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Welkom! 
Graag bied ik u hierbij de schoolgids aan van de Fortgensschool. Deze gids gunt u een blik in de keuken van ons onderwijs. We 
geven u een beeld hoe we met de kinderen werken en welke plaats de kinderen binnen de school hebben. Mocht u na het 
lezen van de gids nog vragen hebben, aarzel dan niet om deze aan ons te stellen.  

Deze schoolgids geeft onze ambities weer en legt uit waar wij de komende jaren aan gaan werken. Bovendien krijgt u een 
inkijkje in ons dagelijkse handelen. We leggen uit waarom wij de keuzes maken die we maken en waarom we de dingen doen 
zoals we ze doen. Los van deze schoolgids willen wij u vooral graag uitnodigen om eens te komen kijken. Wij zijn erg trots op 
onze school en willen u graag laten ervaren hoe wij iedere dag met veel energie werken aan de ontwikkeling van onze 
leerlingen. Wij willen u dan ook vragen om naast het doorlezen van deze schoolgids vooral ook langs te komen. U bent van 
harte welkom voor een kennismakingsgesprek. Namens het gehele team van de school wil ik u alvast bedanken voor de 
interesse in onze school en graag zie ik u snel op onze prachtige locatie in de mooie wijk Adegeest. 

Met vriendelijke groet, 

Dorien Overvliet 
Directeur  Fortgensschool 
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1. De School 
Gegevens School / Contact 
Dominee Fortgensschool 
Van Beethovenlaan 10A 
2253BE Voorschoten 
071-5612995 
www.fortgens.pcsv.nl  
fortgensschool@fortgens.pcsv.nl 
 

Ons schoolgebouw 
We beschikken over een goed verzorgd en gezellig gebouw met tien lokalen. De 
school beschikt daarnaast over een werkvide (lesplein op de eerste verdieping) 
een speellokaal, een extra lokaal voor tussentijdse opvang en diverse werkruimtes om individuele leerlingen of groepjes 
leerlingen te begeleiden. Verspreid over het gebouw zijn extra werkplekken voor leerlingen beschikbaar. Rondom de school 
ligt een royaal plein met een weloverwogen indeling waar kinderen kunnen bewegen en buiten spelen.  
 

De school heeft uitstekende ICT-voorzieningen. Ons draadloze netwerk maakt het mogelijk dat leerlingen door het hele gebouw 
met speciaal voor het onderwijs ontwikkelde chromebooks en iPads kunnen werken. In iedere lokaal is een digitaal lesbord 
aanwezig. 
 

U kunt onze school bereiken via de Van Beethovenlaan en via de Grieglaan. Deze laatste straat is met ons schoolplein 
verbonden via een loopbrug.  

 

Schoolbestuur 
Protestant Christelijke Scholenvereniging Voorschoten (PCSV) 
www.pcsv.nl  
 
Voorzitter    Secretaris 

Dhr. M. Meijer   Dhr. J. Cassee 
p.a. Postbus 122   p.a. Postbus 122   
2250 AC Voorschoten  2250 AC Voorschoten 
  

Schooldirectie 
Directeur: Dorien Overvliet 
fortgensschool@fortgens.pcsv.nl    dorien.overvliet@fortgens.pcsv.nl 
 

Samenwerkingsverband 
Onze school is aangesloten bij ‘Passend Primair Onderwijs regio Leiden’ 
www.pporegioleiden.nl   

http://www.fortgens.pcsv.nl/
mailto:fortgensschool@fortgens.pcsv.nl
http://www.pcsv.nl/
mailto:fortgensschool@fortgens.pcsv.nl
http://www.pporegioleiden.nl/
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Aantal Leerlingen 
Het aantal leerlingen op de Fortgensschool is stabiel. De instroom van 
4-jarigen loopt ongeveer gelijk met het aantal leerlingen dat groep 8 
verlaat. Bij gelijkblijvende belangstelling zal dit de aankomende jaren 
ook zo blijven.  
 

Groepsgrootte 
De kleutergroepen hebben tussen de 18 en 25 leerlingen. 
De groepen 3 t/m 8 hebben tussen de 27 en 30 leerlingen. 

 
Schooltijden 
Groepen  1/2   08.30-11.45 uur  13.00-15.15 uur 
Woensdag    08.30-12.00 uur 
Vrijdag     08.30-11.45 uur 
 
Groep 3 t/m 8    08.30-11.45 uur  13.00-15.15 uur 
Woensdag    08.30-12.00 uur  
 
 
 
 
 

 

  



 

 
  Inspirerend onderwijs in een veilige omgeving   6 

2. Wat wij belangrijk vinden 
3.1. Missie 
De Fortgensschool is onderdeel van de PCSV (Protestant Christelijke Schoolvereniging Voorschoten). De scholen van deze 
vereniging willen de leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd zinvol onderwijs bieden, zodat zij zich ontwikkelen naar hun eigen 
mogelijkheden en hen een brede basis geven voor hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelen de mensen met 
besef van waarden en normen vanuit een protestants-christelijke levensvisie. De vereniging heeft als missie: 
 

Het kind centraal 
 

Een uitwerking van de missie en de bijbehorende visie is te vinden in het strategisch koersplan 2019-2023 met als titel: ‘Zinvol 
en betrokken onderwijs’ 
 
Het team van de Fortgensschool heeft samen de missie van de school voor de komende vier jaar bekrachtigd. De 
Fortgensschool staat voor: 
 

Inspirerend onderwijs in een veilige omgeving 
 

3.2.Visie 
Onze school is een Protestant Christelijke basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het 
onderwijs. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met 
de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden – omgaan met andere meningen), actief burgerschap en sociale 
cohesie. 
 

Visie op identiteit 
Zinvol en betrokken 

Vanuit normen en waarden vanuit de christelijke inspiratiebron geven wij vorm aan de overtuiging dat ieder kind uniek is en 
verschillen waardevol. Wij vinden persoonlijke ontplooiing erg belangrijk. Onze omgangsregels zijn duidelijk, zodat het kind 
zich kan ontwikkelen tot een verantwoordelijk burger. Respect, openheid en vertrouwen zijn kernwoorden in de omgang 
tussen kinderen, medewerkers en ouders van onze school. Wij leren kinderen op een goede wijze met elkaar om te gaan. We 
vinden het belangrijk dat ieders mening telt. De leerkrachten hebben een open houding, naar uw kind, naar u en naar elkaar. 
Door een positieve benadering creëren we een warm pedagogisch klimaat. 
 
Geborgen en veilig 

Elk kind moet met plezier naar school kunnen gaan. Wij zijn sterk in het begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling en creëren 
passend onderwijs, waarin wij onderwijs op maat aanbieden. Voor elk kind is tijd, aandacht en ruimte om zich te kunnen 
ontwikkelen in het eigen tempo en op het eigen niveau, in een sfeer van openheid en vertrouwen. Wij willen een veilige school 
zijn voor iedereen. Een veilige plek waarin we respectvol met elkaar en de omgeving omgaan. Op onze school mag je zijn wie 
je bent. Iedereen leeft de regels en afspraken na en we spreken elkaar erop aan. 
 
Gezonde school 

Wij zijn een gezonde school. Wij zien gezondheid als een breed begrip. Zo zorgen we voor actieve en gezonde kinderen, een 
veilige schoolomgeving en hebben we aandacht voor het welzijn van de kinderen. Ook besteden we aandacht aan gezonde 
voeding. Dit alles vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en 
minder schooluitval.  
 

Visie op Onderwijs 
Uitdagend en vernieuwend 

Het team van de Fortgensschool wil uitdagend onderwijs bieden om de cognitieve, creatieve, sociale en sportieve talenten van 
kinderen optimaal te ontwikkelen. De Fortgensschool is in beweging, net als de wereld om ons heen. Met open vizier zijn we 
steeds op zoek naar nieuwe lesmaterialen die uitdagen, stimuleren en aansluiten bij de kinderen die bij ons op school zitten.  
 
Talent 

We leven in een steeds complexere samenleving. Een tijd waarin de wereld om ons heen in sneltreinvaart verandert. In onze 
lesactiviteiten is er aandacht en ruimte om binnen deze samenleving eigen talent te ontdekken, zodat kinderen zich kunnen 
ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden. Ze moeten vaardigheden aanleren rondom samenwerken en kennisconstructie, 
problemen kunnen oplossen, creativiteit durven te gebruiken, over ICT-vaardigheden beschikken en leren 
verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leerproces.  
 
Op onze school zien we dat ieder kind uniek is. Daarom denken we in kansen en in oplossingen, ook als het kind iets extra's 
nodig heeft. We zijn trots op elk kind! We werken met vakleerkrachten met expertise op hun eigen gebied en we leren van 
elkaar.  
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Professioneel 

De kinderen vormen voor ons het middelpunt van de school. We stemmen af op hun verschillende onderwijsbehoeften. De 
leerkrachten zijn enthousiast en vernieuwend. We leggen de nadruk op onderwijs dat sprankelend, uitdagend en betekenisvol 
is binnen een aantrekkelijke en professionele leer- en werkomgeving. We geven zelf hierbij het goede voorbeeld. Door het 
volgen van teamscholing, studies, cursussen zijn de leraren continu in ontwikkeling. Binnen het lerarenteam wordt individuele 
expertise met elkaar gedeeld.  
 
Samenwerken 

We werken met moderne methoden en prikkelende, coöperatieve werkvormen. Kinderen worden uitgedaagd om samen te 
leren en te ontdekken. We vinden het belangrijk, dat kinderen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben 
voor de mening en visie van anderen.  
 

Visie op Leren 

Kinderen leren, omdat ze nieuwsgierig zijn. Onze school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te 
verwerven. Leerkrachten geven (gedifferentieerd) instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen 
maken. Kinderen moeten vaardigheden (kritisch denken, zelfsturing, probleemoplossend vermogen, etc.) aanleren, zodat ze 
het vermogen ontwikkelen om kennis zelfstandig te verwerven. En kinderen moeten inzicht ontwikkelen (veerkracht, 
communicatie, samenwerking, respect, etc.) om de opgedane kennis en de vaardigheden op de goede manier te kunnen 
gebruiken . 
 

Streefbeelden  
Voor de komende vier jaar hebben we in het team een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. Deze 
streefbeelden vormen het uitgangspunt om de doelen in het jaarplan vast te stellen. Sommige facetten van de onderstaande 
streefbeelden doen we nu ook al, maar het zijn allemaal streefbeelden waar we onszelf in willen blijven ontwikkelen. Ze vormen 
onze focus voor het schoolplan 2019-2023. 
 

Veiligheid 

We zijn een school waar kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen. We werken en leren in een rustig schoolklimaat. 
Dit doen we in een open sfeer, waarin we elkaar kunnen wijzen op elkaars fouten en kunnen ondersteunen bij zaken die we 
moeilijk vinden. 
 

Aanbod 

Het curriculum dat wordt gebruikt, is passend voor wat de kinderen in de toekomst nodig hebben. Voor elk vak wordt er met 
leerlijnen gewerkt. Er worden moderne methoden en prikkelende, coöperatieve werkvormen gebruikt.  
 

Leerling 

Elk kind kan op zijn eigen niveau werken en krijgt onderwijsaanbod op maat. Er wordt gepersonaliseerd gewerkt met eigen 
leerlijnen. De doelen uit de leerlijnen zijn zichtbaar voor het kind en zichtbaar in de klas, zodat de kinderen mede-eigenaar 
kunnen zijn over hun eigen leren. Daarnaast zijn de kinderen dagelijks bezig met het werken aan hun eigen onderzoeksvragen, 
waarbij kinderen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Kinderen worden hierbij uitgedaagd om samen te 
werken, samen te leren en samen te ontdekken.  
 

Ouders: 

Ouders, kinderen en het schoolteam werken optimaal samen aan goed onderwijs. Er is een goede communicatie tussen het 
team onderling en tussen ouders en school. Ouders hebben goed inzicht in de ontwikkelingen die hun eigen kinderen maken.  
 

Het Team 

We werken in een professionele cultuur waar alle teamleden zich gelukkig voelen en zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. We 
zetten onze individuele expertise in waar dat in de school nodig is. We werken goed samen en we leren van elkaar. Wanneer 
er hulp gevraagd wordt, helpen we elkaar. We geven elkaar positieve feedback en benoemen wat goed gaat. We zijn trots op 
onze school! 
 

Schooltijden 

Het lestijdenmodel is passend voor het onderwijs dat we geven voor ouders, kinderen en school. 
 

Zorg 

Er is een passend zorgaanbod voor alle kinderen die op onze school zitten.  
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Gebouw 

Om bovenstaande streefdoelen te kunnen bereiken, streven we naar een nieuw gebouw dat bestendig is voor de toekomst. 
Zolang we gebruik maken van ons huidige gebouw, gebruiken we de ruimtes zo goed mogelijk. Waar mogelijk passen we het 
gebouw aan, waarbij we met leerpleinen werken. Het gebouw is opgeruimd en straalt rust uit. Op het schoolplein is genoeg 
aanbod om te kunnen spelen. De school heeft een optimale leef- en leeromgeving voor alle kinderen. 
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3. Het onderwijs op de Fortgensschool 
Godsdienstige vorming 
De Fortgensschool is een christelijke basisschool die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en 
werken. In deze sfeer van openheid en ruimte staan we een aantal keren per week stil bij belangrijke 
levensvragen. Verhalen uit verschillende tradities (met een accent op de joodse en christelijke traditie) 
hebben daar in de loop der eeuwen antwoord op gezocht. Door het vertellen van deze verhalen worden 
kinderen aan het denken gezet en krijgen ze de mogelijkheid om er met elkaar in de klas op te reflecteren. 
De verhalen dagen uit om zelf keuzes te maken voor hun handelen. Dat geeft houvast, vertrouwen en 
perspectief op de toekomst. We gebruiken voor de lessen de methode Trefwoord (www.trefwoord.nl). De 
methode is opgezet rondom thema’s. In een cyclus van drie jaar komen alle belangrijke verhalen uit de 
Bijbel die geschikt zijn voor de leeftijdsgroep aan bod. Ook de kennismaking met andere godsdiensten komt in de methode aan 
orde.  
 
Commissie School-Kerk-Gezin 

Een afvaardiging van het team vertegenwoordigt onze school in de commissie School-Kerk-Gezin. Hierin hebben een predikant, 
de leiding van de Kindernevendienst en afvaardigingen uit de teams van de drie PC scholen zitting. In de commissie stemt men 
christelijke vertellingen, vieringen en liederen op school en in de Protestantse Gemeente van Voorschoten op elkaar af. 

 
Aan elke P.C. -school binnen Voorschoten is een schoolpredikant verbonden. De schoolpredikant voor onze school is ds. Anki 
Peper. Zij is betrokken bij het organiseren van de vieringen bij het begin en het eind van het schooljaar en ook in andere 
voorkomende situaties kunnen we een beroep doen op de predikant. Samen met haar wordt de scholenzondag voorbereid, 
een gezinsviering in de kerk waarin kinderen van onze school een belangrijke rol spelen.  

 
Zending 

Opkomen voor anderen in moeilijke omstandigheden vinden wij een duidelijke opdracht voor onze school; dit geldt zowel voor 
mensen dichtbij als veraf. Dit vertaalt zich concreet in steun aan goede doelen 
en projecten. Het accent ligt op het steunen van kinderen in minder kansrijke 
situaties. We halen ‘zendingsgeld’ op in alle klassen op. Dit gebeurt het hele jaar 
door. Iedere leerling wordt uitgenodigd om een bijdrage te leveren. 
Bewustwording en daadwerkelijke hulp gaan zo hand in hand.  
 
De keuze van de projecten gebeurt in overleg met het team en de kinderen. Via 
Social Schools en de website wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de 
activiteiten van onze zendingscommissie en van de opbrengst van het 
zendingsproject.   
 

Sociaal Emotioneel Leren 
Sociaal-emotionele vorming leer je niet alleen uit een boek, maar oefen je vooral in de praktijk, in het dagelijks omgang met 
elkaar. Het levert een essentiële bijdrage op aan de ontwikkeling van een kind als deze daar op systematische wijze in wordt 
begeleid. Daarom werken we met een methode voor sociaal emotioneel leren; Kwink (www.kwink.nl). Het is een recent 
ontwikkelde methode gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De methode is gericht op preventie, zodat met 
snelle, lichte maatregelen en interventies ‘reparatie achteraf’ kan worden vermeden. Door met een groepsbrede aanpak 
positief gedrag aan te leren, helpen we verstorend gedrag (waaronder pestgedrag) te voorkomen. De methode is gebaseerd 
op het systematisch aanleren van de volgende vijf levensvaardigheden die wezenlijk bijdragen aan een veilige leer- en 
leefomgeving.  

1. Besef hebben van jezelf (ik) 
2. Zelfmanagement (ik)  
3. Besef hebben van een ander (jij) 
4. Relaties kunnen hanteren (jij),  
5. Keuzes kunnen maken (wij) 

De methode sluit uitstekend aan bij Trefwoord, de methode voor godsdienstige vorming. Bovendien wordt de 
oplossingsgerichte benadering die het team al een aantal jaren hanteert om met leerlingen in gesprek te gaan door de inzet 
van deze methode versterkt.   
Deze online methode voor sociaal leren biedt  per jaar materiaal voor lessen in sociale integratie en mediawijsheid, zodat deze 
aspecten van Burgerschapskunde een expliciete plek krijgen in ons onderwijs. 
 

Gezonde School 
Onze school is gezond! Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien 
dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 

http://www.kwink.nl/
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Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor 
de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een 
gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 
 
Onze school heeft op twee verschillende thema’s themacertificaten gehaald: 

- Welbevinden 
- Voeding 

Daarnaast worden aankomend jaar de certificaten Sport en spel, en milieu aangevraagd. 
 
Er vinden verschillende projecten plaats zoals “Ik eet het beter” en “schoolontbijt”. We besteden systematisch aandacht aan 

een positief welbevinden door middel van onze methode voor sociaal emotioneel leren “Kwink” en onze afsprakenkapstok. 
We hebben dit geborgd d.m.v. een antipestprocotol, een antipestcoördinator en een vertrouwenspersoon. Er vinden in 
samenwerking met de combinatiefunctionaris Sport van de gemeente verschillende sportcursussen plaats na schooltijd 
waar kinderen aan kunnen deelnemen.  

 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde 
School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.  
 
Het protocol rondom gezond eten kunt u achter in de deze schoolgids vinden en op onze website.  
 

ICT-vaardigheden 
De kleuterlokalen beschikken per groep over 5 I-pads. In groep 3 heeft elk kind een I-pad tot zijn beschikking. In  groep 4 t/m 
8 heeft elk kind een eigen Chromebook. Deze worden ingezet voor de verwerking van rekenen en spelling en voor 
informatiemogelijkheden van IPC.  
 
Naast deze verwerkingssoftware werken we met een leerlijn computergebruik. Dat begint met oefenen met de I-pad bij de 
kleuters. In groep 6 besteden we expliciet aandacht aan het werken met Office Word en internet. Daarnaast worden ook lessen 
typevaardigheid aangeboden. In alle groepen is er aandacht voor het verantwoord leren omgaan met de computer. Er is in de 
school aandacht voor mediawijsheid.  
 
In elk lokaal is een digitaal schoolbord aanwezig. Daardoor is het mogelijk de lesstof aantrekkelijk en interactief te presenteren 
en aanvullende software bij de methode klassikaal te gebruiken. Leerlingen gebruiken de mogelijkheden van de digitale borden 
bij hun presentaties en spreekbeurten. Alle methodes maken gebruik van ondersteunende software voor het digitale 
schoolbord of voor het inoefenen van lesstof. Er is ook software die leerlingen thuis de mogelijkheid geeft om extra te oefenen. 
 

Verkeerslessen:  
Op uitnodiging van de gemeente Voorschoten heeft de school geparticipeerd in het project ‘Samen veilig duurzaam op weg 
naar de Fortgensschool’. Dat heeft geresulteerd in integrale aanpak van verkeersopvoeding en – veiligheid door 

✓ verkeersonderwijs in alle groepen. 
✓ structurele aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de school door afspraken te maken met ouders en het 

aanstellen van verkeersouders. 
✓ regelmatige communicatie met ouders over de noodzaak van een goede verkeersopvoeding en verkeersveilig gedrag.  
✓ structureel contact met de wijkagent en de gemeente over de verkeersveiligheid rondom de school en de 

schoolroutes.  
 

De school heeft daarmee het vignet van ‘School op Seef’ verdiend. Hiermee verplichten we onszelf om de verkeersveiligheid 
een structurele plaats in het schoolbeleid te geven. Dat doen we door uitvoering te geven aan het Schoolactieplan Verkeer dat 
in samenwerking met de provincie Zuid-Holland is opgesteld.  
De afspraken rondom veilig verkeer kunt u achter in deze schoolgids vinden en op onze website. 
 

http://www.gezondeschool.nl/
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Kleuteronderwijs 
In en door hun spel leren jonge kinderen zichzelf, de ander en het andere steeds beter kennen. Handelend in spelsituaties vindt 
ontwikkeling plaats. Op deze manier wordt de basis gelegd voor het latere schoolse leren. Leerkrachten zijn hierbij heel 
belangrijk. Zij zijn de spil en creëren een rijke leeromgeving waarin 
kinderen via spel en spelactiviteiten komen tot leeractiviteiten. De 
leerkracht helpt om verschillende spelactiviteiten te ondernemen, het 
spel op niveau te brengen en te houden. Spelen stimuleert de 
motorische ontwikkeling en stimuleert de sociale vaardigheden. 
Spelen maakt ervaringen met de wereld mogelijk, stimuleert de 
taalontwikkeling en lokt uit tot probleemoplossend denken. Zo krijgen 
kleuters grip op de wereld om hen heen.  
 
Het werken in de groepen 1/2 gebeurt vanuit de kring. In de kring 
begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. 
Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, op het 
kleuterplein in de centrale hal van de school en buiten op het 
schoolplein. Het speellokaal wordt gebruikt voor de gym- en 
spellessen. 

 
Een duidelijk structuur in het kleuteronderwijs 

Kleuteronderwijs is speels, maar niet vrijblijvend. Daarom werken we met een modern lespakket voor het onderwijs aan jonge 
kinderen: Kleuterplein (www.kleuterplein.nl). Het onderwijs is opgebouwd rondom thema’s. De lessen in Kleuterplein zijn 
overzichtelijk en praktisch, met steeds een duidelijk lesdoel en een vaste structuur. Elk thema is op dezelfde manier 
opgebouwd.  
 
Kleuterplein bevat alle domeinen voor het kleuteronderwijs. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit een essentiële 
voorwaarde is voor al het andere leren. Binnen de thema’s wordt gewerkt aan woordbegrip, zinsbouw, rijmen etc. Maar            
ook de domeinen rekenen, sociaal-emotionele vorming, beeldende vorming, bewegingsonderwijs, muziek, drama, 
wereldoriëntatie en burgerschap,  voorbereidend schrijven en Engels zijn in gedegen leerlijnen in de lessen van Kleuterplein 
verwerkt. Kleuterplein werkt met alle hoeken die voor de ontwikkeling van kleuters belangrijk zijn: themahoek, bouwhoek, 
zand-watertafel, ontdekhoek, rekenhoek, leesschrijfhoek en verfbord. Het plezier van de kleuters staat bij al deze activiteiten 
centraal. Zij zijn echt aan het spelen. 

 
Routines zijn belangrijk voor kleuters. Ze geven duidelijkheid en structuur. Naast de dagelijkse routines in Kleuterplein heeft de 
methode specifieke Kleuterplein-routines die voor de kinderen herkenbaar en zichtbaar in de klas aanwezig zijn: het 
prentenboek, de thematafel, letters, cijfers en de handpop Raai de Kraai.   
 

Groep 3 tot en met 8 
Werken met Effectieve Directe instructie 

Leerlingen in een groep hebben verschillende onderwijsbehoeften. Ons onderwijs sluit hierop aan. Om dit goed mogelijk te 
maken werken wij in de vakken taal en rekenen met het directe instructiemodel en besteden we veel aandacht aan zelfstandig 
werken. Globaal ziet het directe instructiemodel er als volgt uit: 

✓ Een activerende inleiding, waarbij het doel van de les wordt benoemd en de verwachtingen worden uitgesproken.  
✓ Een korte instructie, waarna leerlingen die de leerstof begrijpen aan het werk kunnen. Zij krijgen ook extra uitdagende 

opdrachten. 
✓ De volledige instructie voor de andere kinderen. Zij gaan hierna aan het werk. 
✓ Kinderen, die extra of andere instructie nodig hebben, komen bij de leerkracht aan de instructietafel. 
✓ De leerkracht wisselt de extra instructie aan de instructietafel af met looprondes door de klas. Hierbij begeleidt de 

leerkracht leerlingen, die een vraagblokje hebben liggen, met hun hulpvraag. 
✓ De les wordt afgesloten met een korte evaluatie. 

 

http://www.kleuterplein.nl/
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Rekenen en wiskunde 

Per week wordt per groep ca. 5 uur rekenonderwijs gegeven. De resultaten van het rekenonderwijs zijn goed op niveau. Dat 
willen we graag zo houden en waar mogelijk verbeteren, want goed rekenonderwijs is belangrijk. Door het ministerie zijn 
referentieniveaus vastgesteld wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van rekenen. Het is onze ambitie om op 
die schaal de lat zo hoog mogelijk te leggen. We gebruiken de methode Wereld in getallen (www.wereldingetallen.nl). In vier 
weken wordt de basisstof van een nieuw blok aangeboden. Daarna volgen één of twee weken van herhalen en verrijken. De 
methode kenmerkt zich door veel oefening, herhaling en écht zelfstandig werken en is gericht op inzicht verwerven en 
vaardigheden oefenen. Evenwichtig rekenen dus. Het cijferen krijgt veel aandacht, maar ook het realistisch rekenen komt aan 
bod. Kinderen leren werken met modellen, getallenlijn en verhoudingstabel. Een goede instructie staat borg voor oriëntatie en 

begripsvorming. Daarna gaan de kinderen zelfstandig aan de slag. 
Uiteindelijk gaan zij het onderwerp automatiseren.  
 
Ook deze methode ondersteunt het werken op minimaal drie niveaus 
in de klas. De verwerking van de lesstof vind veelal plaats op een 
chromebook of Ipad met de verwerkingsoftware van Gynzy 
(www.gynzy.nl). Voor leerlingen die extra oefenstof of eigen uitdaging 
nodig hebben wordt er daarnaast extra aanvullend materiaal geboden. 
 
Twee maal per jaar wordt er een Citotoets ‘Rekenen en Wiskunde’ 
afgenomen om te controleren of kinderen voldoende vorderingen 
maken.  
 

Lezen 

Technisch Lezen 

In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. Daar wordt gewerkt met de methode Lijn 3. Het technisch 
lezen, het begrijpend lezen, het spreken en luisteren, spelling en de ontwikkeling van de woordenschat zijn belangrijke pijlers 
onder deze methode. Leerlingen die het leren lezen lastig vinden, werken met Lijn 3 aan dezelfde doelen en met dezelfde 
materialen als gemiddelde lezers, maar krijgen meer instructie en begeleiding. Ook goede lezers krijgen bij Lijn 3 instructie op 
hun eigen niveau. De inhoud van de thema’s geven de leerkracht de kans om op speelse manier al een start te maken met het 
onderwijs in de wereld oriënterende vakken.  
(https://www3.malmberg.nl/Mijn-Malmberg/Mijn-Lijn-3). 
 
Vanaf groep 4 werken we voor het technisch lezen met de methode Estafette Een methode die naadloos aansluit bij Lijn 3 en 
het werken met drie niveaus. Leerlingen leren in Estafette eerst correct lezen, waarna ze hun leessnelheid verhogen om vlot 
en vloeiend te leren lezen. Zo krijgen en houden alle leerlingen plezier in het lezen: de snelle lezers, de gemiddelde lezer en de 
risicolezer. Alle oefeningen zijn een voorbereiding op het met plezier lezen en beleven van verhalen. Er zijn leuke werkboeken, 
spannende leesboeken, informatieve omnibussen en er is goede ondersteunende software ontwikkeld.  
(https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/estafette). 

 
Tweemaal per jaar worden in groep 3 t/m 7 de vorderingen op het terrein van het technisch lezen getoetst. 

 
Kinderen uit de groepen 3 en 4 die meer moeite hebben met het technisch lezen doen mee met het tutorlezen. Samen met 
een tutor, een leerling uit groep 7 of 8, wordt een kwartier per dag onder begeleiding een op een gelezen, voor een periode 
van tien weken. Ook in hogere leerjaren worden verschillende vormen van samenwerkend lezen toegepast.  
 

Begrijpend Lezen 

Vanaf groep 4 werken we met de methode Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen. Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij de 
leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, 
met als doel leerlingen actief en strategisch te leren lezen.  
(www.nieuwsbegrip.nl). 
 
Tweemaal per jaar worden vanaf eind groep 3 de vorderingen op het terrein van het begrijpend lezen getoetst. 
 
Overig Lezen 

We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we brengen ze ook liefde voor boeken bij. Daarom wordt er 
ook veel voorgelezen. Ook vinden er activiteiten plaats in het kader van leespromotie. Aan de Kinderboekenweek wordt veel 
aandacht besteed d.m.v. een project en een boekenmarkt. Ouders kunnen dan kinderboeken bestellen. Om de zes weken gaat 
iedere groep vanaf groep 3 naar de bibliotheek. Ook in de groepen 1 en 2 wordt veel gebruik gemaakt van het boekenaanbod 
van de bibliotheek. 
 

http://www.wereldingetallen.nl/
http://www.gynzy.nl/
https://www3.malmberg.nl/Mijn-Malmberg/Mijn-Lijn-3
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/estafette
http://www.nieuwsbegrip.nl/
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Nederlandse taal  

We werken in groep 4 t/m 8 met de toepassingsgerichte taal- en spellingsmethode: Staal Ieder leerjaar wordt gewerkt aan 
acht thema’s, waar ongeveer vier weken aan wordt gewerkt. De eerste twee weken wordt de nieuwe leerstof aangeleerd en 
ingeoefend. Daarna volgen de toepassingsweken met als resultaat een presenteerbaar of publiceerbaar product. Zo leren de 
kinderen om de lesstof te gebruiken in eigen teksten. De methode stimuleert het creatieve taalgebruik, maar ook het goed en 
correct schrijven in de eigen producten. De nieuwe inzichten op het gebied van het spellingsonderwijs zijn in deze methode 
verwerkt. De spelling en grammatica worden, geïntegreerd in de methode, samen aangeboden in één doorlopende leerlijn. Er 
zijn stapsgewijze lessen in spreken, luisteren en schrijven. De ontwikkeling van de woordenschat krijgt veel aandacht. In de 
digi-software worden authentieke bronnen uit het echte leven gebruikt die de leerstof in een betekenisvolle context plaatsen. 
Voor de leerlingen die meer aankunnen wordt gewerkt met plus-materiaal uit de methode.  
(https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/taal/staal.htm). 
  
Twee maal per jaar wordt in groep 3 t/m 8 de spelling getoetst d.m.v. de Citotoetsen. 
 
Engels 

De methode Take it easy is de eerste complete digibordmethode waarmee kinderen vanaf groep 5 op een 
originele manier Engels leren. De leerlingen doorlopen de methode via thematische filmpjes, leuke clips en 
prikkelende opdrachten. Ze gebruiken daar een full colour werkboek bij. Tijdens de les kan de leerkracht, via 
het digibord, de Take it easy-teachers inzetten: native speakers Lenny en Regis. Deze digiteachers slagen erin 
hun perfecte uitspraak en enthousiasme voor de Engelse taal op originele wijze over te brengen op de 

leerlingen. De leerlingen worden zo vanaf groep 5 visueel en auditief onderwezen in correct Engels.  
(www.takeiteasy.nl) 
 

Schrijven 

Kinderen leren op onze school schrijven met de methode Schrift. De groepen 1 en 2 oefenen spelenderwijs met voorbereidende 
schrijfoefeningen, waarbij, volgens de nieuwste inzichten, nu vanaf het begin ook de kleine motoriek wordt geoefend. Daarbij 
wordt veel aandacht besteed aan de juiste zithouding en pengreep. Vanaf groep 3 werken we toe naar een duidelijk leesbaar 
en net handschrift van de leerlingen. De methode concentreert zich op het goed leren kijken en nauwkeurig leren uitvoeren. 
Ook in groep 6, 7 en 8 worden nog regelmatig schrijfoefeningen gegeven zodat ook in die klassen volop aandacht blijft voor 
het ontwikkelen van een goed leesbaar handschrift.  
(https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/schrijven/schrijven/schrift). 
 
IPC 

In de middagen wordt gewerkt met het curriculum van IPC. IPC omvat natuur & techniek, geschiedenis, aardrijkskunde, 
culturele vorming, creatieve vorming, muziek en burgerschap. Vanaf groep 3 wordt er gestart met 1 uur per week IPC. In groep 
wordt 2x per week thematisch gewerkt met dit curriculum en de groepen 5 
t/m 8 elke middag één tot anderhalve uur. Het is een eigentijds programma 
waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij 
hun eigen leerproces en leren doelgericht te werken aan kennis, 
vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, 
begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor 
internationale ontwikkelingen en andere culturen.  
 
Het curriculum werkt met onderwerpen die Mileposts (thema’s) worden 
genoemd. Het zijn er tachtig. Elk jaar wordt zorgvuldig gekeken welke 
thema’s van deze 80 worden aangeboden. De groepen 3/4, 5/6 en 7/8 
werken met dezelfde thema’s. Het uitgangspunt van elke unit is telkens wat 
leerlingen gaan leren en niet wat ze gaan doen.  
(www.ipc-nederland.nl). 
 
Kunst en Cultuuronderwijs 

Cultuuronderwijs vinden we belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en voor de creativiteit: leren door 
te kijken en zelf te maken. In ons onderwijs laten we leerlingen plezier beleven in scheppend bezig zijn, bieden  hen 
mogelijkheden om kennis te maken met de culturele omgeving en brengen leerlingen in contact met kunst en cultuur uit de 

grote wereld.  
 
De school werkt intensief samen met culturele instellingen in de regio. De school neemt deel 
aan het programma Kunstmenu dat leerlingen in contact brengt met professionele kunst. Dit 
programma wordt afgestemd op de thema’s van IPC, zodat er passende museumbezoeken en 
voorstellingen worden bezocht. Alle groepen bezoeken minimaal 1x per jaar een museum, 1x 
per jaar een theatervoorstelling en 1x per jaar een muziekvoorstelling. Door deze 

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/taal/staal.htm
http://www.takeiteasy.nl/
https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/schrijven/schrijven/schrift
http://www.ipc-nederland.nl/
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kunstontmoetingen ontdekken kinderen hoe inspirerend en verrijkend kunst kan zijn. Kunstmenu wordt georganiseerd door 
Kunstgebouw, de provinciale stichting voor kunst en cultuur in Zuid-Holland.  
 
Handvaardigheid, tekenen en muziek, creatieve taalontwikkeling.  

In groep 1 en 2 is de creatieve vorming integraal onderdeel van het lesprogramma. Kleuters willen spelen en dingen ontdekken. 
Daarom bieden we onze leerlingen een rijke speel- en leeromgeving waarin steeds wisselende materialen en lesactiviteiten 
worden aangeboden die de creatieve ontwikkeling stimuleert en uitdaagt.  
 
Vanaf groep 3 zijn de vakken handvaardigheid, tekenen en muziek onderdeel 
van IPC. Er is een vakleerkracht muziek aanwezig die tweewekelijks alle 
klassen muziekles geeft. Zij sluit aan bij de thema’s van IPC. Handvaardigheid, 
tekenen en muziek sluiten aan bij het curriculum van IPC, waardoor de 
opdrachten en de lessen aansluiten bij de thema’s waaraan gewerkt worden. 
Ook heeft de school een uitgebreide collectie muziekinstrumenten waar 
tijdens de muzieklessen veel gebruik van wordt gemaakt.  
 
Je creatief kunnen uiten in taal is voor veel leerlingen een heerlijk onderdeel 
van de creatieve ontwikkeling. Het belang van de creatieve taalontwikkeling 
heeft mede onze keuze voor de taalmethode Staal bepaald. In verrassende 
thema’s gaan de kinderen aan de slag met levensechte bronnen , teksten en foto’s die ze ook buiten de klas tegenkomen. In 
de methode is een leerlijn vastgelegd voor groep 4 – 8 om presentatievaardigheden te leren. Zo leren onze leerlingen actief en 
creatief hun taal te gebruiken en zichzelf daarin te uiten. 
 
Bewegen 

In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Er wordt in de klas gespeeld, veel op het schoolplein en 
minstens 1x per week wordt een kleutergymles of spelles in het speellokaal gegeven door de groepsleerkracht. Wekelijks geeft 
een vakleerkracht bewegingsonderwijs de leerlingen les. De groepen 3 t/m 8 hebben 2x per week gymles welke beide worden 
gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs. 
 

Lessentabel (groep 3 t/m 8) 
In de onderstaande lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd er per week aan de verschillende vakken wordt 
besteed. Het gaat hier om gemiddelden die kunnen variëren per leerjaar en per periode. 
 

 
 

Kwaliteit van ons onderwijs 
Werken aan de kwaliteit van een school vergt een 
voortdurende inspanning van alle betrokkenen. Werken 
aan kwaliteit betekent o.a. toetsgegevens analyseren om deze te verbinden aan zowel realistische als ambitieuze streefdoelen, 
om zo vorm en inhoud te geven aan de ontwikkel- en verbetercultuur van de school. Werken aan kwaliteitsverbetering 
betekent ook voortdurend communiceren met je omgeving. In gesprek zijn met de ouders, goed luisteren naar de leerlingen, 
op de hoogte zijn van de maatschappelijke veranderingen en weet hebben van nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen het 
vakgebied. Een school die een professionele leer-gemeenschap wil zijn, zal actief de balans zoeken tussen het consolideren van 
dat wat goed en waardevol is en het ontwikkelen van nieuw beleid.  
 

Team in ontwikkeling 
De kwaliteit van onderwijs wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mensen die er werken. Zij zorgen ervoor dat de 
lessen goed worden gegeven. Voortdurende scholing van het team is daarom essentieel. Dit gebeurt zowel door het volgen 
van individuele cursussen en studiedagen, als door middel van het ‘met en van elkaar leren’ in teamscholing, observeren bij 
elkaar en bij collegiale consultatie.  
 

Vakgebied Uren p/w 
Godsdienst en Geestelijke Stromingen 1.25 
Taal (met o.a. lezen en schrijven) 8.25 
Rekenen 5.25 
Oriëntatie op jezelf en de wereld 2.75 
Sociaal emotionele leren 0.75 
Expressievakken 2.00 
Engelse taal (groep 5,6,7 en 8) 0.50 
Bewegingsonderwijs 1.50 
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De afgelopen jaren werkten we met het team aan de verbetering van het begrijpend lezen, het spellingsonderwijs en het 
rekenonderwijs. We schoolden ons in oplossingsgericht werken met kinderen. We leerden door analyse van concrete 
observaties de leerlingen beter te begeleiden. We trainden ons in een professioneel lerende gemeenschap, waarin de 
onderlinge samenwerking om ons onderwijs en begeleiding af te stemmen op de onderwijsbehoefte van de groep en van de 
individuele leerling voorop staat. Onder externe begeleiding werken we nu aan gepersonaliseerd leren en het stimuleren van 
een onderzoekende en ontwerpende leerhouding bij leerlingen. De rol van de leerkracht verandert. Naast deze teamscholingen 
bezochten leerkrachten, remedial teacher, de intern begeleiders en de directie cursussen en (landelijke) conferenties om 
nieuwe kennis op te doen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Alle teamleden volgen hun eigen 
ontwikkeltraject om zichzelf te blijven ontwikkelen.   
 

Onderwijsinspectie 
De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Over de resultaten van het toezicht informeert de inspectie 
actief en openbaar. De afgelopen jaren hebben onderwijsinstellingen meer ruimte gekregen het onderwijs in te richten naar 
eigen professioneel inzicht. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun onderwijs en voor het bewaken 
hiervan. De inspectie gaat uit van het principe ‘hoe beter de kwaliteit, hoe minder intensief het toezicht.’ Een 
onderwijsinstelling die de zaken goed op orde heeft, verdient vertrouwen. De laatste keer dat de inspectie onze school heeft 
bezocht was in 2014. Sindsdien voldoet onze school aan de basiskwaliteit voor primair onderwijs.  
 

Meer informatie over het toezicht van de school en de volledige rapportage vindt u op www.onderwijsinspectie.nl en op de 
website van de school www.fortens.pcsv.nl.  
 

Uitstoom naar het voortgezet onderwijs 

 
 

 Op de website www.scholenopdekaart.nl geven basisscholen inzicht in de resultaten op basis van onderwerpen die voor 

elke school hetzelfde zijn.  
 

4. Veiligheid 
Afsprakenkapstok 
Eén van de uitgangspunten van onze school is dat 
kinderen met plezier naar school gaan. Voor een goede 
sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken 
met de kinderen. Wij hebben deze afspraken 
opgehangen aan een afsprakenkapstok die in klassen en 
algemene ruimtes hangen. Enkele malen per jaar praat 
het team over de afspraken en regels. In de klassen 
worden de leerlingen actief betrokken bij het 
formuleren van de groepsregels die aan de 
afsprakenkapstok worden gehangen. Zo zorgen we er 
voor dat de afspraken en regels in alle klassen op elkaar 
zijn afgestemd, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van 
het kind. De afspraakkapstok is te vinden achter in deze 
schoolgids. 
 
Tijdens het spelen op het plein wordt door de 
leerkrachten toezicht gehouden. Als er onderling onenigheid ontstaat tussen de leerlingen treedt de pleinwacht op.  
 

Anti-pestprotocol 
Een plagerijtje kan, maar pesten mag niet. Mocht u thuis merken, dat uw kind zich niet veilig voelt door het gedrag van andere 
kinderen op school, dan moet u zo snel mogelijk met de leerkracht contact opnemen om dit te bespreken. Het is niet de 
bedoeling dat u als ouder zelf die andere leerlingen of hun ouders daarop aanspreekt. Achter in deze schoolgids vindt u het 
anti-pestprotocol en de afsprakenkapstok van onze school.  

 2016 2017 2018 2019 2020 

VMBO/MAVO 17% 10% 18% 17% 18% 

HAVO 17% 38% 18% 30% 35% 

VWO 66% 52% 64% 53% 47% 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.fortens.pcsv.nl/
http://www.scholenopdekaart/
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Coördinator Anti-pestbeleid 
Op school hebben we een coördinator anti-pestbeleid. Zij heeft tot taak om: 

✓ het beleid te coördineren in het kader van het tegengaan van pesten 
✓ te fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.  

 
Vertrouwenspersoon 
Sita Verburg is de vertrouwenspersoon van de school. Zij heeft tot taak om:  

✓ Een luisterend oor te zijn voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. 
✓ Vertrouwenspersoon en luisterend oor voor leerkrachten. 
✓ Het begeleiden ouders van een klacht aan school. 

Het e-mailadres van Sita Verburg is sita.verburg@fortgens.pcsv.nl. 

 
Verkeer rondom de school 
Wij streven naar een zo veilig mogelijke en overzichtelijke verkeersdeelname van al onze leerlingen. De ouders realiseren zich 
ons dat er een actieve rol is weggelegd voor hen in een goede verkeersopvoeding van onze leerlingen. We raden ouders aan 
kinderen op een goed manier naar school te brengen.  
 
We realiseren ons dat we medeverantwoordelijk zijn voor de 
veiligheid van alle leerlingen van de Fortgensschool. Daarom 
onderschrijven we 6 gulden verkeersregels die we samen met 
ouders hebben vastgesteld, als we de kinderen met de auto 
naar school worden gebracht. Hieronder de beknopte versie 
van de verkeersregels. De uitgebreide versie kunt u vinden aan 
het einde van deze schoolgids.  
 

1. Kom zoveel mogelijk op de fiets of te voet.  
2. Begeleid uw kind door het verkeer.  
3. Neem genoeg tijd om uw kind naar school te brengen.  
4. Geef zelf het goede voorbeeld.  
5. Help de kinderen met veilig oversteken.  
6. Parkeer uw auto altijd in een parkeervak.  

 

Preventiemedewerker 
Samen met de directeur heeft één van de teamleden de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse veiligheid, gezondheid en 
arbeidsomstandigheden binnen de school. Het teamlid is opgeleid om de taak van preventiemedewerker te vervullen. 
Regelmatig wordt een risico-inventarisatie en evaluatie gemaakt. De knelpunten worden bekeken en op grond daarvan wordt 
een plan van aanpak opgesteld. 
 
Door de school is een ontruimingsplan opgesteld, waardoor het gebouw bij calamiteiten snel en overzichtelijk kan worden 
ontruimd. Ieder schooljaar vinden er ontruimingsoefeningen plaats, zodat kinderen en personeel vertrouwd raken met de 
vluchtroutes en de ontruimingsprocedure. 

 
EHBO 
Ook op onze school komen ongelukjes voor, zelfs na alle aandacht voor een veilige omgeving. Een aantal leerkrachten in ons 
team is bedrijfshulpverlener (BHV). Hun taak is om eerste hulp te verlenen en te coördineren bij calamiteiten. Deze 
leerkrachten volgen regelmatig de BHV opfriscursus. 

 
Bij elke twijfel rondom de aard van een verwonding of ziekteverschijnselen wordt direct contact met u of het door u opgegeven 
“alarmnummer” opgenomen. Krijgt de school bij beiden geen gehoor, dan nemen wij, indien nodig, zelf het initiatief voor een 
bezoek aan de (huis)arts.  
 

Rookvrije school 
De regels omtrent het roken in openbare gebouwen zijn duidelijk. Er geldt daarom in ons schoolgebouw en op het schoolplein 
een rookverbod. 
 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
Met ingang van 1 juli 2013 is er nieuwe wetgeving die professionals in het onderwijs verplicht om een meldcode te hanteren 
voor huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie. Cijfers geven aan dat kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar 
3% in aanraking komt met kindermishandeling  (http://nji.nl/Kindermishandeling-Probleemschets-Cijfers) De meldcode heeft 

mailto:sita.verburg@fortgens.pcsv.nl
http://nji.nl/Kindermishandeling-Probleemschets-Cijfers
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als doel jeugdigen, die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling, eerder passende hulp te bieden, zodat 
een einde komt aan de (bedreigende) situatie. De meldcode biedt een stappenplan voor het handelen van leerkrachten. 
Belangrijk daarin is dat er zo zorgvuldig en open mogelijk met ouders moet worden gecommuniceerd. De stappen zijn:   
1. het observeren, signaleren en begeleiden,  
2. de collegiale consultatie,  
3. het intern zorgoverleg (IZO),  
4. het overleg met externen (in ondersteuningsteam of anders) en  
5. de nazorg en evaluatie.  
 

Verzekering   
Het schoolbestuur heeft voor alle leerlingen een scholierenongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt als uw 
kind op weg van huis naar school en van school naar huis gaat, tijdens het verblijf op school en gedurende alle activiteiten die 
door de school georganiseerd worden. Deze verzekering vergoedt alleen de kosten die niet door wettelijke regelingen en 
andere voorzieningen vergoed worden. De scholierenongevallenverzekering is dus geen WA-verzekering. 
 
In de afgelopen jaren deed onze school vaak een beroep op u om leerlingen te vervoeren bij bv. excursies of schoolreisjes. We 
zijn er bijzonder gelukkig mee altijd voldoende positieve reacties op onze “vervoersvraag” te krijgen. Vaak wordt de vraag 
gesteld hoe het nu zit met de verzekeringen tijdens het vervoer indien er een ongeval met het voertuig plaatsvindt. Zonder al 
te uitgebreid bij de verzekeringstechnische aspecten stil te staan, willen wij hierover het volgende zeggen. 
 
In het geval van vervoer van kinderen door anderen (ouders/verzorgers, maar ook een busmaatschappij bij een grote 
schoolreis) ligt de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die ontstaat bij degene die de kinderen vervoert. Diegene die 
vervoert, is dus aansprakelijk voor schade die tijdens dat vervoer ontstaat (als gevolg van bv. een ongeval). De school heeft 
diverse verzekeringen afgesloten, maar daarvan vervalt de dekking op het moment dat de leerlingen in het vervoermiddel 
stappen. 
 
Welke schade kan een leerling lijden: 
✓ Materiële schade 
✓ Letselschade 
 
De materiële schade omvat schade aan eigendommen, de materiële zaken. Het risico van grote schadebedragen is klein en is 
bovendien tijdens dit vervoer niet verzekerbaar. De letselschade is schade aan de persoon zelf (bv.: gebroken been). Het risico 
van grote schadebedragen in geval van letselschade is groot. Deze schade kan tot enkele tienduizenden euro’s (soms meer) 
oplopen. Dit risico kan middels een ongevallen-inzittendenverzekering worden afgedekt. Heeft u naast uw huidige 
autoverzekering een dergelijke verzekering niet afgesloten, dan is het risico van letselschade geheel voor u die het kind 
vervoert. Het is daarom van belang een ongevallen-inzittendenverzekering te hebben voor het vervoer van schoolkinderen.  

 

  



 

 
  Inspirerend onderwijs in een veilige omgeving   18 

Privacyreglement verwerking leerlingengegevens 
Op deze school is een privacyreglement van toepassing dat op de website van de school te vinden is. Hierin is beschreven hoe 
op school wordt omgegaan met leerling-gegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  
 
Op de Fortgensschool wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerling-gegevens nodig 
om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede 
administratieve organisatie van de school. De leerling-gegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar 
ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms 
worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig voor de 
juiste begeleiding van een leerling.  
 
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met 
persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn 
duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerling-
gegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.  
 
De leerling-gegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratie- en leerlingvolgsysteem Parnassys. Het 
programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.  
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die 
gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de 
leerkracht van de leerling of met de directeur.  
 
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming 
gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. 
Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van de leerling of bij de directeur.  

 
Schorsing en verwijdering 
Op onze school is schorsen of verwijderen een zeldzaamheid.   
 
We hebben een protocol voor schorsen en verwijderen opgesteld: 
Situatie A 

✓ Het kan nodig zijn leerlingen te corrigeren wat betreft hun gedrag naar andere leerlingen, leerkrachten, andere 
medewerkers op school en/of ouders (verzorgers). Indien deze maatregelen geen resultaat opleveren, wordt dit aan de 
ouders (verzorgers) in een gesprek door de directeur in aanwezigheid van de leerkracht meegedeeld. Het schoolteam maakt 
zich zorgen en deelt een officiële waarschuwing uit. Een verslag van dit gesprek wordt op school bewaard. 

✓ Als er ondanks de blijvende inspanning van leerkrachten (en ouders) geen verbetering optreedt, volgt er een tweede 
officiële waarschuwing (er is opnieuw contact met de ouders, per brief of per telefoon). Ook nu wordt hier een verslag van 
gemaakt.  

✓ Indien de leerling opnieuw zich niet aan de regels houdt, gaat het bestuur over tot schorsing voor ten hoogste een week; 
dit nadat de directeur overleg heeft gehad met de ouders. Als de schorsing langer dan één dag duurt, wordt melding 
gemaakt bij de inspectie en de leerplichtambtenaar.  

 

Situatie B 

✓ In een crisissituatie, waarin een leerling zich dusdanig gedraagt, dat de fysieke, dan wel de sociale veiligheid van anderen 
en/of die van zichzelf niet meer kan worden gewaarborgd, of de ongestoorde voortgang van het onderwijs wordt 
belemmerd, kan het bestuur met onmiddellijke ingang de schorsingsmaatregel nemen. Er vindt overleg plaats met de 
ouders en de betrokken groepsleerkracht. Ook wordt de leerplichtambtenaar voor advies gevraagd en/of ingelicht. 

 

Verwijdering 

Als het schoolbestuur een leerling wil verwijderen dan moet het bestuur daarover met de ouders overleggen. Blijft het 
schoolbestuur bij het besluit, dan kunnen de ouders schriftelijk bezwaar aantekenen. Een besluit tot verwijdering wordt 
getoetst door een onafhankelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs. Wanneer de ouders bij het schoolbestuur bezwaar 
hebben gemaakt tegen de verwijdering, dient het schoolbestuur het oordeel van de commissie af te wachten voordat er op 
het bezwaar beslist wordt. Het oordeel van de commissie is niet bindend. Het schoolbestuur moet zowel aan de ouders als aan 
de commissie aangeven wat het met het oordeel van de commissie doet. Als het schoolbestuur van het oordeel afwijkt, moet 
de reden van die afwijking in de beslissing vermeld worden. Als het schoolbestuur vasthoudt aan het besluit om de leerling te 
verwijderen, dan kunnen de ouders in beroep gaan bij de rechter.  
 
Als het besluit eenmaal is genomen, mag een schoolbestuur niet onmiddellijk de leerling van school verwijderen. Het bestuur 
moet namelijk eerst een andere school vinden voor de betrokken leerling. 
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Mocht verwijdering leiden tot dreigend thuiszitten wordt door school het thuiszittersprotocol gevolgd, zoals dat is te vinden 
op: www.rbl-hollandrijnland.nl/informatie-voor-scholen/Handr-verzuim-en-voorkomen-van-thuiszitten-def.pdf.  

 
Ook herhaaldelijk ernstig wangedrag van één van de ouders kan uiteindelijk een reden zijn om tot verwijdering van de leerling 
over te gaan. Het motiveringsbeginsel brengt met zich mee dat het bij een besluit tot verwijdering altijd gaat om het afwegen 
van de belangen van de leerplichtige leerling tegen die van het herstel of behoud van de rust en veiligheid of de goede en 
ongestoorde voortgang van het onderwijs op de school.  

 
Bij welk soort gedrag spreken we over schorsing en verwijdering, waar denken we dan aan?  
✓ Voortdurend storend, verbaal of fysiek agressief gedrag van de leerling, bedreigingen, (cyber)pesten, vernieling van 

eigendommen, etc., 
✓ Bedreigend of agressief gedrag van ouders/verzorgers van de leerling, waarbij aannemelijk wordt geacht dat herhaling niet 

is uitgesloten, waardoor gegronde vrees ontstaat voor de veiligheid van de andere leerlingen, dan wel het personeel. 
Daardoor komt de ongestoorde voortgang van het onderwijs in het gedrang. 

✓ Ook handelingsverlegenheid kan leiden tot schorsing en verwijdering. Dit is een situatie waarbij de school aangeeft de 
noodzakelijke onderwijszorg niet te kunnen bieden, omdat het onderwijs aan de overige leerlingen ernstig wordt 
belemmerd, dan wel dat de leerlingen aan gevaar blootstaan of de werkdruk te groot wordt. 

 
 
 

  

http://www.rbl-hollandrijnland.nl/informatie-voor-scholen/Handr-verzuim-en-voorkomen-van-thuiszitten-def.pdf
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5. Leerlingondersteuning 
Passend onderwijs 
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dat is vastgelegd in de wet passend onderwijs. Hierbij gaan we er als school van 
uit dat wij bij elk kind goed kijken wat het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 

 
Passend onderwijs legt de zorgplicht bij de school. Dat betekent dat wij er voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarom werken reguliere en speciale scholen in de 
regio Leiden samen in het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs, kortweg PPO.  
 
School heeft zorgplicht 

Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig 
heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de 
aanmelding aangeven. Als ouders een bevestiging hebben ontvangen dat het kind geplaatst is, heeft de school van eerste 
voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden. 
 

Het samenwerkingsverbanden PPO regio Leiden 

De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over onder andere de begeleiding en ondersteuning die 
alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook hebben 
wij afspraken gemaakt met de gemeenten in de regio Leiden over de inzet en afstemming met jeugdzorg. 
 

Financiering extra ondersteuning 

De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken die in 
het samenwerkingsverband gemaakt zijn met de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan het geld zo veel mogelijk 
worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas. Uit deze middelen betaalt het samenwerkingsverband 
ook het speciaal (basis) onderwijs (S(B)O) voor het aantal leerlingen dat vanuit samenwerkingsverband daar is ingeschreven. 
Alle reguliere basisscholen ontvangen een bedrag per leerling per jaar.  
 

Ondersteuningsteam 

De adviseurs en onderwijsspecialisten van het samenwerkingsverband PPO zijn beschikbaar voor vraagverheldering en 
ondersteuning bij de zoektocht met ouders naar de best passende ondersteuning voor hun kind. Zij sluiten aan bij het 
ondersteuningsteam op school als er met ouders wordt gekeken naar wat hun kind nodig heeft. Een ondersteuningsteam komt 
op school bij elkaar wanneer daar behoefte aan is. Een ondersteuningsteam kan bestaan uit: 

- IB 
- RT 
- Directie 
- Leerkracht 
- Onderwijsconsulent en overige deskundigen vanuit het samenwerkingsverband PPO 
- Schoolmaatschappelijk werk 
- Leerplichtambtenaar 
- Jeugdarts 
- Wijkagent 
- Expertise van de AED 
- Overige expertise/deskundigen 
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Complexe vragen 

Bij complexe vragen of als een kind ‘tussen wal en schip’ dreigt te vallen kunnen ouders of de school contact op nemen met 
PPO regio Leiden. Daar werken deskundigen die de wegen kennen en zoeken naar de beste oplossing. De deskundigen van PPO 
komen naar het ondersteuningsteam op school toe waar met ouders en de school naar oplossingen wordt gezocht. We gaan 
daarbij uit van: ‘Doen wat nodig is en ondersteuning op maat’. 
 

Overgang naar Gespecialiseerd onderwijs 

Als de basisschool, ondanks de ingezette ondersteuning, geen passend onderwijs meer kan bieden, wordt in overleg met 
ouders en het samenwerkingsverband gezocht naar andere mogelijkheden. Hierbij wordt ook afgewogen of een andere 
basisschool wel die ondersteuning kan bieden.  
Het besluit om toelating tot het speciaal (basis) onderwijs te vragen is een verantwoordelijkheid van het ondersteuningsteam 
van de basisschool. De reguliere basisschool, mét de ouders en de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband gaan 
daar over. De onderwijsspecialist is altijd, wettelijk verplicht, betrokken bij de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV). Een deskundige van het speciaal onderwijs wordt betrokken om te komen tot een passend arrangement binnen de 
ontvangende S(B)O-school. De TLV-commissie van PPO kijkt of de juiste stappen gezet zijn en toetst of de procedure goed 
doorlopen is.  
 

Gespecialiseerd onderwijs 

In onze regio is een rijke schakering aan speciaal onderwijs aanwezig. In ons samenwerkingsverband houden we de expertise 
van deze scholen graag op niveau voor die kinderen die binnen de basisschool geen passend onderwijs kunnen krijgen. Het 
samenwerkingsverband wil groeien van gescheiden vormen van speciaal onderwijs naar samenwerkende scholen voor 
gespecialiseerd onderwijs.  

 
Het adres van PPO regio Leiden is  
PPO regio Leiden      
Elisabethhof 21-23, 2353EW Leiderdorp  
071 5351710       

www.pporegioleiden.nl  
 

Schoolondersteuningsprofiel 
Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel staat beschreven aan welke kinderen wij onderwijs kunnen 
geven en welke expertise wij in huis hebben. U kunt het schoolondersteuningsprofiel vinden op onze website. 
 

Zorgstructuur 
De Fortgensschool werkt met een zorgkalender op basis  van het Handelings-Gericht-Werken-model. Er wordt cyclisch gewerkt. 
Van elk kind worden de onderwijsbehoeften bijgehouden; wat heeft het kind nodig om zich veilig te voelen en wat heeft het 
kind nodig om te kunnen leren.  

1. In de laatste weken van het schooljaar worden de onderwijsbehoeften en voortgang van leerlingen met de 
leerkrachten besproken tijdens de overdracht naar een nieuwe groep 

2. Aan het begin van het schooljaar zijn er kindgesprekken waarin kinderen zelf kunnen aangeven wat hun 
onderwijsbehoeften zijn 

3. Aan het begin van het schooljaar zijn er startgesprekken met ouders, waarin de onderwijsbehoeften met elkaar 
worden gedeeld. De kinderen uit de hogere groepen zijn hierbij aanwezig. 

4. Hierna vinden met leerkracht, intern begeleider en directie groepsbesprekingen plaats waarin onderwijsbehoeften 
worden geclusterd en de juiste aanpak voor de groep wordt bepaald.  

5. Er worden groepsplannen en individuele handelingsplannen opgesteld waarin de aanpak, structuur en organisatie 
wordt beschreven. 

6. De groepsplannen en individuele handelingsplannen worden uitgevoerd 
7. Er vinden flitsbezoeken en tussentijdse consultatie van de interne begeleiders en specialisten plaats om de 

leerkrachten te begeleiden. 
8. Aan het eind van de periode vinden kindgesprekken plaats waarbij wordt geëvalueerd en de onderwijsbehoeften 

opnieuw worden vastgesteld 
9. Ook vinden er voortgangsgesprekken plaats met ouders waarbij de kinderen aanwezig zijn 
10. Bovenstaande cyclus wordt per jaar twee keer uitgevoerd. 

  

http://www.pporegioleiden.nl/


 

 
  Inspirerend onderwijs in een veilige omgeving   22 

Verder: 
- Er wordt gewerkt met een ouderportaal waarin tussentijdse toetsen en overige voorgang zichtbaar is. Ook zijn 

gespreksverslagen altijd zichtbaar voor ouders 
- 6x per jaar is er een intern zorgoverleg waarbij de leerkrachten en andere deskundigen leerlingzorg bespreken 
- Bij leerlingen die extra zorg krijgen buiten de reguliere zorg, vinden er regelmatig gesprekken plaats met ouders. 
- Wanneer er externe zorg nodig is, wordt er een ondersteuningsteam gepland waarbij ouders aanwezig zijn. 

 

Remedial Teaching 
De Fortgensschool beschikt over een remedial teacher die vier dagen per week extra ondersteuning verzorgt. Zij is 
verantwoordelijk voor een kwalitatief hoog niveau van hulp aan individuele en groepjes leerlingen, naast het onderwijsproces 
in de groep. Zij voert gesprekken met leerkrachten en om hen te helpen aan de juiste onderwijsbehoeften te voorzien. Zij bezit 
over onderzoeks-, begeleidings- en handelingsvaardigheden zodat zij de leerkrachten op een goede wijze kan ondersteunen. 
 

Leerlingvolgsysteem 
We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs door te werken met landelijk genormeerde toetsen. De toetsen uit het Cito-
leerlingvolgsysteem vormen een betrouwbaar instrument om resultaatgericht te werken. Twee keer per jaar nemen we in alle 
groepen CITO-toetsen af. Deze toetsen geven voor taal, rekenen, lezen en spelling een beeld hoe een leerling het doet t.o.v. 
het landelijk gemiddelde. Met deze toetsen is het mogelijk om met een methode-onafhankelijke toets de eigen ontwikkeling 
van het kind te volgen.  
 

hoger presterende leerlingen & talentonwikkeling 
Kinderen die erg goed kunnen leren vragen ook extra zorg. Deze meerbegaafde kinderen krijgen, naast het klassikale 
lesmateriaal, extra uitdagende leerstof aangeboden. Ook bestaat de mogelijkheid de leerstof compacter aan te bieden en/of 
te verrijken. De school heeft een beleid meerbegaafde leerlingen geformuleerd. Zo bestaat o.a. de mogelijkheid dat na een 
zorgvuldige afweging besloten kan worden tot de overstap naar een hoger leerjaar. De ouders worden altijd bij een dergelijk 
besluit betrokken.  
 

Toptalenten 

Elk kind heeft zijn eigen talenten en moet deze ook kunnen ontwikkelen. In de klas moeten deze leerlingen onderwijs 
ontvangen dat hen uitdaagt. Door te werken aan intensieve samenwerking tussen de leerkracht van de plusgroepen, de RT en 
de groepsleerkracht ontstaan er geen gescheiden werelden, maar maken we gebruik van elkaars mogelijkheden en expertise 
en versterken we zo het onderwijs aan leerlingen met talent. Wij werken sinds dit jaar met het curriculum van IPC. Binnen dit 
curriculum wordt gewerkt met vaardigheidsdoelen en kennisdoelen. Binnen elk thema zetten kinderen hun eigen onderzoeken 
op en kunnen zij hierin binnen hun eigen interesses, doelen stellen en uitwerken en zo ontdekkend leren.   
 
“De Fortgens  streeft een integrale aanpak na, met onderzoekend leren voor alle leerlingen, waarbij er ruimte is voor 
autonomie van de leerling. “  
 
De Fortgens streeft een integrale aanpak na, met onderzoekend leren voor alle leerlingen, waarbij er gekeken wordt naar de 

onderwijsbehoefte van elke leerling, én meer uitdaging wordt geboden dan standaard binnen de lessen aan leerlingen die daar 

behoefte aan hebben. We denken daarbij aan kinderen die behoefte hebben aan uitdagende plusopdrachten, maar bieden 

ook uitdagende klusopdrachten 

 

Dyslexie / dyscalculie 
Wanneer er bij een kind sprake is van ernstige en hardnekkige moeilijkheden bij het lezen, spelling of rekenen, kan er sprake 
zijn van dyslexie/dyscalculie. Deze problematiek kan het presteren en functioneren van het kind binnen het onderwijs ernstig 
hinderen of bedreigen.  
 
Vanaf het begin van het lees-/rekenproces wordt de ontwikkeling nauwkeurig gevolgd en bij problemen worden aanpassingen 
gedaan en wordt extra hulp gegeven.  
 
Wanneer de school merkt dat de lees-, spellings- of rekenproblemen zeer hardnekkig blijken te zijn en dat de extra hulp 
onvoldoende resultaat heeft, kan in overleg met de ouders besloten worden tot een onderzoek om te kijken of er sprake is van 
dyslexie/dyscalculie. Extra aandacht verdient de intelligente leerling die nog goede resultaten behaalt, maar waarbij wel sprake 
is van een vermoeden van dyslexie/dyscalculie. Een dyslexie/dyscalculieverklaring heeft ten doel om onderwijsinstellingen te 
informeren en adviseren over het gegeven dat er bij een leerling sprake is van de leerstoornis. Er zullen concrete 
handelingsadviezen worden gegeven voor het verdere (vervolg)onderwijs aan de leerling. Deze handelingsadviezen worden 
zoveel mogelijk door de leerkrachten opgevolgd binnen de mogelijkheid van de groepssituatie. 
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De school heeft goede ervaringen met een aantal erkende bureaus die onderzoek kunnen uitvoeren. Veel onderzoeken worden 
inmiddels door de zorgverzekering vergoed.  
 

Wel of niet naar groep 3 na twee jaar kleuteronderwijs 
Doorgaans zitten kinderen ongeveer twee jaar in de kleuterbouw. Kinderen die geboren zijn ná 30 september en voor 1 januari 
kunnen ofwel bijna drie jaar ofwel ruim anderhalf jaar in de kleutergroepen zitten. De keuze voor verkorting of verlenging heeft 
vooral te maken met het ontwikkelingsniveau en tempo van het kind. De voortgang van een doorgaande ontwikkeling is 
bepalend en niet de kalenderleeftijd. Bij de keuze van verkorten of verlenging wordt gekeken naar de observaties in de klas en 
de toetsgegevens. Tijdens dit proces zijn we met ouders in gesprek over onze bevindingen. Ook wat ouders zien en merken 
aan hun kind is belangrijk in de afweging. De uiteindelijke beslissing of het kind doorstroomt naar de volgende groep ligt bij de 
school. 
 

Doubleren/versnellen  
Ondanks alle extra zorg die we kinderen bieden, kan het voorkomen dat we ouders adviseren hun kind een jaar te laten 
doubleren of juist te versnellen. De scores bij de Cito-toetsen, observaties en de methode gebonden toetsen zijn een goed 
hulpmiddel bij het adviseren. Vooral als kinderen op meerdere vakgebieden een aangepast programma krijgen, wordt 
doubleren of versnellen overwogen. We maken voor doubleren of versnellen gebruik van een protocol, dat te vinden is op 
onze website. 
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6. Ouders als partner 
Contact 
Goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over 
algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op prijs als u ons van belangrijke 
gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw 
kind. Ook doen we als school een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en mee te helpen met de 
organisatie.  

 
Oudercommunicatieplatform  Social Schools 
Wij maken op school gebruik van het oudercommunicatieplatform Social Schools. Dit platform is via een App en onze website 
bereikbaar. Hierin worden vanuit school en vanuit de groep berichten geplaatst. U leest hier over alle belangrijke 
gebeurtenissen op school zoals: belangrijke data, mededelingen, komende of vertrekkende leerlingen, aanvullende informatie 
voor de jaaragenda. Ook houden we u regelmatig op de hoogte van ontwikkelingen in ons onderwijs. Daarnaast schrijven de 
leerkrachten minimaal 1x per maand een bericht met de activiteiten, doelen en foto’s van die periode. 

 
Jaaragenda 
Zo snel mogelijk in het nieuwe schooljaar wordt de jaaragenda via ons communicatieplatform Social Schools bekend gemaakt. 
Deze agenda geeft een handig overzicht van alle activiteiten die in de loop van een schooljaar plaatsvinden, aangevuld met 
andere belangrijke informatie.  

 
Een eerste contact met de groepsleerkracht 
In de eerste weken ontvangt u een uitnodiging voor een startgesprek over uw kind. We noemen dit gesprek een luistergesprek. 
U bent zelf aan het woord over uw kind. De volgende vragen staan centraal: 
✓ Hoe is de eerste week voor uw kind op school geweest? Wat heeft het kind daar thuis over verteld? 

✓ In welke ontwikkeling ziet u als ouder een duidelijke groei bij uw kind? 

✓ Wat heeft uw kind nodig om tot leren te komen? 

✓ Wat heeft uw kind nodig om zich veilig te voelen en wat kan de leerkracht hierin betekenen? 

✓ Welke afspraken zijn er nodig om uw kind goed te begeleiden? 

✓ Hoe ziet de ideale situatie rondom het contact tussen ouders en school eruit? 

U ontvangt in de eerste weken van het schooljaar van de groepsleerkracht schriftelijke informatie over het onderwijs en de 
activiteiten van het schooljaar van uw kind.  

 
Portfolio 
De kinderen van groep 1 en 2 hebben allen een portfolio. Hierin zitten werkjes waaraan de kinderen hebben gewerkt. Op elk 
werkje schrijft de leerkracht de doelen waaraan gewerkt is. Dit portfolio is twee keer per jaar inzichtelijk tijdens de voortgang- 
en eindgesprekken en wordt dan ook mee naar huis gegeven. Naar aanleiding daarvan wordt u twee keer uitgenodigd om de 
ontwikkelingen van uw kind met de leerkracht te bespreken tijdens het voortgangs- en evaluatiegesprek. Deze gesprekken 
duren 10 minuten. De nieuwe ouders van groep 1 worden na ongeveer zes weken uitgenodigd voor een uitwisseling van de 
eerste schoolervaringen van hun kind. Is dit gesprek recentelijk gevoerd, dan vervalt het evaluatiegesprek.  
 

Rapport 
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee maal per jaar een rapport mee naar huis. Dit rapport bestaat uit cijfers en 
woordwaarderingen over alle vakken. De kinderen maken elk jaar een tekening ‘Dit ben ik’, dat ook wordt toegevoegd aan het 
rapport. Daarnaast is er een overzicht aanwezig van de gemaakte citotoetsen. In de bovenbouw schrijven de leerlingen zelf 
een verslag over wat ze hebben geleerd in de IPC-thema’s.  
 

Ouderportaal 
Ouders hebben inzicht in het dossier van hun kind. Via het ouderportaal van Parnassys staan alle toetsen die zijn gemaakt, 
absenties, NAW-gegevens, rapporten en citoresultaten. Ook zijn de gespreksverslagen inzichtelijk. Tijdens de citoperiode wordt 
het citogedeelte tijdelijk gesloten, zodat de leerkrachten alle gegevens kunnen invoeren en analyseren. 
 

Informatieavond 
 
In de derde week van het schooljaar is er een informatieavond. Het is een algemene voorlichting, er wordt dan niet 

gesproken over de individuele leerling.   
Aan de orde komt: 

- de lesstof die gedurende het schooljaar aan bod komt en de manier waarop de leervorderingen getoetst worden 
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- manier van werken in de groep, wat hoort specifiek bij déze groep 
- het werken met IPC en de vaardigheidsdoelen daarbij  
- het werken via Gynzy (bij rekenen en spelling) en hoe we de vaardigheidsgroei van de leerlingen (in het algemeen)  

goed kunnen volgen en hoe de leerlingen adaptief (op eigen niveau) kunnen werken. (Lessen en Werelden) 
- het werken aan het Sociaal Emotioneel Leren met de methode Kwink. 

Deze bijeenkomst duurt 1 uur.  

 

Gesprekkencyclus 
Elk jaar zijn er drie gesprekken. Een startgesprek, een voortgangsgesprek en een facultatief eindgesprek.  
 

 
Het startgesprek 

Het doel van het gesprek is om kennis te maken met ouders, nagaan welk beeld ouders van hun kind hebben en informatie 
krijgen, zodat er doelen kunnen worden gesteld voor het schooljaar. Deze gesprekken duren 10 of 15 minuten. Tijdens dit 
gesprek vragen we de ouders naar de onderwijsbehoeften van het kind. Wat heeft het kind volgens hen nodig om te kunnen 
leren en zich veilig te voelen op school. Het gesprek vindt plaats rond de herfstvakantie. De gespreksformulieren worden na 
afloop in Parnassys geplaatst. Kinderen vanaf groep 3 t/m 5 zijn aanwezig bij het startgesprek. Ouders kunnen van tevoren het 
gesprek voorbereiden met het kind. Kinderen van groep 6 t/m 8 zijn niet aanwezig bij het startgesprek. De leerkrachten hebben 
naast het startgesprek met de ouder een persoonlijk kind gesprek met de leerling (dit gesprek vindt plaats onder schooltijd).  
 

Het voortgangsgesprek 

Het voortgangsgesprek vindt plaats halverwege het schooljaar na het eerste rapport. Het doel van dit gesprek is het bespreken 
van de voortgang van de kinderen. Dit gesprek is gericht op het kind.  Wat gaat er goed en wat kan er beter. Kinderen, ouders 
en leerkrachten kunnen elkaar vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Daarbij worden ook afspraken en plannen gemaakt 
voor de volgende periode. De onderwijsbehoeften van het kind worden aangevuld het groepsoverzicht. Tijdens dit gesprek is 
minimaal één leerkracht van het kind aanwezig. Van groep 1 t/m 5 duurt het gesprek 10 minuten. Vanaf groep 6 zijn de kinderen 
bij het voortgangsgesprek aanwezig en duurt het gesprek 15 minuten. Tijdens het gesprek wordt aan het begin 
geïnventariseerd of het kind de laatste 5 minuten wel of niet aanwezig is. Zo kunnen ouders ook persoonlijk met de leerkracht 
spreken. 
 

Het eindgesprek 

Het doel van dit gesprek is het evalueren van het schooljaar. Wat is er goed gegaan en wat kon er beter. Dit wordt overgedragen 
tijdens het overdrachtsgesprek naar de volgende leerkracht(en). Ook de rapporten en citolijsten worden met elkaar besproken. 
Ouders, kinderen en leerkrachten kunnen elkaar vragen stellen en ervaringen uitwisselen. De onderwijsbehoeften van het kind 
worden aangevuld op het groepsoverzicht, zodat dit ook kan worden overgedragen aan de volgende leerkracht. Dit gesprek is 
facultatief, zowel voor ouders als voor het kind. Als de leerkracht, kind of ouder het wenselijk vindt om dit gesprek te voeren, 
wordt er een gesprek gepland. Wanneer er geen evaluatiegesprek met ouders plaats vindt, vindt er wel een afsluitend kind 
gesprek plaats. (Met alle kinderen wordt het jaar geëvalueerd). 

 
Overige gesprekken 
De directie en/of de leerkracht hebben geen spreekuur. U kunt altijd via de mail een afspraak maken of aanspreken na de 
schooldag. De directie is vaak beschikbaar bij de start van de schooldag.  
 
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet 
anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. Samen streven we naar een 
goede oplossing; komen we er niet uit, dan bespreken wij wie ingeschakeld moet worden om het probleem op te lossen. 
 

Kijkmomenten: 
Drie keer per jaar vinden er kijkmomenten plaats. Ouders zijn dan van 8.15u tot 8.30u welkom om in de klas een kijkje te 
nemen. Ook worden er ter afsluiting van IPC-projecten kijkmomenten georganiseerd.  
 

Informatieavond: 
Jaarlijks is er aan het begin van het schooljaar een informatieavond. De inhoud van deze avond verschilt per jaar. Het doel van 
deze avond is om ouders meer inzicht te geven in schoolzaken en is afhankelijk van de ontwikkeling die de school maakt. Tijdens 
deze avond staan een paar onderwerpen centraal.  
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Klankbordavond: 
Elk jaar wordt er een klankbordavond georganiseerd, waarbij we ouders om mening vragen over het schoolbeleid. De mening 
van ouders wordt gewaardeerd en meegenomen in grote onderwijskundige vernieuwingen.  

 
Medezeggenschapsraden (MR en GMR) 
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. 
De medezeggenschapsraad geeft op schoolniveau adviezen of stemt al of niet in met onderwerpen die met het beleid van de 
school te maken hebben. Bijvoorbeeld: de vakantieregeling, de besteding van de ouderbijdrage, het jaarplan en de PR van de 
school. Ook wordt een lid van de MR altijd betrokken bij sollicitatieprocedures van de school.  

 
In de loop van 1997 is er naast de medezeggenschapsraden van de drie christelijke scholen, die onder de P.C. Schoolvereniging 
Voorschoten vallen, een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad opgericht, waarbij een aantal bevoegdheden van de 
afzonderlijke raden aan deze GMR is overgedragen.  Het betreft hier met name de schooloverstijgende beleidszaken zoals 
personeel en financieel beheer. De oprichting van de GMR was noodzakelijk geworden door de schaalvergroting in het 
onderwijs. De Fortgensschool wordt door een personeelslid en een lid namens de oudergeleding van de MR vertegenwoordigd 
in de GMR. 

 
Ouderraad (O.R.) 
De ouderraad draagt met haar ondersteunende werkzaamheden bij aan het optimaal functioneren van de school als leer- en 
leefgemeenschap. De ouderraad bestaat uit ongeveer 10 ouders en heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester. De 
ouderraad vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Een afgevaardigde van de leerkrachten en de oudergeleding van de MR wonen 
de vergaderingen bij. In de OR komen de dagelijkse zaken van de school aan de orde en ligt de ondersteuning vooral in de 
praktische organisatie van activiteiten. Zo werkt de ouderraad onder andere mee aan het organiseren van het Sinterklaas-, 
Kerst- en Paasfeest, de schoolreis,  ouderavonden en de aankleding van de school. De OR denkt mee en kan de directie, het 
team en de MR adviseren over aangelegenheden die de ouders in het bijzonder aangaan.  

 
Voor de uitvoering van haar activiteiten ontvangt de ouderraad onder meer een vrijwillige ouderbijdrage die jaarlijks wordt 
geïnd. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld. In het afgelopen schooljaar was dit €20,- 
per leerling.  Tijdens de jaarvergadering van de ouderraad wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de 
ouderbijdrage. 

 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt o.a. besteed aan de ouderavonden, Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest, de familieavond, het 
project en aan bijdragen aan bv. buitenspeelgoed. Het is ons beleid dat we bij de activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden 
geen leerlingen uitsluiten van deelname. 

 
De schoolreis en het schoolkamp brengen we apart in rekening. De afgelopen jaren kostte de schoolreis ca. €25.—per leerling 
van groep 3-7. Het kamp kost ongeveer € 100.- Mocht u het prettig vinden gespreid te betalen, dan kunt u contact opnemen 
met de penningmeester van de ouderraad. Voor ouders met een financiële barrière zijn er  speciale regelingen. 

 
Ouderhulp 
Ouders zijn op vele manieren actief in de school. Een moderne basisschool kan niet zonder. De medezeggenschaps- en 
ouderraad spelen daarin een belangrijke rol in de school.  Maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na 
schooltijd. Een paar voorbeelden: 
✓ Het begeleiden en het vervoeren van groepjes kinderen bij een excursie. 
✓ Hulp bij sportactiviteiten. 
✓ Klassenouders, die zich vooral bezig houden met het ondersteunen van de leerkracht bij praktische zaken. 
✓ Hulp bij de jaarlijkse schoonmaak. 
✓ Hulp bij handvaardigheid. 

 
Deze ouderhulp vindt plaats na overleg met en instructie door de groepsleerkracht. Laatstgenoemde houdt ook de 
eindverantwoordelijkheid. 
 

Overblijven – tussentijdse opvang 
De professionele kinderopvangorganisatie Norlandia verzorgt de overblijf op onze school. De overblijfkrachten zijn in dienst 
van Norlandia en krijgen van hen ondersteuning en trainingen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan uw kind op 
school overblijven. Leerlingen van groep 1 en 2 blijven op vrijdag niet over.  
 
Tijdens de middagpauze wordt uw kind opgevangen door de overblijfkrachten  die er voor zorgen dat uw kind rustig kan eten. 
Na de lunch bieden de overblijfkrachten een zo gevarieerd mogelijk aanbod van activiteiten aan. Dit kan bestaan uit sport-, 
spel- en creatieve activiteiten, zowel binnen als buiten en zowel gezamenlijk als individueel. De kosten voor het overblijven 
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komen voor rekening van de ouders. U betaalt aan Norlandia, waarbij u kunt kiezen voor een abonnement voor vaste dagen 
of incidentele opvang. U dient als ouders zelf uw kind(eren) hiervoor aan te melden bij Norlandia. Er is een overblijfreglement 
opgesteld. Ouders laten hun kind overblijven onder eigen verantwoordelijkheid.  
 
Het overblijven vindt plaats in het lokaal van de groep van uw kind of in het overblijflokaal (lokaal 10). Tijdens het overblijven 
wordt een logboek gebruikt in verband met de gang van zaken. Hierin kunnen gegevens van kinderen opgenomen worden, 
zoals allergieën.  
 
Natasja Smits is voor ouders en school het aanspreekpunt. Zij is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 
09.00 uur tot 14.00 uur op nummer 06-38746680. Dit is voornamelijk bedoeld om praktische vragen te beantwoorden. Voor 
overige vragen of spoedzaken kunnen ouders en school naar het hoofdkantoor bellen. Meer informatie kunt u vinden op 
www.norlandia.nl. 
 

Kosten tussenschoolse opvang Norlandia: 

De kosten bedragen € 3,00 bij een abonnement (vaste dag). Daarnaast biedt Norlandia ook incidentele tussenschoolse opvang 
aan. Hiervoor dient u zich in te schrijven bij Norlandia.  
 
De afname wordt achteraf aan u gefactureerd. De kosten voor de incidentele opvang zonder abonnement zijn € 3,50 per keer. 
 
Voor het betalen van de kosten tekent u zowel voor de vaste als de incidentele dagen een éénmalige machtiging. U dient, 
voordat u uw kind voor de eerste keer wilt laten overblijven, contact op te nemen met:  
 
Norlandia 
Dobbeweg 1 
2254 AG Voorschoten 
tel: 088-5791060 
email: planning@Norlandia.nl  
 

Buitenschoolse opvang 
Per 1 augustus 2007 heeft het bestuur van de PCSV de aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang geregeld volgens de 
richtlijnen van het Ministerie van OC&W.  Er zijn twee modellen waar uit basisscholen in Nederland kunnen kiezen. Er is een 
model denkbaar dat een school zelf de kinderopvang organiseert. Net als de besturen van de meeste scholen heeft de PCSV 
echter gekozen voor het zogenaamde makelaarsmodel.  In dit model zorgt de school ervoor dat een externe instelling voor 
kinderopvang de opvang voor of na schooltijd regelt.   

  
Er is een selectie gemaakt uit aanbieders van kinderopvang. Norlandia is hier uitgekomen als instelling waar de PCSV een 
contract mee heeft afgesloten. In principe verwijzen de scholen van de PCSV dus naar Norlandia. Het staat iedere 
ouder/verzorger natuurlijk vrij te kiezen voor welke opvangvorm of welke organisatie dan ook. U vindt daarom alle aanbieders 
in dit hoofdstuk genoemd.                   

  
Als u voor Norlandia kiest, gaat u direct een contract aan met deze kinderopvangorganisatie, niet met de school.  Norlandia zal 
aangemelde kinderen van de drie PCSV scholen met voorrang behandelen boven andere aanmeldingen. 

  
Service Center Norlandia, Dobbeweg 1, 2254 AG, Voorschoten.  
Tel. 071-5610084  
E-mail: info@norlandia.nl 
Internet: www.norlandia.nl 
  
Smallsteps Toppers Kinderopvang (sport bso), Weddeloop 1 en 2, 2253 ST Voorschoten. 
Tel.071-5622424 
E-mail info@smallsteps.info.nl 
Internet: www.smallsteps.nl   

  
Buitenschoolse opvang De Wensput, Burgemeester de Kooiplantsoen 19, 2253 KD Voorschoten. 
Tel. 071-5761876 
E-mail: de.wensput@triaskinderopvangbv.nl 
Internet: www.triaskinderopvangbv.nl  
 

http://www.kindex.nl/
mailto:planning@kindex.nl
mailto:info@norlandia.nl
http://www.norlandia.nl/
mailto:info@smallsteps.info.nl
http://www.smallsteps.nl/
mailto:de.wensput@triaskinderopvangbv.nl
http://www.triaskinderopvangbv.nl/
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Klachtenregeling 
Een klacht is een kans 

Onze school hecht aan een goede hantering van de klachtenregeling en een goede toegankelijkheid voor personen die onvrede 
ervaren. Zij ziet een klacht als een kans om de organisatie verder te verbeteren of om duidelijk te maken waar onze grenzen 
liggen. Daarom zullen we in eerste instantie altijd proberen een probleem intern op te lossen. 

 
Er zijn veel betrokkenen bij een schoolorganisatie: leerlingen, ouders, medewerkers, directie, stagiaires, enz. In die intensieve 
communicatie kan er wel eens iets mis gaan. Onze school hecht eraan zoveel als mogelijk de normale wegen te bewandelen 
om in goed overleg misverstanden of ongenoegen weg te nemen. Het gaat dus om een goed sociaal verkeer. Partijen mogen 
nimmer de indruk krijgen te worden gemanipuleerd. Problemen dienen bij voorkeur op de juiste plek en waar mogelijk 
laagdrempelig te worden opgelost. Dat kan vaak in goede samenspraak tussen ouder en leerkracht.  
 

Vertrouwenspersoon 

Scholen zijn verplicht een klachtenregeling te hebben. In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over 
machtsmisbruik en overige klachten. Onder machtsmisbruik verstaan wij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld 
en pesten. De overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, 
beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie. Mocht er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik 
ten opzichte van een leerling, dan kunt u een beroep doen op de vertrouwenspersoon van de school, de externe 
vertrouwenspersoon of een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie.  

 
De vertrouwenspersoon van onze school is Sita Verburg, sita.verburg@fortgens.pcsv.nl.  Bij haar kunt u altijd terecht om, 
vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik te 
bespreken. Zij zal naar uw verhaal luisteren en bespreken welke 
stappen ondernomen zouden kunnen worden. 
 
De vertrouwenspersoon kan u doorverwijzen naar de externe 
vertrouwenspersoon van de school, aangesteld door ons 
schoolbestuur en werkzaam voor alle basisscholen die onder dit 
bestuur vallen. 
 

School en scheiding 
Bij gescheiden ouders wordt informatie verstrekt aan de ouder(s) 
die belast is met het ouderlijk gezag. Basisprincipe in de wet is dat 
als één ouder ouderlijk gezag heeft, deze ouder de andere ouder 
informeert en als die dat niet doet heeft de niet-verzorgende 
ouder het recht rechtstreeks aan de school om informatie te vragen. De school heeft een informatieplicht tegenover de niet-
verzorgende ouder als deze daarom vraagt en dat betekent dat er afspraken worden gemaakt hoe die informatiestroom zal 
lopen. Zo kan bijvoorbeeld informatie in tweevoud aan het oudste kind worden meegegeven. Mocht dit problemen geven dan 
is het mogelijk om de informatie per mail of post te krijgen. De kosten hieraan verbonden zijn voor de betreffende ouder.  
 
Bij contactavonden, of andere te voeren gesprekken over een kind, wordt bij voorkeur één gesprek met beide ouders gevoerd. 
Hierdoor kunnen misverstanden omtrent verschil van inzicht voorkomen worden. Indien dit niet mogelijk is, wordt een gesprek 
gevoerd met de ouder die belast is met het ouderlijk gezag. Op verzoek wordt ook een gesprek gevoerd met de ouder die niet 
belast is met het ouderlijk gezag of kan er worden volstaan met een verslag van het gesprek met de verzorgende ouder. 
Ook voor het adviesgesprek in groep 8, waar de school met de ouder adviezen richting het vervolgonderwijs bespreekt gaan 
we uit van één gesprek.  
 
In het dossier van de leerlingen zal een aantekening worden opgenomen over de informatieverstrekking naar de ouders, zodat 
er een eenduidige lijn wordt gevoerd.  
De school zal hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. Mochten zich toch problemen voordoen, dan kan de ouder hierover 
uiteraard contact opnemen met de directie.  
 
De school kan weigeren om informatie te geven als dat ingaat tegen het belang van het kind. Dit kan alleen bij zwaarwegende 
belangen en na zorgvuldige afweging waarbij de situatie is onderzocht (b.v door de schoolarts) en de weigering schriftelijk 
wordt gemotiveerd.  
De directie ziet er op toe, dat in een dergelijke situatie geen informatie via het kind aan de ouder die niet met het ouderlijk 
gezag is belast, verstrekt wordt. Bij vragen van die ouder wordt deze naar de directie verwezen.  
 
Het protocol ‘omgang met gescheiden ouders’ vindt u op de website van de school. 

mailto:sita.verburg@fortgens.pcsv.nl
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7. Leerlingraad 
In een leerlingenraad zitten leerlingen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas 
allerlei zaken willen bespreken. Zo weten wij wat de leerlingen van onze school belangrijk vinden. Dit betekent dat zij de 
belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Dit op het gebied 
van welbevinden in de klassen, maar ook over beleidskundige zaken die van invloed kunnen zijn voor de leerlingen. In de 
leerlingenraad zitten leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8. Uit elke klas worden twee leerlingen (één jongen en één meisje) gekozen 
om de klas te vertegenwoordigen. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad. Deze 
vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school.  
 

8. Activiteiten 
De meeste tijd wordt aan het lesprogramma besteed. Er is echter ook tijd voor feesten, vieringen en andere les- of 
sportactiviteiten. Aan leerlingen wordt zo volop de kans geboden om andere talenten te ontdekken en te ontplooien.  

 
We zijn een christelijke school. Aan de jaaropening, scholenzondag, Kerst- en Paasvieringen en de jaarsluiting besteden we veel 
aandacht. Het kerstfeest en de scholenzondag worden met leerlingen en veel ouders/belangstellenden in de kerk gevierd en 
altijd druk bezocht. De jaaropening, jaarsluiting en de paasviering vinden op school plaats. 
 
Jaarlijks doet de school mee aan de Koningsspelen. Tevens vieren de leerkrachten deze dag gezamenlijk hun verjaardag 
(meesters- en juffendag). Er wordt deze dag een combinatie gemaakt van sportieve en feestelijke activiteiten.  

 
Uniek op onze school is de traditionele familieavond waarbij de groepen 3 t/m 7 zich in de grote zaal van het Vlietlandcollege 
presenteren door middel van liedjes, toneelstukjes, dans, gedichten enz.. Na de pauze wordt de musical van groep 8 uitgevoerd.  
 
Voor de kleuters wordt er een kleuterfamilieavond georganiseerd, waarin een feestelijke presentatie of musical van de kleuters 
rondom een centraal thema wordt uitgevoerd.  

 
De vakleerkrachten bewegingsonderwijs organiseren voor de groepen 5 t/m 8 diverse sporttoernooien voor de basisscholen 
in Voorschoten. Met veel plezier doen onze leerlingen mee met deze sportdagen.  

 
Eén keer per jaar gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. De kinderen van groep 8 hebben aan het eind van het schooljaar een 
meerdaags schoolkamp. Voor de kleuters wordt een feestelijke themadag of een uitje georganiseerd. Voor het schoolreisje 
wordt een bedrage van ouders gevraagd.  

 
De Kinderboekenweek is ieder jaar aanleiding om een schrijver uit te nodigen. Als het thema zich ertoe leent, verbinden we 
graag projectonderwijs aan het thema van de Kinderboekenweek. 
 

9. Overige Schoolafspraken 
Zindelijkheid 
Wij gaan ervan uit dat kinderen die naar de basisschool gaan zindelijk zijn. Dit houdt in dat ieder kind geheel zelfstandig naar 
de wc kan gaan. Een leerkracht kan immers de groep niet alleen laten om een leerling te helpen bij de wc. 
 

- Als er een  medische indicatie is, worden de mogelijkheden besproken op de school. Een brief van de arts is een 
vereiste. 

- Zonder medische indicatie  komt een leerling niet met een luier of trainer naar school. 
- Kinderen met een medische indicatie mogen hele dagen naar school komen als  er afspraken gemaakt zijn over de 

verschoning. Ouders / verzorgers ( of een vervanger) moeten binnen 20 minuten op school zijn om de leerling te 
verschonen. Ouders / verzorgers moeten hiervoor de gehele schooldag telefonisch bereikbaar zijn. 
 

Het kan voor komen dat een leerling incidenteel een ongelukje heeft, zeker bij start in een kleutergroep waarbij alles nieuw is 
en er veel indrukken verwerkt moeten worden. 
Leerkrachten herinneren startende kleuters  aan toiletbezoek, bijvoorbeeld na het drinken. 
Indien uw kind echter meerdere keren op een dag een ongelukje heeft, zullen wij u uitnodigen voor een gesprek om hierover 
afspraken te maken. Wanneer er in de broek wordt gepoept, wordt u gebeld om uw kind te verschonen. 
 
Afspraken kunnen zijn: 

- Halve dagen naar school indien we zien dat de “ongelukjes” vooral in de middag plaatsvinden. 
- Ouders/ verzorgers zijn beschikbaar om het kind binnen 20 minuten te komen verschonen of hiervoor een vervanger 

te regelen. Ouders/ verzorgers moeten gedurende de gehele schooldag telefonisch bereikbaar zijn voor de school.  
- Tijdelijk de schoolgang ontzeggen totdat de leerling zindelijk is.  
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- Er wordt van ouders maximale inspanning gevraagd om de zindelijkheid te trainen. 

 
Mocht zindelijkheid voor uw kind nog niet vanzelfsprekend zijn, neem dan contact op met het CJG , dit is te bereiken op het 
algemene telefoonnummer 088 6549380. 
 

Ziekte en Verzuim 
Leerplicht vier- en vijfjarigen 

Een kleuter is op vierjarige leeftijd nog niet leerplichtig. Het is echter wel goed voor zijn ontwikkeling om samen met 
leeftijdgenootjes naar school te gaan. De wet staat niet toe dat kleuters al voor hun vierde verjaardag worden toegelaten. Wel 
kunnen er vier wenmomenten worden afgesproken.  
 
De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar is geworden. Soms is 
een volledige schoolweek te lang voor jonge leerlingen. Daarom biedt de Leerplichtwet een mogelijkheid tot vrijstelling. Ouders 
van een vijfjarige leerling mogen, in goed overleg met de directeur, hun kind maximaal vijf uur per week thuishouden. Mocht 
dit niet genoeg blijken te zijn, dan mag een directeur daar nog vijf extra uren vrijstelling per week bovenop doen. De 
mogelijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van leerlingen te voorkomen. 
 
Zodra een kind zes jaar is, geldt de overgangsmogelijkheid niet meer. Zesjarige leerlingen moeten allemaal het volledige 
onderwijsprogramma volgen. 

 
Ziekte 

Als uw kind ziek is informeert u op de eerste dag van de ziekte de school. U doet dit persoonlijk of telefonisch tussen 8.00u - 
8.30u. Mondelinge ziekmelding van broer, zus, vriendje of vriendinnetje is onvoldoende.   
 
Als de ziekte langer duurt, neemt de leerkracht op de vierde dag na ziekmelding contact met u op. Zo laten we onze 
betrokkenheid merken en weet uw kind dat er aandacht is. In dit gesprek informeert de leerkracht naar de reden van het 
verzuim, wanneer uw kind weer op school verwacht kan worden, of uw kind onder behandeling is van een huisarts of 
anderszins. Ook kan worden besproken of er eventueel huiswerk moet worden meegegeven.  
 
U dient bij te dragen aan een zo spoedig mogelijk hervatten van de schoolgang. Soms kan het kind weer helemaal  naar school, 
soms gedeeltelijk.  
 
Bij langdurig en/of regelmatig ziekteverzuim kan de Jeugdgezondheidszorg worden ingeschakeld. U kunt de aard van het 
verzuim dan bespreken met de jeugdarts.   
Bij twijfel aan de legitimiteit van het verzuim en/of niet meewerken aan een bezoek aan de JGZ of het maken van afspraken 
over de schoolgang, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.  
 

Vrijstelling schoolbezoek buiten de schoolvakantie  

Een vakantie buiten de reguliere schoolvakanties wordt slechts in bijzondere gevallen toegestaan. Hiervoor moet een 
schriftelijke aanvraag, middels het formulier, worden ingediend bij de directie. Deze moet op grond van artikel 13a 
(leerplichtwet 1969) minstens 6 weken van tevoren worden ingediend.  
Een verzoek om vrijstelling van schoolbezoek in geval van gewichtige omstandigheden op grond van art. 14, lid l van de 
leerplichtwet van 1969 dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de directie te worden voorgelegd. 
Zulke gewichtige omstandigheden zijn onder andere; verhuizing, bijwonen van een huwelijk of overlijden van bloed- en 
aanverwanten, ernstige ziekte van ouders en ambts- en huwelijksjubileum.  
 
Meer informatie over de leerplicht vindt u op de site van Regio Bureau Leerplicht Holland Rijnland:  
www.rbl-hollandrijnland.nl  
 
Aanvraagformulieren en folders van de leerplicht zijn verkrijgbaar via de website of bij de directie en administratieve kracht 
van de school. Alle aanvragen worden in het leerplichtdossier bewaard. De directie moet zich strikt aan de verlofregeling 
houden. Zij is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. De leerplichtambtenaar 
kan vervolgens overgaan tot het opleggen van een boete. De richtlijnen die zijn opgesteld voor verlof kunt u terugvinden op 
de website. 
 

  

http://www.rbl-hollandrijnland.nl/
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Schoolmelk 
’s Ochtends, tijdens de pauze, is er voor alle kinderen gelegenheid om iets te drinken en/of een bakje met fruit op te eten. U 
kunt uw kind opgeven voor het drinken van schoolmelk, maar u kunt uw kind ook zelf iets te drinken meegeven. De conciërge 
ome John (John de Graaf) coördineert de schoolmelk. Ook bij hem zijn folders verkrijgbaar met alle informatie (kosten, 
betalingswijze, enz.).  
 

In -en uitschrijvingen 
Rondleiding  

Ouders die overwegen om onze school voor hun kind(eren) te kiezen, kunnen gebruik maken van een vrijblijvende rondleiding. 
Tijdens de rondleidingen vertelt de directeur of één van de bouwcoördinatoren hoe we als school werken en kunt u alle vragen 
stellen. De rondleidingen zijn meestal op de eerste dinsdag van de maand om 9.00u. U ziet onze school dan ‘in bedrijf’. De 
exacte data staan in de kalender op de website.  
 
Toelatingsbeleid voor vierjarigen  

Om voor toelating op onze school in aanmerking te komen dient u minimaal 10 weken voor de aanvang van het schooljaar 
waarin uw kind start, een aanmeldingsformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Het inleveren van een ingevuld 
aanmeldingsformulier betekent echter niet dat uw kind automatisch is geplaatst. Voorgaande aan de plaatsing van een kind is 
het wenselijk dat zowel u als de school zich van de wederzijdse verwachtingen op de hoogte stellen. Een kind is wettelijk 
toelaatbaar op de leeftijd van 4 jaar.  
 
Aanmelden 

- U kunt u kind aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar.  
- Is uw kind jonger dan 3 jaar dan spreken we van een vooraanmelding. Deze vooraanmelding dient definitief gemaakt 

te worden als het kind 3 jaar geworden is. In dit geval krijgt u bericht als uw kind 3 jaar wordt dat u de vooraanmelding 
definitief moet maken.  

- Zowel bij een vooraanmelding als een definitieve aanmelding, zal de school uw aanmelding bevestigen.  
- Na ontvangst van de definitieve aanmelding onderzoekt de school of er extra ondersteuning nodig is. Binnen zes 

weken beslist de school of uw kind al dan niet wordt geplaatst en neemt hierbij de eventuele extra 
ondersteuningsbehoefte van uw kind in aanmerking. Deze termijn kan indien nodig vier weken worden verlengd. U 
dient de school alle relevante informatie om de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van het kind vast te stellen 
te verstrekken. Wanneer er een schriftelijk advies, gericht op het (schoolse) functioneren van uw kind, op basis van 
onderzoeksgegevens van derden aanwezig is, dient u hierin inzage te verstrekken.  

- Van het plaatsingsbesluit ontvangt u schriftelijk bericht.  
 
Toelating:  

Iedere school kent eigen criteria voor plaatsing van de leerlingen. De leerling kan worden geplaatst als het 
schoolondersteuningsprofiel passend is voor de ondersteuningsbehoeften van het kind. De maximale groepsbezetting van 30 
mag hierbij niet worden overschreven. Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen dan geldt dat kinderen van wie 
een broer of zus al op de Fortgensschool zit voorrang krijgt. Bij toelating van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte 
zal de Fortgensschool jaarlijks beoordelen of de school aan de ondersteuningsbehoeften kan blijven voldoen.  
 
Geen toelating 

- Als een kind ( met- of zonder extra ondersteuningsbehoefte) niet geplaatst kan worden, omdat er geen plaatsruimte 
is, zult u gewezen worden op plaatsingsmogelijkheden bij de andere scholen binnen het samenwerkingsverband. Een 
kind dat niet geplaatst kan worden, kan op een wachtlijst worden geplaatst.  

- De school toetst de ondersteuningsbehoefte van uw kind aan het schoolondersteuningsprofiel. Kan de school daar 
niet in voorzien dan zoekt de school in overleg met de ouders naar een school die wel in de ondersteuningsbehoefte 
kan voorzien. Dit kan ook een school voor speciaal (basis) onderwijs zijn.  

- Als ouders weigeren te voldoen aan het verzoek van de school om schriftelijk te verklaren dat zij de grondslag van de 
school zullen respecteren of onderschrijven kan de leerling niet worden toegelaten. Indien u van mening bent dat een 
afwijzing ten onrechte is of als u zwaarwichtige redenen heeft waaruit blijkt dat plaatsing noodzakelijk is, kunt u tegen 
de beslissing van de school binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur van de PCSV. Het bestuur 
zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar reageren.  

 
Toelatingsbeleid voor kinderen ouder dan vier jaar  

Als uw kind bij een andere school ingeschreven staat of heeft gestaan, zal eerst bekeken worden of er plaats is voor nieuwe 
leerlingen. Als uw kind niet geplaatst kan worden wegens ruimtegebrek of de groepssamenstelling dan wijst de school u op 
mogelijke plaatsingsmogelijkheden bij andere Voorschotense scholen of het samenwerkingsverband.  De groepen hebben een 
maximale grootte van 30 leerlingen. Uw kind kan ook op de wachtlijst worden geplaatst, waarbij de toelatingscriteria worden 
toegepast. Als er wel ruimte is, zal er allereerst een intakegesprek plaatsvinden om de wederzijdse verwachtingen uit te 
spreken, waarna u kunt besluiten over te gaan tot een plaatsingsverzoek. Dit doet u door een volledig ingevuld en ondertekend 
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aanmeldingsformulier in te leveren. Het inleveren van een ingevuld aanmeldingsformulier betekent echter niet dat uw kind 
automatisch is geplaatst. Alvorens tot definitieve plaatsing te besluiten wordt de volgende procedure gevolgd. De school neemt 
contact op met de school ven herkomst. Hierbij worden alle gegevens, waaronder het onderwijskundig rapport, opgevraagd 
die voor de toelating van het kind relevant zijn. Wanneer er voor de aanmelding al een schriftelijk advies, gericht op het 
schoolse functioneren van uw kind, op basis van onderzoeksgegevens van derden aanwezig is, dient u hierin inzage te 
verstrekken. Ook dient u te melden of, en zo ja wanneer, onderzoeken m.b.t. het schoolse functioneren van uw kind gaande 
zijn of binnen afzienbare tijd plaats zullen vinden. De school beslist binnen zes weken na ontvangst van de aanmelding of uw 
kind al dan niet wordt geplaatst en neemt hierbij de eventuele ondersteuningsbehoefte van uw kind in aanmerking. Indien de 
beslissing tot plaatsing niet binnen zes weken gegeven kan worden, deelt de school dit aan u mee. De termijn kan dan met vier 
werken verlengd worden. Van het besluit wordt u schriftelijk in kennis gesteld. In geval van toelating van uw kind wordt na 
plaatsing een verklaring van inschrijving naar de school van herkomst gezonden.  
 
Intakegesprek en wennen  

Een aantal maanden voor de vierde verjaardag, krijgen nieuwe kleuters een uitnodiging voor een intake gesprek met de 
directie. Voorafgaand aan dit gesprek ontvangt u een formulier met allerlei vragen met betrekking tot uw kind. Aan de hand 
van dit formulier maken we kennis met u en uw kind. Vervolgens ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht van uw kind om 
enkele dagdelen te komen wennen op school. Hij of zij zal met u verder afspraken hierover maken. Een uitzondering betreft 
de nieuwe leerlingen die in de grote vakantie vier jaar worden. Voor deze leerlingen zal er aan het einde van het schooljaar 
één wenmoment plaatsvinden. Hier worden de leerlingen persoonlijk voor uitgenodigd. Na de zomervakantie kunnen zij direct 
starten. 
 
Twee weken voor de zomervakantie nemen wij geen kinderen meer op in de groep. Deze kinderen zijn na de zomervakantie 
van harte welkom. Het heeft onze voorkeur ook om in december geen nieuwe leerlingen in de groep te plaatsen. Als kinderen 
in december jarig zijn overleggen we met de ouders over een geschikt moment om plaats te nemen in de nieuwe klas.  
 
Wijzigen van gegevens 

Mocht u verhuizen, een andere telefoonnummer of, een ander e-mailadres krijgen en/of andere gegevens willen wijzigen, kunt 
u dat doorgeven aan de administratie.  
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10. vakanties en vrije dagen 2020-2021 
 

Vakantierooster 2020-2021  

Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober 2020  

Kerstvakantie: 21 december t/m 1 januari 2021  

Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 26 februari 2021  

Goede Vrijdag: 2 april 2021  

Pasen: 5 april 2021  

Meivakantie: 3 mei t/m 14 mei 2021 (incl. Hemelvaart)  

Pinksteren: 24 mei 2021  

Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021  

Vrije dagen:  

Vrijdagmiddag 4 december 2021 (Sinterklaas)  

Vrijdagmiddag 18 december 2021 (Kerstvakantie)  

Dinsdag 27 april 2021 (Koningsdag)  

Vrijdagmiddag 16 juli 2021 (zomervakantie)  

Studiedagen 2020-2021  

Maandag 26 oktober 2020  

Dinsdag 19 februari 2021  

Donderdag 4 maart 2021 
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11. Het team en overige contactgegevens 
Contact 
Leerkrachten 

Carolien Baartman   carolien.baartman@fortgens.pcsv.nl 
Barbara van Barneveld   barbara.vanbarneveld@fortgens.pcsv.nl 
Marianne van Barneveld   marianne.vanbarneveld@fortgens.pcsv.nl  
Lisette Bollen    lisette.bollen@fortgens.pcsv.nl  
Jaap Booij    jaap.booij@fortgens.pcsv.nl 
Ria van Duijn (I.B.)   ria.vanduijn@fortgens.pcsv.nl  
Saskia Elstak    saskia.elstak@fortgens.pcsv.nl 
Marielle den Hollander   marielle.denhollander@fortgens.pcsv.nl 
Bertha Hoogendijk   bertha.hoogendijk@fortgens.pcsv.nl 
Sandra Joziasse    sandra.joziasse@fortgens.pcsv.nl 
Conny van der Krogt   conny.vdkrogt@fortgens.pcsv.nl 
Quirine Moerman   quirine.moerman@fortgens.pcsv.nl  
Denise Schaaper    denise.schaaper@fortgens.pcsv.nl 
Esmee Veldhuizen   esmee.veldhuizen@fortgens.pcsv.nl 
Karin Vletter    karin.vletter@fortgens.pcsv.nl 
Joke Voerknecht    joke.voerknecht@fortgens.pcsv.nl 
Marja van ’t Wout   marja.vanwout@fortgens.pcsv.nl 
 
 

Intern Begeleiders  

Ria Duijn (1-3)   ria.vanduijn@fortgens.pcsv.nl  
Conny van der Krogt (4-8)  conny.vanderkrogt@fortgens.pcsv.nl  
 
Remedial Teacher 

Sita Verburg    sita.verburg@fortgens.pcsv.nl  
 

Specialisten ,  vakleerkrachten  en coördinatoren 

Vakleerkracht gym 3-6 Jacqueline Heeg   jacqueline.heeg@fortgens.pcsv.nl 
Vakleerkracht gym 1,2,7,8 Nelleke Könemann  nelleke.konemann@fortgens.pcsv.nl  
Vakleerkracht Muziek  Marysia Pardoen   mpardoen@gmail.com  
Specialist Jonge Kind  Lisette Bollen   lisette.bollen@fortgens.pcsv.nl 
Vertrouwenspersoon  Sita Verburg   sita.verburg@fortgens.pcsv.nl  
Kindercoach   Lisette Bollen   lisette.bollen@fortgens.pcsv.nl  
Antipestcoördinator  Karin Vletter  karin.vletter@fortgens.pcsv.nl  
Gynzy-coördinatoren  ria.vanduijn@fortgens.pcsv.nl conny.vanderkrogt@fortgens.pcsv.nl 
IPC-coördinator   Carolien Baartman  carolien.baartman@fortgens.pcsv.nl  
ICT-coördinator    Denise Schaaper   denise.schaaper@fortgens.pcsv.nl  
  
 

Directeur 

Dorien Overvliet dorien.overvliet@fortgens.pcsv.nl      
 

Onderwijsassistent  

Cindy Landsweers     cindy.landsweers@fortgens.pcsv.nl  
 

Administratief medewerker  

Nancy Tebrugge      nancy.tebrugge@fortgens.pcsv.nl 
 

Conciërge  

John . De Graaf      john.degraaf@fortgens.pcsv.nl  
 

Ouderraad 

Voorzitter: 

Anne van der Kerk  
p.a. Van Beethovenlaan 10a  
2253 BE Voorschoten 
 

Medezeggenschapsraad 

Voorzitter 

Berend Brasjen 
p.a. Van Beethovenlaan 10a  
2253 BE  Voorschoten 
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071 5627414 
MZR@fortgens.pcsv.nl 
 
Overblijven 

Norlandia BV  
Dobbeweg 1   
2254 AG Voorschoten   
071 5610084 
 

Groepsindeling 
Groep 1/2a     Juf Mariëlle den Hollander en juf Sandra Joziasse 
Groep 1/2b     Juf Bertha Hoogendijk en juf Barbara van Barneveld 
Groep 1/2c     Juf Joke Voerknecht en juf Sjoukje Kruidhof en juf Lisette Bollen 
Groep 3      Juf Quirine Moerman en juf Marja van ’t Wout 
Groep 4      Juf Denise Schaaper en juf Marianne van Barneveld 
Groep 5      Meester Jaap Booij en juf Marja van "t Wout 
Groep 6      Juf Carolien Baartman en juf Karin Vletter 
Groep 7      Juf Saskia Elstak en juf Ria van Duijn 
Groep 8      Juf Esmee Veldhuizen en juf Conny van der Krogt 

 

  

mailto:MR@fortgens.pcsv.nl
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12. Protocollen & Bijlagen 
Op de Fortgensschool worden verschillende protocollen gehanteerd. U kunt ze vinden op onze website www.fortgens.pcsv.nl 
 
Anti-pestprotocol en omgangsregels van de Fortgensschool 
 
Pesten is een veel voorkomend en niet makkelijk op te lossen probleem. Het is belangrijk dat alle betrokkenen hun 
verantwoordelijkheid nemen. De betrokkenen zijn: ouders, de gepeste, de pesters, de meelopers en het schoolteam.  
 
We spreken van pesten als het negatieve gedrag doelbewust is, langere tijd aanhoudt en er sprake is van machtsongelijkheid. 
 
De school heeft een plan van aanpak voor het voorkomen van pesten. Dit plan krijgt vorm in het bevorderen van een goed 
pedagogisch klimaat in de groepen en op school.  
 
Sinds augustus 2015 maken wij gebruik van ‘Kwink’, een methode voor sociaal-emotioneel leren. Het bevorderen van een goed 
pedagogisch klimaat gebeurt niet alleen tijdens de Kwinklessen, maar ook door er in de dagelijkse praktijk voortdurend 
aandacht schenken, waarbij ‘Kwink’ ons de taal en werkvormen aanreikt. Dit vormt een rode lijn door alle groepen heen. 
 
We volgen alle leerlingen met behulp van observatielijsten die -net als de leerresultaten- in het leerlingvolgsysteem 
opgenomen worden. Daarnaast worden er leerlingtevredenheidspeilingen gehouden. 
 
Incidenteel wordt ook tijd vrijgemaakt om gericht, o.a. via spelvormen met een groepje kinderen te werken aan verbetering 
van onderlinge sociale omgang.  
 
Waar het in het tegengaan van pesten uiteindelijk allemaal om draait, is het veranderen van de houding en gedrag van de 
leerlingen. 
 
We kiezen voor een schoolbrede aanpak: samenhangende interventies met gebruikmaking van een methode. We werken aan 
duidelijke normen en waarden, aan een open schoolcultuur waarin leerlingen eigen verantwoordelijkheid hebben inclusief 
bewustzijn van kernwaarden, normen en regels. 
Onze basis is pedagogisch vakmanschap: een leerkracht die grensoverschrijdend gedrag signaleert en daarop ingrijpt en die 
weet dat het cruciaal is om aan begin van het schooljaar veel energie en aandacht te investeren in de groepsvorming. 
 

1. De taak van de schoolleiding: 

a. Bewustwording. 
Op elke school wordt gepest. Het tegengaan van pesten vergt een actieve aanpak. Die aanpak staat niet op zichzelf, maar is 
onderdeel van het schoolbeleid in het streven naar een goed pedagogisch klimaat. Behalve optreden tegen gemeld pestgedrag 
gaat het ook om een preventieve aanpak om pestgedrag zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
b. Stellingname. 
De schoolleiding zal naar buiten toe, zowel naar leerkrachten, leerlingen als naar ouders duidelijk maken dat pesten niet 
toelaatbaar is. Slachtoffers weten dat ‘de school’  aan hun kant staat; pesters en leerlingen, die pesters zouden kunnen worden, 
weten dat er op hen gelet wordt. 
 
c. Maatregelen. 
De schoolleiding zorgt ervoor dat er een plan van aanpak is om pestgedrag aan te pakken en ziet erop toe dat dit door het team 
wordt uitgevoerd. 
 
d. Bestrijding van pesten ondersteunen. 
Er wordt een plan van aanpak gemaakt, waarin is uitgewerkt hoe om te gaan met pestproblemen. De schoolleiding stimuleert 
leerkrachten zich te scholen in het nog effectiever handelen bij pestgedrag. 
De omgeving wordt zo goed mogelijk ingericht om pesten te voorkomen, hierbij gaat het o.a. om   pleinwacht, overzichtelijkheid 
van het schoolplein, gespreide pauzetijden. 
 

2. De taak van de leerkracht: 

a. Bewustwording. 
Wat geldt voor de schoolleiding, geldt ook voor de leerkracht. De leerkracht realiseert zich, dat op elke school wordt gepest. 
Dit vraagt om een actieve aanpak in het streven naar een goed pedagogisch klimaat. 
De leerkracht is alert op signalen die kunnen duiden op mogelijk pestgedrag. 
b. Stellingname. 

http://www.fortgens.pcsv.nl/
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De groepsleerkracht maakt naar de leerlingen toe duidelijk dat pesten ontoelaatbaar is. Dit komt uitgebreid aan de orde tijdens 
de Kwinklessen. In gesprekken met kinderen komt aan de orde wat het verschil is tussen plagen en pesten, en ook hoe dit 
verschillend ervaren kan worden. 
Slachtoffers weten dat de leerkracht aan hun kant staat; pesters en leerlingen, die pesters kunnen worden, weten dat er op 
hen gelet wordt. 
c. Maatregelen. 
Er zijn geen simpele maatregelen die altijd en overal werken. We hanteren een preventieve aanpak en geven wekelijks lessen 
sociaal-emotioneel leren met inzet van ‘Kwink’. Dit is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL) voor groep 1 
t/m 8 van het primair onderwijs, waarin ook burgerschap en mediawijsheid een plaats hebben. ‘Kwink’ is gericht op preventie 
(van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. De aanpak sluit goed aan bij de principes van PBS 
(Positive Behaviour Support). 
Bij vermoeden van of geconstateerd pestgedrag werken leerkrachten volgens het plan van aanpak, dat verderop onder punt 3 
en 5 is uitgewerkt. 
d. Voorkomen van pesten. 
We proberen de schoolomgeving zo in te richten, dat er zo min mogelijk gelegenheid is om te pesten. We spreken met de 
groep schoolregels af en zien er op toe dat deze nageleefd worden. 
Oplaaiende ruzies en emoties kanaliseren we door in gesprek te gaan en/of afleiding te bieden. Leerlingen maken we bewust 
van hun eigen verantwoordelijkheid en bieden ondersteuning bij het creatief leren omgaan met schoolfrustraties. Natuurlijk 
geven we zelf het goede voorbeeld. 
 

3. Bestrijden van pesten. 

Er zijn verschillende maatregelen om pesten te bestrijden, die afhankelijk van de situatie worden ingezet. Elke groep, elke 
leerkracht en elke situatie is verschillend. Enerzijds wordt veel aandacht besteed aan preventieve maatregelen om pesten te 
voorkomen, waarbij bewustwording en sociale vaardigheden (handelingsalternatieven) belangrijke onderdelen vormen. 
Daarnaast wordt in een situatie waarin toch (een vermoeden van) pestgedrag aan de orde is, een aantal interventies gedaan, 
zoals uitgewerkt onder punt 5. 
 

4. Vertrouwenspersoon, klachtenprocedure 

Zelfs al doe je als school een krachtige poging om het pesten tegen te gaan, dan nog kan pesten de kop op steken. In dat geval 
is het belangrijk dat het slachtoffer altijd bij een schoolvertrouwenspersoon kan aankloppen voor hulp. Dit wordt actief onder 
de aandacht van de kinderen gebracht. De vertrouwenspersoon wordt aangesteld door de schoolleiding en de gegevens 
worden gepubliceerd in de schoolgids.  

 
In uiterste gevallen bestaat de mogelijkheid een klachtenprocedure in werking te stellen. Het bevoegd gezag van de school 
stelt een klachtencommissie in en geeft informatie over de klachtenprocedure. Het adres staat in de schoolgids, de procedure 
is op aanvraag verkrijgbaar. 

 
5. Plan van aanpak als pesten geconstateerd wordt. 

Wanneer een leerkracht pestgedrag vermoedt, of als er een melding is van ouders, leerlingen of anderen, wordt onmiddellijk 
actie ondernomen. De leerkracht rapporteert aan de directie en de vertrouwenspersoon wordt op de hoogte gesteld. De 
concrete vervolgroute wordt samen met collega’s en/of IB-er besproken. In deze vervolgroute volgen we een brede aanpak 
waarin we onderscheid maken in activiteiten gericht op de  dader, het slachtoffer, de ouders, de meelopers,  en het schoolteam. 

 
Bij twijfel over de vraag of er sprake is van pesten, vindt altijd een nader onderzoek plaats. 
Wanneer er sprake kan zijn van pesten, wordt met de mogelijke dader(s) een confronterend gesprek aangegaan. Duidelijk 
wordt gemaakt welk gedrag niet wordt geaccepteerd. De bewegingsvrijheid van de pester ten opzichte van het slachtoffer 
wordt ingeperkt. Deze maatregel is van kracht tot zekerheid over de feitelijke gebeurtenissen is verkregen.  
 
Wanneer meer duidelijkheid over de feitelijke gang van zaken bestaat, volgt een passende straf. Daarnaast worden er 
maatregelen getroffen om de dader ondersteuning te geven bij het verbeteren van zijn/haar gedrag. Dit vergt maatwerk. 
 
Het slachtoffer kan rekenen op hulp en steun van de leerkracht, indien gewenst ook van de vertrouwenspersoon, om zich weer 
veilig te voelen in de groep en op school. 
Bij het nadere onderzoek worden ook eventuele meelopers gehoord. Ook zij worden in voorkomende gevallen op een 
confronterende wijze aangesproken. Met hen wordt op een oplossingsgerichte manier gewerkt, om in de toekomst herhaling 
van meeloopgedrag te voorkomen. 
 
In een plan van aanpak worden afspraken gemaakt tussen de groepsleerkrachten in de school. Via deze afspraken wordt ervoor 
gezorgd dat er sprake is van een consequente aanpak. 
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Alle geledingen, zoals Medezeggenschapsraad, team en directie, stemmen in met het bovenstaande beleid en het plan van 
aanpak. 
 

 

6. Omgangsregels. 

Aan het begin van elk schooljaar staan onze omgangsregels centraal in het gesprek over wat er nodig is om een fijne groep te 
worden, waarin iedereen zich veilig voelt. 
 
Deze afspraken gelden binnen de school, maar ook daarbuiten. We helpen ook anderen om zich aan deze afspraken te houden 
en gedurende het schooljaar blijven we alert op naleving van onze regels. Via de ‘Kwink van de week’ worden deze regels 
telkens op verschillende manieren weer onder de aandacht van de leerlingen gebracht. 
 

 Omgangsregels Voorbeeld van een 
‘Kwink van de week’ 

1 Ik ben belangrijk voor de groep en 
medeverantwoordelijk voor een goede sfeer. 
 

Haal het beste uit je groep! 

2 Ik ga zorgvuldig om met de spullen van school en 
van medeleerlingen.  
 

Geef zelf het goede voorbeeld! 

3 Ik ben medeverantwoordelijk voor een omgeving 
waarin iedereen fijn kan werken. 
 

Zet jezelf eens wat zachter…. 

4 Uiterlijkheden of eigenschappen zijn geen 
aanleiding om mensen te beoordelen, uit te lachen 
of uit te schelden. 
 

Laat een ander groeien! 

5 Ik spreek de ander aan bij zijn of haar echte naam. 
 

Laat een ander schitteren! 

6 Als iemand mij hindert dan zeg ik duidelijk ´stop´ en 
probeer ruzie uit te praten. Als dat niet helpt, vraag 
ik een juf of meester om hulp.  
 

Mijn goed recht is jouw goed recht! 
 

7 We roddelen niet. 
 

Laat een ander stralen! 
 

8 Ik doe niet mee met groepjes, die zich tegen de 
ander(en) keren,  niemand wordt buitengesloten. 
 

Een leuke groep? Regel het samen! 
Word geen naprater! 

9 We luisteren naar elkaar en helpen degene die hulp 
nodig heeft. 
 

Kom op voor een ander… als dat nodig is! 

10 Word je gepest, vertel het aan je ouders, de 
meester of de juf, dit is geen klikken. 
Zie je dat iemand een ander pest, vertel het ook aan 
de meester of juf. Ook dit is geen klikken. 
 

Blijf er niet mee zitten… Uit je! 
 
Zeg er iets van… als de ander dat niet kan! 
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Afsprakenkapstok 
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Veilig Fortgensverkeer is goed voor de sfeer 
6 gulden verkeersregels rond verkeer op de Fortgensschool 
 

Halen en brengen: 

1. Kom zoveel mogelijk op de fiets of te voet.  

Lopen en fietsen naar school is belangrijk voor de verkeerservaring. Een kind in de auto neemt niet zelf actief deel aan het 
verkeer. Daarnaast is de beweging goed voor zowel de gezondheid van uw kind als voor uzelf.  

2. Begeleid uw kind door het verkeer.  

Kinderen tot ca. 9 jaar kunnen nog niet alles waarnemen in het verkeer. Uw kind kan het veiligst naar school gaan als het wordt 
begeleid door een volwassene.  

3. Neem genoeg tijd om uw kind naar school te brengen.  

Doordat ouders soms te laat van huis gaan, worden onnodige risico’s in het verkeer genomen en er ontstaan chaotische 
situaties rondom school. Maar liever te laat op school dan de veiligheid van andere kinderen in gevaar brengen.  
 

Verkeersgedrag: 

4. Geef zelf het goede voorbeeld.  

Volwassenen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie, ook in het verkeer. Uw kind zal uw gedrag in het verkeer nadoen, dus 
houdt u zich aan de verkeersregels en -borden. Rijd niet tegen het verkeer in, waarom zou je fietsen op de stoep? Waarom toch 
‘even’ een kind uit de auto zetten op een plek waar stoppen gevaar oplevert voor de andere kinderen? 

5. Help de kinderen met veilig oversteken.  

Begeleid kinderen naar de overkant van de straat. Kies een plek waar u recht over kan steken (dit is ook de kortste route).  
We zijn ons ervan bewust dat op de parkeerstrook aan de Van Beethovenlaan fietsen is toegestaan in beide richtingen. Extra 
oplettendheid voor naar school fietsende kinderen is geen overbodige luxe. 
We gebruiken altijd de stoep om naar het schoolplein te lopen, ook al is dat ‘om’. Afsnijden via de parkeerstrook aan de Van 
Beethovenlaan is gevaarlijk.  
 

Parkeren rond school: 

6. Parkeer uw auto altijd in een parkeervak.  

Ook als u alleen maar uw kind wilt afzetten, parkeer dan ook in een parkeervak en niet 'even' in de bocht van de Grieglaan of 
Chopinlaan, ‘even’ vóór de parkeerhavens aan de Van Beethovenlaan, ‘even’ dubbel voor andere auto’s of op de uitritten.  
Het kruis op het wegdek aan de Grieglaan is speciaal gemaakt om aan te geven dat parkeren hier niet is gewenst. Zo kunnen 
kinderen vanaf de brug in een rechte lijn oversteken en wordt hun zicht niet belemmerd door geparkeerde auto’s.  
 

Samen! 

Samen maken we de schoolomgeving veiliger! Geef de kinderen het goede voorbeeld en help indien nodig elkaar herinneren 
aan de verkeersregels die we samen opgesteld hebben. Verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel van een veilige school. 
Ouders en leerkrachten zien graag dat de omgeving van de school overzichtelijk en veilig is. Druk en chaotisch verkeer willen we 
vermijden, zodat we onze kinderen kunnen leren hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer. Dat is  belangrijk voor nu en voor 
later. Hiervoor zet de school verschillende middelen in, zoals verkeerslessen voor alle groepen, aandacht voor de school-
thuisroute, het oefenen met veilig oversteken. 
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Informatieverstrekking aan gescheiden ouders  
 
Alle informatie van school wordt meegegeven aan het oudste kind van een gezin.  

 
Bij gescheiden ouders wordt informatie verstrekt aan de ouder die belast is met het ouderlijk gezag. Basisprincipe in de wet is 
dat de ene ouder de andere ouder informeert en als die dat niet doet heeft de niet-verzorgende ouder het recht rechtstreeks 
aan de school om informatie te vragen. De school heeft een informatieplicht tegenover de niet-verzorgende ouder als deze 
daarom vraagt en dat betekent dat er afspraken worden gemaakt hoe die informatiestroom zal lopen. Zo kan bijvoorbeeld 
informatie in tweevoud aan het oudste kind worden meegegeven. Mocht dit problemen geven dan is het mogelijk om de 
informatie per mail of post te krijgen. De kosten hieraan verbonden zijn voor de betreffende ouder.  
 
Bij contactavonden, of andere te voeren gesprekken over een kind, wordt bij voorkeur één gesprek met beide ouders gevoerd. 
Hierdoor kunnen misverstanden omtrent verschil van inzicht voorkomen worden. Indien dit niet mogelijk is, wordt een gesprek 
gevoerd met de ouder die belast is met het ouderlijk gezag. Op verzoek wordt ook een gesprek gevoerd met de ouder die niet 
belast is met het ouderlijk gezag of kan er worden volstaan met een verslag van het gesprek met de verzorgende ouder. 
Ook voor het adviesgesprek in groep 8, waar de school met de ouder adviezen richting het vervolgonderwijs bespreekt gaan 
we uit van één gesprek.  
 
In het dossier van de leerlingen zal een aantekening worden opgenomen over de informatieverstrekking naar de ouders, zodat 
er een eenduidige lijn wordt gevoerd.  
De school zal hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. Mochten zich toch problemen voordoen, dan kan de ouder hierover 
uiteraard contact opnemen met de directie.  
 
De school kan weigeren om informatie te geven als dat ingaat tegen het belang van het kind. Dit kan alleen bij zwaarwegende 
belangen en na zorgvuldige afweging waarbij de situatie is onderzocht (b.v door de schoolarts) en de weigering schriftelijk 
wordt gemotiveerd.  
De directie ziet er op toe, dat in een dergelijke situatie geen informatie via het kind aan de ouder die niet met het ouderlijk 
gezag is belast, verstrekt wordt. Bij vragen van die ouder wordt deze naar de directie verwezen.  
 
Het protocol ‘omgang met gescheiden ouders’ vindt u op de website van de school. 
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Persoonlijke eigendommen van de leerlingen, mobiele telefoons 
De directie is niet verantwoordelijk voor het verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen zoals mobiele 
telefoons, fietsen en kledingstukken. Deze zaken worden onder eigen verantwoordelijkheid meegenomen naar school.  
 
In school en op het schoolplein staan de mobiele telefoons uit. Onder schooltijd willen wij de mobiele telefoons niet zien, er 
worden geen spelletjes op gespeeld en het maken van foto’s en filmpjes is, zonder toestemming van de leerkracht, verboden. 
Bij overtreding van deze afspraak worden de mobieltjes ingenomen door de leerkracht en aan het eind van de dag weer 
teruggegeven. Bij herhaling van de overtreding worden de mobieltjes niet aan de leerling teruggegeven maar kunnen ze door 
de ouders opgehaald worden. 
 
Wij begrijpen dat het mobieltje een handig middel is tussen ouders en leerlingen om elkaar te informeren over afspraken e.d. 
Het gebruik van mobieltjes staan wij daarom toe na schooltijd op het schoolplein buiten het gebouw. Voor een goede gang van 
zaken hebben we de afspraak dat de pleinwacht of de eigen juf of meester altijd even wordt geïnformeerd over het 
noodzakelijke telefoontje.  
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Luizenprotocol, stappenplan luizenopsporing 
Situatie A 

Er worden in het haar van een kind in een klas luizen/neten gesignaleerd. Dit kan tijdens een controle van de luizenspeurders 
ontdekt worden. Volgens afspraak zal de groepsleerkracht dit melden bij de ouder(s)/verzorger(s) van het betreffende kind.  
Aan alle kinderen uit de betreffende klas wordt een brief meegegeven of gemaild, dat er in de klas luis is gesignaleerd. De 
ouder(s)/verzorger(s) worden er in de brief op gewezen, dat dagelijkse controle thuis geboden is. 
Na 14 dagen wordt er door de groepsleerkracht een nieuwe controle op school afgesproken. Dit wordt herhaald tot de hele 
groep weer luizenvrij is. 

 
Situatie B 

Ook kunnen ouder(s)/verzorger(s) zelf thuis ontdekken, dat er zich ongewenste gasten in het haar van hun kind bevinden.  Zij 
melden dit op school en ook bij de ouder(s)/verzorger(s) van vriendjes en vriendinnetjes, met wie hun kind in direct contact is 
geweest. 
Aan alle kinderen uit de klas wordt een brief meegegeven of een mail verstuurd, dat er in de klas luis is gesignaleerd. De 
ouder(s)/verzorger(s) worden er in de brief op gewezen dat dagelijkse controle thuis geboden is. En dat er binnenkort weer 
een schoolcontrole zal plaatsvinden. 
Deze controle op school zal telkens na 14 dagen worden herhaald, tot de hele groep weer luizenvrij is. 

 
 
Na elke vakantie wordt er door de moeders van het luizenopsporingsteam een 
controle uitgevoerd.  
Ouders wordt verzocht om in de vakantie de kinderen goed op luizen te 
controleren zodat zij na de vakantieperiode luizen- en netenvrij naar school 
gaan.  
 
Het luizenopsporingsteam wordt gecoördineerd door Susanne de Wilde, 
Jeanette van der Peet en Magda Leering 
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Protocol ‘Gezond eten en drinken op de Fortgensschool’ 
De Gezonde School  

Op de Fortgensschool besteden we de nodige aandacht aan een gezonde leefstijl. We gaan er van uit dat kinderen die goed in 
hun vel zitten, ook beter presteren. Daarom willen wij als school bijdragen aan gezonde en fitte kinderen. We werken al aan 
gezondheid door o.a. structureel aandacht te hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en het 
voorkomen van pesten. Toch denken we dat het nog beter kan. Daarom zijn we gestart met het structureel werken aan 
gezondheid met de Gezonde School-aanpak.  
 

Gezond eten en drinken op de Fortgensschool  

We vinden het van groot belang dat de kinderen voordat ze naar school komen goed ontbijten. Gezonde gewoonten aanleren 
begint natuurlijk thuis in het gezin. Maar ook de school speelt een rol en neemt hierin verantwoordelijkheid. Wij willen de 
kinderen een gezonde schoolomgeving bieden. Immers, kinderen brengen veel tijd door op school.  
Een gezonde leefstijl zorgt er o.a. voor dat kinderen lekker in hun vel zitten, dat hun weerstand op peil blijft en dat kinderen 
de hele dag door genoeg energie hebben voor leren, sport en spel.  
Wij willen een Gezonde School zijn. Daarom doen wij mee aan het Nationaal Schoolontbijt en werken we met het programma 
“Ik eet het beter”, waardoor er in alle groepen aandacht komt voor gezond en lekker eten. We willen niet alleen in de lessen 
aandacht besteden aan voeding en gezondheid, maar ook in de praktijk. Dat betekent dat we er naar streven dat onze 
leerlingen op school vooral fruit, groente en brood eten en melk of water drinken. Snoep en frisdrank zien wij liever niet op 
school. Afspraken daarover vindt u in dit protocol. 
Daarvoor hebben we uw medewerking nodig. Met onderstaande regels en afspraken over eet- en drinkmomenten op school 
maken we het voor de kinderen makkelijker om de gezonde keuzes te maken. Om elkaar te helpen met het naleven zorgen wij 
dat het team en de ouders goed op de hoogte zijn van het waarom, wat en hoe van de regels en afspraken.  
We willen gezond eten op school voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen aan een goede ontwikkeling van kinderen. 
Samen met ouders zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch. Trakteren doen we zo gezond 
mogelijk. Er is ruimte om individuele afspraken te maken bij een allergie/medisch, dieet, een bepaalde (geloofs)overtuiging of 
andere redenen.  Geeft u dit dan door aan de leerkracht. 
 

Eten in de ochtendpauze  

De kinderen eten een tussendoortje tijdens het speelkwartier. We streven er naar dat uw kind voor dit moment van de dag 
een tussendoortje mee geeft dat past binnen de schijf van vijf, met voorkeur voor een stuk fruit of groente. Meer groente en 
fruit draagt bij aan een gezonde ontwikkeling. Het blijkt dat fruit eten op school er ook voor zorgt dat kinderen thuis vaker 
gezond kiezen.  
Voor de jongere kinderen wordt een makkelijk tussendoortje geadviseerd zoals een bakje fruit, banaan of appel. De 
leerkrachten hebben weinig tijd om de kinderen te helpen bij schillen, pellen enz. 

Voorbeelden voor het 10-uurtje zijn: 

- Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn 

- Groente zoals worteltjes,  komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes  

- Volkoren biscuit, mini-krentenbol, soepstengel, rijstwafel 

- Yoghurt met muesli / granen 

- Producten uit de Schijf van vijf (zie hieronder) 
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Eten tijdens de overblijf  

Tussen de middag zijn alle kinderen vrij of blijven over. Onder begeleiding van pedagogisch medewerkers van Norlandia worden 
de kinderen in de gelegenheid gesteld te lunchen. Zij brengen een lunchtrommeltje van thuis mee naar school. De kinderen 
eten dagelijks een gezonde lunch. Het is de bedoeling dat uw kind brood meebrengt en evt. iets van fruit of groente. Het is de 
eigen verantwoordelijkheid van ouders wat er wordt meegegeven voor de lunch. We vragen ouders echter om geen koek, 
snoep of chips in de broodtrommel te doen. 

Geschikt voor de lunch vinden wij bijvoorbeeld 

- Volkorenbrood of bruinbrood, krentenbol, volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol 

- Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei. Lekker als beleg en voor erbij 

- Tips voor pauzehappen, lunchtrommels en drinken: www.voedingscentrum.nl/etenopschool  

- Producten uit de Schijf van vijf 

✓  

 
 
 

Drinken  

Kinderen drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch dranken zonder toegevoegde suikers. We vragen ouders geen limonade, 
frisdranken, sportdranken en vruchtensappen mee te geven omdat ze erg veel suiker bevatten. Verder is er in elke klas een 
kraan/drinkfontein aanwezig waar de kinderen elk moment van de dag kunnen drinken. U kunt zich opgeven voor schoolmelk 
voor het 10-uurtje en voor de lunch. 

 

Geschikt voor dranken vinden wij bijvoorbeeld: 

- Kraanwater 

- Fruit in water 

- Thee zonder suiker  

- Halfvolle melk, karnemelk (schoolmelk) 

- Dranken zonder toegevoegde suikers 

✓  

 
 
Traktaties  

Wij zetten leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een traktatie. Kinderen krijgen 
per schooljaar al gauw 30 traktaties. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde en vooral kleine traktatie. In de bijlage treft u 
een aantal voorbeelden aan van gezonde traktaties en sites waarop u leuke en gezonde traktaties kunt vinden. “Gezonde” 
traktaties worden onder schooltijd opgegeten. “Ongezonde” traktaties zoals chips of snoepjes worden aan het eind van de dag 
met de kinderen mee naar huis gegeven, zodat u zelf kunt bepalen wat u ermee doet. Bij een combinatie wordt het gezonde 
tijdens schooltijd genuttigd en het ongezonde mee naar huis gegeven. Er zit overigens verder geen verschil in het moment en 
de wijze waarop een verjaardag wordt gevierd. 
Wanneer u de leerkrachten wilt trakteren wordt een bijdrage aan de fruitmand in de teamkamer op prijs gesteld. 

http://www.voedingscentrum.nl/etenopschool
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Geschikt voor traktaties vinden wij bijvoorbeeld: 

- Groente en fruit in een leuk jasje  

- Kleine porties van producten die niet te veel calorieën bevatten, zoals een rozijndoosje, popcorn, soepstengels, zoute 

sticks, krakelingen, waterijsjes, kaas (beperkte hoeveelheid), worst of klein koekje. 

- Overige voorbeelden vindt u op de laatste pagina van dit protocol 

 
 
 
Het goede voorbeeld  

Kinderen kijken ook naar wat hun leerkrachten eten. Bij ons op school geven leerkrachten het goede voorbeeld. Het zou gek 
zijn als leerkrachten een snoepreep nemen als pauzehap terwijl de kinderen een stuk fruit eten.  

Speciale gelegenheden  

Bij speciale gelegenheden zoals Kerst / Sinterklaas en andere feestdagen zorgen we dat we samen met de 
activiteitencommissie, goed nadenken over het eten en drinken. Het kan voorkomen dat we tijdens speciale gelegenheden dus 
niet alleen gezonde dingen trakteren. We zullen dan zelf geen chips of frisdrank trakteren, maar wel bijvoorbeeld pepernoten 
blijven strooien met Sinterklaas (waarbij we dan rekening houden met de portiegrootte), of houden we bijvoorbeeld vast aan 
de leuke traditie van ons Kerstontbijt waarbij we de kinderen zelf elkaars ontbijt laten verzorgen.  
 

Toezicht op beleid  

- We houden ouders betrokken door bijvoorbeeld regelmatig een bericht over gezonde voeding op ons 

communicatieplatform Social Schools te plaatsen. 

- Wanneer kinderen ongezond eten of drinken meenemen die niet passend zijn binnen het beleid worden ouders 

hierbij ingelicht. We zorgen ervoor dat deze kinderen hiervoor niet worden gestraft.  

- We agenderen het voedingsbeleid regelmatig als agendapunt in vergaderingen van het team.  

 

Overige pijlers  

- Elk schooljaar besteden we aandacht aan gezonde voeding in onze lessen. Hiervoor gebruiken wij de officiële 

lespakketten van  “ik eet het beter”, “het nationaal schoolontbijt” en “het koningsontbijt”. 

o https://www.ikeethetbeter.nl/ 

o https://www.schoolontbijt.nl/ 

o https://www.koningsspelen.nl/Koningsontbijt  

- We laten de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een gezondheidsonderzoek uitvoeren in groep 2 en groep 7.  

 
 
 
 
 
 

https://www.ikeethetbeter.nl/
https://www.schoolontbijt.nl/
https://www.koningsspelen.nl/Koningsontbijt

