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1.  Inleiding 
 
1.1 Welkom bij De Sterrenwachter 
In deze schoolgids informeren wij u over onze 
school en ons onderwijs. De gids is bedoeld 
voor ouders/verzorgers van de kinderen die op 
onze school zitten. Daarnaast kunnen ouders 
die overwegen om hun kind aan te melden op 
De Sterrenwachter zich oriënteren op onze 
school.  
In de schoolgids kunt u lezen waar De Sterren-
wachter voor staat, wat we willen bereiken en 
hoe we de kwaliteit van ons onderwijs meten en 
bewaken.  
 
Onze school hecht veel waarde aan de betrok-
kenheid van ouders. Ouders zijn op allerlei ma-
nieren betrokken bij onze school. Ze helpen bij 
activiteiten of denken mee over ons onderwijs. 
Betrokkenheid van ouders heeft een positieve 
invloed op het welbevinden en het schoolsucces 
van kinderen. We willen met deze gids de be-
trokkenheid van ouders vergroten door zo goed 
mogelijk te informeren over onze school. De 
schoolgids is met zorg samengesteld door het 
team, de MR en de directie. 
 
De schoolgids bestaat uit twee delen. Naast  
deze schoolgids hebben we de jaargids. Hierin 
vindt u actuele informatie van het schooljaar 
18/19 zoals de groepenverdeling, de team-
samenstelling en het vakantierooster.  
De schoolgids, jaargids en andere informatie 
vindt u ook op de website van onze school: 
www.desterrenwachter.nl 
 
We hopen dat u de schoolgids met veel plezier 
leest. 
   
Bent u zich aan het oriënteren op een basis-
school voor uw kind en wilt u een keer komen 
kijken? Maak dan een afspraak voor een rond-
leiding. U bent van harte welkom! 
 
Het team van De Sterrenwachter 
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2.2 Samenwerking met andere scholen 
 
De Sterrenwachter werkt samen met InHolland 
en de HvA. De studenten van de Pabo lopen 
stage bij ons voor hun opleiding tot groepsleer-
kracht. 
 
2.3  Uitgangspunten  
 
Ons onderwijs is gericht op het vergroten van 
de zelfstandigheid, het aanleren van vaardighe-
den, het vergroten van de kennis en het leren 
van respectvol omgaan met elkaar. Sleutelwoor-
den voor ons onderwijs zijn: Stimuleren, moti-
veren en waarderen.  
 
Goede interactie tussen leerkracht en leerling, 
tussen leerlingen onderling en tussen school en 
ouders is een belangrijke schakel in het leerpro-
ces. De school biedt een pedagogisch klimaat 
waarin kinderen, ouders en teamleden zich vei-
lig en prettig voelen. We houden zo optimaal 
mogelijk rekening met de verschillen van een 
ieder. Binnen De Sterrenwachter hebben we 
een goede zorgstructuur waardoor leerlingen 
snel de juiste hulp aangeboden krijgen. Dit ge-
beurt zowel binnen als buiten de groep.  Een 
goede communicatie tussen school en thuis zal 
de betrokkenheid van ouders vergroten, wat 
van belang is bij de ontwikkeling van de kin-
deren. Een cyclisch proces van beleid maken, 
uitvoeren en evalueren stelt ons in staat om de 
kwaliteit van het onderwijs voortdurend te be-
waken en te verbeteren. 
 
2.4 Doelstellingen 
 
Wij willen de kinderen 
zodanig begeleiden 
in hun ontwikke-
ling, dat zij ener-
zijds als mede-
mens en ander-
zijds als individu 
hun mogelijkhe-
den en hun talen-
ten optimaal kun-
nen ontplooien. 
Naast het verwerven 
van kennis en  vaardig-
heden staan ook het zich 
eigen maken van omgangs-
vormen en waarden, die voor het 
kind nu en later nodig zijn, binnen ons 
onderwijs centraal.  

 
 
2.  Onze school 
 
De Sterrenwachter is een openbare ba-
sisschool. De school valt onder de ver-
antwoording van het bestuur Ronduit, 
basis voor onderwijs in Alkmaar.  
 
De Sterrenwachter is een Brede school. 
Dit betekent dat wij samenwerken met 
diverse partijen om de ontwikkelings-
kansen van de kinderen te vergroten. 
Na schooltijd kunnen de kinderen deel-
nemen aan verschillende naschoolse 
activiteiten (sport, dans en cultuur).   
 
In de school is de peuterspeelzaal  
‘t Rakkertje (SKOA) gehuisvest.   
De Sterrenwachter en het ‘t Rakkertje werken 
samen aan voor- en vroegschoolse educatie. 
VVE is een programma voor peuters en kleuters 
dat de taal– en sociaal emotionele ontwikkeling 
extra stimuleert. De kleuterleerkrachten organi-
seren met de leidsters van de PSZ regelmatig 
gezamenlijk activiteiten.   
 
Wij werken ook samen met Kinderdagverblijf 
Kiddies. Er is in de school een inpandige door-
gang naar Kiddies. Kiddies verzorgt de tussen-
schoolse opvang (TSO) voor de kinderen van 
De Sterrenwachter. Naast TSO biedt Kiddies ook 
mogelijkheden voor buitenschoolse opvang 
(BSO).  
De kinderen hoeven het schoolgebouw niet te 
verlaten wanneer zij naar Kiddies gaan.   
 
2.1 Situering en grootte van de school 
 
De school staat aan de Stempelmaker-
straat in de wijk ‘t Rak-Zuid. Op een 
steenworp afstand bevindt zich stads-
park De Rekerhout.    
 
Onze school telt ongeveer 125 leerlingen, ver-
deeld over 5 groepen. In een kleine school is 
meer aandacht voor het individuele kind. De 
samenwerking tussen jong en oud heeft een 
belangrijke plaats in de school en biedt moge-
lijkheden bij de ontwikkeling van de kinderen.  
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2.5 Klimaat van de school                            
Het pedagogisch klimaat van een school is van 
grote invloed op de ontwikkeling van de eigen 
mogelijkheden van de leerlingen. Wij menen het 
pedagogisch klimaat binnen de school positief 
te beïnvloeden door de onderstaande punten:        
- Het creëren van een ontspannen sfeer in de 
groep.   
- Betrokkenheid bij en belangstelling voor 
elke leerling.    
- Groepsdoorbrekende activiteiten, leren van 
en met elkaar.       
- Maatregelen nemen om pestgedrag tegen 
te gaan door afspraken in elke groep. Ook 
heeft de school een sociale veiligheidsbeleid, 
waaronder een pestprotocol. 
- Het bieden van een duidelijke werkstruc-
tuur. 
- Goed voorbeeldgedrag van de leerkracht.  
- Het geven van zoveel mogelijke positieve 
feedback  
- Duidelijke gedragsregels afspreken en na-
komen.  
- Ruimte geven voor  eigen initiatief, zelfont-
dekkend bezig zijn, creativiteit, ondernemend 
en onderzoekend leren. 
- Specifieke lessen aanbieden die het peda-
gogisch klimaat positief beïnvloeden. Wij ge-
bruiken hiervoor de methode De Vreedzame 
school. 
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In groep 3 gebruiken we de leesmethode Veilig 
leren lezen. Alle kinderen moeten optimale kan-
sen krijgen om te leren lezen. De methode com-
bineert het plezier van het samen leren lezen en 
bezig zijn met taal met de praktische uitvoer-
baarheid van onderwijs op maat. Er is een ruim 
aanbod van materialen waarmee kinderen de 
leerstof zelfstandig op hun eigen niveau kunnen 
verwerken. Voor kinderen die al kunnen lezen 
bij de start in groep 3 zijn speciale lees- en 
werkboekjes beschikbaar.  
Veilig leren lezen is een structuurmethode.  
Zorgvuldig gekozen woorden worden gebruikt 
om kinderen de klankstructuur van ons schrift-
systeem bij te brengen. De kinderen leren al 
snel nieuwe woorden lezen met de letters die ze 
hebben geleerd.  
 
In de thema's van methode  
Veilig leren lezen komen naast de leerlijnen 
technisch lezen en begrijpend lezen ook spre-
ken en luisteren, boekoriëntatie, verhaalbegrip, 
woordenschat, functioneel schrijven en spelling 
aan de orde.  
Er wordt veel gelezen in diverse samenstellin-
gen en op verscheidene manieren. Ook de com-
puter wordt ingezet bij het leesonderwijs.  
 
  
 

 
 
3.  Inhoud van het onderwijs 
 
3.1  Vakken en methodes 
 
De kern van het onderwijs op De  
Sterrenwachter is gericht op het zo effectief 
mogelijk leren beheersen van de basisvaardig-
heden: lezen, schrijven, taal, spelling en reke-
nen. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk om de 
wereld zelfstandig aan te kunnen.  
Door de leerlingen goed te begeleiden bij het 
zelfstandig werken, zijn wij ervan overtuigd dat 
kinderen op den duur hun taken beter aankun-
nen.  
Daarnaast is ruimschoots aandacht voor wereld-
oriëntatie, dat thematisch en geïntegreerd 
wordt aangeboden. Dat betekent dat de vakken 
geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en tech-
niek in één thema gezamenlijk aan bod komen. 
Het georganiseerd gebruik van internet via de 
computer speelt hierbij een rol.  
De creatieve handvaardigheid heeft een duide-
lijke plaats en de sociale aspecten van het on-
derwijs worden door middel van kringgesprek-
ken, spel, projecten en vieringen ook planmatig 
gestimuleerd.  
 
Taal– en rekenactiviteiten t/m groep 3 
Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij 
spelen daarop in door te zorgen, dat er veel 
materiaal is waarvan kleuters kunnen leren. 
Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij 
spelen daarop in door te zorgen dat er veel ma-
teriaal is waarvan kleuters kunnen leren. We 
maken gebruik van de methode Ko-totaal, Met 
Sprongen Vooruit en thema’s van De Kleuteruni-
versiteit.  
Deze activiteiten:  

 stimuleren de brede ontwikkeling van 
jonge kinderen;  

 doen een beroep op de actieve betrok-
kenheid van kinderen;  

 zijn speels van opzet en stimuleren jonge 
kinderen om zelf dingen te ontdekken;  

 lokken interactie uit tussen leerkracht en 
de kinderen en tussen de kinderen onder-
ling;  

 bieden een rijk taal- en rekenaanbod met 
mogelijkheden om ook taalvaardige kin-
deren uit te dagen;  

 garanderen een doorgaande lijn in de 
ontwikkeling van kinderen van 2,5 
tot 6 jaar;  

Met een bepaald thema als uitgangspunt 
wordt aandacht besteed aan de uitbreiding 
van de woordenschat, verbetering van de 
zinsbouw enz. Ook wordt er veel aandacht 
besteed aan het voorbereidend lezen, re-
kenen en schrijven.   
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Rekenactiviteiten  
 
In de groepen 1 en 2 ligt de nadruk op de  
volgende activiteiten:                                                                
- aanleren van begrippen: meer, minder, eerste, 
laatste, groot, klein;   
- sorteren: kleur, vorm, lengte; 
- reeksen leggen; 
- herkennen en benoemen van vormen; 
- tellen, herkennen en benoemen van de cijfer-
symbolen; 
- tijdsordening: dagen van de week, ochtend, mid-
dag, avond, gisteren, vandaag. 
 
In groep 2 wordt o.a. Ko Totaal  gebruikt om aan 
te sluiten op de methode in groep 3. Daarnaast 
wordt intensief gewerkt met de methode Met 
sprongen vooruit. 
 
De rekenmethode Pluspunt’ is een moderne reken- 
en wiskundemethode die vanaf groep 3 gebruikt 
wordt. De methode sluit goed aan op de wiskunde 
in het voortgezet onderwijs. Ook in deze methode 
vinden we een duidelijke structuur, waarbij herha-
lingsstof en verrijkingsstof is opgenomen. De leer-
stof is geordend in 12 blokken met een eigen the-
ma. Elk blok bestaat uit 15 lessen. De twaalfde les 
is altijd een toetsles. Elke instructie les wordt ge-
volgd door twee zelfstandig te maken lessen. Tij-
dens de lessen zelfstandig werken kan de leer-
kracht de kinderen, die dat nodig hebben, extra 
aandacht geven. Bij de toets kunnen de kinderen 
laten zien of ze alle onderdelen beheersen. Kin-
deren die het nodig hebben, krijgen hierna herha-
lingsoefeningen. Kinderen die deze herhaling niet 
nodig hebben, krijgen verrijkingsstof, dus moeilij-
kere opdrachten. 
 

 
 

Taal- en leesactiviteiten vanaf groep 4 
 
Aansluitend op het leesonderwijs in groep 3 
starten we vanaf groep 4 met Taal actief. Taal 
actief is een methode voor taal en spelling voor 
de groepen 4 t/m 8.  
Taal actief  werkt gedifferentieerd op drie ni-
veaus. Ieder kind werkt vanaf dag één op zijn 
eigen niveau. Er is aandacht voor de taalzwakke 
en de taalbegaafde kinderen.  
We besteden met behulp van de methode naast 
spelling ook veel aandacht aan de woorden-
schat.  
We werken met de boeken en het digitale les-
materiaal van de methode. Dit betekent dat de 
leerlingen kunnen oefenen met de software en 
dat de instructie wordt verrijkt met filmpjes, 
animaties en overzichtelijke schema’s. De soft-
ware zet de oefeningen voor de kinderen klaar 
op het juiste niveau en kinderen krijgen feed-
back op maat.  

Voor begrijpend lezen wordt gebruik gemaakt 
van de methode Leeslink. Met behulp van deze 
methode leren de kinderen strategieën die zij 
uiteindelijk kunnen toepassen op iedere tekst. 
Zij leren te begrijpen wat zij lezen, ongeacht het 
vak waarin zij moeten lezen. 

De Sterrenwachter heeft een samenwerking 
met Bibliotheek Alkmaar. Dit project heet Biblio-
theek op School. Iedere week is er een consu-
lente in de school. Zij vernieuwt voortdurend de 
boeken en geeft ook lessen in de klas. Het doel 
is om het leesplezier te verhogen. 

Zij geeft tevens lessen in mediawijsheid.  
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Techniek 
Ongeveer vier keer per jaar hebben wij tech-
niekmiddagen. De groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 
zijn dan gemengd. De kinderen nemen deel aan 
activiteiten met als thema: figuurzagen, timme-
ren, borduren/breien, constructie, energie, elek-
triciteit, transport, beweging en magnetisme.  
 
Expressie  
De expressievakken bestaan uit de onderdelen: 
tekenen, handvaardigheid, muziek, dans en dra-
ma.   
                                                              
Bij tekenen leren de kinderen hoe ze hun idee-
ën, waarnemingen en gevoelens in het platte 
vlak kunnen uiten. Daarvoor hebben ze kennis 
nodig van beeldaspecten, materialen en tech-
nieken.  
 
Voor handvaardigheid geldt hetzelfde als bij 
tekenen, maar dan gaat het om twee- en driedi-
mensionale werkstukken.  
 
Bij het vak muziek ligt de nadruk op het opbou-
wen van een liedrepertoire. Daarnaast is er aan-
dacht voor het gebruik van ritmische  
instrumenten, het luisteren naar  
muziekfragmenten en het bewegen op muziek, 
en de begrippen maat en ritme.  
 
Dans en drama maken regelmatig  
onderdeel uit van de expressieactiviteiten.  
 
Ongeveer 2 keer per jaar hebben we creamid-
dagen (in de winter en de lente). De groepen 1 
t/m 8 zijn dan gemengd. Het sociale aspect is 
hierin ook niet onbelangrijk. 
 

 
 
Engels vanaf vier jaar 
Vanaf groep 1/2 krijgen de leerlingen Engelse 
les in elke groep. In de groepen 1 t/m 4 komt 
het gesproken woord veel aan bod. In een ver-
haal, een liedje en/of een dansje leren de kin-
deren de eerste Engelse woorden. Vanaf groep 
5 wordt er ook geschreven in het Engels.   
Wij gebruiken de methode Happy House in de 
groepen 3 en 4, Happy Street in groep 5 en 6 
Happy World voor groep 7 en 8.  
 
Schrijfmethode 
Vanaf groep 3 gebruiken wij de methode Pen-
nenstreken. 
 
Wereldoriëntatie 
In de groepen 1 en 2 wordt met wisselende 
thema's gewerkt. We hebben in de afgelopen 
jaren hiervoor materialen verzameld. Daarnaast 
worden er themacollecties van de provinciale 
bibliotheek geleend. Ook excursies zijn onder-
delen van de wereld oriënterende vakken.  
 
Da Vinci 
In de groepen 1 t/m 8 wordt er vanaf school-
jaar 2018-2019 gewerkt met de methode Da 
Vinci. Da Vinci werkt thematisch, alle vakken 
zitten in de methode, ook onderdelen als burg-
erschapskunde, filosofie, wetenschap & tech-
niek en een digitale leerlijn komen aan bod. Er 
wordt gewerkt met mooie materialen die een 
doorgaande lijn vormen door de school. En de 
kinderen wordt ook aangeleerd hoe ze, vanuit 
de gezamenlijke kennis, hun eigen leervragen 
kunnen onderzoeken. Er is in de verwerking 
volop ruimte om dingen te doen en te maken, 
dus we denken dat dit de kinderen in staat stelt 
om op allerlei manieren te leren.  
Ook leren van de omgeving is belangrijk binnen 
de methode, voor u als ouder is misschien ook 
een grotere rol weggelegd. Want waarom 
zouden we naar een filmpje over Egypte kijken 
als een van de ouders er geweest is en erover 
wil vertellen? 
 
De verkeersmethode                                               
In groep 3 t/m 8 wordt gewerkt met de ver-
keersmethode Wijzer door het verkeer.  
In groep 7 nemen de leerlingen deel aan een 
praktisch en theoretisch verkeersexamen. Als 
beide onderdelen met goed gevolg worden af-
gelegd, krijgen de kinderen hun verkeersdiplo-
ma.  
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Op De Sterrenwachter heeft het verwerven 
van sociale vaardigheden en het aandacht 
besteden aan de emotionele ontwikkeling van 
kinderen een duidelijke plaats in ons 
onderwijsaanbod. Dat je als mens sociaal vaar-
dig bent, je competent en verantwoordelijk 
voelt is een basis voor het leven. We werken 
hieraan op een structurele wijze door middel 
van de methode De Vreedzame school. Er wordt 
specifieke aandacht besteed aan waarden en 
normen.  
Er wordt in de groepen veel tijd besteed aan 
het omgaan met elkaar, gevoelens, bespreken 
van eigenschappen, problemen oplossen en  
oorzaken van gedrag.                  
 
Actief burgerschap en sociale integratie       
Actief burgerschap kan niet los gezien worden 
van een goede ontwikkeling van de sociale- en 
emotionele competenties van leerlingen. Het 
veronderstelt interacties, niet alleen tussen leer-
ling, school en samenleving, maar ook tussen 
leerling, ouders, school en samenleving. Ouder-
betrokkenheid is dus van groot belang. Door 
nieuwsbrieven en oudergesprekken zullen we 
ouders betrekken bij de lessen van de Vreedza-
me school. Ook in andere lessen zal de ontwik-
keling van sociale integratie en actief burger-
schap aan de orde komen, zoals bij taal en we-
reldoriëntatie. 
 
Humanistisch Vormingsonderwijs   
De leerlingen van de groepen 7 en 8 worden in 
de gelegenheid gesteld Humanistisch Vormings 
Onderwijs (HVO) te volgen. In de HVO lessen, 
die eenmaal per week door een vakleerkracht 
HVO gegeven worden, leren kinderen op een 
kritische en creatieve manier omgaan met vra-
gen die betrekking hebben op waarden en nor-
men. Respect, betrokkenheid en verantwoorde-
lijkheid zijn hierbij kernwoorden.  
De kinderen onderzoeken hun eigen ervaringen 
en ideeën over wat goed of kwaad, mooi of le-
lijk, waar of onwaar, is. Zij worden aangemoe-
digd om te communiceren over wat ze denken, 
voelen, willen en doen. Spel, kringgesprek, te-
kenen, rollenspel, verhalen en gedichten schrij-
ven zijn de hulpmiddelen bij het samen uitwer-
ken van de onderwerpen. Om zoveel mogelijk 
aan te sluiten bij de belevingswereld van de 
leerlingen worden deze lesthema's afgeleid van 
datgene wat de kinderen bezighoudt.               

 
 
 
Bewegingsonderwijs 
In de groepen 1 en 2 wordt acht uur per week 
aan bewegingsonderwijs besteed, zowel binnen 
in de speelzaal als buiten.  
De leerkrachten zorgen voor een gevarieerd 
bewegingsaanbod met het gebruik van de me-
thode Bewegingsonderwijs in het speellokaal . 
Vanaf groep 3 wordt er 2 maal per week gym 
gegeven in de gymzaal.  
Een keer per week wordt de les gegeven door 
een vakdocent. De andere dag verzorgen de 
groepsleerkrachten de gymlessen.  
Er wordt bij bewegen gelet op veel bewegen en 
kwalitatief goed bewegen. Dit is van belang 
voor de sociale, cognitieve en motorische ont-
wikkeling van kinderen en stimuleert de groei 
en het zich fit voelen.  
We werken volgens de methode Bewegingson-
derwijs en Basisdocument Bewegingsonderwijs 
van Chris Mooij en Wim van Gelder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling  
In de Wet op het Primaire Onderwijs wordt 
gesproken over de emotionele ontwikkeling en 
het verwerven van sociale vaardigheden. 
Wij kiezen voor de term sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Onder sociaal-emotionele ontwik-
keling wordt verstaan, dat de kinderen leren 
omgaan met elkaar en anderen. 
Aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling: 
- Het samenwerken, het samen spelen, het 
samen kunnen delen, hulpvaardig zijn. Respect 
hebben voor elkaars mening en inbreng. 
- Elkaar de ruimte geven om zelfontdekkend 
bezig te zijn. 
- Het kunnen oplossen van conflictsituaties. 
- Het kunnen inleven in gevoelssituaties. 
- Anderen accepteren en respecteren in hun 
anders zijn. 
- Een gevoel van saamhorigheid. 
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Afscheidsavond groep 8  
In de laatste week van het schooljaar nemen 
we afscheid van groep 8. Op de afscheids-
avond laten zij een zelfgemaakte film aan de 
eigen ouders en familie zien.   
  
Sport  
Bij voldoende animo neemt de school deel 
aan het schoolvoetbaltoernooi. Verder kun-
nen de kinderen tijdens een clinics kennisma-
ken met verschillende sporten. Dit verschilt 
per schooljaar. Daarnaast hebben we veel 
sportaanbod in het kader van onze brede 
school.  
  
Sportdag  
Jaarlijks wordt er een sport- en speldag geor-
ganiseerd. De kinderen uit de groepen 1 t/m 
8 doen allerlei sportieve activiteiten in en/of 
rond de school.  
  
Sterrenshow  
Gedurende het schooljaar verzorgen kinderen 
presentaties in de vorm van een toneelstuk-
je, dans, lied of muziekstuk tijdens de Ster-
renshow. De kinderen mogen laten zien wat 
ze kunnen en waar ze trots op zijn. De Ster-
renshow wordt georganiseerd voor en door 
de leerlingen. Ouders zijn hierbij van harte 
uitgenodigd. U wordt geïnformeerd via de 
digitale nieuwsbrief.   
 
Vieringen  
Ieder jaar wordt het sinterklaas-, kerst- en 
paasfeest uitgebreid gevierd. Sinterklaas 
brengt een bezoek aan school. De groepen 5 
t/m 8 maken surprises voor elkaar. In de 
week voor Kerst is er ‘s avonds een kerstdi-
ner op school. Ter gelegenheid van Pasen 
wordt er een activiteit georganiseerd, bij-
voorbeeld een paasontbijt. In de klas wordt, 

wanneer de situatie daarom vraagt, ook 
aandacht besteed aan vieringen met 

een andere culturele achtergrond. 
  
Leerlingenraad 
We hebben op onze school een 
leerlingenraad. Wij vinden het 
belangrijk dat de kinderen mee 
kunnen denken in onze organisa-
tie. De kinderen raken op deze 

manier nog meer betrokken bij de 
school. Ze kunnen hun gedachten 

en ideeën op deze manier kwijt en 
voelen zich serieus genomen. De sugges-

ties helpen het team en de ouders om goede 
stappen te blijven zetten.  
De leerlingenraad wordt jaarlijks samenge-
steld uit de groepen 5 t/m 8. Uit elke klas 
zijn twee leerlingen afgevaardigd.   

 
 

Omgaan met andere culturen 
Op school zitten kinderen uit verschillende cul-
turen. Tijdens de lessen wereldoriëntatie komen 
de verschillen in cultuur ter sprake. Respect 
leren hebben voor elkaar, ongeacht de afkomst,  
is het doel bij deze kringgesprekken. 
 
ICT 
Vanaf groep 3 staan in alle groepen computers 
opgesteld en er is een computerlokaal met 
computers. Ook wordt er gebruik gemaakt van 
laptops. 
In elk lokaal hangt een digitaal schoolbord. 
De computers worden vooral gebruikt 
in een les ondersteunende functie en voor hulp-
programma’s. 
Vanaf groep 6 stimuleren we de kinderen hun 
werkstuk op de computer te maken. 
Om een en ander in goede banen te leiden 
is er een coördinator ICT in school 
aangesteld. Naast de lesgevende taken, bege-
leidt ze leerkrachten en informeert het team 
over de ICT-ontwikkelingen. 
 
Birdy 
In de groepen 7 en 8 werken de leerlingen met 
Birdy. Birdy is een sociaal elektronische leerom-
geving (ELO) voor het basisonderwijs.  
Birdy onderscheidt zich van andere ELO's door 
de focus op het 'van en met elkaar leren' mid-
dels sociale leerinteractie. Hierin speelt het ge-
ven van feedback een belangrijke rol.  
Leerlingen krijgen leeropdrachten waarin ze 
zoveel mogelijk met en van elkaar leren, exter-
ne bronnen raadplegen, leerproducten maken 
waar ze met elkaar over in leerinteractie gaan, 
feedback geven en ontvangen, hun leerpro-
ducten weer verbeteren en daarna pas aan de 
leerkracht voorleggen om op kwaliteit te wor-
den beoordeeld. 
 
3.2 Activiteiten 
 
Schoolfotograaf  
De schoolfotograaf komt jaar-
lijks op school om portret- en 
groepsfoto's te maken. 
Broertjes en zusjes mogen 
samen op de foto.  
  
8 oktober  
Aan de viering van dit speci-
fiek Alkmaarse feest neemt de 
school deel. De groepen 3 en 4 
doen mee aan een lampionoptocht 
aan de vooravond van de feestdag.  
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4. Organisatie van het onderwijs 
 
4.1 Aanmelding en toelating   
 
De Sterrenwachter is een openbare school. Dit 
houdt in, dat de school toegankelijk is voor ie-
der kind ongeacht de culturele achtergrond, 
geloofs- en/of levensovertuiging.  
Wanneer een kind voor het eerst naar school 
gaat, is dit meestal een grote stap. We willen 
samen met de ouders/verzorgers deze stap zo 
goed mogelijk voorbereiden en begeleiden. 
Daarom vindt er altijd eerst een kennismakings-
gesprek met de directie plaats en krijgen ou-
ders/verzorgers de gelegenheid om in de school 
rond te kijken en kennis te maken met de leer-
krachten. Indien gewenst kan de intern begelei-
der ook aanwezig zijn bij dit gesprek. Daarnaast 
is het mogelijk ouders van de medezeggen-
schapsraad te vragen om aanvullende informa-
tie te geven over hun ervaringen met De Ster-
renwachter. Als uw kind van een andere basis-
school komt, nemen wij eerst contact op met 
deze school, voordat wij besluiten of wij uw 
kind kunnen toelaten.  
Om toegelaten te worden moet een kind de 
leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Gewoonlijk 
kunnen ingeschreven leerlingen drie dagdelen 
komen wennen voor hun vierde verjaardag. Dit 
wordt geregeld met de groepsleerkrachten.  
 
Aannamebeleid kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften 
  
Kinderen vanaf drie jaar kunnen schriftelijk wor-
den aangemeld bij onze school (kinderen die 
jonger zijn, kunnen op een wachtlijst worden 
geplaatst: ‘lijst van vooraanmeldingen’). In ieder  
geval willen wij deze aanmelding van u als ou-
ders 10 weken voordat de toelating wordt ge-
vraagd.  
U dient bij deze aanmelding aan te geven of uw 
kind wel dan niet extra ondersteuning nodig 
heeft. Als uw kind extra ondersteuning nodig  
heeft, zullen wij u verzoeken om gegevens te 
overleggen betreffende stoornissen of handi-
caps van uw kind of betreffende beperkingen in 
de onderwijsparticipatie. Indien het een aan-
melding na een verhuizing betreft, gebruiken 
wij ook het onderwijskundig rapport van de vo-
rige school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 

 
 
 
Schoolreisjes  
De schoolreisjes en het schoolkamp vinden 
plaats in de laatste maanden van het school-
jaar.  
De bijdrage voor het schoolreisje en kamp zijn 
onderdeel van de totale ouderbijdrage aan de 
activiteitencommissie. De ouderbijdrage zelf is 
vrijwillig. Met deze bijdrage worden de festivi-
teiten bekostigd. Het budget daarvoor hangt 
dus af van het aantal betalende ouders. De bij-
drage voor de schoolreis en het schoolkamp is 
niet vrijwillig: zonder die bijdrage kan uw kind 
niet mee. Er kunnen altijd afspraken gemaakt 
worden over gespreid betalen. Met de Alkmaar-
pas kan (een deel van) de ouderbijdrage be-
taald worden. De gemeente Alkmaar besluit of 
u daarvoor in aanmerking komt.  
Voor vragen kunt zich wenden tot de penning-
meester van de activiteitencommissie:  
penningmeesterdesterrenwachter 
@ronduitonderwijs.nl  
  
Culturele Educatie  
Onze school vindt het belangrijk om de kinderen 
te laten kennismaken met diverse culturele ui-
tingen zoals theater en dans. Daarom worden 
er jaarlijks activiteiten georganiseerd, zoals ene 
theaterbezoek. Hiervoor maakt de school ge-
bruik van Cultuur Primair. Dit is een samenwer-
kingsverband tussen scholen, cultuuraanbieders 
en gemeentes in de regio Noord-Kennemerland.  
  
Excursies  
Het zich eigen maken van begrippen, kennis en 
vaardigheden vindt niet alleen in de school 
plaats, maar ook in situaties daarbuiten. We 
willen onze leerlingen mogelijkheden bieden om 
ervaringen op te doen 
buiten de school. De 
kennis van de wereld 
kan daardoor bij veel 
leerlingen toenemen.  
  
Hoofdluiscontrole  
Elke eerste woensdag 
na een vakantie is er 
luizencontrole. Dit 
wordt gedaan door de ouders van het luizenop-
sporingsteam. Ook na elke vakantie vindt er een 
luizencontrole plaats.  
Omdat het een lastig en vaak hardnekkig ver-
schijnsel is waar we allemaal last van kunnen 
hebben, is deze controle verplicht. Als er hoofd-
luis is geconstateerd, wordt u op de hoogte ge-
bracht door de leerkracht en krijgt u het ver-
zoek uw kind thuis te behandelen.  
Indien u thuis hoofdluis constateert, verzoeken 
wij u om de leerkracht hierover te informeren.  
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4.3 Overgang naar het voortgezet onder-
wijs 
Na het doorlopen van de basisschool, gaan leer-
lingen naar verschillende scholen voor 
voortgezet onderwijs. De basisschool stelt in 
groep 8 voor iedere leerling een advies op over 
welke schoolsoort voor voortgezet onderwijs het 
meest passend is, het zogenoemde schoolad-
vies. 
Dit advies wordt opgesteld op basis van 
wat de leerling in zijn/haar schoolloopbaan op 
de basisschool heeft laten zien (motivatie, werk-
houding en leerprestaties).  
 
 
4.4 Voor– en vroegschoolse educatie 
Voor- en vroegschoolse educatie maakt deel uit 
van het onderwijsachterstandenbeleid. Het 

houdt in dat kinderen met achterstanden op 
jonge leeftijd meedoen aan educatieve pro-
gramma’s die starten in een voorschoolse voor-
ziening en doorlopen tot in de eerste twee groe-
pen van de basisschool. Samen met onze colle-
ga’s van peuterspeelzaal ’t Rakkertje doen wij 
mee aan Ko Totaal. Een belangrijk onderdeel is 
taal, maar ook rekenen en sociale vaardigheden 
maken deel uit van het project. 

 
  
De school doet binnen zes weken na de schrif-
telijke aanmelding een passend aanbod. Dit kan 
zijn op de school van aanmelding, of op een 
andere school. Dit hangt af van de ondersteu-
ningsbehoefte van uw kind en van de mogelijke 
ondersteuning en begeleiding die wij als school 
kunnen bieden  
Indien wij als school uw kind niet voldoende 
kunnen ondersteunen, zoeken wij - na overleg 
met u als ouders - binnen diezelfde zes weken  
een betere plek. Daarbij houden wij zoveel mo-
gelijk rekening met uw voorkeuren, bijvoorbeeld 
voor een bepaalde schoolrichting of de maxima-
le afstand tussen huis en school. Het kan moge-
lijk zijn dat we de termijn van zes weken één 
keer met maximaal vier weken dienen te verlen-
gen. Uiteindelijk doen wij u een schriftelijk aan-
bod voor een school die uw kind de nodige ex-
tra ondersteuning kan bieden en die bereid is 
uw kind toe te laten.  
Als er na 10 weken nog geen besluit is geno-
men over de toelating van uw kind, dan krijgt  
hij/zij een tijdelijke plaatsing op onze school 
zolang als het onderzoek doorloopt. Het kan zijn 
dat wij uw kind alsnog toelaten, dan wordt de 
tijdelijke plaatsing omgezet in een definitieve 
plaatsing. Het kan ook zo zijn dat wij u een pas-
send voorstel doen voor plaatsing op een ande-
re reguliere school of een school voor speciaal 
(basis) onderwijs. Indien u het niet eens bent 
met het voorgestelde aanbod, dan kunt u be-
zwaar aantekenen bij ons bevoegd gezag Rond-
uit of de Geschillencommissie passend onder-
wijs om een oordeel vragen: 
www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/
geschillencommissie-passend-onderwijs. 
 
4.2 Het werken in de groepen  
 
De school werkt volgens het leerstofjaarklassen-
systeem, d.w.z. dat de kinderen in leeftijdsgroe-
pen bij elkaar zitten. De samenstelling van de 
groepen is een verantwoordelijkheid van de 
school. Gedurende het schooljaar wordt een 
bepaalde hoeveelheid leerstof doorgewerkt.  
In de klassen proberen wij een flexibele organi-
satie te hanteren. Naast het systeem van basis-
stof en extra stof of herhalingsstof, is het moge-
lijk dat kinderen op hun eigen niveau de school 
doorlopen. Aan het eind van ieder schooljaar 
worden de groepen ingedeeld, door de school-
leiding in overleg met het team. We streven 
naar een evenwichtige verdeling, die optimaal 
onderwijs mogelijk maakt. De verdeling van de 
leerkrachten over de groepen wordt besproken 
met het team en in de MR.   
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Het leerlingvolgsysteem 
 
Wij hanteren het Cito-leerlingvolgsysteem voor 
het volgen van de ontwikkelingen van elk kind. 
Elk kind wordt een aantal keer per jaar getoetst 
en/of geobserveerd, onder andere op de onder-
delen werkhouding, rekenen, spelling, technisch 
lezen en begrijpend lezen. De Citooetsen en 
observatielijsten zijn landelijk genormeerd en 
methode-overstijgend. Alle gegevens worden 
door ons opgeslagen in een leerlingendossier. 
Dit dossier is vertrouwelijk, maar uiteraard ter 
inzage voor de ouders/verzorgers. 
Het leerlingvolgsysteem gebruiken we om te 
signaleren, dat wil zeggen dat we uit de 
toets resultaten kunnen afleiden of een kind 
bijvoorbeeld extra zorg nodig heeft. 
Als we dit vaststellen, dan wordt er een vaste 
procedure in gang gezet, waarbij oudercontact 
een vanzelfsprekend onderdeel is. 
De groepsleerkracht beschrijft in dat geval de 
specifieke onderwijsbehoeften van een leerling 
en de daarop aan te sluiten aanpak in het 
groepsplan.  

Als de aanpak is uitgevoerd en het blijkt dat 
de 

gestelde doelen niet behaald zijn, 
wordt de intern begeleider (IB-er) 

ingeschakeld en volgt er 
een nieuw plan. 
Als het gewenste resultaat dan 
nog niet behaald is, kunnen wij 
in overleg met de ouders hulp 
inschakelen van de onderwijs– 
en/of zorgexperts. De leerling 
wordt dan aangemeld voor een 
MDO: een multidisciplinair over-

leg met de consulente van het 
samenwerkingsverband en de 

jeugd en gezinscoach. 
De vorderingen van de leerlingen 

worden besproken tijdens de leerlingbe-
sprekingen, in samenwerking met de intern 

begeleider. Twee keer per jaar en indien nodig 
vaker, worden de resultaten met de leerkracht 
en de IB-er besproken.  
 
 

 
 
5.  De zorg en begeleiding van 
kinderen  
 
5.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de 
school 
 
Nadat uw kind op school is ingeschreven neemt 
de leerkracht van de groep, waarin uw kind ge-
plaatst is, contact met u op om een afspraak te 
maken voor een aantal wenmomenten. Vanaf 4 
jaar kan uw kind elke dag naar school. Wel 
komt het voor dat, in overleg, 4-jarigen de eer-
ste weken alleen ’s ochtends naar school gaan. 
Dit houdt verband met de vele nieuwe indruk-
ken die deze kleuters moeten verwerken.          
Kinderen zijn leerplichtig vanaf hun vijfde ver-
jaardag. Vanaf die leeftijd moet verlof buiten de 
schoolvakanties aangevraagd worden bij de 
directie.  
Oudere kinderen die tussentijds geplaatst wor-
den in andere groepen kunnen ook een kennis-
makingsbezoek afleggen. Aan de 
hand van het onderwijskundig 
rapport van de afleverende 
school begeleiden we deze 
leerlingen zo goed mogelijk 
in de nieuwe groep. Wij 
proberen er zo aan te wer-
ken, dat uw kind zich thuis 
voelt op De Sterrenwach-
ter. 
 
5.2 Het volgen van de 
ontwikkeling  
 
Wij toetsen de schoolvorderingen 
van de kinderen meerdere keren per 
jaar. Er wordt gekeken hoe het kind zich ont-
wikkelt op het gebied van taal, spelling, lezen 
en rekenen. Verder wordt de persoonlijke ont-
wikkeling gevolgd. Dit noemen we signalering. 
Verloopt de ontwikkeling anders dan verwacht, 
dan worden het programma en de begeleiding 
aangepast. Ouders/verzorgers en indien moge-
lijk, ook het kind zelf, worden hierin meegeno-
men door de groepsleerkracht  en/of de interne 
begeleider. Uiteraard kunnen ouders ook con-
tact opnemen met de school, wanneer zij zich 
zorgen maken.  
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5.4 De zorg voor kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften 
 
Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet pas-
send onderwijs ingegaan. Om ieder kind een 
passende onderwijsplek te bieden, is onze 
school gaan samenwerken in een regionaal PO 
Noord-Kennemerland (www.swvponoord-
kennemerland.nl).  
In dit samenwerkingsverband werken het regu-
lier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) sa-
men.  
Het onderwijs aan: 
- kinderen met een verstandelijke, lichamelijke 
of meervoudige handicap; 
- kinderen die langdurig ziek zijn; 
- kinderen met ernstige gedrags- of psychische 
stoornissen; 
is hierin meegenomen. Voor de specifieke on-
dersteuning van deze kinderen en de bekosti-
ging ervan heeft de school afspraken gemaakt 
met het samenwerkingsverband. Met deze spe-
cifieke ondersteuning en het budget kunnen wij 
op school specifieke ondersteuning en begelei-
ding bieden en aanpassingen maken die het 
onderwijs voor deze kinderen, binnen onze 
school, mogelijk maakt. 
Voor kinderen met een visuele of auditieve be-
perking of met ernstige spraak/
taalmoeilijkheden is, in plaats van een samen-
werking in het samenwerkingsverband, gekozen 
voor een landelijke systematiek. Voor het han-
teren van deze systematiek is een beperkt aan-
tal instellingen ingericht die het onderwijs, de 
indicatie en de ondersteuning verzorgt. 
Indien kinderen met een specifieke onderwijs-
behoeften bij onze school worden aangemeld, is 
voor ons de eerste stap om te bekijken of wij 
het kind de extra ondersteuning die noodzake-
lijk is op school kunnen bieden. Ons schoolon-
dersteuningsprofiel vormt hier het uitgangspunt 
voor. Deze is te vinden op de website van de 
school.  
 

 
 
Rapportage    
 
Vanaf groep 2 ontvangen de leerlingen twee 
maal per jaar een rapport met daarin een over-
zicht van de vorderingen. U wordt in de gele-
genheid gesteld om met de groepsleerkracht 
van uw kind over dit rapport van gedachten te 
wisselen.                                                        
Indien de signalering daartoe aanleiding geeft, 
worden de vorderingen van individuele kinderen 
door de groepsleerkracht met de interne bege-
leider besproken. De interne begeleider onder-
zoekt samen met de leerkracht welke aanpas-
sing het programma voor individuele leerlingen 
behoeft, met als doel de leer- en ontwikkelings-
mogelijkheden zo optimaal mogelijk te benut-
ten. Indien nader onderzoek wenselijk is, wordt 
dit met de ouders/verzorgers besproken. Alleen 
met toestemming van de ouders/verzorgers 
wordt een onderzoek uitgevoerd. Leerlingen en 
leerkrachten voeren individuele programma's 
zoveel mogelijk binnen de groep uit. De leer-
krachten zijn in staat vroegtijdig problemen te 
signaleren en te herkennen. Onze orthotheek 
(hulpmiddelen en materialen ten behoeve van 
de individuele leerlingenzorg) is daarbij van 
groot belang. 
 
5.3 De inrichting van de ondersteuning op 
school 
 
Natuurlijk is de leerkracht degene die dagelijks 
de ontwikkeling van uw kind volgt. Daarnaast 
zijn er nog meerdere personen en instanties 
die de ontwikkeling van de kinderen goed vol-
gen zoals de intern begeleider.  
De intern begeleider (IB’er) coördineert de leer-
lingenzorg en is hiervoor opgeleid. De intern 
begeleider stelt een schema op voor het toetsen 
met het leerlingvolgsysteem, doet leerlingbe-
sprekingen, coördineert de werkzaamheden van 
de onderwijsassistent, ondersteunt groepsleer-
krachten bij het opstellen van een handelings-
plan, coacht de leerkrachten en onderhoudt de 
orthotheek. De IB’er onderhoudt contact met 
allerlei externe instanties. Ook is zij het aan-
spreekpunt voor het Samenwerkingsverband en 
verzorgt en initieert zij de MultiDisciplinaire 
Overleggen (MDO’s). 
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- Beginnende geletterdheid en beginnende ge-
cijferdheid beschreven in het DGO  
- Grove motorische ontwikkeling.  
 
 
De didactische - en pedagogische vaardigheden 
gelden ook voor deze kinderen.   
Alle signaal kinderen doen mee met de toetsing 
van de oudste kleuters in januari en in juni.   
Voor deze kinderen vullen we de checklijst 
“versnellen in groep 2” in.   
Het uiteindelijke besluit wordt genomen door de 
leerkrachten en het kleine zorgteam, nadat er 
overleg is geweest met de ouders.   
 
Het bovengenoemde is specifiek uitgewerkt in 
het stappenplan “versnellen kleuters”.   
Het stappenplan en de checklijst maken deel uit 
van dit protocol.                                                    
 
Bij twijfel over de ontwikkeling van het kind kan 
in overleg met ouders gekozen worden voor een 
extra kleuterjaar. Voor kinderen met een verlen-
ging zal een handelingsplan worden opgesteld.  
 
Het doubleren of versnellen in andere groepen 
is altijd na zorgvuldige afweging. Wij hanteren 
een procedure waarbij ouders en zorgteam 
nauw zijn betrokken. We houden rekening met 
de cognitieve én de sociaal-emotionele ontwik-
keling. Het is uiteindelijk de bevoegdheid van 
een school om de groepsindeling te bepalen. 
Natuurlijk moet redelijkerwijs aangenomen wor-
den dat doubleren of versnellen verbetering 
oplevert, anders zoeken we naar een andere 
oplossing, bijvoorbeeld een tweede leerlijn. Als 
we kiezen voor een tweede leerlijn, blijft het 
kind gewoon in de klas, maar krijgt het 
(gedeeltelijk) een eigen programma. Het is dan 
te verwachten dat de leerling voor een bepaald 
vak (of over de gehele linie) niet het uitstroom-
niveau van groep 8 behaalt. Deze leerlingen 
krijgen een ontwikkelingsperspectief.  
 
 

 
 
5.5 Grenzen aan de ondersteuning 
 
In de paragrafen hiervoor heeft u beknopt kun-
nen lezen hoe de ondersteuning en begeleiding 
van kinderen bij ons op school vorm krijgt. Cen-
traal staan hierbij het belang van het kind en de 
mogelijkheden van de school om het ontwikke-
lingsproces van uw kind te ondersteunen. Het 
kan voorkomen dat wij als school vinden dat wij 
niet (meer) in staat zijn om uw kind de vereiste 
ondersteuning te bieden en het dus ook moge-
lijk kan zijn dat het ontwikkelingsproces van uw 
kind daardoor stagneert. Uiteraard is dit niet in 
het belang van het kind en in samenspraak met 
de ouders zal gekeken worden naar een andere 
school of een eventuele tussenvoorziening, 
waar specialistische ondersteuning kan worden 
geboden. 
Verwijzing in dit geval naar bijvoorbeeld het 
speciaal (basis)onderwijs verloopt altijd op basis 
van gedegen onderzoek en een onderwijskundig 
rapport, waar u als ouder in wordt gekend en 
uw instemming voor geeft. Deze gegevens wor-
den gestuurd naar een onafhankelijke commis-
sie (Toewijzingscommissie of de Commissie van 
Indicatiestelling) die beoordeelt of uw kind toe-
laatbaar is voor het speciaal basisonderwijs of  
het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) van ons 
samenwerkingsverband of voor het speciaal 
onderwijs cluster 1 of 2. In samenspraak met u 
als ouder en de nieuwe school zal een zorgvul-
dige overgang plaatsvinden. 
 
5.6 Kleuterverlenging, doubleren, ver-
snellen en tweede leerlijn 
 
In groep 2 kan er sprake zijn van een verlengd 
kleuterjaar. Hierbij hanteren we het vol-
gende stappenplan:  
We onderzoeken of het kind aan de tussen- en 
einddoelen voldoet van medio groep 2. 
De ontwikkeling van het kind wordt met de ou-
ders besproken. We proberen in goed overleg 
tot overeenstemming te komen. Als een kind 
gaat vertragen, wordt altijd een handelingsplan 
gemaakt om de aanpak en de ontwikkeling te 
kunnen volgen. De uiteindelijke beslissing over 
verlengen wordt genomen door de directie van 
de school. Uitgangspunt is dat de leerlingen in 
principe de school binnen de verwachte periode 
van 8 jaar doorlopen.  
Bij een kleuterverlenging zonder vooruitgang, 
wordt een kind aangemeld voor nader onder-
zoek.  
 
Bij leerlingen die in oktober, november of de-
cember zes jaar worden zullen we zorgvuldig 
kijken of de stap naar groep 3 in het belang van 
het kind is.   
Dit zal in eerste instantie gebeuren d.m.v. ob-
servaties, waarin de volgende activiteiten beke-
ken worden:  
- Sociaal- emotionele ontwikkeling.  
- Spel activiteiten.  
- Lees- en schrijf activiteiten.  
- Constructieve- en beeldende activiteiten.  
- Fijn motorische ontwikkeling.  
- Spraak- taal ontwikkeling.  
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6. Ouders en verzorgers 
 
6.1  Contacten met ouders/verzorgers  
 
Kinderen brengen een groot deel van hun tijd 
op school door. De school is daardoor een be-
langrijk onderdeel van hun dagelijks leven. Een 
goed samenspel tussen school en thuis is daar-
om van groot belang. Voor vragen of opmerkin-
gen nemen ouders eerst contact op met de 
groepsleerkracht. Mocht dit niet tot de gewens-
te oplossing leiden, dan nemen ze contact op 
met de IB’er of directie. Verder zijn de volgen-
de contactmogelijkheden: 
 
Informatieavond 
Deze avond wordt aan het begin van het 
schooljaar georganiseerd om ouders/verzorgers 
te informeren over de gang van zaken in de 
groep gedurende het schooljaar. Tevens is het 
een mogelijkheid om kennis te maken met de 
nieuwe leerkracht(en) van uw kind. Aan de ou-
ders/verzorgers wordt ook de gelegenheid ge-
boden om vragen te stellen.  
 
10-minutengesprekken  
Op deze momenten worden de ontwikkeling en 
de vorderingen van de individuele leerlingen 
met de ouders/verzorgers besproken. Voor alle 
leerlingen organiseren we begin  oktober het 
eerste 10-minutengesprek. Hierbij ligt de na-
druk op de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
de kinderen.  
In februari /maart worden de andere 10-
minutengesprekken gehouden in de week na de 
uitgave van het rapport. In juni vinden deze 
gesprekken alleen plaats op verzoek van leer-
kracht of ouder. Het is uiteraard altijd mogelijk 
om tussentijds een afspraak te maken met de 
groepsleerkracht.  
Vanaf groep 6 verwachten wij dat de leerlingen 
aansluiten bij de gesprekken. Het gaat immers 
over hun eigen ontwikkeling. Wij zijn van me-
ning dat kinderen heel goed in staat zijn om te 
verwoorden waar zij goed in zijn en waar zij 
nog meer hulp bij nodig hebben. Wanneer zij 
zelf, met behulp van leerkracht en ouder, doe-
len kunnen opstellen, zullen zij meer gemoti-
veerd zijn om de doelen te behalen. Op deze 
manier maken we samen optimaal gebruik van 
de driehoek leerling-ouder-school. Wanneer u 
als ouder een gesprek wenst te hebben zonder 
uw kind erbij, is dat uiteraard op een ander mo-
ment altijd mogelijk.  
Kinderen die nog niet in groep 6 zitten, maar 
wel graag mee willen en dat ook goed aankun-
nen, zijn van harte welkom op de 10-minuten 
gesprekken.  
 
 
 

 
 
5.7 Centrale eindtoetsing 
 
Na het doorlopen van de basisschool, gaan leerlingen 
naar verschillende scholen voor voortgezet onder-
wijs. Voor een goede keuze van het voortgezet on-
derwijs stelt de basisschool in groep 8 voor iedere 
leerling een advies op. In dit schooladvies is opgeno-
men welk type vervolgonderwijs het beste bij uw 
kind past. Dit schooladvies wordt opgesteld op basis 
van wat uw kind in zijn/haar schoolloopbaan op de 
basisschool heeft laten zien (motivatie, werkhouding 
en leerprestaties) en deze wordt vóór 1 maart gege-
ven. Het schooladvies is het advies waar het voort-
gezet onderwijs de toelating op baseert. 
Na het schooladvies volgt de centrale eindtoets. De 
centrale eindtoets geeft een tweede, onafhankelijk 
advies. Als uw kind de centrale eindtoets beter 
maakt dan de school op basis van het schooladvies 
verwacht, dan wordt het advies heroverwogen, in 
overleg met u en uw kind. Het is mogelijk dat het 
advies dan wordt aangepast. Als uw kind de eind-
toets slechter maakt dan verwacht, wordt het school-
advies niet aangepast. Het is voor het voortgezet 
onderwijs niet toegestaan om op basis van de score 
op de eindtoets uw kind wel of niet toe te laten. 
Gedurende het schooljaar zult u worden geïnfor-
meerd over de verdere gang van zaken omtrent de 
advisering en toetsing van uw kind in groep 8.  
 
5.8 Opbrengsten en uitstroom 
De inspectie vraagt ieder jaar de gegevens van de 
CITO-M rekenen en begrijpend lezen van groep 8 om 
de uitstroom te beoordelen.  
 
Voor een overzicht van deze resultaten over de laat-
ste jaren, wordt verwezen naar de jaargids.  
 
IEP eindtoets 
Alle scholen die vallen onder het bestuur van Ronduit 
hebben gekozen voor de IEP eindtoets. 
Voor de score op de IEP wordt verwezen naar de 
jaargids.  
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6.3 Medezeggenschapsraad  
 
Aan De Sterrenwachter zijn een medezeg-
genschapsraad en een activiteitencommissie 
verbonden.   
De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ou-
ders en 2  leerkrachten. De leden van de me-
dezeggenschapsraad houden zich bezig met 
beleidszaken van de school. 
Zes maal per jaar wordt er vergaderd. Het 
gaat vooral om beleidszaken, zoals: formatie-
plan, activiteitenplan en onderwijskundig be-
leid. De MR heeft instemmings- of advies-
recht. De rechten en plichten staan in het 
reglement beschreven. De leden worden 
steeds voor twee jaar gekozen. De MR-
vergaderingen zijn openbaar. De agenda's en 
de notulen van de MR- vergaderingen vindt u 
op de website.    
De medezeggenschapsorganen van alle openba-
re scholen kiezen uit hun midden vijf ouders en 
vijf leerkrachten in de GMR 
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).  
De GMR is een inspraakorgaan, dat zaken be-
spreekt die alle openbare scholen in Alkmaar 
aangaan.  

 
 
 
Algemene ouderavond  
Deze avond wordt in overleg met de oudergele-
ding van de medezeggenschapsraad en de acti-
viteitencommissie georganiseerd.  
De medezeggenschapsraad en de activiteiten-
commissie leggen verantwoording af van hun 
werkzaamheden en activiteiten en presenteren 
het financieel jaarverslag. Op deze avond vindt 
zo nodig de verkiezing van de oudergeleding 
van de medezeggenschapsraad plaats.  
 
Incidentele groepsavonden  
Ouders kunnen voor incidentele groepsavonden 
worden uitgenodigd. We denken hierbij bijvoor-
beeld aan tussentijdse veranderingen in de or-
ganisatie van het onderwijs of aan informatie-
verstrekking over nieuwe ontwikkelingen binnen 
de school.  
 
6.2 Overige informatieverstrekking  
 
DigiDUIF 
Wij versturen alle informatie naar de ouders/
verzorgers digitaal per digiDUIF. U ontvangt 
daarmee alle berichten van school per email. Als 
uw zoon/dochter bij ons op school start, ont-
vangt u uw account. U dient deze account zelf 
te activeren. 
U kunt ook berichten ontvangen en de jaarplan-
ning inzien op uw mobiele telefoon of tablet 
met de (gratis) digiDUIF-app.  
  

Nieuwsbrief 
Wij informeren de ouders/verzorgers regelmatig 
over zaken die met school te maken hebben via 
onze nieuwsbrief Sterrennieuws. Deze wordt om 
de week via digiDUIF verstuurd.  
 
Website 
Op de website vindt u de schoolgids, jaargids 
en andere belangrijke informatie van de school. 
Daarnaast kunt u de foto’s van activiteiten en 
berichten van activiteiten terugvinden.  
 
Jaargids 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt 
elk gezin per digiDUIF de jaargids met actue-
le zaken van het huidige schooljaar.  
  
Directie  
Heeft u een vraag of probleem ga dan naar de 
groepsleerkrachten van uw kind. Zij hebben de  
meeste contacten met uw kind. 
Mocht u  behoefte hebben aan een gesprek met 
de directie, aarzel niet om contact op te nemen. 
U kunt gewoon binnenlopen, even bellen of 
mailen om een afspraak te maken. 
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7. Ontwikkeling van het  
 onderwijs in de school 
 
7.1 Kwaliteit op school 
 
Kwaliteit mag geen toeval zijn. Onder kwaliteit 
verstaan wij het bereiken van de gestelde doe-
len naar tevredenheid van onszelf, de overheid, 
de inspectie, de ouders en de leerlingen. Daar-
om proberen we systematisch de goede dingen 
beter te doen. Dit doen we door het opstellen 
van een beleidsplan voor vier jaren: het school-
plan, het uitvoeren van zelfevaluaties, het afne-
men van enquêtes en het maken van jaarversla-
gen en de schoolgids. Ter verbetering van de 
primaire processen worden binnen de school de 
leerlingen systematisch gevolgd via het leerling-
volgsysteem, is er regelmatig overleg met ver-
tegenwoordigers van peuterspeelzalen en het 
voortgezet onderwijs over een betere aanslui-
ting en is continue ontwikkeling en professiona-
lisering van leerkrachten speerpunt van beleid. 
 
7.2 Planning en beleid 
 
Voor een periode van vier jaar wordt door ons 
een schoolplan opgesteld. Hierin worden de 
doelen van het onderwijs geformuleerd. Volgens  
de PDCA-cyclus wordt hieraan gewerkt. PDCA 
staat voor Plan (plannen van doelstellingen), Do 
(uitvoering van plannen), Check (zelfevaluatie/ 
visitatie), Act (bijstellen en verbeteren).  
Het schoolplan neemt in de plancyclus dan ook 
een centrale plaats in. Doelstellingen van het 
schoolplan krijgen jaarlijks een vertaling naar 
het schooljaarplan. Deze jaarplannen specifice-
ren de geformuleerde doelstellingen en geven 
activiteiten weer om ze te realiseren. Jaarlijks 
vindt een evaluatie van het uitgevoerde beleid 
plaats en krijgt zijn beslag in het jaarverslag. Op 
verzoek kunnen deze stukken altijd worden in-
gezien op school. 
 
7.3 Kwaliteitsmeting 
 
Eens per twee jaar wordt er een kwaliteitsin-
strument ingezet, de KMPO. Bij deze enquête 
worden ouders, leerlingen van de bovenbouw, 
leerkrachten en directie gevraagd naar hun me-
ning over de school. Naar aanleiding van deze 
enquête worden verbeterpunten opgesteld.  
Voor een indruk van de kwaliteit van onze 
school kunt u ook terecht op de website van de 
onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl). 
Ook zijn de resultaten in te zien in de jaarver-
slagen en de jaargids.  

 
 
 
6.4  Activiteitencommissie 
  
De activiteitencommissie (AC) denkt mee 
en helpt bij de organisatie van schooleve-
nementen. Het gaat hierbij om de sinter-
klaasviering, kerst- en paasviering. Maar 
ook helpen zij mee bij de afscheidsavond 
van groep 8, sport- en speldag en ouder-
avond. De AC vergadert regelmatig. Bij die 
vergaderingen is de directie aanwezig. De-
ze commissie houdt een financiële admi-
nistratie bij van het ouderfonds. Ouders 
met vragen of die ideeën hebben voor bo-
venstaande activiteiten en feesten kunnen 
hierover altijd contact opnemen met een 
van de AC-leden of de leerkrachten.  
 
6.5  Ouderbetrokkenheid  
Hulpouders  
Hulpouders in de school zijn zeer belangrijk. Zij 
begeleiden kinderen bij activiteiten, die zonder 
die hulp niet of nauwelijks mogelijk zouden zijn.  
Het gaat hierbij onder andere om:                                                                     
- het begeleiden van kleine groepjes  
- hulp op bijzondere feestdagen                            
- hulp bij de jongste groepen                                  
- het rijden en begeleiden tijdens uitstapjes  
- hulp bij lezen   
 
Toezicht en eindverantwoordelijkheid m.b.t. 
hulpouders liggen bij de leerkracht. 
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7.8  Externe contacten  
 
Andere basisscholen  
Het team heeft via afgevaardigde(n) van de 
personeelsgeleding in de gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) contact met an-
dere openbare basisscholen en scholen voor 
speciaal basisonderwijs. Allerlei onderwijszaken, 
vooral zaken die de personele kant betreffen, 
worden in de vergadering van de GMR bespro-
ken. Naast dit georganiseerd overleg is er ook 
incidenteel contact met andere basisscholen. 
Het team heeft ook contacten met andere ba-
sisscholen via het Netwerk Intern Begeleiders.  
 
Kinderdagverblijf Kiddies 
Het kinderdagverblijf Kiddies is in hetzelfde ge-
bouw gehuisvest. Hier is ook een buitenschool-
se opvang georganiseerd voor kinderen van 4 
tot 12 jaar. Kiddies verzorgt tevens de Tussen-
schoolse Opvang van de school.  
 
Peuterspeelzaal ‘t Rakkertje 
In de school is de peuterspeelzaal ‘t Rakkertje 
(SKOA) gevestigd. Er is een goede samenwer-
king met de peuterspeelzaal en de school 
 
Scholen voor voortgezet onderwijs  
Het contact met scholen voor voortgezet onder-
wijs wordt vooral onderhouden door de leer-
krachten van groep 8, de intern begeleider en 
de directie. Er is contact over de toelating van 
leerlingen, over oud-leerlingen en over algeme-
ne zaken betreffende de basisvorming op het 
voortgezet onderwijs.  
Van deze scholen ontvangen wij de rapportge-
gevens van oud-leerlingen.  
 
  
  

 
 
7.4 Evaluatievergadering 
 
Voortdurend zijn wij bezig met de verbetering 
van de gang van zaken op school. Jaarlijks vindt 
er halverwege en aan het eind van het school-
jaar een evaluatie plaats waarop bekeken wordt 
hoe het in het lopende jaar zal gaan of in het 
afgelopen jaar gegaan is en wat dat inhoud 
voor het verdere of het komende schooljaar. 
 
7.5 Studiedagen 
 
We streven er naar elk jaar in een aantal studie-
dagen de deskundigheid van het team te 
vergroten. In dat geval heeft uw kind vrij van 
school. De data van de studiedagen zijn terug te 
vinden in de jaargids en op de website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6 Professionalisering 
 
Professionalisering van leerkrachten is naast het 
gebruik van goede lesmethoden en materialen 
essentieel voor de onderwijskwaliteit. Met de 
her- en bijscholing gaat het om individuele ont-
wikkeling van leerkrachten, groepsontwikkeling 
(bijv. specifiek gericht op de onderbouw) en het 
ontwikkelen van een heel team. 
Op onze school bestaat de mogelijkheid voor 
onderwijsassistenten en leerkrachten in opleiding 
om stage te lopen. Zij worden hierin begeleid 
door de groepsleerkracht.  
 
7.7  Speerpunten 
 
Ieder jaar stelt  de school een jaarplan op. Hierin 
staan de speerpunten voor verbetering en/of 
verandering. Vooraf wordt het jaarplan van voor-
afgaande jaar geëvalueerd. Verbeterpunten of 
punten ter verdieping worden meegenomen in 
het volgende jaarplan. De evaluatie van het jaar-
plan van het voorgaande schooljaar en het huidi-
ge jaarplan liggen op school ter inzage. 
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Klachtenregeling (zie ook 11.1) 
Het bestuur van de school is aangesloten bij de 
Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. De 
secretariële ondersteuning van deze commissie 
is ondergebracht bij een onafhankelijke rechts-
persoon: Stichting Onderwijsgeschillen. Indien u 
zich tot de Landelijk Commissie voor Geschillen 
WMS wilt wenden dan kunt u gebruik maken 
van de volgende gegevens: 
 
Stichting Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
(030) 2809590 
info@onderwijsgeschillen.nl 
www.onderwijsgeschillen.nl 
 
Contactpersonen ongewenste intimiteiten  
Deze persoon kan worden benaderd als er spra-
ke is van mishandeling in welke vorm dan ook. 
Afhankelijk van de klacht kan zij doorverwijzen 
naar de externe vertrouwenspersoon. Op dit 
moment is Sylvia Hofstee de vertrouwensper-
soon op onze school. Zie voor meer informatie 
hoofdstuk 11.2. 
 
 
 
 

 
 
 
Vragen aan de inspectie 
Heeft u een vraag aan de inspectie, dan kunt u 
het antwoord waarschijnlijk vinden bij de meest 
gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, vul 
dan het contactformulier in. Een link naar de 
meest gestelde vragen vindt u rechts bij: 
www.onderwijsinspectie.nl 
 
Klachten over onderwijs 
Klachten over het onderwijs op scholen of de 
organisatie van een school kunt u indienen bij 
de school zelf. De inspectie heeft geen specifie-
ke taak bij het behandelen van deze klachten.  
 
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst 
Hollands Noorden 
De school heeft contact met de afdeling Jeugd-
gezondheidszorg van de GGD. Hiertoe behoren 
de schoolarts, assistent en de schoolverpleeg-
kundige.  
Tot de leeftijd van 4 jaar worden kinderen op 
het consultatiebureau onderzocht. De oudste 
kleuters worden uitgebreid door de schoolarts 
onderzocht op het steunpunt van de GGD. Van 
u wordt verwacht dat u bij het onderzoek aan-
wezig bent. De kinderen van groep 6 worden 
door de verpleegkundige nagekeken.  
U wordt door de GGD opgeroepen voor een 
consult door of bij de GGD.  
 
GGD Hollands Noorden 
Hertog Aalbrechtweg 5  
18234 DL Alkmaar  
Tel: 088-0100500 
Www.ggdhollandsnoorden.nl 
 
Bibliotheek Alkmaar  
Samenwerking met de bibliotheek vindt plaats 
door middel van een project: Bibliotheek op 
School.  
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8.2 Kwaliteitsbewaking  
 
Door middel van het leerlingvolgsysteem toet-
sen wij meerdere malen per jaar ons onderwijs. 
De toets resultaten worden vergeleken met de 
landelijke norm.  
Dit geeft ons de mogelijkheid ons onderwijs 
voortdurend te evalueren en zo nodig bij te stel-
len. Op deze manier houden wij de kwaliteit van 
ons onderwijs op peil.  
De medezeggenschapsraad (MR) betrekken wij 
volop bij de voortgang van ons onderwijs. In de 
MR-vergadering bespreken wij de keuzes in ons 
formatie- en zorgplan. Bovendien vragen we de 
MR in te stemmen met het schoolplan, dat re-
gelmatig bijgesteld wordt. Daarnaast bespreken 
wij nog tal van onderwijskundige en organisato-
rische zaken met de MR.  
 
8.3 Controle 
  
Ons onderwijs stemmen wij af op de kerndoe-
len, die het ministerie voor het basisonderwijs 
stelt. Bij de keuze van methoden zijn de kern-
doelen een uitgangspunt. We verantwoorden de 
keuze in het schoolplan en beschrijven hoe we 
met de methoden werken. Het schoolplan wordt 
door het bestuur vastgesteld en naar de inspec-
teur van het onderwijs gestuurd. De inspecteur 
stelt zich tijdens een schoolbezoek op de hoogte 
of het onderwijs dat wij geven, overeenkomt 
met de beschrijving in het schoolplan. De in-
specteur brengt over een schoolbezoek verslag 
uit aan het schoolbestuur. 
 
 
8.4 Opbrengsten  
 
Voor de opbrengsten van groep 8 verwijzen we 
naar de jaargids en het jaarverslag. 

Analyses van alle opbrengsten verwerken wij in 
het opbrengstendocument. Dit document wordt 
tweemaal per jaar gemaakt door leerkrachten 
en IB-er naar aanleiding van de Cito-resultaten.  

 

 
 
 
 
Vertrouwensinspecteur (zie ook 13.2 en 
13.3) 
 
De vertrouwensinspecteur adviseert en onder-
steunt leerlingen, docenten, ouders en andere 
betrokkenen bij klachten rond seksueel mis-
bruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of 
geestelijk geweld. Bij een vermoeden van sek-
sueel misbruik is een school wettelijk verplicht 
contact op te nemen met de vertrouwensin-
specteur.  
U kunt de vertrouwensinspecteur alleen bellen 
voor vragen of meldingen over extremisme, 
discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamen-
talisme en radicalisering.  
 
De vertrouwensinspecteur is tijdens kantoor-
uren bereikbaar op telefoonnummer 0900-
1113111 (lokaal tarief). Andere vragen kunt u 
stellen via de website: www.rijksoverheid.nl 
telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Resultaten van het onderwijs 
 
8.1 De inzet van de zorgverbreding  
 
In hoofdstuk 5 wordt de zorg voor de leer-
lingen op De Sterrenwachter uiteengezet.  
Ieder jaar bespreken we met de medezeg-
genschapsraad welk deel van de formatie we 
aan deze zorg besteden en welk deel we ge-
bruiken om de groepen te bezetten. Ook 
krijgt de medezeggenschapsraad inzage in de 
resultaten van de school. Niet de individuele 
maar de groepsopbrengsten.  
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9.2 Vakanties  
 
Voor De Sterrenwachter geldt de vakantierege-
ling van het bestuur Ronduit in Alkmaar.  
De data staan in de jaargids en op de website.  
 
 
9.3 Bijzondere omstandigheden  
 
Scholing van leraren  
Omdat het onderwijs op school continu in ont-
wikkeling is, is er een aantal studiedagen voor 
het team gepland, zowel op onderwijsinhoude-
lijk gebied als op het gebied van organisatie. De 
studiedagen staan vermeld in de jaargids. Tij-
dens die studiedagen heeft uw kind vrij van 
school.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verlof  
Een leerkracht die buitengewoon verlof heeft, 
wordt vervangen door een andere leerkracht.  
 
Ziekte  
Bij ziekte van een leerkracht komt er in principe 
een vervanger. Wanneer er geen invalkracht 
beschikbaar is, wordt er intern een oplossing 
gezocht, bijvoorbeeld door een groep te verde-
len. Het streven is om geen groepen naar huis 
te sturen.   

 
 
 
 
9  Regelingen en afspraken  
 
9.1 Schooltijden  
 
De schooltijden zijn als volgt:  
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
Groep 1 t/m 8:  
’s morgens van 08.30 tot 12.00 uur 
’s middags van 13.15 tot 15.15 uur 
 
Woensdag: 
Groep 1 t/m 8: ’s morgens 08.30 tot 12.15 uur 
‘s middags vrij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bel 
gaat 5 
minu-
ten 
voor 
aan-
vang van de lessen. Alle leerlingen mogen 
dan naar binnen. Indien u overblijf wilt rege-
len, kunt u eerder naar binnen. Op het plein 
is 10 minuten voor aanvang van de school 
pleinwacht aanwezig. 
 
Ouders die hun kind komen ophalen, verzoeken 
wij om buiten op het plein te wachten en niet 
voor 12.00 uur of 15.15 uur de school binnen te 
komen.  
 
De groepen 1 t/m 3 maken gebruik van de in-
gang aan de Schoenmakerstraat. 
De groepen 4 t/m 8 maken gebruik van de in-
gang aan de Stempelmakerstraat. 
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9.6 Verzekering (zie ook 12.5) 
 
De kinderen zijn verzekerd tegen financiële 
schade door ongevallen. Hieronder valt niet 
de schade aan voorwerpen, zoals brillen en 
kleding. De verzekering geldt van één uur 
voor schooltijd tot één uur erna. Ook geldt de 
verzekering tijdens activiteiten buiten de 
school, mits in schoolverband en onder toe-
zicht van het onderwijzend personeel uitge-
voerd. In geval van schade kunt u op school 
een aangifteformulier krijgen.  
 
9.7 Aansprakelijkheid van school en ge-
meente  
 
Over de aansprakelijkheid van de schoolleiding, 
leerkrachten of gemeente bij diefstal of vermis-
sing van voorwerpen uit het schoolgebouw is 
het volgende te zeggen: de gemeente kan geen 
verzekering van privé-eigendommen van leer-
lingen, van aan school verbonden personeel of 
van derden afsluiten i.v.m. het open karakter 
van de gebouwen.  
Dit betekent dat geen vergoeding van school of 
gemeente verstrekt kan worden bij vermissing 
of diefstal van privé-eigendommen. Dit geldt 
ook bij beschadiging van kleding (b.v. door verf 
of lijm), want ondanks het gebruik van schorten 
gebeuren er wel eens "ongelukjes". Wij raden u 
dan ook aan hier rekening mee te houden bij de 
keuze van de schoolkleding.  
Wij bevelen een gezins-WA-verzekering 
(wettelijke aansprakelijkheid) aan. Deze verze-
kert onopzettelijk toegebrachte schade aan me-
deleerlingen.  
 
9.8 Speelgoed en mobiele telefoons  
 
Als kinderen speelgoed mee naar school nemen, 
kan dat afleiden of het kan stuk gaan. Speel-
goed mag alleen meegenomen worden in over-
leg (passend bij een thema of als een kind jarig 
is). Het meenemen van geld naar school raden 
wij af. Het gebruik van mobiele telefoons door 
kinderen tijdens schooluren is niet toegestaan. 
We adviseren u om de mobiele telefoon thuis te 
laten. Indien kinderen naar huis moeten bellen, 
kunnen zij gebruik maken van de schooltele-
foon. Telefoons kunnen aan het begin van de 
lesdag worden ingeleverd bij de leerkracht en 
bewaard in een afsluitbare lade. iPods e.d. zijn 
net als de mobiel tijdens de schooluren niet ge-
oorloofde en kwetsbare zaken. De school is niet 
aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal. 

 
 
9.4 Aanvragen buitengewoon verlof (zie 
ook 12.4) 
  
Volgens de leerplichtwet moet elk kind dat vol-
ledig leerplichtig is (vanaf 5 jaar), elke school-
dag naar school. Indien er gewichtige omstan-
digheden zijn, o.a. in het geval van een trouw-
feest, jubileum of begrafenis, kan hiervan wor-
den afgeweken. Voor extra vakantieverlof kan 
slechts bij hoge uitzondering toestemming ge-
geven worden, bijvoorbeeld als de ouders/
verzorgers door de werkgever verplicht worden 
hun vakantie buiten schooltijd op te nemen. Het 
verlof kunt u alleen aanvragen d.m.v. een daar-
toe bestemd formulier, dat minimaal 6 weken 
van tevoren aangevraagd kan worden bij de 
directie, eventueel vergezeld van een werkge-
versverklaring. Vakantieverlof in de eerste twee 
weken van het schooljaar is niet mogelijk. On-
geoorloofd verlof wordt doorgegeven aan de 
leerplichtambtenaar. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.5 Ongeoorloofd verzuim  
 
De leerkrachten houden dagelijks een absenten-
lijst bij. Als een leerling afwezig is en niet afge-
meld, wordt er contact opgenomen met de ou-
ders/verzorgers.  
Wij zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim door 
te geven aan de leerplichtambtenaar.  
Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u dit tele-
fonisch door te geven tussen 8.00 en 8.30 uur 
of 12.45 en 13.15 uur.  
Het telefoonnummer van de school is:                
072-5613233.  
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De jarige mag in de klas trakteren. Wij geven 
de voorkeur aan gezonde traktaties. Op school 
vieren we de verjaardag vanaf 5 jaar. De vierja-
rigen vieren hun verjaardag nog op de peuter 
speelzaal of het kinderdagverblijf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.12 Fruit– en waterdag 
 
Elke woensdag en donderdag hebben wij fruit-
en waterdag. We willen u vragen om uw kind 
dan een gezond tussendoortje in de vorm van 
fruit/groente mee te geven. Ook drinken de 
kinderen dan water i.p.v. andere drankjes. Hier-
voor nemen ze hun eigen bidon mee. Op ande-
re dagen wordt het eten van fruit en het drin-
ken van water zoveel mogelijk aangemoedigd.  
 
9.13 Fietsen op het schoolplein   
 
Op het schoolplein loopt iedereen vóór, tijdens 
en na schooltijd met de fiets aan de hand. Wij 
willen u adviseren u om uw kind zoveel mogelijk 
lopend naar school te laten gaan. De ruimte in 
de fietsenrekken is beperkt. De school kan geen 
verantwoording nemen voor beschadigingen en/
of vernielingen van fietsen.  
 
9.14 Rookvrije school 
 
De Sterrenwachter is een rookvrije school, in en  
om school is roken niet toegestaan.  
We verzoeken u vriendelijk doch dringend om 
ook niet bij de ingangen van het schoolplein, op 
de stoep, te roken. Zo geven we allemaal het 
goede voorbeeld aan onze kinderen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9.9 Vrijwillige ouderbijdrage  
 
Aan de toelating van een leerling tot de 
school zijn geen kosten verbonden. Het 
schoolbestuur Ronduit vraagt ouders geen 
bijdrage. 
De activiteitencommissie van de school 
(AC) vraagt de ouders een vrijwillige ou-
derbijdrage om een aantal extra activitei-
ten te kunnen organiseren, zoals Sinter-
klaas, Kerst, Pasen, sport- en speldagen, 
theatervoorstellingen, afscheid groep 8, 
aanschaf extra spelmaterialen, enz. Hoe-
wel dit bedrag vrijwillig is, vragen wij u het 
zoveel mogelijk te betalen. De omvang van 
de extra activiteiten hangen af van het 
totale budget aan ouderbijdrage dat de AC 
heeft ontvangen.  
Ook vraagt men een bedrag voor het 
schoolreisje/schoolkamp. Kinderen kunnen 
alleen mee op schoolreisje/ schoolkamp 
indien daar voor betaald is. De ouderbij-
drage wordt jaarlijks in de algemene info- 
en ouderavond vastgesteld en wordt ver-
antwoording afgelegd over de inkomsten/
uitgaven.                                     
Komt uw kind in de loop van het jaar bij 
ons op school, dan gelden er vanaf januari 
kortingen. Over de betaling van de bijdra-
ge krijgt u van de penningmeester bericht. 
U kunt een betalingsregeling treffen. Wan-
neer de financiële situatie ook dat niet toe-
laat, vragen wij u contact op te nemen 
met de directie. Samen kan er dan geke-
ken naar mogelijke oplossingen.  
 
Voor vragen kunt zich wenden bij de penning-
meester: penningmeesterdesterrenwachter 
@ronduitonderwijs.nl 
  
9.10 Gevonden voorwerpen 
  
In de kleine aula staat een mand waarin alle 
gevonden voorwerpen worden bewaard.  
Na iedere vakantie wordt de mand geleegd.  
Tip: voorzie de gymschoenen, bekers, tassen en 
andere spullen van naam.  
 
9.11 Verjaardag en trakteren 
 
Een verjaardag is een belangrijk moment voor 
een kind. Dit wordt uiteraard gevierd in de klas. 
De jarige wordt toegezongen door de klasgeno-
ten. In groep 1/2 mogen de ouders hier bij zijn.  
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10.  De Stichting Ronduit 
 
De Stichting Ronduit is de overkoepelende orga-
nisatie van onze basisschool, die binnen de ge-
meente Alkmaar het openbaar primair onderwijs 
vertegenwoordigt. Op 18 locaties in de stad, 
verdeeld over de wijken, wordt openbaar regu-
lier basisonderwijs aangeboden. Naast de basis-
scholen met een meer traditioneel onderwijs-
concept zijn er ook scholen die werken volgens 
specifieke onderwijskundige profielen: Montes-
sori-, Dalton-, Jenaplan en Ontwikkelingsgericht 
onderwijs. Ook heeft Ronduit een school voor 
asielzoekerskinderen.  
 
Onze school voor speciaal basisonderwijs (SBO), 
voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek, 
heeft een groter voedingsgebied dan enkel de 
gemeente Alkmaar. De Piramide verzorgt  on-
derwijs aan kinderen die wonen in de omlig-
gende gemeentes. 
De school voor (voortgezet) speciaal onder-
wijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen 
en psychiatrie (cluster 4), heeft vestigingen 
in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Den 
Helder. Met ingang van 15 november 2010 is 
het Transferium te Heerhugowaard toegevoegd 
aan de Spinaker. De Spinaker vervult een regio-

nale functie voor de kinderen in Noord-Holland 
Noord. 
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Jenaplan 

Basisscholen 

Dalton 

Montessori 

School voor kinderen met gedrags- 
en/of psychiatrische stoornissen 
(regionaal expertisecentrum) 

School voor speciaal basisonderwijs 

 Alkmaar (SO en VSO) 

 Hoorn (VSO) 

 Heerhugowaard (VSO en Transferium) 

 Den Helder 

3 locaties 

Ontwikkelingsgericht onderwijs 

3 locaties 



 
 
 
11.  Communicatie in bijzondere 
 situaties 
 

11.1  Klachtenregeling (zie ook 7.8) 
 
Klachten met betrekking tot een leerling 
Als er een klacht is over de gang van zaken met 
betrekking tot een leerling op school, kan dit 
het beste gemeld worden aan de groepsleer-
kracht van die leerling. Als de leerkracht en ou-
der(s) er in overleg niet uitkomen, dan vindt er 
een gesprek plaats met de desbetreffende ou-
der(s), de leerkracht, IB-er en/of de directie. 
Wanneer dit onverhoopt geen oplossing biedt 
kan men zich, bij voorkeur via een van de con-
tactpersonen van de school, wenden tot een 
onafhankelijke vertrouwenspersoon. Met een 
vertrouwenspersoon kunt u bijvoorbeeld spre-
ken over de voor- en nadelen van de verschil-
lende (re)acties (zie tevens paragraaf 11.2). 
Hoe u ze kunt bereiken staat op de website van 
de school, onder de tab 'ouders'. De complete 
en formele klachtenregeling van het bestuur ligt 
ter inzage op onze school en staat tevens op 
onze website. 
 
Het bestuur van de school is aangesloten bij de 
Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. De 
secretariële ondersteuning van deze commissie 
is ondergebracht bij een onafhankelijke rechts-
persoon Stichting Onderwijsgeschillen. Daar 
kunt u, als u er met de school helemaal niet 
meer uitkomst, een formele klacht neerleggen. 
De klacht dient binnen een jaar na de gedraging 
of beslissing te worden ingediend, tenzij de 
klachtencommissie ander beslist. U kunt daar-
voor gebruik maken van de volgende gegevens: 
 
Stichting Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
Tel: 030-2809590 
info@onderwijsgeschillen.nl 
www.onderwijsgeschillen.nl 
 
 

 
 
 
De Stichting Ronduit heeft de eindverantwoor-
delijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs en 
de dagelijkse praktijk op de scholen. Om het 
bestuur van de stichting te ondersteunen is ge-
kozen voor professionele ondersteuning door 
een bestuursbureau met stafmedewerkers. De-
ze worden aangestuurd door een algemeen di-
recteur met secretariële ondersteuning. 
 
 
10.1 De gemeenschappelijke medezeg-
genschapsraad 
 
De GMR is het medezeggenschapsorgaan voor 
alle bovenschoolse beleidsaangelegenheden van 
de Stichting Ronduit en bestaat uit vertegen-
woordigers van de veertien afzonderlijke mede-
zeggenschapsraden (MR’en), te weten veertien 
personeelsleden en veertien ouders. In het GMR
-reglement zijn de bevoegdheden beschreven 
die door de afzonderlijke MR’en aan de GMR 
zijn overgedragen. Bevoegdheden, werkzaam-
heden, de wijze van facilitering en onderlinge 
communicatie worden beschreven in het Mede-
zeggenschapsstatuut.  
De algemeen directeur voert namens het be-
stuur van Ronduit het overleg met de GMR, 
draagt zorg voor een adequate informatievoor-
ziening aan de GMR en is tijdens (een deel van) 
de GMR-vergadering aanwezig. Hij draagt er 
zorg voor dat die beleidsstukken die instemming 
dan wel een advies behoeven, tijdig voorgelegd 
worden aan de GMR. Daarnaast informeert hij 
de GMR over komende beleidsmatige ontwikke-
lingen en stelt de leden zo in de gelegenheid 
om een inbreng te hebben in de nader uit te 
werken beleidszaken. 
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Verder zijn er twee externe vertrouwensperso-
nen: mevrouw Mr. I.H. (Ina) van Lingen-Schuur 
(voor ouders en leerlingen) en mevrouw Karin 
van den Heuvel (voor personeel).  
 

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhou-
dingsplicht en zal nooit iets ondernemen zonder 
dat u daarmee hebt ingestemd (behalve bij een 
ernstig strafbaar feit). Hiervoor hebben de ver-
trouwenspersonen ook een opleiding gevolgd. 
Wat kan een vertrouwenspersoon voor u bete-
kenen? Soms is het al voldoende om uw hart te 
luchten en te horen hoe een ander over een 
bepaalde situatie denkt. Een vertrouwensper-
soon kan met u meedenken. Soms kan hij of zij 
u adviseren over hoe u het ongewenste gedrag 
bespreekbaar kunt maken of samen met u ie-
mand benaderen om te bemiddelen. Ook kan hij 
of zij de leidinggevende, na uw toestemming, 
vragen om de plegers op hun gedrag aan te 
spreken. In sommige situaties kan zelfs een 
formele klacht tegen plegers van pest- of intimi-
datiegedrag worden ingediend. 
De vertrouwenspersoon kan met u praten over 
de voor- en nadelen van de verschillende reac-
ties. U bent uiteindelijk zelf degene die bepaalt 
of u stappen onderneemt en welke stappen dat 
dan zijn. Vindt u het vervelend als anderen zien 
dat u de vertrouwenspersoon benadert, dan 
kunt u met onze vertrouwenspersoon ook bellen 
om een afspraak elders te maken.  
Nogmaals: in principe neemt u eerst contact op 
met de directeur van de betreffende school of 
de contactpersoon van de betreffende school. 
De contactpersoon kan verder verwijzen naar 
de interne vertrouwenspersonen of de externe 
vertrouwenspersonen. Onze contactpersoon op 
school: Sylvia Hofstee.  
 
Voor personeel: Karin v.d. Heuvel  
kvdheuvel@stichtingveiligonderwijs.nl - Tel: 0346-550655 
Voor ouders en leerlingen: Ina van Lingen 
contact@vanlingenschuur.nl - Tel 072-5111769 
 
 
 

 
 
Klachten over het onderwijs 
Klachten over het onderwijs op scholen of de 
organisatie van een school kunt u indienen bij 
de school zelf. De inspectie heeft geen specifie-
ke taak bij het behandelen van deze klachten. 
Een uitzondering hierop vormen klachten over 
pesterijen, seksuele intimidatie en geweld. Zie 
de paragraaf 'vertrouwensinspecteur van de 
inspectie'. De inspectie adviseert om altijd eerst 
te proberen om met betrokkenen onderling het 
probleem te bespreken en op te lossen. Bij ern-
stige klachten over het onderwijs wordt de in-
spectie aangesproken op haar toezichthoudende 
functie. Zij kan hierop reageren door een onder-
zoek in te stellen. De inspectie treedt in dat ge-
val op als toezichthouder en niet als klachtbe-
handelaar. 
 
Vragen aan de inspectie 
Hebt u een vraag aan de inspectie, dan kunt u 
het antwoord waarschijnlijk vinden bij de meest 
gestelde vragen op de website: 
www.onderwijsinspectie.nl/veelgestelde-vragen  
 
11.2  Vertrouwenspersonen 
 
Vertrouwenspersonen Stichting Ronduit 
Het is belangrijk dat mensen die bij onze orga-
nisatie betrokken zijn, of het nu gaat om mede-
werkers, leerlingen of ouders, kunnen praten 
met een onafhankelijk persoon als er iets niet 
prettig gaat op school. Deze persoon biedt in 
eerste instantie een luisterend oor, maar kan 
desgewenst (in overleg met de betrokkene) ook 
actie ondernemen om een bepaalde situatie 
dragelijker te maken of zelfs op te lossen. 
 
De meest gebruikelijke gang van zaken is dat 
iemand die een probleem of een klacht heeft, 
eerst contact opneemt met de directeur of de 
contactpersoon van de school. De contactper-
soon kan verder verwijzen naar de interne -of 
de externe vertrouwenspersonen. Bij een ver-
trouwenspersoon kunnen ouders terecht indien 
ze daar behoefte aan hebben, maar ook mede-
werkers die bijvoorbeeld het gevoel hebben dat 
ze door de leidinggevende of collega’s worden 
gepest, geïntimideerd of gediscrimineerd.  
  
Binnen onze organisatie hebben wij vier interne 
en twee externe vertrouwenspersonen. De vier 
interne vertrouwenspersonen zijn André de 
Groot, Bianca Hoekstra en Koby van de Ende en 
Lisette Groot.  
U bepaalt zelf met wie u contact opneemt.  
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11.4 Schorsen en verwijderen 
 
Het schorsen en verwijderen van leerlingen is 
binnen de scholen van Ronduit een uiterste 
maatregelen en gebeurt zeer zelden. Alvorens 
een school besluit om tot een verwijdering over 
te gaan kan de school een leerling schorsen. 
Schorsing in het primair onderwijs kent geen 
wettelijke basis en wordt dus slechts als uiterste 
maatregel gehanteerd, bijvoorbeeld indien aan 
de leerling en de ouders herhaaldelijk is aange-
geven dat het gedrag van de leerling ontoelaat-
baar is maar de situatie desondanks niet verbe-
terd. Het schorsen van een leerling is dan een 
maatregel om duidelijk te maken aan de leerling 
en ouders dat de grens van aanvaardbaar ge-
drag bereikt is.  
Schorsing kan voor één of enkele dagen. Deze 
maatregel kan door de directeur genomen wor-
den, na overleg met het bevoegd gezag en na 
melding aan de leerplichtambtenaar en de in-
spectie. De redenen/de noodzaak van de schor-
sing worden in het besluit vermeld. Veelal wor-
den de schorsingsdag(en) gebruikt om met de 
ouders een gesprek te voeren (eventueel met 
de leerling) om deze zeer ernstige waarschu-
wing te onderstrepen en afspraken te maken 
over het vervolgtraject.  
Verwijdering is een ingrijpende maatregel, zo-
wel voor de school als voor de leerling en diens 
ouders. Het bevoegd gezag beslist over de ver-
wijdering. De directie van de school is dan 
meestal zelf betrokken geweest bij de voorbe-
reiding van het besluit (gesprekken met de ou-
ders, met het team). Er kan een vertrouwens-
breuk zijn. Het bevoegd gezag kan geacht wor-
den op grotere afstand van de dagelijkse prak-
tijk te staan en de kwestie dus ook met die af-
stand te beoordelen. Dit kan een zorgvuldige 
besluitvorming bevorderen. 
 
Het bevoegd gezag zal bij het besluit een afwe-
ging maken tussen het belang van de school bij 
verwijdering van de leerling en het belang van 
de leerling op de school te blijven. De volgende 
gronden voor verwijdering kunnen worden ge-
hanteerd: 
-     De school kan niet aan de zorgbehoefte 
 van de leerling voldoen; verwijdering is on-

derwijskundig en organisatorisch ingege-
ven; 

-     De leerling hoort formeel thuis in het speci-
aal basisonderwijs; 

-     Ernstig wangedrag van de leerling en/of de 
ouders; de verwijdering is een sanctie. 

 
 
 
Vertrouwensinspecteur van de inspectie 
van het onderwijs 
 
De vertrouwensinspecteur van de inspectie ad-
viseert en ondersteunt leerlingen, docenten, 
ouders en andere betrokkenen bij klachten rond 
seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ern-
stig fysiek of geestelijk geweld. Bij een vermoe-
den van seksueel misbruik is een school wette-
lijk verplicht contact op te nemen met de ver-
trouwensinspecteur. 
U kunt de vertrouwensinspecteur alleen bellen 
voor vragen of meldingen over extremisme, 
discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamen-
talisme en radicalisering. De vertrouwensinspec-
teur is tijdens kantooruren bereikbaar op tele-
foonnummer 0900-1113111 (lokaal tarief).  
 
 
11.3 Meldcode huiselijk geweld en 
 kindermishandeling 
 
Wet Meldcode 
De Wet ‘Verplichte meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling’ is op 1 juli 2013 in wer-
king getreden. Dit betekent, dat wij als school 
een meldcode moeten hebben en het gebruik 
hiervan moeten bevorderen.  
De basisscholen van Stichting Ronduit hebben 
een gemeenschappelijk protocol dat beschrijft 
hoe wij hier gehoor aan geven.  
Het vertelt hoe wij als verantwoordelijken voor 
de veiligheid van kinderen en ouders in actie 
kunnen komen als er mogelijk sprake is van 
kindermishandeling of huiselijk geweld. Dit pro-
tocol is op school aanwezig. 
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12.3  Sponsoring 
 
Sponsoring in het onderwijs biedt kansen, maar 
moet op een zorgvuldige manier gebeuren. 
Daarom heeft OCW samen met zestien organi-
saties, waaronder de Vereniging Openbaar On-
derwijs, het Convenant Sponsoring opgesteld 
om op een verantwoorde manier met sponso-
ring om te gaan (d.d. 19 februari 2009). Met dit 
convenant binden bedrijven en scholen in het 
primair en voortgezet onderwijs zich aan helde-
re gedragsregels bij het afsluiten van sponsor-
contracten. Onze school hanteert de uitgangs-
punten en de kaders die in dit convenant zijn 
opgenomen. 
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of 
diensten die worden verstrekt waarvoor een 
tegenprestatie wordt verlangd. In het conve-
nant is er sprake van tegenprestaties die binnen 
en buiten de school plaatsvinden onder verant-
woordelijkheid van de school; zonder tegen-
prestatie is er sprake van een donatie. Als de 
school uit eigen beweging overgaat tot een te-
genprestatie, dan is er in de zin van het conve-
nant ook sprake van sponsoring. 
Afgesproken is dat in het lesmateriaal geen re-
clame mag voorkomen. Bij de aanschaf van 
computerapparatuur mag geen sprake zijn van 
verplichte afname van software bij de sponsor. 
Bij sponsoring van bouw, inrichting of exploita-
tie van de school mag de sponsor zich niet be-
moeien met die zaken zelf. Sponsoring van ca-
teringactiviteiten mag niet van invloed zijn op 
de tijdsindeling van de school (bijvoorbeeld ver-
lenging van pauzes ter verhoging van de con-
sumptie). 
Ouders, leraren en leerlingen zullen via de me-
dezeggenschapraad bij de beslissing om een 
sponsorcontract af te sluiten worden betrokken. 
De school zal bevorderen dat de sponsorcon-
tracten gericht zijn op een gezonde levensstijl 
van leerlingen en dat de bedrijven vanuit een 
maatschappelijke betrokkenheid samenwerken 
met scholen. Deze samenwerking mag geen 
nadelige invloed hebben op de geestelijke en 
lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Boven-
dien mogen de kernactiviteiten van de school 
(met andere woorden: het primaire proces) niet 
afhankelijk worden van sponsoring. 
Het convenant ligt ter inzage op de school en is 
op de website van de school geplaatst.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
12  Diversen 
 
12.1  Tussenschoolse opvang 
 
De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door 
Kiddies. Kiddies is bereikbaar via een inpandige 
deur vanuit de school. De kinderen hoeven dus 
niet naar buiten om naar de opvang te gaan.  
 
Inschrijven 
Inschrijven voor de TSO kan op twee manieren: 
Op basis van een contract met vaste dagen of  
op basis van een strippenkaart. 
 
Wat kost het:  
Op dit moment wordt de prijs van de TSO op-
nieuw vastgesteld. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij Kiddies.  
 
Vragen? 
Zijn er onduidelijkheden, vragen of wilt u een 
keer komen kijken? Neem dan gerust contact  
op: info@kiddies.nl of 072-5624961 of loop een 
keer binnen.  
 
12.2 Buitenschoolse opvang  
Kiddies biedt voor en na schooltijd opvang voor 
kinderen van De Sterrenwachter. Kiddies biedt 
de volgende pakketten aan: voorschoolse op-
vang van 7 uur tot 9 uur en naschoolse opvang 
van 15.15 tot 18.30 uur.  
U kunt ervoor kiezen een pakket af te nemen 
inclusief of exclusief de vakantieopvang. Kiest u 
voor een pakket met vakantieopvang? Dan van-
gen wij alle studiedagen van De Sterrenwachter 
zonder bijbetalen op.  
Zit uw pakket er niet bij? Stuur dan een mail 
met uw vraag naar Kiddies.   
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 Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 
12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijks-
jubileum van ouder(s)/verzorger(s) of groot-
ouders: maximaal 1 schooldag; 

 Voor andere naar het oordeel van de direc-
teur/leerplichtambtenaar gewichtige omstan-
digheden, maar geen vakantieverlof: geen 
maximale termijn vastgesteld.  

 
Andere gewichtige omstandigheden: meer 
dan tien schooldagen per schooljaar  
(art. 14/ art. 11 onder g.) 
Een verzoek om extra verlof in geval van andere 
gewichtige omstandigheden voor meer dan tien 
schooldagen per schooljaar dient minimaal zes 
weken van tevoren, via de directeur van de 
school, aan de leerplichtambtenaar van de 
woongemeente van de leerling te worden voor-
gelegd. 
De leerplichtambtenaar beslist over het verzoek 
(op grond van art. 14, lid 3 van de Leerplicht-
wet 1969). 
 
Verlof kan bijvoorbeeld worden verleend indien: 
De ouders van de leerling een verklaring van 
een arts of een maatschappelijk werk(st)er kun-
nen overleggen waaruit blijkt dat verlof noodza-
kelijk is op grond van medische of sociale om-
standigheden van (een van) de gezinsleden. 
Bepalend toetsingscriterium voor 'gewichtige 
omstandigheden 'is met name of de omstandig-
heden buiten de wil om van de leerplichtige of 
zijn/haar ouders zijn gelegen. 
 
Waarschuwing 
De directeur van de school is verplicht de leer-
plichtambtenaar vermoedelijk ongeoorloofd 
schoolverzuim te melden. Tegen ouders die hun 
kind(eren) zonder toestemming van school hou-
den, kan proces-verbaal worden opgemaakt. 

 
 
 
 

12.4  Buitengewoon verlof 
 
Vakantieverlof 
Een verzoek om vakantieverlof op grond van 
artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient mi-
nimaal acht weken van tevoren bij de directeur 
van de school te worden ingediend. De direc-
teur beslist over het verzoek. 
Verlof wordt slechts verleend indien: 
- Wegens de specifieke aard van het beroep van 
één van de ouders het slechts mogelijk is buiten 
de schoolvakanties op vakantie te gaan (een 
werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit 
blijkt dat geen verlof binnen de vastgestelde 
schoolvakanties mogelijk is). 
Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden: 

 éénmaal per schooljaar worden verleend; 

 niet langer duren dan tien schooldagen. De 
wetgever heeft als standpunt dat een gezin in 
ieder schooljaar recht heeft op een gezamen-
lijke vakantie van twee weken; 

 niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken 
van het schooljaar; 

 als het de enige vakantie van de ouder(s)/
verzorger(s) en het kind/de kinderen geza-
menlijk in dat schooljaar betreft. 

 
Andere gewichtige omstandigheden: tien 
schooldagen per schooljaar of minder  
(art. 14/11 onder g.) 
Een verzoek om extra verlof in geval van andere 
gewichtige omstandigheden voor tien schoolda-
gen per schooljaar of minder dient vooraf of 
uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de 
verhindering aan de directeur van de school te 
worden voorgelegd. Deze beslist over het ver-
zoek. 
Voor ‘andere’ gewichtige omstandigheden gel-
den de volgende richtlijnen.  

 Voor het voldoen aan een wettelijke ver-
plichting, voor zover dit niet buiten de les-
uren kan geschieden: geen maximale ter-
mijn; 

 Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag; 

 Voor het bijwonen van het huwelijk van 
bloed- of aanverwanten t/m de derde graad: 
geen maximale termijn; 

 Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder 
uitzicht op herstel van bloed- of aan verwan-
ten t/m de derde graad: geen maximale ter-
mijn;Bij overlijden van bloed- of aanverwan-
ten in de eerste graad maximaal 5 dagen; in 
de tweede graad maximaal 2 dagen; in de 
derde en vierde graad maximaal 1 dag, in 
het buitenland: eerste t/m vierde graad 
maximaal 5 schooldagen; 
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12.6 Calamiteiten 
 
In geval van een calamiteit, zoals een brand, 
treedt op school een ontruimingsplan in wer-
king. 
In het ontruimingsplan zijn taken en verant-
woordelijkheden voor het personeel vastgelegd. 
Er wordt hier regelmatig een oefening 
voor gehouden met de hele school. 
Calamiteiten kunnen zijn: (kleine) ongelukjes, 
grotere ongevallen of brand. Indien het een 
kind betreft worden de ouders zo spoedig mo-
gelijk geïnformeerd. Indien nodig worden in de 
tussentijd al de nodige maatregelen getroffen; 
bijvoorbeeld inschakelen huisarts of hulpdien-
sten. Te allen tijde worden calamiteiten aan de 
directeur doorgegeven. 
Mocht er door onvoorziene omstandigheden 
geen school zijn (bijvoorbeeld door het uitvallen 
van de verwarming, brand, e.d.) zal er zorgvul-
dig nagegaan worden of alle kinderen de school 
hebben bereikt. Als uw kind thuis komt met de 
mededeling dat ze onderweg naar school van 
andere kinderen gehoord heeft dat er geen 
school is, neemt u dan contact op met school. 
Voor kinderen waarvoor thuis geen opvang is, 
wordt door de school een regeling getroffen. 
In geval van een calamiteit zullen we zo snel 
mogelijk informatie geven via de schoolwebsite. 
Uiteraard zullen we verloren onderwijstijd zo-
veel mogelijk proberen te beperken en indien 
vereist op een latere datum inhalen. 
   
 
 

 
12.5  Verzekering 
 
Ronduit heeft tegen het risico van ongevallen 
een collectieve verzekering voor al haar scholen 
afgesloten die tevens is uitgebreid met een 
schoolreisverzekering. 
 
Onder deze verzekering vallen: 
- bij Ronduit ingeschreven leerlingen, personeel 
van verzekeringnemer, waaronder leerkrachten. 
- Tevens worden als verzekerden aangemerkt 
de vrijwilligers, de stagiairs en degenen die op 
verzoek van de schoolleiding c.q. het schoolbe-
stuur hulp verlenen bij bepaalde excursies.  
 
Deze Ongevallenpolis is geldig gedurende alle 
schoolactiviteiten, dus ook tijdens (school)
reizen, excursies en evenementen in schoolver-
band. De afgesloten verzekering dekt tevens 
ongevallen overkomen aan inzittenden van een 
auto, ook wanneer die auto eigendom is van 
een derde, en waar het kind in wordt vervoerd 
i.v.m. een schoolactiviteit, dan wel dat het ver-
voer plaatsvindt van huis naar school of omge-
keerd.  
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