buitenschoolse en 
Voorschoolse Opvang 
 
In Oegstgeest zijn er volop mogelijkheden 
voor u als ouder om een plek te vinden waar 
uw kind aansluitend op de schooltijd 
opgevangen kan worden. De meeste 
kinderen van de Rembrandt en 
Willibrordlocatie worden opgehaald door 
organisaties die een vestiging hebben rond 
de school. 
Op de Willibrordlocatie werken we zeer 
direct samen met de SKO, locatie Vuur en 
Vlam. 
 
De meeste kinderen van onze school maken 
gebruik van de volgende instanties: Stichting 
Kinderopvang Oegstgeest (SKO), 
Tomdiedom en Piko. Van deze drie 
organisaties vindt u ook informatie op onze 
website.  
Rond en in Oegstgeest zijn nog veel meer 
aanbieders van buiten- en voorschoolse 
opvang. Dit zijn vaak kleinere organisaties of 
particulieren die in dag- of weekbladen 
adverteren of via internet zijn te vinden. 
 

Verjaardagen 
 
Verjaardagen en trakteren horen bij elkaar. 
Bij ons trakteert de jarige in de eigen 
stamgroep en daarnaast ook alle 
stamgroepleiders. Er zijn veel leuke en 
lekkere hartige traktaties te bedenken 
met kaas, worst of fruit, in plaats van snoep. 
Daarnaast vragen wij u om uitnodigingen 
voor verjaardagspartijtjes niet in de klas uit 
te delen, maar daar buiten. Dit om 
teleurstellingen bij andere kinderen te 
voorkomen. Te grote traktaties worden deels 
mee teruggegeven naar huis. 
 
Snoepen 
 
Wij stellen het op prijs als de kinderen geen 
of zo min mogelijk snoep mee naar school 
nemen. Blikjes en pakjes zorgen voor veel 
onnodig afval op school. Probeer het gebruik 
hiervan te beperken. Verder zijn kauwgom 
en lolly’s verboden. 
  
Vulpen 
 
Wij geven de voorkeur aan het schrijven met 
een vulpen, omdat de schrijfresultaten 
hiermee over het algemeen het beste zijn. 
Bij het schrijven met een vulpen hoeven 
kinderen namelijk minder hard op het papier 
te drukken dan bij het schrijven met een 
balpen. De kinderen van groep 3 schrijven 
aanvankelijk met een potlood.  
 
Verf 
 
De meeste soorten plakkaatverf die voor de 
basisscholen verkrijgbaar zijn, zijn voor 80 
procent uitwasbaar. De beste methode om 
dit te doen is: de verf laten drogen, daarna 
de verf eraf krabben of eruit wrijven, dan 
het kledingstuk in een koud (of zeer lauw) 
sopje laten weken en met de hand 
uitwassen, tot slot het kledingstuk in de 
wasmachine wassen. Let op: bij kookwas in 
de wasmachine branden de verfstoffen juist 
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in de stof.

 
 
Foto’s en film: onze regels 
 
Foto’s uit je schooltijd; wie koestert ze niet 
voor nu en later. Er worden er dan ook veel 
gemaakt. Van uitstapjes, van 
stamgroepvieringen, van de feestweek, enz. 
Echter met de komst van de nieuwe 
prvacywet zijn we terughoudend in het 
delen van beeldmateriaal. Voor het plaatsen 
van beeldmateriaal in de schoolgids, in de 
nieuwsbrief of op de website vragen we aan 
alle ouders uitdrukkelijk toestemming.  
 
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s 
maken tijdens schoolactiviteiten. De school 
heeft daar geen invloed op. Wij gaan ervan 
uit dat u allen de privacy regels respecteert 
bij het plaatsen en delen van deze foto’s en 
geen foto’s op internet. Privacy is een groot 
goed en met name digitaal materiaal kan 
gemakkelijk verspreid worden en met name 
digitaal materiaal kan makkelijk verspreid 
worden en via internet een onbedoeld leven 
gaan leiden. Ook kinderen moeten vooraf 
toestemming aan de stamgroepleider 
vragen. U, als ouder, vragen we erop toe te 
zien dat er geen onoorbaar gebruik van het 
fotomateriaal gemaakt wordt. Elk schooljaar 
vragen wij alle ouders om kenbaar te maken 
wanneer zij niet willen dat foto’s van 
kind(eren) gepubliceerd worden o.a. op de 
site van de school of in de schoolgids. Wij 
vragen u dit ieder jaar weer opnieuw aan te 
geven, zodat we altijd een actueel beeld 
hebben. 
 
Elk jaar komt een schoolfotograaf op school. 
We laten individuele- en groepsfoto’s maken 

tijdens schooltijd. U bent vrij deze foto’s wel 
of niet te kopen. 
 
Hoofdluis 
 
Soms doet zich het probleem van hoofdluis 
op onze school voor. Vandaar dat wij u 
verzoeken het haar van uw kind regelmatig 
te controleren en als u hoofdluis constateert 
dat te melden. Wij zullen dan zo snel 
mogelijk alle ouders informeren. Op beide 
locaties helpen ouders mee met de 
regelmatige controle. Indien hoofdluis wordt 
geconstateerd bent u verplicht om dit 
afdoende te behandelen. 
  
Huisdieren 
 
Steeds meer kinderen ontwikkelen 
allergieën. Daarom en uit hygiënisch 
oogpunt is het niet toegestaan uw 
huisdieren mee te nemen in de school. 
Incidenteel kan er een uitzondering gemaakt 
worden in verband met een project. Dit gaat 
altijd in overleg met de stamgroepleider. 
 
Gevonden voorwerpen 
 
Kinderen zijn regelmatig van alles kwijt, ook 
op school. Een keer per maand verzamelen 
wij alle gevonden jassen, handschoenen, 
sjaals, T-shirts, enz. en stallen alles uit op 
een centrale plek. We adviseren u altijd even 
te kijken of er niet iets van uw kind bij is. 
Maar vraagt u het ook gerust na bij de 
stamgroepleider. En omgekeerd, vindt u iets, 
breng het dan bij Cevdet op de 
Willibrordlocatie of bij Edith/Marcel op de 
Rembrandtlocatie. Verder is het handig als u 
op alle spullen (jassen, melkbekers, 
broodtrommels, e.d.) de naam van uw kind 
zet. 
 
Verzekeringen 
 
De school kan aansprakelijk gesteld worden 
voor de schade die ontstaat als er onder 
schooltijd iets gebeurt met een kind, op het 
plein, in de klas, in de gymzaal etc. Om die 
reden heeft het schoolbestuur 
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een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten. Of de school daadwerkelijk 
aansprakelijk is, wordt per gebeurtenis 
onderzocht en beoordeeld door de 
verzekeraar. De bedrijfsaansprakelijkheids-
verzekering is ook van toepassing voor 
ouders/vrijwilligers die op school activiteiten 
verrichten. Daarbij is dan sprake van 
zogenaamde secundaire dekking. Een 
‘secundaire dekking’ wil zeggen: als bij een 
gebeurtenis een ouder/vrijwilliger 
aansprakelijk wordt gesteld en de 
verzekeringsmaatschappij van de 
ouder/vrijwilliger erkent die 
aansprakelijkheid, dan wordt eerst de 
verzekering van die ouder/vrijwilliger 
aangesproken. Vindt er vanuit die 
verzekering geen of onvoldoende uitkering 
plaats, dan doen we een beroep op de 
aansprakelijkheidsverzekering van het 
schoolbestuur.  
 
Vervoer 
 
Bij vervoer over een grote afstand zoals bij 
een kamp regelen we het vervoer door een 
bus te huren en de kosten evenredig te 
verdelen over alle ouders. 
Indien we met de groep een excursie of 
bezoek in Oegstgeest, Leiden of de directe 

regio houden, maken we een keuze of we 
met de groep op de fiets gaan (alleen 
bovenbouwgroepen) of ouders vragen om 
ons met de auto te vervoeren. 
 
Indien het heel dichtbij is kunnen we ook 
besluiten om te gaan lopen. Het gaat dan 
om een afstand van maximaal 2 km. 
 
Het kan voorkomen dat ouders worden 
gevraagd een aantal kinderen in de auto 
mee te nemen. In het belang van de 
kinderen stellen wij het volgende verplicht: 
• Kinderen kleiner dan 1.35 meter en 

lichter dan 37 kg moeten gebruik maken 
van een geschikt 
kinderbeveiligingsmiddel. 

• Alle kinderen moeten een gordel dragen. 
• Ouders hebben een verzekering 

afgesloten. Hiermee zijn ook inzittenden 
meeverzekerd. Een aparte 
inzittendenverzekering is niet 
noodzakelijk. 

• De kinderen zitten niet op de 
bijrijdersplaats, tenzij de ouder ermee 
instemt dat het eigen kind meerijdt op 
deze stoel. 
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6 FINANCIËLE INFORMATIE 

    
Ouderbijdragen  
 
Omdat de overheid geen financiering geeft 
voor extra activiteiten doen wij een beroep 
op de ouders in de vorm van een vrijwillige 
ouderbijdrage. 
Deze activiteiten bestaan onder andere uit 
het organiseren van de feestweek, de 
muziekavond, de bibliotheek, excursies en 
de keuzecursussen. De benodigde middelen 
komen uit een vrijwillige ouderbijdrage die 
voor 2017-2018 is per kind 32,50 euro. U 
krijgt via de mail -van de penningmeester 
van de OR- bij aanvang van het schooljaar 
het verzoek om de bijdrage over te maken. 
Mocht u niet kunnen of niet willen betalen 
dan kunt u dit schriftelijk aan hem of de 
directeur van de school kenbaar maken. 
Jaarlijks stelt de ouderraad een begroting 
op, die door de MR wordt goedgekeurd. De 
uitgaven worden jaarlijks gecontroleerd door 
een kascontrolecommissie bestaande uit 
twee leden van de MR. 

 
Sponsoring 
 
Wij verstaan onder sponsoring: bijdragen 
van ouders of anderen (bijv. een bedrijf) aan 
de school waarvoor anders dan bij giften, 
een tegenprestatie wordt verlangd. Het 
voordeel van sponsoring is dat de school de 
beschikking krijgt over extra middelen. Een 
nadeel kan het gevaar van beïnvloeding van 
het onderwijs zijn. Om dit laatste te 
voorkomen is het convenant 
onderwijssponsoring gesloten tussen de 

minister en de onderwijsorganisaties. Hierin 
zijn algemene regels voor sponsoring op 
school opgenomen. In oktober 2003 is 
tevens een meer op De Kring toegesneden 
‘sponsorcode’ opgesteld en door alle 
geledingen (bestuur, 
medezeggenschapsraad, ouderraad en 
team) goedgekeurd. Hierin staat beschreven 
hoe De Kring met sponsoring omgaat. Elk 
sponsorvoorstel wordt beoordeeld door de 
sponsorcommissie, bestaande uit vier 
personen (uit elke geleding één). De 
commissie beslist zelf over een voorstel of 
koppelt dit terug naar de achterban. Na 
akkoord mag de sponsoractiviteit uitgevoerd 
worden en zal informatie worden verstrekt 
via de nieuwsbrief. De betrokkenheid van 
alle geledingen bij de sponsorcommissie en 
de wettelijk vastgestelde 
instemmingbevoegdheid van de 
medezeggenschapsraad in sponsoring 
aangelegenheden waarborgen het 
zorgvuldig omgaan met sponsoring. Ook 
klachten en de klachtenregeling zoals in 
deze schoolgids is beschreven zijn van 
toepassing op het sponsorbeleid. Informatie 
over een specifieke sponsoractiviteit of de 
sponsorcode is verkrijgbaar bij de directeur. 
  
Kringschat 
 
Elke maandagochtend of de eerste dag na 
een vrije maandag gaat de Kringschat langs 
de stamgroepen. De kinderen leveren zelf 
een kleine bijdrage aan De Kringschat. 
Ouders en kinderen kunnen ideeën 
aandragen voor kleine en grote projecten. 
We maken het goede doel altijd vooraf 
bekend, zowel in de stamgroep als in de 
nieuwsbrief. Op deze wijze zorgen de 
kinderen samen voor anderen. 
 
 
Stichting VriendenKRING 
 
Sinds 2002 kent onze school de Stichting 
VriendenKRING. Deze stichting is opgericht 

• Vrijwillige ouderbijdrage:  € 32,50 
• Overblijven:   € 55,00 
• Kamp bovenbouw:  € 85,00 
• Klassenpot (lief & leed): € 5,00 

Voor de kinderen die gedurende het schooljaar 
instromen rekenen we € 9,25 per maand 
(€92,50/10 maanden = € 9,25 per maand). 
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door enkele enthousiaste ouders, in 
samenspraak met MR en bestuur. Het doel 
van de stichting is om geld te verwerven 
waarmee de school extra’s, die de overheid 
niet financiert, kan aanschaffen. Denkt u 
hierbij aan benodigdheden voor onder 
andere vieringen, die een belangrijke plaats 
innemen binnen onze school. Het bestuur 
van de stichting bestaat uit enkele ouders. 

De stichting heeft een eigen IBANnummer: 
NL47 INGB 0009432812. Hierop kunnen 
ouders die sympathiseren met het doel van 
de stichting en die graag meer willen geven 
dan de reguliere ouderbijdragen, een 
bijdrage storten. Meer informatie over de 
stichting en het bestedingsdoel (c.q. 
bestedingsdoelen) voor komend schooljaar 
leest u in de nieuwsbrief. 

  
 
 

 
 
  



7 COMMUNICATIE 
 
 
 
Communicatie met de ouders 
 
De communicatie met de ouders vinden we 
op De Kring erg belangrijk. We proberen u 
op veel verschillende manieren goed te 
informeren, waarbij de communicatie 
rondom en met uw kind(eren) natuurlijk het 
belangrijkste is. Dit doen we graag in een 
persoonlijk gesprek.  
Wanneer we mededelingen hebben vanuit 
school of vanuit de stamgroep gebruiken we 
daarvoor vanaf september/oktober 2018 
Social Schools (voorheen Digiduif). Dit is een 
gesloten communicatieplatform voor ouders 
en school. U kunt zich aanmelden voor 
Social Schools via een link die u van school 
ontvangt. 

 
 
 
Informatieavonden 
 
Als het nieuwe schooljaar begint, nodigen 
wij u zo snel mogelijk uit om u bij te praten 
over de plannen voor het nieuwe schooljaar. 
De stamgroepleider geeft u (samen met 
andere ouders) een zo concreet mogelijk 
beeld van wat uw kind in het komende jaar 
in stamgroepsverband gaat doen en leren. 
 
Website 
 
Op onze website www.jenaplandekring.nl 
vindt u alle laatste nieuwtjes, oproepen voor 
activiteiten, foto’s van vieringen en 
allerhande nuttige informatie. Via de website 
houden wij u op de hoogte van waar wij in 
de groep mee bezig zijn. U kunt hier 
nieuwtjes vinden van enkele activiteiten van 
de groepen. Wij raden u aan regelmatig op 
de website te kijken voor het laatste nieuws. 
 

 
Nieuwsbrief 
 
Elke twee weken ontvangt u een nieuwsbrief 
via de mail. U moet hiervoor een account 
aanmaken via www.socialschools.nl. U krijgt 
hiervoor een uitnodiging van school. Elke 
twee weken wordt u dan op de hoogte 
gehouden van de activiteiten, de agenda en 
staan we stil bij belangrijke gebeurtenissen. 
Bij de groepen hebben we een 
mededelingenborden waarop we de 
activiteiten van de komende week 
vermelden. De nieuwsbrief zal ook op de site 
en op de app van de school geplaatst 
worden. 
 
Ziek: vroeg melden! 
 
Als uw kind ziek is, verwachten wij van u 
telefonisch of schriftelijk een berichtje, vóór 
08.30 uur bij de stamgroepleider van de 
stamgroep. Dit laatste in geval het briefje 
meegegeven kan worden aan een oudere 
broer of zus die bij ons op school zit. We 
verzoeken u de melding niet per mail te 
doen. 
 
Vertrouwenspersonen en eventuele 
klachten 
 
Overal waar mensen samenwerken, kan iets 
fout lopen. Ook op een school. Als school 
voelen wij ons verantwoordelijk voor het 
realiseren van een veilige school met een 
prettig pedagogisch klimaat. Mochten er 
ondanks onze inspanningen toch zaken 
anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u 
ons hierop aanspreken. In de 
klachtenregeling van onze school wordt 
onderscheid gemaakt tussen klachten over 
machtsmisbruik en overige klachten. Onder 
machtsmisbruik verstaan wij seksuele 
intimidatie, discriminatie, agressie, geweld 
en pesten. De overige klachten kunnen 
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bijvoorbeeld gaan over begeleiding van 
kinderen, toepassing van strafmaatregelen, 
beoordeling van kinderen of de 
schoolorganisatie. We gaan er van uit dat u 
met overige klachten in eerste instantie naar 
de betrokkene gaat, bijvoorbeeld de 
stamgroepleider. Komt u er samen niet uit, 
dan kunt u bij de directie van de school 
terecht. Bent u daarna nog niet tevreden 
dan kunt u het schoolbestuur inlichten, dat 
samen met u naar een oplossing zal zoeken. 
 
Mocht er sprake zijn van ernstige klachten 
over een vorm van machtsmisbruik ten 
opzichte van een kind, dan kunt u een 
beroep doen op de interne 
vertrouwenspersoon, de externe 
vertrouwenspersoon of een officiële klacht 
indienen bij de klachtencommissie, waarbij 
onze school zich heeft aangesloten. De 
interne vertrouwenspersoon biedt u een 
luisterend oor en kan u doorverwijzen naar 
de externe vertrouwenspersoon van de 
school, aangesteld door ons schoolbestuur. 
De interne vertrouwenspersonen van De 
Kring zijn: Klaartje Prins 
(klaartje.prins@jenaplandekring.nl) en Irene 

Piket (irene.piket@jenaplandekring.nl)/ Elske 
van Eenbergen 
(elske.vaneenbergen@jenaplandekring.nl). 
Met de externe vertrouwenspersoon van de 
school kunt u verder de klacht bespreken en 
u laten ondersteunen bij eventuele 
vervolgstappen. De externe 
vertrouwenspersoon is onafhankelijk en de 
gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. De 
externe vertrouwenspersoon voor onze 
school is te bereiken via het telefoonnummer 
088 308 33 42 of per mail 
externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl 
 
Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht 
officieel ingediend bij de klachtencommissie. 
De klachtencommissie onderzoekt dan de 
klacht en adviseert het bestuur van de 
school over de te nemen maatregelen. Het 
bevoegd gezag beslist wat ze met het advies 
doen en laat dat alle partijen weten. De 
klachtencommissie is te bereiken via het 
secretariaat van de Landelijke 
Klachtencommissie voor het algemeen 
bijzonder onderwijs. Tel: 070 331 52 52.  
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8 GEGEVENS VAN PERSONEEL, 
SCHOOLBESTUUR, 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD EN 
OUDERRAAD  

 
Directeuren 
 
(W Willibrordlocatie, R Rembrandtlocatie) 
Monique Piso - W 
monique.piso@jenaplandekring.nl 
Esther van der Linden - R  
esther.vanderlinden@jenaplandekring.nl 
 
Kleuterbouw 
 
Het schildpaddeneiland - W 
Maartje Zondervan  
maartje.zondervan@jenaplandekring.nl 
Nelleke Lürsen 
nelleke.lursen@jenaplandekring.nl 
 
De Slingerapen - W 
Kim Hoogenboom 
kim.hoogenboom@jenaplandekring.nl 
 
De Vrolijke Noten - R 
Anne Maartje Blok 
annemaartje.blok@jenaplandekring.nl 
Odine Weibel 
odine.weibel@jenaplandekring.nl 
 
Het Vlindervolk - R 
Irma v. Gestel 
irma.vangestel@jenaplandekring.nl 
Loes van Hagen 
loes.vanhagen@jenaplandekring.nl 
  
Het Vissenrif - R 
Annejet Noort 
annejet.noort@jenaplandekring.nl  
Rosa Pauwels  
rosa.pauwels@jenaplandekring.nl 
 

 
Middenbouw 
 
Het Luchtkasteel - W 
Claire van den Helder 
claire.vandenhelder@jenaplandekring.nl 
Corina van der Plas 
corina.vanderplas@jenaplandekring.nl 
 
De Drakenberg - W 
Emiel Vlug  
emiel.vlug@jenaplandekring.nl 
Rosa Pauwels  
rosa.pauwels@jenaplandekring.nl 
 
De Heksenkring - R 
Mitchell Tijsen 
mitchell.tijsen@jenaplandekring.nl 
 
De Berenrots – R 
Maaike Stavast 
Maaike.stavast@jenaplandekring.nl 
Laurens Mouter 
Laurens.mouter@jenaplandekring.nl 
Elske van Eenbergen 
Elske.vaneenbergen@jenaplandekring 
 
De Zonneweide - R 
Margreet de Kluyver 
margreet.dekluyver@jenaplandekring.nl  
  
Bovenbouw 
 
De Bovenbouwbende - W 
Jack van den Helder 
jack.vandenhelder@jenaplandekring.nl  
Patricia Stoof 
Patricia.stoof@jenaplandekring.nl 
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De Tijgerjungle - W 
Jacqueline v. den Bosch 
jacqueline.vandenbosch@jenaplandekring.nl  
Patricia Stoof 
patricia.stoof@jenaplandekring.nl 
 
Het Wolvenwoud - R 
Bram Bartelts 
Bram.bartelts@jenaplandekring.nl 
  
Het Praathuis - R 
Paola de Leeuw 
paola.deleeuw@jenaplandekring.nl  
Patricia Stoof 
patricia.stoof@jenaplandekring.nl 
 
De Zevensprong - R 
Johan van de Mortel 
johan.vandemortel@jenaplandekring.nl 
 
Intern Begeleiders 
 
Charlo Verheijen -W 
charlo.verheijen@jenaplandekring.nl  
Maaike van Es -R 
maaike.vanes@jenaplandekring.nl 
 
Ondersteuning 
 
Nelleke Lürsen 
nelleke.lursen@jenaplandekring.nl 
Corina van der Plas 
corina.vanderplas@jenaplandekring.nl 
Klaartje Prins - W 
klaartje.prins@jenaplandekring.nl 
Charlo Verheijen - W 
charlo.verheijen@jenaplandekring.nl 
Irene Piket - R 
irene.piket@jenaplandekring.nl 
Maaike van Es - R 
maaike.vanes@jenaplandekring.nl 
Jessica Zaalberg 
Jessica.zaalberg@jenaplandekring.nl 
Mariëtte Uijterlinden - R 
mariette.uiterlinden@jenaplandekring.nl  
 
 
 
 

Vakleraren 
 
Muziek - R en W 
Rieuwert Libbenga 
rieuwert.libbenga@jenaplandekring.nl 
Lichamelijke oefening en sport - R en W  
Erik van Kordelaar 
erik.vankordelaar@xs4all.nl 
 
Onderwijsondersteunend personeel 
 
Administratief medewerkster - R en W 
Jeannette Juffermans-Lens 
jeannette.juffermans@jenaplandekring.nl 
 
Conciërge - R 
Edith de Groot di-do-vr 
edith.degroot@jenaplandekring.nl  
 
Conciërge - W 
Cevdet Kaya 
cevdet.kaya@jenaplandekring.nl 
  
Samenstelling bestuur 
 
De Jenaplanschool De Kring valt onder het 
bestuur van de ‘Stichting Katholieke Scholen 
Oegstgeest’. Algemeen emailadres: 
bestuur@jenaplandekring.nl 
 
Voorzitter 
Menno Jonkers 
Voorzitter-bestuur@jenaplandekring.nl 
 
Penningmeester 
Marien de Boer 
Penningmeester-bestuur@jenaplandekring 
 
Secretaris 
Ingrid Linnemans 
bestuur@jenaplandekring 
 
Overige bestuursleden: 
Marlies Meeboer (commnicatie & ICT)  
Communicatie-ict-
bestuur@jenaplandekring.nl 
 
Boris Hocks (huisvesting) 
Huisvesting-bestuur@jenaplandekring.nl 
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Carlijn Kort-Kamphuis (onderwijs & 
identiteit) 
Onderwijs-bestuur@jenaplandekring.nl 
Oebele Tolsma (personeelszaken) 
Hr-bestuur@jenaplandekring.nl 
 
 
Samenstelling 
medezeggenschapsraad 
 
De medezeggenschapsraad bestaat uit een 
oudergeleding (4 personen, van elke locatie 
2) en een personeelsgeleding (eveneens 4 
personen, elke locatie 2). Totaal zijn er dus 
8 personen in de MR. U kunt contact op 
nemen met de MR door de leden persoonlijk 
te benaderen of door een mail te sturen 
naar: mr@jenaplandekring.nl 
 
Oudergeleding 
Voorzitter 
Lisette Meijerink - W 
mr@jenaplandekring.nl 
 
Secretaris 
Suzanne Steenbergen - W 
 
Penningmeester 
Marjolein Valentien - R 
 
Overige leden  
Diana de Graaf - R 
 
Personeelsgeleding 
Irene Piket - R  
Paola de Leeuw - R 
Maaike van Es - R 
Emiel Vlug - W 
 
Samenstelling ouderraad 
 
De OR is per mail te bereiken op het 
volgende mailadres: or@jenaplandekring.nl  
 
Voorzitter 
Franka van den Bergh - R 
 
Penningmeester 
Wim van den Bosch - R 
  

Ouderleden 
Annelies Braak – W 
Louis Molenaar - W 
Shirley Bavelaar – R 
Ilse van de Berg – R  
 
Leden vanuit het team 
Mariette Uijterlinden – R 
Maartje Zondervan – W 
  
Handige informatie 
 
Gezondheid 
Schoolarts Frida van ’t Veer 071 517 37 62 
JGZ-team 088 308 32 36 
GGD Hollands Midden 071 516 33 42 
JGZ-team 071 517 37 62  
Anita v.d. Helm, sociaal verpleegkundige 071 
561 64 97 
 
Onderwijs 
Onderwijs Advies, algemeen 079 329 56 00 
Logopediste 071 516 47 00 
Onderwijstelefoon 0800 5010 
Onderwijswinkel 071 521 42 56 
 
Opvoeding 
Opvoedbureau Duin- en Bollenstreek 071 
409 33 33 
 
Vertrouwenspersonen 
Irene Piket (R) 
irene.piket@jenaplandekring.nl 
Klaartje Prins (W) 
Klaartje.prins@jenaplandekring.nl 
Elske van Eenbergen (R) 
Elske.vaneenbergen@jenaplandekring.nl 
 
Veiligheidscoördinatoren 
Monique.piso@jenaplandekring.nl 
Esther.vanderlinden@jenaplandekring.nl 
 
Banknummers van de school 
Rekeningnummer school algemeen voor bv. 
kamp: NL57 ABNA 0491.1749.42 SKSO, 
Oegstgeest. 
 
Rekeningnummer voor het overblijven en de 
ouderbijdrage: NL84 RABO 0138.4939.79, 
Ouderraad de Kring, Oegstgeest 
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Rekeningnummer de Vriendenkring: 
NL47 INGB 0009 4328 12 t.n.v. de 
Vriendenkring, Oegstgeest 
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BIJLAGEN 
 
Leerplicht 
 
Als uw kind 5 jaar wordt, moet het naar 
school. Op de eerste schooldag van de 
maand die volgt op de maand waarin uw 
kind vijf jaar is geworden, is het nl. 
leerplichtig. Als blijkt dat zo’n hele 
schoolweek voor een 5-jarige te vermoeiend 
is, kunt u gebruik maken van een speciale 
regeling. Via deze regeling krijgt uw kind 
dan maximaal 5 uur per week dispensatie. U 
moet dit wel bespreken met de 
schoolleiding. Zodra uw kind 6 jaar is, 
vervalt deze mogelijkheid. Dan verwachten 
wij elk gezond kind op elke gewone 
schooldag op tijd op school. Er zijn 
overigens omstandigheden en redenen, die 
extra verlof rechtvaardigen. (Zie vakantie en 
vrije dagen.) 
 
Gronden voor vrijstelling van het 
onderwijs (en vervangende 
onderwijsactiviteiten) 
 
Het kan voorkomen, dat kinderen langdurig 
niet mee kunnen doen met gymnastiek of 
zwemmen. Deze kinderen blijven op school 
en gaan naar een andere stamgroep. Ze 
nemen hun werk mee. Met de ouders van 
het betreffende kind wordt dit vooraf 
besproken. In het geval, dat een kind voor 
een langere tijd ziek thuis moet blijven, 
onderhoudt de stamgroepleider het contact 
met thuis met het oog op de voortgang van 
het onderwijs. 
 
Regels voor schorsing en 
verwijdering van kinderen 
 
Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering 
van het Passend Onderwijs ook de 
mogelijkheid om tot schorsing over te gaan 
in de Wet op het Primair Onderwijs 
opgenomen. Indien een kind van onze 
school geschorst wordt, zijn we verplicht om 
schorsingen van langer dan een dag te 

melden bij de inspectie. Kinderen kunnen 
maximaal een week geschorst worden. 
  
Bij verwijdering van een kind van school 
moeten de volgende regels in ieder geval in 
acht worden genomen: 
• Het bestuur hoort de betrokken 

stamgroepleider. 
• Het bestuur maakt het 

verwijderingsbesluit, schriftelijk, met 
opgave van redenen, aan de ouders 
bekend. Tevens wordt de ouders 
meegedeeld hoe zij bezwaar tegen dit 
besluit kunnen maken. 

• Een eventueel bezwaar van de ouders 
moet binnen 6 weken bij het bestuur 
worden ingediend. Vervolgens beslist het 
bestuur binnen vier weken na ontvangst 
van het bezwaar en na de ouders 
opnieuw gehoord te hebben. 

• Het bestuur moet de ouders altijd horen 
voordat het besluit tot verwijdering van 
een kind wordt genomen. 

• Het bestuur moet de leerplichtambtenaar 
terstond op de hoogte brengen. 

• Ouders kunnen, als zij daar behoefte aan 
hebben, gebruik maken van de 
klachtenregeling en van de 
mogelijkheden van het burgerlijk recht 
om het belang van hun kind in een 
dergelijke kwestie, te behartigen. 

• Het bestuur is verplicht om voor het kind 
dat wordt verwijderd een andere school 
te vinden die hem of haar wil toelaten. 

 
Redenen voor verwijdering kunnen zijn: 
• Een voortdurend, storend, agressief 

gedrag van het kind, waardoor de 
voortgang van het onderwijs wordt 
verstoord; 

• Het kind vergt een onevenredig groot 
deel van de aandacht op van de groepen 
schoolorganisatie, waarbij niet of 
nauwelijks de doelen worden bereikt; 

• Dreigend of agressief gedrag van de 
ouders van het kind waarbij herhaling 
niet is uitgesloten en waarbij gegronde 
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vrees is ontstaan voor de onveiligheid 
van het personeel of de kinderen of voor 
een gestoorde voortgang van het 
onderwijs. 

• Het bestuur zal op korte termijn de 
procedure voor schorsing en 
verwijdering evalueren en als 
beleidsdocument herzien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locatie Rembrandt  
Rembrandt van Rijnlaan 26  
2343 SR Oegstgeest 
T   071 517 72 11 
E    administratie@jenaplandekring.nl 
 
 
Locatie Willibrord 
Rhijngeesterstraatweg 49-51 
2341 BR Oegstgeest 
T   071 517 33 12 
E administratie@jenaplandekring.nl  
www.jenaplandekring.n 


