
Schoolgids en kalender
2022-2023

Jenaplanschool De Kring
Locatie Rembrandt
Rembrandt van Rijnlaan 26
2343 SR Oegstgeest

Locatie Willibrord
Rhijngeesterstraatweg 49

2341 BR Oegstgeest



Dit document is een combinatie van onze

schoolgids en jaarkalender. Er staan dus
alle praktische & onderwijskundige zaken in

en daarnaast geeft het een overzicht van de

activiteiten van dit schooljaar. Veel

praktische en actuele informatie vindt u op

de website. 

Niet alle activiteiten staan erin, omdat

sommige activiteiten, zoals een

museumbezoek gedurende het jaar

worden ingepland. En daarnaast weten we
niet of alle geplande activiteiten als gevolg

van het coronavirus ook daadwerkelijk door

kunnen gaan. Dus blijf vooral ook de

agenda van Social Schools en onze website

in de gaten houden. En nog belangrijker
dan deze schoolgids en kalender vinden we

het persoonlijke contact tussen de ouders,

de kinderen en de school. We hopen u vaak

te ontmoeten in gesprekken met en over

uw kinderen bij de verschillende
activiteiten. 

Welkom op
Jenaplanschool
De Kring
Een school waar je leert samen
leven! 

Het team van De Kring biedt u hierbij
met plezier de schoolgids en de
kalender voor het schooljaar 2022-
2023

Het afgelopen schooljaar is een bijzonder
schooljaar geweest. We hebben wederom

te kampen gehad met een lockdown, maar

hebben gelukkig ook weer volop kunnen

genieten van activiteiten en feesten. 

Een aantal ontwikkelingen die reeds zijn

ingezet worden dit jaar verder opgepakt. Zo

werken we verder aan het verslag van de

kinderen, het portfolio en de leerdoelen en

leergesprekken.

Ook werken we aan verbeteren van het

aanbod aan kinderen met een

ontwikkelingsvoorsprong. 

En gaan we verder verduurzamen van onze

organisatie, zowel voor ons team als voor

onze schoolgebouwen. 

Tot slot is het belangrijk om te weten dat
wij een rookvrij gebouw zijn.

We hopen dat we voor alle kinderen
een fantastisch schooljaar kunnen

realiseren. Een jaar waarin uw kind samen

praat, speelt, samen werkt en samen viert.

Kortom een mooi schooljaar gewenst!

Monique Piso & Esther van der Linden



De basisschoolperiode is een belangrijke
tijd uit het leven van een kind en van zijn
ouders. In de eerste plaats willen we dat
iedereen zich thuis voelt bij ons op school.
Je mag zijn wie je bent. Elk kind is uniek en
herkenbaar in zijn eigenheid. En
tegelijkertijd vormen de kinderen een
hechte groep. Het samen leven staat
centraal. 

Wat is Jenaplan?
Op onze school baseren we ons op de
basisprincipes van het Jenaplan. 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 was voorstander van
stamgroepen. Een stamgroep bestaat uit
kinderen van verschillende leeftijden,
vergelijkbaar met de meeste
gezinssituaties.

In de groep kan het jonge kind leren van
het oudere kind en andersom. Zo worden
ze uitgenodigd/uitgedaagd om naar de
ander te luisteren, elkaar te zien, de ander
te helpen en om hulp te vragen. 

Ontmoetingssituaties
Opvoeding en onderwijs vinden op school
plaats in vijf 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
instructiegroep 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 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.  Daarnaast vieren we ook
alle mooie feesten zoals Sint en Kerst samen.
Samen stil zijn We creëren rust en ruimte
voor kinderen zodat ze kunnen luisteren naar
zichzelf, niets moeten en hoeven en kunnen
stilstaan bij dingen. Stilte is ook een
onderdeel van onze katholieke identiteit, een
moment van bezinning.

Waar staan

we voor?

Daarbij stimuleren we de kinderen zoveel
mogelijk zelf verantwoordelijkheid te
dragen voor hun eigen handelen en leren.
Meer informatie over Jenaplan is te vinden
op www.jenaplan.nl. 

Behalve dat er in de stamgroep veel met en
van elkaar geleerd wordt, krijgen de
kinderen instructie in de jaargroep:
kinderen die qua ontwikkeling op een
bepaald gebied ongeveer even ver
gevorderd zijn, zoals bij rekenen en spelling.
De verwerking vindt dan vooral plaats in de
stamgroep. Daarnaast krijgen kleine
groepen kinderen die daar behoefte aan
hebben extra begeleiding en instructie van
de ondersteuners.

Naast het jenaplan als basis streven we er
ook naar vanuit een katholieke levensvisie
invulling 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.
En ook bij 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.

http://www.jenaplan.nl/


Aanmelden van uw kind

Het kiezen van een basisschool is soms
een lastige keuze voor veel ouders, immers
de basisschooltijd is een belangrijk periode
voor uw kind(eren). Veel informatie kunt u
vinden in deze schoolgids en op onze
website. Maar het belangrijkste blijft toch
'sfeer proeven'. U kunt hiervoor een
afspraak maken met de directie. In een
oriënterend gesprek vertellen wij u over
onze visie op onderwijs, laten u zien hoe dat
in de praktijk vormgegeven wordt en
proberen wij op al uw vragen een antwoord
te geven. Ook is er veel
aanvullende informatie te vinden op onze
website en op de site van Scholen op de
Kaart

Persoonlijk contact vinden we erg
belangrijk, daarom zijn wij er om al uw
vragen te beantwoorden. U kunt hiervoor
terecht bij Jeannette Juffermans. Zij is te
bereiken op 071-5177211 of via e-mail: 
administratie@jenaplandekring.nl

Vooraanmelding Wanneer u kiest voor De
Kring, kunt u een
vooraanmeldingsformulier invullen. Het
formulier vindt u op onze website. Wanneer
uw kind 3 jaar oud is kunt u uw aanmelding
definitief maken. Wanneer er een plaats
beschikbaar is, kunnen we overgaan tot
plaatsing. Op onze website vindt u de
volledige aanmeldprocedure.

Uw kind op 
De Kring

Het eerste contact Ongeveer één maand
voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt
uw kind een uitnodiging voor zijn groep.
Sommige kinderen kunnen niet wachten
tot de eerste schooldag aanbreekt,
anderen 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.

De eerste twee weken dat uw kind bij ons
op school komt adviseren we altijd halve
dagen. Voor uw kind is dit prettig wennen.
De ervaring leert dat uw kind de middag
echt nodig heeft om bij te komen.

Verandering van school Wanneer uw kind
van school verandert, dient u dit te melden
bij de groepsleerkracht en de directie. De
groepsleerkracht vult dan een
onderwijskundig rapport in, dat samen met
de resultaten van het leerlingvolgsysteem,
naar de volgende school wordt opgestuurd.
Dit rapport met bijlagen is desgewenst
door u in te zien.

Tussentijdse aanmeldingen Overweegt u
uw kind aan te melden op onze school en zit
uw kind al op een andere basisschool, dan
kan dit voor uw kind ingrijpend zijn. We
onderkennen dit en proberen er zo
zorgvuldig mogelijk mee om te gaan.
Voordat uw kind geplaatst kan worden,
wordt altijd door de directie of de intern
begeleider contact opgenomen met de
vorige school. Nadat we de onderwijs- en
zorgbehoeften van uw kind in kaart hebben
gebracht wordt door de directie besloten of
wij uw kind wel of niet kunnen plaatsen. Het
belang van uw kind staat in dit alles
vanzelfsprekend voorop! Na plaatsing kan uw
kind vanzelfsprekend onze school een keer
bekijken en kennis maken met de
stamgroepleider en de kinderen.

Aanmelding van kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften Voor informatie
hierover verwijzen wij u naar het kopje
‘Passend onderwijs’, verderop in deze
schoolgids.

https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/8294/RK-Jenaplanschool-de-Kring?school=8294&presentatie=1&sortering=2
mailto:administratie@jenaplandekring.nl
https://www.jenaplandekring.nl/ouders/aanmelden-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.

Volgen van de kinderen In eerste instantie
ligt het bijhouden van de groei van 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.

Om de leerstofontwikkeling 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 Centrale eindtoets in groep 8
zijn onderdeel van deze serie toetsen. Op
schoolniveau gebruiken we deze
onafhankelijke toetsen mede om te
reflecteren op ons eigen onderwijs.

Uw kind
onze zorg

Resultaten van ons (Jenaplan)onderwijs
meten we natuurlijk niet alleen op cognitieve
wijze, maar we kijken 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.

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.

Ieder halfjaar hebben de intern begeleiders
groepsgesprekken met de stamgroepleiders
en praten ze over de onderwijsbehoeften van
de kinderen en kijken ze samen hoe hieraan
invulling geven kan worden. 

In gesprek over uw kind Twee keer per jaar
gaat de stamgroepleider met u in gesprek
over uw kind. Daarnaast vinden er
extra gesprekken plaats wanneer u of wij dat
nodig vinden. 

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 heeft
geoordeeld. Verder kunt u actuele informatie
vinden op de site www.scholenopdekaart.nl.

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/


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 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
onderwijsspecialist en/of CJG. De
onderwijsspcialist kent de weg naar
beschikbare ondersteuning in het
onderwijs en de gezinsspecialist kent de
weg naar opgroei- en
opvoedingsondersteuning.

Verlengen of versnellen 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 versneld door de leerstof heengaat en
(een 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.

Zorgplan Voor een uitgebreide beschrijving
van onze zorg verwijzen wij u naar ons
zorgplan op de website.

Extra aandacht voor kinderen die dat
nodig hebben Wanneer we op basis van
observaties en resultaten 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 plan gemaakt. Meestal voert de
stamgroepleider het plan zelf uit, of
wordt daarbij geholpen door de
ondersteuners (speciaal hiervoor
aangestelde collega’s die individueel of in
groepsverband met het kind werken).

We geven ook extra ondersteuning aan
kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong
hebben. Per individu wordt bekeken welke
leerstof zinvol en uitdagend is voor het
betreffende kind en wat er verder nog nodig
is.

Opbouw van onze zorg Het onderstaande
plaatje geeft de opbouw van onze zorg
weer.



Uitstroom van onze kinderen De
uitstroom van onze kinderen zag er in 2021

als volgt uit. Voor een uitgebreider beeld

van de uitstroom verwijzen we naar scholen

op de kaart.

Uitstroom kinderen De Kring
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Monitor sociale veiligheid  In maart 2022 is
de laatste tevredenheidsenquête

afgenomen (in de bovenbouw). De

kinderen van de bovenbouw geven de

school als rapportcijfer 7,9. Voor een

uitgebreide toelichting op de cijfers
verwijzen we naar scholen op de kaart.

Doel van het ondersteuningsteam is om

samen met u als ouder, de school en de

experts te onderzoeken welke
ondersteuning het beste past bij de

behoefte van het kind en af te spreken hoe

deze wordt uitgevoerd. Voor informatie

over passend onderwijs en PPO 

kunt u contact opnemen met onze IB-er en
verwijzen wij u naar de website van het

samenwerkingsverband:

www.pporegioleiden.nl

OPP en (S)BO Wanneer een kind specifieke
zorg nodig heeft kijken we te allen tijde of

een kind met extra ondersteuning toch op

school kan blijven. We maken dan een OPP

(ontwikkelings-perspectief). Hierbij

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 we aan de grens van onze

mogelijkheden zitten. Na zorgvuldige

afwegingen samen met ouders komen we
dan bijvoorbeeld tot de conclusie dat we op

zoek moeten naar een andere vorm van

onderwijs. Dit kan een verwijzing naar een

speciale vorm van onderwijs betekenen.

Het samenwerkingsverband zal, op grond
van alle beschikbare informatie van ouders

en school, beslissen of een kind een

toelaatbaarheidsverklaring krijgt voor een

speciale vorm van onderwijs.

“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 ander en onze leefomgeving. Dit

hebben we vertaald naar 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 met

de kinderen en de stamgroepleider. Mocht

dat niet voldoende zijn dan vragen we hulp
aan de intern begeleider of anti-

pestcoördinator. En wanneer het nodig is

zullen we ook de ouders erbij betrekken.

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/oegstgeest/8294/rk-jenaplanschool-de-kring/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/oegstgeest/8294/rk-jenaplanschool-de-kring/
http://www.pporegioleiden.nl/


Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Het
Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u vanaf
de geboorte tot voorbij de puberteit terecht
voor alle begeleiding rondom de
gezondheid en het opgroeien van uw kind.
U kunt er terecht voor vragen over uw kind,
zoals opvoeden, slapen, voeding,
gezondheid en ontwikkeling, maar ook mét
uw kind, bijvoorbeeld om te wegen en te
meten en in de groeicurve van het digitale
dossier de groei te volgen. Ook kunnen
kinderen -vanaf groep 5- zélf vragen komen
stellen. 

Kinderen uit groep 2 en 7 worden
uitgenodigd voor een afspraak met de
jeugdgezondheidszorg. Naast onderzoek
van o.a. gehoor, gezichtsvermogen, groei
en motorische ontwikkeling wordt ook
aandacht besteed aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling van uw kind.
Verder kan er advies gegeven worden over
bijvoorbeeld voeding, bedplassen,
gedragsproblemen, omgaan met elkaar en
voorkomen van pesten. U kunt altijd
contact opnemen voor advies of extra
onderzoek.

Voor contact met de
Jeugdgezondheidszorg of CJG-pedagoge,
bel: 088 – 254 23 84.
Voor direct contact met het Jeugd- en
Gezinsteam, bel: 088 – 254 23 64.

CJG Oegstgeest
088 – 254 23 84
www.cjgoegstgeest.nl / www.hoezitdat.info

EHBO en bedrijfshulpverlening Op onze
school zijn diverse leerkrachten in het bezit
van een bedrijfshulpverleningsdiploma
en/of diploma EHBK (eerste hulp bij
kinderen). Op alle gebouwen is een grote
EHBO-verbanddoos aanwezig.

Ontruimingsplan De Kring heeft in geval
van calamiteiten een ontruimingsplan.
Minimaal twee keer per jaar oefenen wij de
uitvoering van dit plan door middel van een
aangekondigde en een onaangekondigde
ontruiming. Wij worden met regelmaat
door de brandweer gecontroleerd op de
brandveiligheid van de gebouwen.

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 zijn 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 te oefenen.
Hierbij moet u denken aan rijmen,
auditieve synthese, analyse,
letterbewustzijn etc. Dit wordt
spelenderwijs geoefend.

http://www.cjgoegstgeest.nl/
http://www.hoezitdat.info/


Ouders, een 
onmisbare
schakel

Zoals u eerder heeft kunnen lezen vinden

we het als school belangrijk dat de ouders

betrokken zijn bij onze school. In de eerste
plaats bij de ontwikkeling van hun

kind. Een goed contact tussen ouders en

school is belangrijk voor de ontwikkeling

van uw kind. Een open en duidelijke

communicatie met ouders is daarbij een
voorwaarde. Hulp, inbreng en

ondersteuning van ouders zijn voor onze

school van belang. Samen werken en

samenwerken aan de basis van ‘onze’

kinderen is daarbij ons uitgangspunt. Een
goed contact met elkaar is voor ons de

basis van wederzijds vertrouwen. Als u

vragen hebt of als dingen onduidelijk zijn, is

de stamgroepleider de eerst aangewezen

persoon bij wie u terecht kunt.

Ook bij de activiteiten die wij organiseren

bent u als ouder onmisbaar. Al deze

activiteiten kunnen we niet doen zonder de

hulp van ouders. Gelukkig zijn er veel
ouders die tijd vrijmaken en het leuk

vinden om ons te ondersteunen. Dit

gebeurt overigens altijd onder de directe

verantwoordelijkheid van de

stamgroepleiders. U kunt daarbij denken
aan bibliotheekouders, stamgroepouders,

hulp bij uitjes.

Daarnaast kunt u ook een rol spelen bij de

organisatie van onze school door

Medezeggenschapsraad Via de

medezeggenschapsraad kunt u als ouder

actief meepraten over het beleid van

de school. Ouders en stamgroepleiders
zetten zich binnen de MR samen in voor

het handhaven en verbeteren van de

kwaliteit van 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.

Ze worden gekozen voor een periode van

drie jaar. Per schooljaar zijn er circa zes
vergaderingen. Deze zijn voor iedereen

toegankelijk.

De MR is als volgt samengesteld:

Piet Wessels, voorzitter &
penningmeester (Willibrord)

Irene Piket, secretaris (stamgroepleider

Vogelvlucht, Rembrandt)

Kim de Winter (Rembrandt)

Shanti Udo de Haes (Willibrord)
Ron van der Slot (Willibrord)

Jacqueline van den Bosch

(stamgroepleider Tijgerjungle)

Maaike van Es (IB-er, Rembrandt)

Elske van Eenbergen (stamgroepleider
Wolvenwoud, Rembrandt)

bijvoorbeeld zitting te nemen in het

bestuur, in de medezeggenschapsraad of in

de ouderraad.

Stamgroepouders Elke stamgroep heeft

een aantal stamgroepouders. Zij

ondersteunen de stamgroepleider met

allerlei praktische zaken, zoals het regelen

van vervoer bij een uitje, het helpen bij het
Kerstdiner etc.

Het Bestuur De Kring heeft een

toezichthoudend bestuur. Dit bekent dat
het bestuur de dagelijkse leiding van de

school heeft gedelegeerd aan de directie

en toezicht houdt op de kwaliteit van ons

onderwijs. Het bestuur bestaat uit ouders

en vergadert gemiddeld één keer per zes
weken samen met de directie. Daarnaast

vergadert het bestuur twee keer per jaar

met de MR. Het bestuur is te bereiken via

bestuur@jenaplandekring.nl

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Menno Jonkers, voorzitter & juridische

zaken

Xander Wilkens, secretaris &

communicatie
Joyce Frentzen-Hoefsmit,

penningmeester

Carlijn Kort–Kamphuis, onderwijs, ICT &

katholieke identiteit

Boris Hocks, huisvesting
Oebele Tolsma, personeelszaken

mailto:bestuur@jenaplandekring.nl


De ouderraad is te bereiken via
or@jenaplandekring.nl

Gescheiden ouders Wanneer ouders van
kinderen gescheiden zijn, geven wij er de
uitdrukkelijke voorkeur aan om
tegelijkertijd met beide ouders in gesprek
te gaan.
Wanneer dit niet mogelijk is, gaan we in
gesprek om te kijken naar een passende
oplossing, daarbij nemen wij de
aanbevelingen van de Landelijke
Klachtencommissie als uitgangspunt,
waarin gesproken wordt over het belang
van de informatieplicht van zowel ouders
als school. Voor extra informatie verwijzen
wij u naar de website
informatieverstrekking aan gescheiden
ouders.

Klachten Overal waar mensen
samenwerken, kan iets fout lopen, ook op
een school. Sinds 1998 zijn scholen verplicht
gesteld een klachtenregeling te hebben.
Als school voelen wij ons verantwoordelijk
voor het realiseren van een veilige school
met een prettig pedagogisch klimaat. De
Kring wil zoveel als mogelijk preventief
beleid voeren met betrekking tot klachten.
Uitgangspunt hierbij is dat problemen in
een vroeg stadium worden gesignaleerd,
serieus worden genomen en dat er een
goede en open communicatie is. Dat
neemt niet weg dat er altijd een klacht kan
ontstaan. Op de website vindt u de
klachtenregeling van De Kring. Hierin is de
procedure voor het indienen en
behandelen van een klacht vastgelegd. Hoe
tegenstrijdig dit ook klinkt, een school kan
profiteren van een klacht. De
aanbevelingen en verbeteringen kunnen
betekenen dat een klacht in de toekomst
kan worden voorkomen.

In de klachtenregeling wordt onderscheid
gemaakt tussen algemene klachten en
klachten over machtsmisbruik. Algemene
klachten kunnen gaan over onheuse
bejegening of nalatigheden. Klachten over
machtsmisbruik gaan over seksuele
intimidatie, discriminatie, agressie, geweld
en pesten.

We gaan er van uit dat u met klachten in
eerste instantie naar de betrokkene gaat.
Veelal kunnen klachten over de dagelijkse
gang van zaken in de school in goed
overleg tussen betrokkenen worden
opgelost. Komt u er samen niet uit, dan
kunt u bij de stamgroepleiders, de directie
of het schoolbestuur terecht. Er wordt dan
geprobeerd samen naar naar een oplossing
te zoeken. Toch kan school een klacht niet
altijd afdoende oplossen. U kunt met uw
klacht dan een beroep doen op de
contactpersonen, de externe
vertrouwenspersoon of de
klachtencommissie.

Vertrouwenscontactpersonen zijn
het aanspreekpunt voor kinderen, ouders
en teamleden voor vertrouwelijke zaken en
klachten. Een contactpersoon luistert, geeft
advies. Zij lost de klacht of een probleem
niet zelf op, maar begeleidt het proces tot
oplossing van de klacht en monitort het
verloop. De contactpersonen doen niet aan
waarheidsvinding en gaan niet in gesprek
met de persoon waarover geklaagd
wordt. De contactpersonen zijn verplicht
tot geheimhouding. De
vertrouwenscontactpersonen van onze
school zijn:
klaartje.prins@jenaplandekring.nl en 
celeste.geertsma@jenaplandekring.nl 

De medezeggenschapsraad vergadert
gemiddeld één keer per acht weken. De
vergaderingen van de
medezeggenschapsraad zijn openbaar.
Daarnaast vergadert de MR twee keer per
jaar met het bestuur. De
medezeggenschapsraad is te bereiken via
mr@jenaplandekring.nl 

Ouderraad De Kring heeft een
enthousiaste ouderraad die organiseert en
helpt bij allerlei activiteiten, zoals de 3
Oktober-viering, het Sinterklaasfeest,
Kerstfeest en nog veel meer. Daarnaast
organiseert de ouderraad jaarlijks een
thema-avond voor ouders. Deze avond kan
gaan over de ontwikkeling van hersenen
van kinderen, de invloed van spel op de
ontwikkeling van kinderen of 
mediawijsheid. Ook zorgt de ouderraad
voor de inning van de vrijwillige
ouderbijdrage en het overblijfgeld. We
hopen dat iedereen De Kring een warm
hart toedraagt en een bijdrage wil leveren.
Echter het niet  betalen van de vrijwillige
ouderbijdrage leidt zeker niet tot het
uitsluiten van kinderen van deelname aan
activiteiten. 

De ouderbijdragen zijn voor 2022-2023
vastgesteld op: 

Ouderbijdragen € 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)

De ouderraad bestaat uit ouders en
teamleden. De ouderraad wordt heel actief
geholpen door alle ouders en in het
bijzonder door de stamgroepouders.

mailto:or@jenaplandekring.nl
https://onderwijsgeschillen.nl/thema/informatieverstrekking-aan-gescheiden-ouders#Beide%20ouders%20hebben%20ouderlijk%20gezag
mailto:mr@jenaplandekring.nl


Deze plicht geldt niet ten opzichte van het
bevoegd gezag, de klager/klaagster, de
externe vertrouwenspersoon, de
klachtencommissie, gerechtelijke
autoriteiten en artsen. Indien nodig kunnen
de contactpersonen u verwijzen naar de
antipestcoördinator, veiligheidscoördinator,
de externe vertrouwenspersoon of
informeren over de klachtenprocedure. 
Voor De Kring zijn Maaike van Es en Klaartje
Prins de contactpersonen 
maaike.vanes@jenaplandekring.nl en 
klaartje.prins@jenaplandekring.nl. 

Anti-pestcoördinator houdt zich bezig met
de inhoud, het beleid & de aanpak rond
pesten. Voor De Kring is Mariette
Uijterlinden de anti-pest
coördinator (mariette.uijterlinden@jenapla
ndekring.nl). 

Veiligheidscoördinatoren maken
afspraken en werken actief mee aan het
bevorderen van de veiligheid, gezondheid
en het welzijn van kinderen en werknemers
binnen de school (ARBO, RI&E, etc). Voor de
Kring zijn dit Esther van der Linden
(esther.vanderlinden@jenaplandekring.nl)
en Monique Piso
(monique.piso@jenplandekring.nl).

Externe vertrouwenspersoon Met de
externe vertrouwenspersoon van de school
kunt u een klacht bespreken en u laten
ondersteunen bij eventuele
vervolgstappen. Zij gaat na of door
bemiddeling een oplossing kan worden
bereikt of dat de gebeurtenis aanleiding
geeft tot het indienen van een klacht bij de
klachtencommissie of justitie.

De externe vertrouwenspersoon is
onafhankelijk en de gesprekken zijn strikt
vertrouwelijk.
De externe vertrouwenspersoon is te
bereiken via:
Externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl of
per telefoon 088 - 308 33 42

Klachtencommissie Mocht het niet lukken
om samen met de betrokkenen tot een
oplossing te komen, of wilt u liever
rechtstreeks bij een onafhankelijke
organisatie de klacht neerleggen, dan kunt
u een klacht indienen bij een
klachtencommissie. De
vertrouwenspersoon kan u hierbij
ondersteunen. De commissie past hoor en
wederhoor toe, onderzoekt de klacht,
verklaart een klacht gegrond of ongegrond
en adviseert het bevoegd gezag over de te
nemen maatregelen. Het bevoegd gezag
verantwoordt zich aan de betrokken
partijen over de vervolgstappen n.a.v. het
advies. De Kring is aangesloten bij
Klachtencommissie voor het algemeen
bijzonder
onderwijs. https://www.geschillencommissi
esbijzonderonderwijs.nl

De klachtencommissie is te bereiken via:
info@gcbo.nl of per telefoon 070 - 3861697

Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling De Kring werkt met
de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld en de landelijke
verwijsindex. Dit is een wettelijke
verplichting voor alle organisaties die met
kinderen en volwassenen werken. Deze
meldcode geeft scholen richtlijnen wat te
doen bij een vermoeden van
kindermishandeling of huiselijk geweld.

Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens
van fysiek geweld, maar ook om
vermoedens van psychisch of seksueel
geweld en vermoedens van verwaarlozing.
Op de website vindt u de meldcode
kindermishandeling en huiselijk geweld en
het stappenplan. Het is van groot belang de
meldcode goed te doorlopen. Hiervoor zijn
2 aandachtsfunctionarissen aangesteld.
Voor De Kring zijn dit Maaike van Es
(maaike.vanes@jenaplandekring) en
Klaartje Prins
(klaartje.prins@jenaplandekring.nl)

Zij bewaken de interne procedure en het
verloop van het proces.
Het Ministerie van Onderwijs heeft scholen
bovendien aanbevolen een regeling te
hanteren waarin wordt vastgesteld hoe er
wordt gehandeld bij een vermoeden van
ongewenste intimiteiten binnen de school.
Indien er een vermoeden is, dient hier een
melding van te worden gemaakt bij het
bevoegd gezag. Het bevoegd gezag meldt
dit vermoeden aan de
vertrouwensinspecteur. Per sector zijn er bij
de onderwijsinspectie
vertrouwensinspecteurs aangesteld.

De wet schrijft verder voor dat het bevoegd
gezag verplicht is aangifte te doen bij
politie of justitie als het met de
vertrouwensinspecteur tot de conclusie is
gekomen dat er een redelijk vermoeden is
van een seksueel misdrijf jegens een
leerling.
Voor het spreken van een
vertrouwensinspecteur van de
onderwijsinspectie is een centraal
telefoonnummer beschikbaar: 0900-1113111.

https://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
mailto:info@gcbo.nl


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 Social Schools. Dit is een

gesloten communicatieplatform voor

ouders en school. U kunt zich aanmelden

voor Social Schools via een link die u van

school ontvangt. Wij willen u uitdrukkelijk
vragen om niet via de whatsapp met de

stamgroepleider te communiceren.

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.

Vanwege de geldende corona maatregelen

wordt de informatieavond op een andere

manier georganiseerd.

Website Op onze website
www.jenaplandekring.nl

vindt u alle laatste nieuwtjes, oproepen

voor activiteiten, foto’s van vieringen en

allerhande nuttige informatie.

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 wordt verspreid

via Social Schools.

Informatie
voorziening

Ziek: graag vroeg melden! Als uw kind

ziek is kunt u dit telefonisch, liefst voor 8.30

uur, doorgeven. Wij willen u vragen het niet

via Social Schools te melden. De
stamgroepleider ziet dit niet altijd op tijd. 

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.

Zonder toestemming van de ouders
verstrekt de school geen informatie uit het

dossier aan derden.

De reguliere dossiers worden 2 jaar nadat

het kind de school verlaten heeft

vernietigd. De dossiers van kinderen die
verwezen zijn naar het speciaal onderwijs

worden 3 jaar bewaard. De in- en

uitschrijvingsgegevens worden 5 jaar

bewaard. 

Hoe we de privacy op De Kring hebben
georganiseerd kunt u lezen in ons

privacyreglement. Dit kunt u vinden op

onze website.

http://www.jenaplandekring.nl/
http://www.socialschools.nl/


Door Covid-19 is een groot aantal
activiteiten aangepast. Gedurende het
schooljaar zullen we u daarover
informeren.

Informatieavond Het schooljaar begint 
met een informatieavond/middag voor elke
bouw.  Tijdens een
informatieavond/middag maakt u kennis
met de stamgroepleider, de ouders van de
groepsgenoten, het reilen en zeilen van de
stamgroep en de bijzondere activiteiten
van het schooljaar.

Verjaardagen vieren en traktaties Vieren
vinden we belangrijk en daar horen soms
ook traktaties bij. Bij ons trakteert de jarige
in de eigen stamgroep en daarnaast ook
aan alle stamgroepleiders. Er zijn veel leuke
en lekkere hartige traktaties te bedenken.
Te grote traktaties worden deels
meegegeven naar huis. Vanwege corona
moeten alle traktaties van de kinderen
voorlopig voorverpakt zijn.
Daarnaast vragen wij u om uitnodigingen
voor verjaardagspartijtjes niet in de
stamgroep uit te delen, maar daarbuiten.
Dit om teleurstellingen bij andere kinderen
te voorkomen.

Vieringen Elke vrijdag hebben we een
viering op De Kring. Tijdens deze viering
laten de kinderen aan elkaar zien waar ze
die week aan gewerkt hebben. Deze
vieringen staan niet elke week in de
kalender.

Stamgroepvieringen Elk jaar bedenken en
spelen de kinderen van de middenbouw en
bovenbouw een stamgroepviering. Het
proces is hierbij erg belangrijk. De kinderen
treden in de middag op voor de hele school
en in de avond voor hun familie. Het is elk
jaar weer een hoogtepunt.

Kamp bovenbouwgroepen Alle
bovenbouwgroepen starten het schooljaar
met een kamp van drie dagen. Dit is
belangrijk voor de groepsvorming.

Ouder-kind-gesprekken Tijdens deze
gesprekken gaan de stamgroepleiders met
u (en uw kind) in gesprek over de
ontwikkeling van uw kind.

Gesprekken 3e en 6e jaars De 3e en 6e
jaars zijn de ‘nieuwe’ kinderen in een
stamgroep. Het is fijn om aan het begin van
het schooljaar meteen in gesprek te gaan
met de stamgroepleider, zodat jullie elkaar
beter leren kennen.

Activiteiten het 
jaar rond

Inloopochtend Nieuwe geïnteresseerde
ouders kunnen op deze ochtend een kijkje
komen nemen op De Kring en zo de sfeer
proeven.

Koffieochtend De stamgroepouders van
elke stamgroep organiseren één keer per
jaar een koffieochtend. Heb je zin en tijd,
schuif dan gerust aan. Dit is een leuke
manier om andere ouders te ontmoeten.
Regelmatig versieren de ouders dan ook de
school in het teken van een thema. De
koffieochtenden zijn in de hal. Neem gerust
je baby of peuter mee.

Keuzecursus Tenminste twee keer per jaar
(met Kerst en in de Feestweek) organiseren
we een keuzecursus. Kinderen gaan met
behulp van ouders en stamgroepleiders
stamgroep-doorbroken knutselen. Daarna
maken we er een tentoonstelling van.

Kerstviering Rond Kerst worden er speciale
vieringen georganiseerd waarin het
kerstverhaal wordt verteld.

Oudste kleuterviering Als afscheid van
hun kleuterperiode spelen de oudste
kleuters een kleuterviering.  



Afscheidsviering 8e jaars Na 8 jaar nemen
de kinderen afscheid van De Kring. Op die
avond worden ze allemaal in het zonnetje
gezet, ontvangen ze een certificaat en
vullen zij de avond met een eindviering.
Een prachtig en soms ook emotioneel
moment voor kinderen en ouders.

Sportdag Tijdens de sportdag gaan de
kinderen in teams (gemixt van groep 1 t/m
groep 8) in de ochtend allerlei sport- en
spelactiviteiten doen. In de middag is er
voor de kinderen van groep 5 t/m 8 een
toernooi. Dit vindt plaats op één van de
sportvelden van Oegstgeest.

Feestweek Vieren is een centraal thema in
het Jenaplanonderwijs; zo vieren we de
opening van de dag en de afsluiting van de
week. Het jaar wordt 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 week wordt afgesloten met
een gezellige feestavond met optredens en
allerlei (eet)kraampjes. De opbrengst van
de Feestavond gaat naar een goed doel dat
we vooraf samen hebben gekozen.
De Feestweek vergt veel voorbereiding.
Vandaar dat we op iedereen die bij de
school betrokken is een beroep doen om
mee te helpen, vele handen maken immers
licht werk.
Wat u van de Feestweek mag verwachten
krijgt u voor aanvang allemaal keurig op
papier in een programmaboekje/flyer.

Soundmix Tijdens deze dag mogen alle
kinderen samen met anderen of met hun
stamgroep zingen en dansen voor alle
kinderen. De soundmix staat elk jaar in het
teken van een thema. Het is leuk als de
kinderen die dag verkleed komen in het
thema. Het thema wordt ruim van tevoren
bekend gemaakt.

Muziekavond Tijdens de muziekavond
staat muzikaal talent centraal. Kinderen
kunnen op deze avond een instrument
bespelen of zingen onder muzikale
begeleiding.

Afscheidsmiddag oudste kleuters Als
oudste kleuter sluit je de kleuterperiode af.
Wanneer de jongste kleuters naar huis
gaan, blijven de oudste kleuters op de
laatste donderdag van het schooljaar op
school voor een bijzondere lunch. Hierna is
er op het schoolplein gelegenheid voor de
ouders om afscheid van de
stamgroepleiders te nemen.

Glijden oudste kleuters Elk jaar glijden de
oudste kleuters naar hun nieuwe
middenbouwgroep. Dit doen we natuurlijk
in het bijzijn van de ouders en alle kinderen
van de nieuwe groep.

Afscheidsmiddag 5e jaars Wanneer je van
de midden- naar de bovenbouw gaat, dan
neem je na 3 jaar afscheid van je
stamgroep en je stamgroepleider. Om dit
bijzondere moment te vieren gaan de 5e
jaars in de laatste week van het schooljaar
samen een middag op pad.



De kalender

22 - eerste schooldag

29-31 kamp Tijgerjungle en

Bovenbouwbende

AUG

SEP

31 aug -2 sep kamp Zevensprong,

Wolvenwoud en Praathuis

14 informatiemiddag-W & avond-R

19 - MR-vergadering

26 - 30  gesprekken 3e en 6e jaars

30 - minikoraal

OKT

3 - vrij i.v.m. Leidens Ontzet

5 - inloop ochtend nieuwe ouders

5-16 okt kinderboekenweek

14 stamgroepviering Berenrots

7 - atletiekdag groep 7 & 8

24-28 herfstvakantie

31 - 4 gesprekken kleuterbouw

NOV

7-18 gesprekken 3e, 4e en 7e jaars

18 - stamgroepviering Wolvenwoud

21 - MR-vergadering

21 - studiedag alle kinderen vrij

23 - koffieochtend alle

kleuterbouwgroepen, versieren Sint

1 - 5e jaars surprise

2 - verslag gr 8

5 - Sinterklaasviering

7 - koffieochtend MB Willibrord

(versieren Kerst)

7 - kerstversieravond Rembrandt

12 - adviesgesprekken 8e jaars

22 - Kerstviering en -diner

23 - Kerstkleuterviering Rembrandt

23 - 12 uur uit, start Kerstvakantie

DEC

JAN

26 dec - 6 jan Kerstvakantie

10 - thema kiezen feestweek

16 - MR vergadering

20 - studiedag, kinderen vrij

27 - stamgroepviering Praathuis

FEB

3 - 1e verslag groep 3 t/m 7

6 - studiedag, kinderen vrij

6-10 - oudergesprekken MB & BB 

10 - wintertoernooi groep 8

15 - koffieochtend MB-Rembrandt

(versieren soundmix)

16 - stamgroepviering Luchtkasteel

17 - stamgroepviering Zevensprong

23 - soundmix-Rembrandt

23 - stamgroepviering Tijgerjungle

24 t/m 3 maart voorjaarsvakantie

MRT

13 - MR vergadering

16- stamgroepviering 

Bovenbouwbende

17 - muziekavond Rembrandt

22 - Basketbaltoernooi gr 5 & 6

31- stamgroepviering Zonneweide

3 - 7 gesprekken kleuterbouw

5 voetbaltoernooi gr 7 & 8

5 - stamgroepviering Drakenberg

7 - 10 Goede Vrijdag & Pasen

14 - stamgroepviering Heksenkring

24 - 5 mei meivakantie

APR

MEI

t/m 5 meivakantie

15 - MR vergadering

18 - 19 Hemelvaart

22 - sportdag

29 2e Pinksterdag

JUN

6 - feestweekvergadering

8 - oudste kleuterviering W

9 - oudste kleuterviering R

14 - koffieochtend alle BB- groepen

(versieren feestweek)

15 - 2e verslag

16 - studiedag, alle kinderen vrij

19 - 23 oudergesprekken

21 - nieuwe stamgroependag

26 - MR vergadering

29 - 3 juli feestweek

JUL

4 - slotavond feestweek

5 - afscheid 8e jaars - W

6 - afscheid oudste kleuters

6 - afscheid 5e jaars - W & R

6 - afscheid 8e jaars - R

7 - 12 uur uit, zomervakantie t/m 18

augustus 2023

Let op: er kunnen gedurende het schooljaar wijzigingen plaatsvinden.

Check altijd de digitale agenda van Social Schools!



Vervanging van de stamgroepleider
Als een van de stamgroepsleiders ziek is,
dan wordt altijd naar vervanging gezocht.
Als vervanging niet lukt, moeten we de
kinderen helaas naar huis sturen. Kinderen
waarvan ouders echt een probleem
hebben met de opvang, worden
opgevangen in één van de andere groepen.
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
vergoeding (zie ouderbijdragen). Het
overblijven gebeurt onder
verantwoordelijkheid van het
schoolbestuur die dit heeft neergelegd bij
directie. 

Tot slot, handig
om te weten

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
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.

https://rbl-hollandrijnland.nl/


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.

De meeste kinderen van onze school

maken gebruik van de volgende instanties:

Stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO),

Tomdiedom, Floreo en Smallsteps. Van
deze die 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.

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.

Zindelijkheid Wij verwachten dat de

kinderen die naar school komen zindelijk

zijn. Een ‘ongelukje’ kan natuurlijk
gebeuren, maar wanneer zindelijkheid echt

een probleem is, kan uw kind niet naar

school. De stamgroepleider of de

overblijfkracht kan uw kind niet

verschonen, dat zou namelijk betekenen
dat ze de groep alleen laten.

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 privacywet 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.



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
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.

Rookvrije school
Wij zijn een rookvrije school. Dit betekent
dat in en om de school niet gerookt mag
worden.



Contact
gegevens

Jenaplanschool De Kring

Locatie Rembrandt
Rembrandt van Rijnlaan 26

2343 SR Oegstgeest

tel: 071-5177211

www.jenaplandekring.nl

Locatie Willibrord
Rhijngeesterstraatweg 49

2341 BR Oegstgeest

tel: 071-5173312

Bestuur
bestuur@jenaplandekring.nl

Medezeggenschapsraad
mr@jenaplandekring.nl

Ouderraad
or@jenaplandekring.nl

Gemeente Oegstgeest
Rhijngeesterstraatweg 13

2342 AN Oegstgeest

tel: 14071

Onderwijs
Logopediste 071 516 47 00

Onderwijstelefoon 0800 5010
Onderwijswinkel 071 521 42 56

Passend Onderwijs
pporegioleiden.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin
jgtoesgstgeest@jgthollandrijnland.nl

088 -254 23 64

Opvoeding
Opvoedbureau Duin- en Bollenstreek

071 409 33 33

Contactpersonen
& aandachtsfunctionarissen
Maaike van Es - R & Klaartje Prins – W

maaike.vanes@jenaplandekring.nl

klaartje.prins@jenaplandekring.nl

Veiligheidscoördinatoren
Monique Piso & Esther van der Linden

Monique.piso@jenaplandekring.nl

Esther.vanderlinden@jenaplandekring.nl

Anti-pestcoördinator 
Mariette Uijterlinden

mariette.uijterlinden@jenaplandekring.nl  

Leerplicht
www.rbl-hollandrijnland.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

mailto:jgtoegstgeest@jgthollandrijnland.nl
http://http//:www.rbl-hollandrijnland.nl

