5.

DE SCHOOLORGANISATIE

Vanaf vier jaar verwelkomen wij uw kind, welke geplaatst wordt in een heterogene groep. Dit
betekent dat groep 1 en 2 bij elkaar zit. Er zijn drie groepen 1/2 en vanaf groep 3 worden de kinderen
ingedeeld in leeftijdsgroepen. Op school werken leerkrachten fulltime of in een duobaan, waarbij
wekelijks goed overleg plaats vindt. We streven ernaar niet meer dan twee leerkrachten voor een
groep te zetten.
In ons leerstofjaarklassensysteem gebruiken we differentiatie in tempo en leerstof, extra uitleg en
extra uitdaging om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen.
Wij spreken in de school over ‘bouwen’, waarbij de onderbouw bestaat uit de groepen 1, 2, 3 en 4
en de bovenbouw uit de groepen 5, 6, 7 en 8.
Inschrijving / aanmelding
Aanmelden:
U kunt uw kind op school inschrijven vanaf 3 jaar. Rond de leeftijd van 2,5 jaar ontvangt u van de
gemeente een informatiebrief waarin uitleg wordt gegeven over het proces van aanmelden.
Ruim voor die tijd bent u van harte welkom om een afspraak te maken voor een rondleiding. U
kunt al eerder een vooraanmelding doen. Dan hebben wij zicht op hoeveel ouders er
geïnteresseerd zijn in onze school.
Toelatingscriteria:
Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten.
Wij hanteren de volgende toelatingscriteria:
- broertjes en zusjes hebben altijd voorrang;
- uw kind zit al bij ons op de peuterspeelzaal van Onno Dak.
- kinderen komen uit de Vogelwijk, Vruchten- of Bomenbuurt.
Is er na het bekijken van de toelatingscriteria nog plaats, dan is uw kind welkom.
Indien een leerling van een andere basisschool wordt aangemeld zal eerst informatie worden
ingewonnen bij de school van herkomst. Wij kunnen deze kinderen toelaten indien er plek is.
Daarnaast moet het onderwijskundig rapport van de stamschool in ons bezit zijn en er mag geen
sprake zijn van een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs. Bij het besluit tot plaatsing wordt
gekeken naar de samenstelling van de groep, het aantal zorgleerlingen en de groepsgrootte.
Ouders krijgen tevens een informatiebrochure mee over de vrijwillige ouderbijdrage, het melk
drinken en het overblijven.
Na zes weken worden de nieuwe ouders uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleerkracht.
Wij gaan ervan uit dat ouders die gekozen hebben voor onze school, onze identiteit onderschrijven
en kinderen aan alle activiteiten, die de school onder schooltijd organiseert, laten meedoen.
Groepsgrootte
Op onze school zitten er in een groep ongeveer 30 leerlingen. We streven naar een maximum aantal
leerlingen van 32 per groep. Dit maximum aantal kan overschreden worden door onvoorziene
omstandigheden: derde kleuterjaar, broertje of zusje, versneld doorstromen. Er zijn ook klassen
onder de 30 kinderen bij ons op school.
Activiteiten
In schooljaar 2018 – 2019 zullen in het kader van brede schoolactiviteiten lessen van Koo en Halo
Jobbing worden afgenomen. U kunt hierbij denken aan musicalklas, rijm en rap, kleutergym, dans.
Buitenschoolse activiteiten
Jaarlijks vinden o.a. de volgende activiteiten plaats:
 Schoolreisje: alle kinderen van groep 1 t/m 8 gaan in juni op schoolreisje. De kleuters
brengen een bezoek aan Blijdorp en de overige groepen bezoeken bijv. het Linnaeushof,
Drievliet, Duinrell. Voor het schoolreisje wordt jaarlijks een eigen bijdrage van de ouders
gevraagd. Het schoolreisje is niet facultatief.
 Excursies: wij gaan vanaf groep 4 regelmatig naar het Museon.
 Cultuur op z’n Haags: ieder jaar zijn er culturele activiteiten buiten de school.
Er is een beleidsplan cultuur, waarin aandacht wordt besteed aan de relatie met andere
vakgebieden. Zo willen wij dat bijv. na een bezoek aan een museum het geleerde op een
creatieve wijze wordt verwerkt: schilderen, creatief schrijven, presentaties houden, uitdiepen
van het onderwerp, gebruik van diverse media etc.










CPC-loop: kinderen kunnen zich opgeven voor 2,5 en 5 km. Ouders begeleiden zelf hun
kind(eren).
Avondvierdaagse: we lopen de 5 km en ouders begeleiden zelf hun kind(eren).
Toernooien: wij nemen deel aan diverse sporttoernooien, zoals voetbal, handbal, atletiek,
badminton en turnen. U wordt hiervan via de gymnastiekleerkracht op de hoogte gesteld.
Scholieren-sportcursussen: vijf keer per jaar krijgen de leerlingen de gelegenheid om, tegen
een zeer geringe vergoeding, deel te nemen aan een cursus. Het gaat om vijf
kennismakingslessen en de benodigde materialen worden in bruikleen gegeven.
Kinderpostzegels: wij nemen met groep 7 deel aan deze actie.
Scholenbezoek groep 8 aan het Voortgezet Onderwijs.
Uitjes groep 8 als afsluiting van de basisschoolperiode.

