
Zijlwijkschool

De informatie in dit document vindt u ook

op scholenopdekaart.nl

Schoolgids

2020-2021

https://www.scholenopdekaart.nl/


1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

1.2 Profiel van de school

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

2.3 Extra faciliteiten

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

3.2 Veiligheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

4.3 Schoolverzekering

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

5 Ontwikkeling van leerlingen

5.1 Tussentijdse toetsen

5.2 Eindtoets

5.3 Schooladviezen

5.4 Sociale ontwikkeling

5.5 Kwaliteitszorg

6 Schooltijden en opvang

6.1 Schooltijden

6.2 Opvang

6.3 Vakantierooster

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Inhoudsopgave



Voorwoord

Hierbij presenteren wij u onze schoolgids. Deze schoolgids geeft een zo goed mogelijk beeld van de 

school voor ouders en leerlingen, maar ook voor hen die overwegen hun kind(eren) op de Zijlwijkschool 

te plaatsen.

Op onze website, www.zijlwijkschool.nl, vindt u ook veel informatie. 

Ouders die willen kennismaken met de Zijlwijkschool zijn van harte welkom voor een vrijblijvend 

gesprek met de directie. Zij krijgen dan tevens een rondleiding door de school. Geïnteresseerde ouders 
verzoeken we telefonisch een afspraak te maken voor een informatief gesprek met een rondleiding. 

Wij willen dat ouders een bewuste keuze maken, want een school kiezen doe je vaak minimaal voor 8 

jaar...! U bent welkom!

Elke dag bestaat de mogelijkheid om in groep 1 ‘mee te doen’. U en uw kind zijn van harte welkom van 

9.00 uur tot 10.00 uur in groep 1, maar neem wel even contact op voor een afspraak. 

Mede namens het team wens ik u veel leesplezier. 

Pieter de Kool

directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

Zijlwijkschool

Schaduwpad 1

2317VX Leiden

 071-5233424

 https://www.zijlwijkschool.nl

 info@zijlwijkschool.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Pieter de Kool pieter.dekool@zijlwijkschool.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Zijlwijkschool, locatie Regenboogpad

Regenboogpad  5 

2317XK Leiden

 071-5233424

Hier zijn de groepen 5 t/m 8 gehuisvest.

De beide locaties (Schaduwpad en Regenboogpad) zijn in hetzelfde pand gevestigd. Wij hebben entrees 

aan het Regenboogpad en het Schaduwpad.

Extra locaties

Schoolbestuur

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Aantal scholen: 22

Aantal leerlingen: 8.896

 http://www.scoleiden.nl
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Teamleider bovenbouw Marleen Marijt marleen.marijt@zijlwijkschool.nl

Teamleider onderbouw Metta Hendriks metta.hendriks@zijlwijkschool.nl

Intern begeleider Leonie Oostdam leonie.oostdam@zijlwijkschool.nl

 

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

282

2019-2020

In de kengetallen kunt u lezen dat het leerlingaantal licht dalend is. Gedurende het schooljaar 2018-

2019 is het leerlingaantal gestabiliseerd. Er is een evenwicht tussen uitstroom en instroom van 

leerlingen ontstaan. In 2019-2020 en in 2020-2021 is het leerlingaantal stabiel.

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?

In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 

andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 

uitgebreider.
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Kernwoorden

Jaarklassensysteem, lunchpauze

Internationalisering, Erasmus+Engels vanaf groep 1

Toekomstgerichte vaardigheden Kanjertrainingsschool

Missie en visie

Onze missie

Elk kind heeft talent. Onze school wil leerlingen helpen die talenten te ontdekken en te ontplooien. We 

stimuleren kinderen het beste uit zichzelf te halen, zowel op cognitief als op sociaal gebied. Dit doen wij 

door hen een prettige, uitdagende en veilige leeromgeving te bieden, waarin aandacht is voor de 

algehele ontwikkeling van de kinderen. Structuur en zorgzaamheid zijn belangrijke elementen voor een 

goede leeromgeving. Kinderen kunnen immers pas tot leren komen, als ze zich gezien en vertrouwd 

voelen. Vanuit die basis kunnen kinderen samen presteren en hun talenten ontwikkelen. De 

Zijlwijkschool is een school in beweging, waarbij wij de vernieuwingen in het onderwijs -met bewezen 

resultaten- omarmen en deze ons eigen maken ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen. 

Internationalisering is één van de speerpunten van de Zijlwijkschool. Kinderen doen op onze school 
kennis op van de wereld waarin in wij leven. Zij maken al vroeg kennis met talen, gewoontes en 

gebruiken uit andere culturen. De kinderen krijgen Engels vanaf groep 1. Na schooltijd willen we er ook 

zijn voor de kinderen. Op beide locaties is een buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd: BSO 

‘Buitengewoon’ en BSO ‘Binnenstebuiten’.

Onze visie

De Zijlwijkschool is een school ‘met beide voeten op de grond’ in de Merenwijk. Wij realiseren ons dat 

de wereld om ons heen in een hoog tempo verandert. Veel  banen die onze leerlingen krijgen, bestaan 
nu nog niet eens. Daar passen wij ons onderwijs op aan: ‘21st eeuws vaardigheden’ zijn ons 

uitgangspunt. Talenten van het kind, zoals denken, doen en handelen, zijn hierbij leidend. Niet alleen 

vakgebonden kennis en vaardigheden, maar ook samenwerken en verantwoordelijkheid dragen, doen 

ertoe. Wij willen dat kinderen kunnen reflecteren op zichzelf en op hun werk. Hierbij is onze ervaring 

dat zij zich zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag eigen maken. Omdat de kinderen tijdens hun 

schooltijd op de Zijlwijkschool hun bagage voor de toekomst meekrijgen en dat door onze ouders 

onderkend en gewaardeerd wordt, staat er ook over 25 jaar een sterke Zijlwijkschool in de Merenwijk.

Onze bouwstenen

Structuur en zorgzaamheid zijn belangrijke elementen voor een fijne leeromgeving. Vanuit die basis 

kunnen kinderen samen presteren en hun talenten ontwikkelen.

Prioriteiten
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Speerpunten schooljaar 2020 2021

Dit jaar zijn we halverwege het schoolplan dat uit 4 jaar bestaat. Per jaar maken wij een jaarplan, met 

speerpunten uit het 4 jarige schoolplan. Natuurlijk gaan wij door in de lijn van het vorige jaarplan.

De speerpunten voor dit schooljaar zijn:

1. Lees- en rekenonderwijs

2. Engels van groep 1 t/m 8

3. CLIL-lessen (Content and Language Integrated Learning) in de bovenbouwgroepen, Engels 

geïntegreerd in projectonderwijs
4. Tabletonderwijs van Snappet -digitale- lessen in de groepen 4 t/m 8 (incidenteel in groep 3)

5. Project internationalisering: Erasmus-project

6. Toekomstgerichte vaardigheden 

Op school geven wij Engels vanaf groep 1. Wij gebruiken hierbij de methode "Groove me". De kinderen 

krijgen de Engelse les met behulp van het digibord. De methode is t/m groep 4 geheel digitaal. Bij de 

Engelse les in de groepen 5 t/m 8 wordt ook de grammatica behandeld.

Vroeger beginnen met Engels betekent ook meer tijd voor Engels. Acht jaar Engels met een start in 

groep 1 of alleen in de groepen 7 of 8, zoals wij voorheen gewend waren, is een fors verschil. Dat uit zich 

in ons Internationaliseringsproject (Erasmus+). In samenwerking met scholen uit Finland, Polen, Spanje 

en Kroatië hebben wij projecten gepland. Voor de kinderen van de hogere groepen, worden de 
'normale' lessen ook geïntegreerd in de projectlessen.

Naast de lessen ‘Engels’ wordt er in ons programma per jaar meer onderwijstijd besteed aan 

geïntegreerd Engels. We geven in elke groep tenminste 60 minuten per week Engelstalige activiteiten. 
Kinderen moeten de tijd krijgen, niet alleen om de taal te leren, maar ook en vooral om die te 

gebruiken. Een onderdeel hiervan zijn de zogenaamde CLIL-lessen.

Vanaf groep 4 (en incidenteel groep 3) krijgen de kinderen voor rekenen en taal een tablet voor hun 

lessen. Het voordeel van tabletonderwijs is dat de software de lesstof gedeeltelijk op individueel niveau 

biedt. 

Op de toekomstgerichte vaardigheden gaan verder dan (cognitief) leren. Denk hierbij aan kritisch 

denken, informatie vaardigheden, sociale vaardigheden, communiceren en samenwerken. Veel van 

onze (samenwerk-)lessen worden ingericht waarbij kinderen zich deze vaardigheden eigen maken. 

 

Identiteit

De Zijlwijkschool is een open protestants-christelijke school. De school heeft enkele keren per jaar een 

samenwerking met de Regenboogkerk uit de wijk. 

Alle kinderen en ouders zijn welkom als zij onze identiteit delen of respecteren. Uiteraard respecteert 

de school ook die van hen. De christelijke waarden vanuit de bijbel, waar we als school voor staan, laten 

wij zien in ons dagelijks gedrag, in hoe we met elkaar omgaan en de zorg voor de wereld om ons heen. 

Dit komt onder meer tot uiting in de keuze voor de lesmethode voor bijbels onderwijs, ‘Trefwoord’ en 

voor  de lesmethode voor sociale emotionele ontwikkeling, de ‘Kanjertraining’. 
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Natuurlijk is sociaal-emotionele ontwikkeling de gehele dag onlosmakelijk verbonden met onze 

begeleiding van de kinderen. Wij hebben daarom de keuze gemaakt voor de 'Kanjertraining', een 

methode sociaal-emotionele ontwikkeling. 'Trefwoord' en 'Kanjertraining' worden in samenhang 

gebruikt en bieden ons handvatten in onze dagelijkse praktijk.
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Onze wijze van lesgeven is, met name als het gaat om de reken- en taalvakken, als volgt opgebouwd.

De leerkracht start met een korte inleiding: dat is een herinnering aan wat de kinderen tot nu toe 
gedaan hebben met betrekking tot het onderwerp. Daarna wordt gestart van nieuw onderwerp in de 
vorm van een klassikale instructie. De verwerking volgt na de instructie: bijna alle kinderen kunnen 

aan het werk.

Voor kinderen die een extra uitleg nodig hebben volgt een zogenaamde verlengde instructie; deze 

extra lange instructie is voor kinderen die de lesstof moeilijk vinden, maar ook voor de 'voorlopers'. Dat 

zijn kinderen die werken met moeilijker lesstof en daar vragen over hebben. Na de verlengde instructie 

kunnen alle kinderen de les verwerken.

Aan het einde van de les volgt een nabespreking. Dat is bijvoorbeeld een korte terugblik of een aantal 

te bespreken aandachtspunten.

-------------------------------- Zindelijkheid

Wij verwachten dat de kinderen die in groep 1 starten zindelijk zijn en zelfstandig naar de wc kunnen. 

Voor een 'ongelukje' hebben we 'leenbroekjes', waarbij de leerkracht de kinderen incidenteel even 

helpt, of dat u gebeld wordt en gevraagd wordt om zelf te komen verschonen.

------------------------------ Groepen in de school

Wij hebben leerstofjaarklassen. In een groep zitten gemiddeld 25 kinderen. In de praktijk zit je als 4-

jarige in groep 1, als 5-jarig in groep 2 enz. De leerlingen zitten vanaf groep 3 zoveel mogelijk in 

dezelfde samenstelling in de groep. Uitzonderingen kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld een groep van 20 

kinderen of een groep van 29 kinderen. Een combinatiegroep, bijvoorbeeld gr. 6-7 is ook een 

uitzondering.

-------------------------------Intern-begeleider (IB-er)

Onze IB-er begeleidt de leerkrachten bij de analyse van de leerontwikkeling van de kinderen in de groep 

in het algemeen en bij vraagstukken anders dan er gemiddeld. Denk hierbij aan kinderen die extra 

begeleiding nodig hebben bij hun leren.  

-------------------------------Groepsindeling, werken met combinatiegroepen.

Homogene groepen versus combigroepen

De Zijlwijkschool is een school met, aan het begin van het schooljaar ongeveer 290 kinderen en aan het 

einde van het schooljaar 320. Gemiddeld rekenen wij met 25 kinderen in een groep. Bij de start van het 

schooljaar hebben wij 12 groepen, aan het einde van het schooljaar 13. Wij streven naar homogene 

groepen van groep 1 t/m groep 8. Gezien het aantal kinderen, in combinatie met instroom per 

schooljaar, zal er sprake zijn van ongeveer 2 combigroepen. Dat verschilt per jaar. 

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Criteria

Belangrijke criteria voor het samenstellen van (combinatie-)groepen zijn de sociale samenhang op 

individueel en op groepsniveau, een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes en een 

evenwichtige verdeling van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Er zijn bij de 

totstandkoming van een (combinatie-)groep voldoende leerling-gegevens bekend. Deze spelen een 

belangrijke rol. Wij gaan hierbij uit van de situatie zoals wij die op school zien en kennen.

Samenstelling van de groepen.

De groepen worden jaarlijks voor de zomervakantie samengesteld. De oorspronkelijke instroom in 

groep 1 is instantie bepalend. Wanneer worden de kinderen 4 jaar? In welke deel van het schooljaar 

stromen zij in? Wanneer stromen zij door naar groep 2? Daarnaast spelen tussentijdse instroom en 

uitstroom een rol. Wij houden rekening met factoren die van invloed kunnen zijn op de 

groepsdynamiek. Een harmonieuze groep samenstellen is meer dan tweetallen of kleine groepjes 

leerlingen samenvoegen tot een geheel. De kennis van de leerkrachten over de individuele leerlingen, 

zal niet gedeeld worden met andere ouders (privacy) dan de eigen ouders van de leerling(en) waardoor 

het waarom van bepaalde keuzes lang niet altijd uitgelegd kan worden.

De verdeling van de leerlingen wordt op een uiterst zorgvuldige wijze gemaakt door de leraren. 

Eenmaal opgestelde groepslijsten zijn definitief. 

Het volgende tijdspad wordt hierbij gehanteerd:

Gehele jaar: ouders en leerkrachten spreken elkaar over de individuele leerlingen tijdens het 

ouderspreekuur (lagere groepen) en/of ouder(kind)gesprekken (hogere groepen).

Oktober: de leerkrachten vullen de Kanjertraining leerkrachtenlijst in en er wordt een sociogram 

gemaakt door de leerlingen.

Februari: in het voorjaar wordt dit nogmaals herhaald.

April-mei: de eerste besprekingen over de verdeling vinden plaats tussen leerkrachten, IB-ers en 

directie. Leerkrachten maken een voorstel voor de indeling van de groepen. De voorkeuren van 

leerlingen worden hierin meegenomen. Ouders hebben tijdens het ouderspreekuur/oudergesprek de 

mogelijkheid aanvullende, sociaal-emotionele- en/of medische informatie te verstrekken die van 

belang kan zijn voor de groepsindeling.

De school beslist en dat besluit is bindend.

Juni/juli: de definitieve groepslijsten worden bekendgemaakt, wijzigingen zijn niet meer mogelijk. De 

kinderen komen altijd tenminste bij één kind in de groep waarmee op grond van de sociogrammen een 
wederzijdse match is. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 
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groep 3/4

Verlof personeel

Wijze van vervanging bij ziekteverlof, verlof en scholing:

De Zijlwijkschool kan bij vervanging meestal rekenen op vaste invallers, die al bekend zijn met de 

leerlingen. Ook het inzetten van deeltijdleerkrachten biedt ons de nodige flexibiliteit. Incidenteel komt 

het voor dat leerlingen in een andere groep worden geplaatst. Indien het onmogelijk is een goede 

vervangende leerkracht te vinden, zal de directie moeten besluiten de lessen voor die groep te laten 

vervallen. Uiteraard gebeurt dit als er geen enkele andere mogelijkheid gevonden is.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 

bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 

onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

De kleuters beginnen de dag in groep 1 in de kring en in groep 2 starten wij met wat wij noemen 

‘inloop’. Met 'inloop' bedoelen wij dat de kinderen om 8.40 uur zelfstandig met 'werken' starten. Dat is 

ook het moment dat ouders niet meer in de klas zijn. Na het moment van zelfstandig werken gaan de 

kinderen 'in de kring'.

In de kring leren ze te luisteren, naar elkaar en naar de leerkracht. Wij vatten dit onder 'leren met elkaar 

om te gaan'. Aan de hand van thema’s wordt er dan met de kinderen gesproken, gewerkt, gezongen en 

gespeeld.
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De lokalen zijn zo ingericht dat er verschillende activiteiten tegelijk kunnen plaatsvinden. Er is een 

bouwhoek, een zandtafel, een huishoek, een ruimte om te schilderen, te knutselen en met 

ontwikkelingsmateriaal aan de slag te gaan. De thema’s in de hoeken veranderen frequent.

In groep 1 is spelen belangrijk; spelenderwijs leert het kind de wereld om zich heen beter begrijpen 

(taalontwikkeling (ook Engels), wereldverkenning en begripsvorming), het leert zijn bewegingen beter 

onder controle te krijgen (motorische ontwikkeling) en vangt steeds gerichter allerlei signalen op 

(zintuiglijke, muzikale en ruimtelijke ontwikkeling). Het kind leert materialen te ordenen 

(hoeveelheidsbegrip/voorbereidend rekenen) en leert zich meer en meer om te gaan in een groep 

(sociale ontwikkeling).

In groep 2 gaat deze ontwikkeling door. Er zijn taal- en rekenspelletjes en aandacht voor de fijne 

motoriek. Zo leren de kinderen de basisvaardigheden die nodig zijn voor lezen, schrijven en rekenen. 

De methode Schatkist die we hiervoor gebruiken, sluiten aan bij de methode van de peuterspeelzalen 

enerzijds en groep 3 anderzijds.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De kinderen zijn ruim 25 uur per week op school: op woensdag 3 uur en 35 minuten (van 8.40 uur tot 

12.15 uur), alle overige werkdagen 5 uur en 25 minuten (van 8.40 uur tot 15.15 uur). Wij hebben gelijke 

schooltijden voor álle kinderen van de groepen 1 t/m 8. In totaal gaan zij 8 x 940 uur naar school. 

Zoals u weet is ieder kind uniek. Kinderen leren met hun hoofd, hart en handen, in een combinatie van 

die drie. Het ene kind is meer cognitief ingesteld, terwijl het andere kind liever wil bezig zijn. Een derde 

kind is bijvoorbeeld meer sociaal ingesteld en wil het liefst graag met samenwerken leren.

Kunnen werken met computers en aanverwante apparatuur wordt steeds belangrijker. We noemen dit 

'moderne media', digitale geletterdheid' of 'Informatie- en Communicatie Technologie' (ICT).

Onze wijze van lesgeven houdt rekening met de verschillen tussen de kinderen met betrekking tot 

manieren van werken en leren. De Zijlwijkschool heeft 12 of 13 groepen verdeeld over de groepen 1 t/m 

8. De leerlingen worden ingedeeld naar leeftijd en in de groep naar ontwikkelingsniveau.

Alle leraren gebruiken een lesrooster waarin de vakken per week verdeeld worden. De leraren schrijven 

elke dag het dagrooster op een white board, zodat de kinderen altijd kunnen zien wat zij die dag gaan 

doen.

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek

• Speellokaal

• Gymlokaal

• IB-ruimte (interne begeleiding)

• RT-ruimtes (remedial teaching)
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• apart kleuterspeelplein

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 

peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

De Zijlwijkschool werkt samen met de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Na toestemming van 

ouders, vindt een zogenaamde 'warme overdracht' plaats. Wij zijn een VVTE-school. VVTE staat voor 

Vroeg Vreemde TalenOnderwijs. Zoals u elders in de schoolgids kunt lezen geven wij Engels vanaf groep 

1.   

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 

ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 

aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 

groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 

Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 

ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 

Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 

ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 

verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Het Schoolondersteuningsprofiel van de Zijlwijkschool kunt u terugvinden via Scholenopdekaart.nl

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 5

Gedragsspecialist 5

Intern begeleider 5

Onderwijsassistent 9

Orthopedagoog -

Rekenspecialist 5

Remedial teacher 9

Specialist hoogbegaafdheid 9

Taalspecialist 4

Fysiotherapeut -

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Wij zijn een erkende Kanjertrainingsschool.

Het anti-pestprogramma is gekoppeld aan de Kanjertraining. De methode van de Kanjertraining is 

preventief op anti-pesten: "Hoe ga je met elkaar om, zoals jij zou willen dat er met jou omgegaan 

wordt". De methode is reflectief. Daar starten wij al in groep 1 mee. In de groep leren de kinderen om 

naar elkaar te luisteren en met elkaar te praten. Wij leren de kinderen om met elkaar te lachen en niet 

om elkaar te lachen. Dat is de basis van anti-pesten.  Wij noemen dat "leren omgaan met elkaar" en 
"respect voor elkaar hebben". 
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Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 

WMK.

Naast de WMK-enquete (werken met kwaliteit) wordt ook twee maal per jaar de leerlingenvragenkaart 

van de Kanjertraining afgenomen. (zie ook anti-pestprogramma en hoofdstuk 5.4 Sociale 

ontwikkeling).

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Leonie Oostdam. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via leonie.oostdam@zijlwijkschool.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Cora Koopman, GGD Hollands Midden. U kunt de 

vertrouwenspersoon bereiken via externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Wij vinden privacy belangrijk

Bij de aanmelding van uw kind verstrekt u ons zijn of haar persoonsgegevens, onder andere de naam, 

geboortedatum en het huisadres. In de tijd dat uw kind bij ons op school zit, komen er meer gegevens 

bij. Bijvoorbeeld schoolprestaties om een rapport of diploma te kunnen geven. Wij houden ons bij het 

verwerken van persoonsgegevens aan de eisen in de privacywet (AVG). Dit betekent onder andere dat 

wij niet meer gegevens verzamelen en bewaren dan noodzakelijk is, dat u deze gegevens kunt inzien en 

dat wij altijd uw toestemming vragen wanneer wij foto’s of ander beeld willen gebruiken waar uw kind 

herkenbaar op staat. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het schoolbestuur, 

SCOL. Daar vindt u het privacyreglement en andere relevante informatie. Kijkt u hiervoor op 

scoleiden.nl/privacy.

De school heeft een ouderraad (OR)

De ouderraad bevordert de relatie tussen de ouders, de school en de OR. De OR rekent het tot haar 

taak om te helpen bij schoolactiviteiten. Voorts beheert de OR een budget dat wordt opgebouwd met 

de vrijwillige bijdragen van de ouders. Dit bedrag wordt gebruikt om schoolactiviteiten te 

ondersteunen. Tenminste eenmaal per jaar wordt door de OR een bijeenkomst voor alle ouders 

uitgeschreven. In deze “jaarvergadering” wordt ondermeer verslag gedaan van de in het vorig 

schooljaar verrichte werkzaamheden en vindt de verkiezing van nieuwe leden plaats.

De OR is een raad voor en door ouders. De OR heeft ook een eigen e-mailadres 

ouderraad@zijlwijkschool.nl. Schoolbeleid en individuele problemen in de groep met een leerkracht of 

leerling zijn geen zaak voor de OR. 

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) van de school kun je vergelijken met de ondernemingsraad van een 

bedrijf. De MR heeft advies- en instemmingsrecht bij tal van beleidsmatige zaken die op en rond de 

school spelen. De MR bewaakt procedures en adviseert de directie gevraagd en ongevraagd. Een 

actieve medezeggenschapsraad oefent daarmee invloed uit op de gang van zaken op school. Ongeveer 

6 maal per jaar komt de MR bijeen om te vergaderen. Er wordt in die vergaderingen advies uitgebracht, 

waar nodig instemming gegeven en meegedacht over het beleid van de school en het bestuur. De MR 

functioneert het best als ouders en leerkrachten laten weten welke ideeën en suggesties zij hebben om 
een plezierige schooltijd voor de kinderen, de kwaliteit van het geboden onderwijs en de betrokkenheid 

van de ouders daarbij te waarborgen en te verbeteren. De MR stelt uw reactie, opmerkingen of vragen 

dan ook erg op prijs. Mail hiervoor naar mr@zijlwijkschool.nl of spreek een van de MR-leden aan (zie 
ook de website van school).

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken

14

http://ouderraad@zijlwijkschool.nl/
http://mr@zijlwijkschool.nl/


Klachtenregeling

Klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor 

het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze 

inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken.

Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat klachten, problemen en vragen in eerste instantie worden 

besproken met degene die direct met de kwestie van doen heeft. Heeft u bijvoorbeeld een klacht over 

(het lesgeven van) een leerkracht, dan wordt verwacht dat u contact opneemt met de betrokken 

leerkracht. Het is uiteraard de bedoeling dat de klacht naar tevredenheid wordt opgelost. Lukt het niet 

in overleg met de leerkracht de klacht op te lossen dan is het goed om contact op te nemen met de 

directie. Bent u daarna nog niet tevreden dan kunt u het schoolbestuur inlichten, dat samen met u naar 

een oplossing zal zoeken.

Interne contactpersoon

De contactpersoon functioneert als aanspreekpunt bij klachten en gaat eerst na of door bemiddeling 

een oplossing kan worden bereikt. De interne contactpersoon kan u advies geven over de te volgen 

route en kan u in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon. De interne contactpersonen 

zijn mevr. Metta Hendriks en mevr. Lisa Westra.

Externe vertrouwenspersoon

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, 

discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de ondersteuning 

door de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de 

klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is 

door het bestuur aangesteld voor alle scholen van de Stichting. De externe vertrouwenspersoon is 

onafhankelijk. De gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk. 

GGD-Secretariaat PZJ telefoon 088-3083342 

e-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl. 

Cora Koopman – GGD Hollands Midden. Als het nodig is, wordt de klacht officieel ingediend bij de 

landelijke klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur 

over de te nemen maatregelen. Het bestuur beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen 

weten.

Landelijke Klachtencommissie Christelijk Onderwijs:

Postbus 82324

De ouders worden met behulp van onze Schoudercom-app geïnformeerd.

Voor communicatie van en naar ouders gebruiken wij Schoudercom (school-oudercommunicatie). 

Schoudercom kunt u gebruiken m.b.v. een app of via de computer. U krijgt toestemming voor gebruik 

van Schoudercom via onze ICT'er.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00

Daarvan bekostigen we:

• 3 oktoberviering

• Pasen

• Projecten

• Kerst

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 

is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 

activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad

• Medezeggenschapsraad

• contact tussen u en de leerkracht van uw kind 

De leerkrachten vragen ook regelmatig hulp van ouders voor begeleiding op alle mogelijke gebieden: 

van een afsluiting van een project op een feestelijke wijze, tot het begeleiden bij een excursie 

buitenschool.

 

2508 EH Den Haag

Tel: 070-3861697 

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg 

tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op de juiste wijze afgehandeld kunnen worden. 

Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar 
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Indien u 

overweegt een klacht in te dienen bij het bestuur, dient u dit schriftelijk in te dienen. Kijkt u even op de 

site:

https://www.scoleiden.nl/regelingen-protocollen-scol/
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• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Schoolmaterialen vanaf groep 3

Vanaf groep 3 hebben de kinderen een eigen etui met kleurpotloden, stiften en dergelijke. In de hogere 

groepen schaffen de kinderen onder andere ook een eigen multomap aan. 

Schoolreis en schoolkamp groep 8

De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben aan het einde van het jaar een bosfeest in Panbos in Katwijk. 

De kosten hiervan zijn ongeveer €2,50.

De kinderen van de groepen 3 t/m 7 gaan jaarlijks op schoolreis. Het schoolreisje wordt aan het begin 

van het schooljaar georganiseerd om de groepsbinding te versterken. Ons uitgangspunt is dat het een 

leuk schoolreisje moet zijn en niet persé een educatief doel moet hebben.  Het schoolreisje kost rond 
€25,-

De kinderen van groep 8 gaan aan het einde van het schooljaar met elkaar op 'schoolkamp'. De kosten 

hiervan zijn ongeveer €140,-

4.3 Schoolverzekering

De school is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse 

activiteiten gebeurt.

De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De 

school moet dus tekort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, 

zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal 

tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet 

door de school vergoed. Ook is de school niet aansprakelijk voor onrechtmatig gedrag van leerlingen. 

De ouders zijn primair verantwoordelijk voor veroorzaakte schade. 

Ouders kunnen daarvoor een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben. De school heeft een 

verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 

aansprakelijkheidsverzekering. Ouders kunnen contact opnemen met de directeur van de school als zij 

menen een beroep te kunnen doen op een van de verzekeringen. Het is goed te weten dat een school 

alleen aansprakelijk is bij duidelijk “verwijtbaar gedrag”. Deze verzekering geldt voor ongevallen. De 

verzekering is van kracht gedurende de schooltijden en evenementen in schoolverband, alsmede 

gedurende een half uur hiervoor en hierna (reistijd). 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ouders melden de kinderen bij voorkeur tussen 8.00 uur en 8.30 uur ziek.

Dat doet u met behulp van de schoolapp Schoudercom met een bericht direct naar de leerkracht van de 

groep of telefonisch via de conciërge.

Het is belangrijk dat u de melding voor 8.30 uur doet. Wij bellen naar huis als kinderen, die normaliter 

zelfstandig naar school komen,  niet aanwezig zijn.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Vanaf vijf jaar zijn kinderen leerplichtig. Zij mogen alleen met een geldige reden verzuimen. Voor extra 

verlof dient u een formulier “aanvraag vrijstelling schoolbezoek” in te leveren. Dit formulier is 

verkrijgbaar bij de conciërge, de directeur of te printen vanaf onze website. Het ingevulde formulier 
dient uiterlijk acht weken voor het extra verlof op school te worden ingeleverd.

Aanvragen voor meer dan 10 schooldagen worden niet toegestaan. U kunt met de afwijzing van de 

Over schoolverzuim

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 

het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 

de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 

van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim

• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;

• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;

• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.

Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 

toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Rekeningen moeten dan eerst bij de eigen verzekering worden ingediend. Wanneer de eigen 

verzekeraar om één of andere reden niet of slechts gedeeltelijk tot vergoeding overgaat, kan een 
beroep op de schoolongevallenverzekering worden gedaan.

De schoolongevallenverzekering keert uitsluitend uit wanneer iemand ten gevolge van een ongeval 

lichamelijk letsel oploopt. Als ten gevolg van een ongeval een fiets, kleding of bril wordt beschadigd 

(materiële schade ten gevolge van een ongeval), worden de kosten niet op grond van deze verzekering 
vergoed.

Bij verlies of diefstal van eigendommen van leerlingen/ouders is de school niet verzekerd voor de 

hierdoor ontstane schade. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. 
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directeur naar de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Leiden en een heroverweging 

aanvragen.

Het feit dat ouders met hun kind(eren) op vakantie willen gaan, is in het algemeen geen geldige reden. 

Extra vakantieverlof kan slechts worden gegeven indien het de enige vakantiereis van het jaar betreft 

en het onmogelijk is, om minimaal twee weken, tijdens één van de schoolvakanties op vakantie te 
gaan.

Verlof tijdens de eerste twee schoolweken van het nieuwe schooljaar mag nooit gegeven worden. 

Meer informatie over dit onderwerp kunt u verkrijgen op: 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht, of bij de directie.

Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Dat geldt ook als er sprake is van 

regelmatig te laat komen. Ouders/verzorgers kunnen dan ter verantwoording worden geroepen. Tegen 

ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan een proces verbaal 

worden opgemaakt. Het toezicht op de leerplicht wordt door de leerplichtambtenaar uitgevoerd. Deze 

controleert per kwartaal het verzuim van de leerlingen. De leerplichtambtenaar heeft toegang tot de 

administratie van de school.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De tussentijdse toetsen worden volgens de methode(-leerlijn) afgenomen. In de praktijk sluiten de 

leerlingen een lesblok af met een toets. De reken- en taalvakken die met behulp van de lessen op een 

tablet (Snappet) worden gemaakt, worden direct 'getoetst'. De software past de lesstof aan, aan de 

vorderingen van een leerling. De leerkracht analyseert hierbij en kan de lesstof voor elk individueel 

aanpassen.

Aan de hand van de toetsen en de vorderingen bij de lessen op de tablet, wordt met behulp van de 

individuele Snappet-jaarbladen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet gevolgd.  

5.2 Eindtoets

Op school gebruiken we toetsen om de ontwikkeling, aan de hand van de resultaten, van onze 

leerlingen te volgen. We kunnen de resultaten die wij behalen ook vergelijken met de gemiddelde 

resultaten van andere basisscholen in ons land. Daarmee zien we of ons onderwijs de kwaliteit heeft die 

wij willen bieden. Hieronder ziet u een overzicht van de gemiddelde scores van groep 8 van de 

Eindtoets basisonderwijs.

Alle leerlingen van de Nederlandse basisscholen nemen deel aan één eindtoets. Wij hebben keuze uit 
vijf, door de overheid goedgekeurde, eindtoetsen. Wij gebruiken de eindtoets die aansluit bij het cito-

leerlingvolgsysteem vanaf groep 3. De scoreschaal van de eindtoets die wij gebruiken loopt van 500 tot 

550. De score wordt berekend door de uitslagen van alle deelnemende leerlingen te vergelijken. De 

gemiddelde landelijke score ligt elk jaar rond de 535.

Hieronder vindt u een weergave van de (eind-)opbrengsten van de laatste 3 jaar.

2018 = score 537,2 Deze score valt binnen de (voldoende) inspectienorm

2019 = score 537,0 Deze score valt binnen de (voldoende) inspectienorm

2020 = score onbekend; landelijk is de eindtoets i.v.m. het corona-virus niet afgenomen

Wat is de eindtoets?

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 

eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 

de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 

toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 

lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 

eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Na acht jaar gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs (VO). Ze hebben de keuze uit velerlei 

scholen. Om het juiste niveau voor het VO te kunnen bepalen, worden vanaf groep 1 de ontwikkelingen 

van uw kind bijgehouden in het Leerlingvolgsysteem (LVS). De individuele ontwikkeling van het kind 

staat hierbij voorop, waarbij wij niet alleen kijken naar (hoge) scores, maar juist ook naar de observatie 

van de leerkracht. In een adviserend gesprek met de ouders geeft de leerkracht van groep 8 aan welk 

soort onderwijs het meest aansluit bij de mogelijkheden van hun kind. 

Zoals gezegd gaan wij hierbij uit van het LVS, waarin onze observaties, de methodetoetsen en de 

Citotoets-gegevens bewaard worden. In de groepen 6, 7 wordt al gekeken naar de vraag naar welk 

vervolgonderwijs de leerlingen het beste kunnen. In groep 8 wordt het schooladvies gegeven. Het 

advies is samen met de score van de toets belangrijk, want uw kind moet op de juiste plek 

terechtkomen. 

Daarnaast heeft het VO open dagen. Het is belangrijk dat een kind in het voor haar/hem goede VO 

verder kan leren. Wij hebben uitgebreide ouder/kind gesprekken over de uitstroom naar het 

vervolgonderwijs. 

De landelijke uitstroom vanuit het basisonderwijs naar VO is 50-60% VMBO en 40 tot 50% naar VMBO-

t/HAVO of hoger. Op de Zijlwijkschool liggen die scores andersom, namelijk ongeveer 60% van de 

kinderen gaat naar VMBO-t/HAVO of hoger en 40% naar VMBO.

2020 was een bijzonder (corona) jaar. Er is geen eindtoets afgenomen. Natuurlijk hebben wij de 

kinderen in januari al een voorlopig schooladvies gegeven.

Groep 8 was 29 kinderen groot.

De verwijzing is als volgt:

VWO: 8 kinderen

HAVO: 9 kinderen
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 7,3%

vmbo-b / vmbo-k 2,4%

vmbo-k 4,9%

vmbo-k / vmbo-(g)t 4,9%

vmbo-(g)t 14,6%

vmbo-(g)t / havo 17,1%

havo 26,8%

havo / vwo 4,9%

vwo 17,1%

VMBO HAVO: 5 kinderen

VMBO GL en TL: 6 kinderen

VMBO LWOO: 1 kind  

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 

goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 

zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 

bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 

ontwikkeling van burgerschap.

Talenten ontwikkelen

Samen presterenZorgzaamheid voor elkaar

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Op school wordt gestreefd naar een fijne leeromgeving voor de leerlingen. Dit houdt in dat er naast de 

gewone 'schoolse' zaken ook ruim aandacht wordt besteed aan 'buitenschoolse' activiteiten.
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Wij zijn een gecertificeerde Kanjertrainingsschool. Alle leerkrachten hebben de Kanjertraining gevolgd. 

We hebben met elkaar een aantal leefregels afgesproken, waarbij uitgegaan wordt van een positieve 

houding van een kind. In de hogere groepen stellen de leerlingen, aan het begin van het nieuwe 

schooljaar, met elkaar hun leefregels op. 

Doordat de Kanjertraining 'in de vezels zit' van leerlingen en leerkrachten, wordt er bijna geen beroep 

gedaan op het (verplichte) pestprotocol. Als ouders of leerkrachten een aanwijzing hebben dat er 

sprake is van pesten, dan gebruikt de school het protocol 'Pesten op school'. Voor iedereen zijn de te 

nemen stappen dan duidelijk.

Kernafspraken van de Kanjertraining zijn:

We vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we werken samen, we hebben plezier en we doen mee.

In alle groepen wordt door middel van observatielijsten de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van de 

leerlingen én de groep gevolgd. De observatielijst in de groepen 1 en 2 is gebaseerd op ontwikkeling op 
gebied van motoriek (grove en fijne motoriek) en sociale ontwikkeling (hoe sta ik in de groep). 

Twee maal per jaar wordt er in de groepen 3 t/m 8 door de leerkrachten een sociale check gedaan met 

behulp van de leerkrachtenlijst van de Kanjertraining. De leerlingen, vanaf groep 5, vullen de 

leerlingslijst van de Kanjertraining in. Bij beide lijsten worden leerlingen gescreend op hun sociale 

plaats in de groep en hun gedrag.

Jaarlijks wordt vanaf groep 6 een leerlingentevredenheidspeiling op het gebied van veiligheid 

gehouden. In het voorjaar van 2019 scoorden de leerlingen tussen de 3,25 en 3,75 op de score van 

maximaal 4. Zij gaven de school een 8,4 als eindcijfer. 

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

De thema's die vermeld worden in hoofdstuk 1.2 Profiel van de school, Prioriteiten, worden jaarlijks 

geïnventariseerd en geëvalueerd door het team van de Zijlwijkschool. Mogelijkheden voor 
ontwikkeling en verbetering worden daarna geagendeerd in de teamvergadering zodat afspraken 

gemaakt en geborgd worden.

De jaarlijkse inventarisatie/evaluatie wordt ondersteund door een medewerker van SCOLeiden, die 

kwaliteit in haar/zijn portefeuille heeft.

Wat is kwaliteitszorg?

Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 

onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 

manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met 'Smallsteps', buiten het schoolgebouw. 

Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:40 08:40 - 12:00 13:10 - 15:15 15:15 - 19:00

Dinsdag 07:30 - 08:40 08:40 - 12:00 13:10 - 15:15 15:15 - 19:00

Woensdag 07:30 - 08:40 08:40 - 12:15  - 12:15 - 19:00

Donderdag 07:30 - 08:40 08:40 - 12:00 13:10 - 15:15 15:15 - 19:00

Vrijdag 07:30 - 08:40 08:40 - 12:00 13:10 - 15:15 15:15 - 19:00

Woensdag: 's middags geen opvang bij Boter Kaas en Overblijf

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek groepen vanaf groep 3 maandag en vrijdag

Alle groepen vanaf groep 3 krijgen twee keer in de week gymnastiek van een vakdocent. De gymzaal 

wordt gedeeld met de buurschool. Jaarlijks wordt het gymrooster vastgesteld. De groepen hebben op 

vaste dagen gymnastiek.

De kleutergroepen krijgen gymnastiek van hun eigen leerkrachten.
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6.3 Vakantierooster

De studiedagen en vrije dagen van de Zijlwijkschool, anders dan in het landelijk vakantierooster, 

worden in de kalender van Schoudercom vermeld.

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Meivakantie 24 april 2021 09 mei 2021

Hemelvaartvakantie 13 mei 2021 16 mei 2021

Zomervakantie 17 juli 2021 29 augustus 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

directeur op afspraak op afspraak

intern begeleider op afspraak op afspraak

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met 'Boter kaas en overblijf', in het 

schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met 'Boter kaas en overblijf' en 'Smallsteps', in 

het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Ouders kunnen een contract afsluiten bij 'Boter kaas en overblijf'. Deze organisatie verzorgt ook 

opvang tijdens vakanties en vrije dagen. Zij zijn gevestigd in ons schoolgebouw.

Daarnaast zijn er ook ouders die een contract hebben met 'Smallsteps'. 'Smallsteps' heeft eigen 

locaties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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