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Voorwoord 
  
Voor u ligt de schoolgids van Kindercampus Joseph. Bij Kindercampus Joseph verblijven 
kinderopvang (SKOL) en onderwijs onder één dak. Op deze campus bieden wij onderwijs en 
opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar en werken we vanuit één pedagogische visie en 
missie. We zorgen voor een uitdagende, gezonde en veilige leer- en speelomgeving. 
De plaquettes aan de muur van de Kindercampus laten zien dat de 
St. Josephschool, voortkomend uit het Parochiaal School, ontstaan in 1867, al sedert 1909 
onderwijs verzorgt in Lisse. Eerst aan de Heereweg tegenover de St. Agathakerk, waarna in 
1978 het gebouw aan de Achterweg 3 betrokken werd. In januari 2019 is de school voor de 
derde keer verhuisd naar het nieuwe onderkomen aan de Achterweg 7. Meer dan 150 jaar 
onderwijs op nagenoeg dezelfde plek, staat borg voor kwaliteit en degelijkheid.  
 
Het logo van de Kindercampus in de vorm van een vlinder, verwijst naar ontwikkeling en 
groei (van pop tot vlinder). Tevens verwijst de vlinder naar het dartele en vrolijke, wat 
kinderen zo kenmerkt. 
 
Op onze Kindercampus wordt er gewerkt in units.  
Unit 1: kinderdagverblijf (0 – 2 jaar) en speelschool (2 - 4 jaar).  
Unit 2: groep 1 – 4  
Unit 3: groep 5 – 8 
De informatie die u in deze gids kunt lezen gaat over onderwijsunit 2 (groep 1 - 4) en 
onderwijsunit 3 (groep 5 - 8).  
Vanaf unit 2 wordt er instructie gegeven in niveaugroepen, maar we verkennen ook de 
mogelijkheden voor een eigen leerroute. Zo kunnen we inspelen op de onderwijsbehoefte 
van elk kind. Leerlingen werken zelfstandig en samen met medeleerlingen aan een dag- of 
weektaak. Leerkrachten stimuleren leerlingen om zelfstandig oplossingen te vinden. De 
leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning. Bij ons mag elk kind zichzelf zijn. 
Het werken in units geeft mogelijkheden tot een flexibele groepsindeling bij bepaalde vakken 
of projecten. Hierbij kunnen we tegemoet komen aan specifieke onderwijsbehoeften van 
leerlingen. 
 
Deze gids is gemaakt om u te informeren over de gang van zaken op onze school, zowel 
inhoudelijk als praktisch. Voor nieuwe ouders kan het misschien helpen om een goede 
schoolkeuze te maken. Via schriftelijke en mondelinge informatie kunnen we u daarbij verder 
helpen. Voor meer informatie over het Kinderdagverblijf, de Speelschool en de VSO / BSO 
verwijzen we u naar www.kindercampusjoseph.nl.  
 
Deze schoolgids is voorgelegd aan team, medezeggenschapsraad en bevoegd gezag. We 
hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Als u na het lezen vragen, opmerkingen of 
suggesties heeft, meld het ons! 
 
Lisse, 1 augustus 2019 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Monique van Steijn 
 
 
 
 
 
 

http://www.kindercampusjoseph.nl/
http://www.kindercampusjoseph.nl/
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1. Stichting Sophia Scholen 

Ons schoolbestuur  

Kindercampus Joseph maakt deel uit van stichting Sophia Scholen. Het schoolbestuur, dat is 
gevestigd in Voorhout, is het bevoegd gezag van 29 basisscholen in de Duin- en 
Bollenstreek. Katholiek, Christelijk of interconfessioneel.  

Sophia Scholen faciliteert ons en de andere 28 basisscholen om uitdagend en 
toekomstgericht onderwijs te verzorgen dat inspeelt op de individuele mogelijkheden en 
leerbehoeften van alle leerlingen in een veilige omgeving. Het bestuur vindt het, net als wij, 
belangrijk dat kinderen en volwassenen zich optimaal kunnen ontplooien en zich 
gewaardeerd weten.  

Binnen de stichting staan vijf kernwaarden centraal.  

· vertrouwen  

· verbinding  

· verwondering  

· duurzaamheid en  

· eigenaarschap  

Deze maken deel uit van onze organisatiecultuur en vormen hiermee de basis voor alles wat 
wij doen.  

Meer informatie over onze stichting leest u op www.sophiascholen.nl.  

2. Een eerste kennismaking met Kindercampus Joseph 
 
Wij hebben binnen Kindercampus Joseph één gezamenlijke visie en missie. Alle 
professionals, zowel de leerkrachten, de pedagogische medewerkers als de ondersteunende 
collega's, werken vanuit deze visie en missie. 
 
Visie 
Ieder kind ontdekt, leert en ontwikkelt zich iedere dag op zijn eigen niveau. 
Het welbevinden en plezier staan hier centraal. Vertrouwen en respect zijn hierbij belangrijke 
begrippen. Zowel kinderen als ouders en professionals (leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers) komen het beste tot hun recht als zij zich veilig voelen, elkaar respecteren en 
vertrouwen. 
Door samen op te trekken en gebruik te maken van elkaars talenten, ontstaat er ruimte voor 
groei, creativiteit en uitdaging en dus voor persoonlijke ontwikkeling. 
Kinderen van 0-13 jaar krijgen in een veilige omgeving individuele aandacht, maar ook leren 
zij samen te werken en hun speel- en leeromgeving te verkennen. 
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Missie 
Kinderen gaan met plezier naar onze kindercampus, voelen zich veilig  en ontwikkelen zich 
op hun eigen niveau. 
Onze kindercampus is een omgeving waarin kinderen van 0 tot 13 jaar een stevige basis 
kunnen leggen voor hun middelbare schoolperiode en voor hun verdere ontwikkeling van 
interesses en talenten. De basis voor optimale ontplooiing in het verdere leven en deelname 
aan de maatschappij.  Kinderen (en professionals) hebben respect voor elkaars opvattingen 
en gaan met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet. 
 
Motto 
Een kind is als een vlinder 
in de wind. 
De ene vliegt hoog, 
de ander laag, 
maar ieder doet het 
op zijn eigen manier. 
  
Kindercampus Joseph, is een plek waar de kinderen naar toe komen, om zich een aantal 
vaardigheden en houdingen eigen te maken, maar vooral ook om kennis en inzicht op te 
doen. 
Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken 
aan een goede sfeer in de groepen. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te 
halen wat erin zit. U als ouder speelt daarbij een belangrijke, stimulerende rol. 
Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten 
respect op kunnen brengen voor normen en waarden van anderen, die zich onderscheiden 
in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en pesten en 
werken vooral aan het voorkomen ervan. En als het toch gebeurt, grijpen we direct in! 
Kindercampus Joseph wil kinderen de kans geven om de eigen mogelijkheden te ontplooien. 
Ze moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Onze 
school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft zorg voor 
alle kinderen. We vertellen de kinderen steeds dat er regels gelden op school en we leren 
hen die te hanteren. We steken veel energie in het belonen van gewenst gedrag maar 
leerlingen worden natuurlijk ook weleens op een rechtvaardige manier aangesproken op hun 
gedrag.  
 
 
Wat we verder belangrijk vinden op onze school: 
Onderwijskundig: 

• De kinderen gaan met plezier naar school en leren er veel; 

• De leerprestaties worden regelmatig getoetst; 

• Er is extra aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed 
in zijn. 

 
Pedagogisch: 

• De kinderen voelen zich veilig op school;  

• Er is aandacht voor ieder kind persoonlijk;  

• De kinderen leren samenwerken. 
 
Organisatorisch: 

• De kinderen ervaren orde, regelmaat en duidelijke regels; 

• De ouders worden bij de school betrokken; 
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• De informatie naar de ouders is goed geregeld, zowel schriftelijk als mondeling. 
 
Levensbeschouwelijk: 

• Er wordt expliciet aandacht besteed aan normen en waarden; 

• Er wordt geleerd respect te hebben voor andermans opvattingen; 

• Er wordt invulling gegeven aan een eigentijdse katholieke identiteit.  

 
3.  Wie werken er op de Kindercampus Joseph? 
 
Het huidige gebouw, waarin Kindercampus sinds 2019 is gehuisvest, staat aan de 
Achterweg in Lisse. Op de afdeling onderwijs werken op dit moment 26 leerkrachten. 
Sommigen hebben zich gespecialiseerd in het werken met jonge kinderen, anderen juist in 
het werken met oudere kinderen. Een aantal mensen geeft soms geen les aan kinderen, 
omdat zij zich met andere taken bezighouden. Ruim 320 leerlingen, verdeeld over dertien 
groepen, bezoeken dagelijks Kindercampus Joseph.   
 
Schoolteam en groepsindeling 
  
Directeur  Monique van Steijn 
  
Groep 1-2a     Thea Schipper (maandag en dinsdagmiddag)  
Pinguïns          Riana Krijger (dinsdagochtend, woensdag t/m vrijdag) 
 
Groep 1-2b      Paula van der Poel (maandag, dinsdag en woensdag)  
Leeuwen  Lydia Quist (donderdag en vrijdag) 
 
Groep 1-2c     Marijke Baak (maandag t/m woensdag)  
Giraffen          Sabine de Wit (donderdag en vrijdag) 
 
Groep 3a       Irene van den Berg (maandag t/m dinsdag)  

Marian van den Nouland (woensdag, donderdag en vrijdag) 
 
Groep 3b      Gwen Stolp (maandag, dinsdag en donderdag) 
  Irene van den Berg (woensdag en vrijdag) 
 
Groep 4a     Denise Braun (maandag t/m vrijdag) 
 
Groep 5a    Riana Krijger (maandag)  

Jennifer van der Deijl (dinsdag t/m vrijdag) 
 
Groep 5b    Ria van der Geest (maandag t/m vrijdag) 
 
Groep 6a     Pamela te Boekhorst (maandag t/m vrijdag) 
 
Groep 6b     Iris Dofferhoff (maandag, dinsdag en donderdag) 

Kirsten Thijsse (woensdag en vrijdag) 
 
Groep 7a  Kim Oude Veldhuis (maandag, woensdag en vrijdag) 
 Marit de Bruin (dinsdag) 
 
Groep 7-8   Jeanette Loos (maandag t/m vrijdag) 
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Groep 8a    Joyce van Klaveren (maandag t/m vrijdag) 
 
 
Intern Begeleiders:  
Marian van den Nouland (maandag en dinsdag) 
Paula van der Poel (donderdag) 
 
Vakleerkracht gym: 
Lisanne de Ridder (maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend en 
donderdagochtend) 
 
Leerlingondersteuning: 
Marit de Bruin (maandagochtend) 
Kirsten Thijsse (donderdag) 
Addy Hendriksen 
 
Bibliotheek:  
Addy Hendriksen 
 
Conciërge: 
Roland van Wetten 
 
Administratie: 
Ingrid Wijnands 

  
Intern begeleiders  

 
Marian van den Nouland en Paula van der Poel coördineren samen de hulp aan leerlingen 
die extra zorg nodig hebben. 
 
Coördinatoren onder- en bovenbouw 

 
Deze leerkrachten coördineren de gang van zaken in de betreffende bouw. Ze leiden daar de 
vergaderingen en bespreken punten met de directie.  
Voor de onderbouw is deze taak toebedeeld aan Riana Krijger en voor de bovenbouw aan 
Iris Dofferhoff. 

 
4. Wat leert mijn kind op Kindercampus Joseph? 
 
Op Kindercampus Joseph werken we volgens een schoolplan. Daarin staat voor leer, vak of 
vormingsgebied wat er moet gebeuren in elke groep. De methoden die gehanteerd worden, 
beschrijven vervolgens de wijze waarop gewerkt wordt. Maar in het schoolplan komen meer 
zaken aan de orde.  
Ook de opvoedkundige aspecten zijn natuurlijk belangrijk binnen de school en dienen als 
leidraad voor de leerkrachten.Daarnaast wordt ieder jaar een activiteitenplan opgesteld 
waarin het weekprogramma van iedere groep verantwoord wordt.  
 
4.1 Groep 1 en 2 

 
Op Kindercampus Joseph zijn de kleutergroepen (1-2) heterogeen, d.w.z. dat 4, 5 en 6-jarige 
kleuters bij elkaar in één klas zitten.  
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In het begin van het schooljaar bedraagt de groepsgrootte, afhankelijk van de aanmeldingen, 
ongeveer 22 kinderen. In de loop van het jaar komen er regelmatig kleuters bij die 4 jaar 
geworden zijn.  
De kleuter die voor het eerst naar school gaat, zal ontdekken dat iedere nieuwe schooldag 
een min of meer vast ritme heeft.  
De dag wordt geopend met de kring. Er wordt met elkaar gepraat en naar elkaar geluisterd. 

Het dagprogramma is gevarieerd: geleide activiteiten zoals vertellen, zingen, tekenen en 

knutselen worden rond een bepaald thema gedaan. 

Om de instap voor nieuwe kleuters te vergemakkelijken en om ouders goed op de hoogte te 
brengen van de activiteiten in de kleuterbouw, wordt u regelmatig geïnformeerd. Daarnaast 
ontvangen ouders van de nieuwe kleuters vooraf een boekje met informatie om thuis de 
kinderen al voor te bereiden. 
 
Ook op de Speelschool bereiden de leidsters de peuters spelenderwijs voor op de 
kleuterklas. Dagelijks sluiten de peuters aan op het leerplein van de kleuters. Dit plein ligt 
naast de Speelschool en is makkelijk bereikbaar voor de peuters. Samen met de vaste 
groepsleiding en de juf van de kleuterklas, ondernemen de peuters kortdurende activiteiten 
op het kleuterplein. Tevens wordt er dagelijks peutersport aangeboden zowel binnen als 
buiten, waarbij kleuters kunnen aansluiten. 
Zo maken we de overgang naar de kleuterklas voor de peuters nog gemakkelijker en leren 
zij veel van en met de kleuters.  
 
4.2 Groep 3 t/m 8 
 
In de groepen 3 t/m 8 wordt weliswaar afwisselend klassikaal en individueel gewerkt, maar er 
is ook vooral aandacht voor de individuele verschillen tussen de kinderen: er is 
herhalingsstof voor de kinderen die meer uitleg en oefening nodig hebben en verdiepingsstof 
voor de kinderen die de basisstof hebben begrepen. In de klas wordt de instructietafel 
gebruikt. We werken tijdens rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen in drie 
niveaus. Elk niveau heeft een andere aanpak. 
Aanpak 1: deze leerlingen werken met de basisstof en krijgen extra instructie van de 
leerkracht.  
Aanpak 2: deze leerlingen hebben een gemiddeld niveau. Zij werken met de basisstof. 
Aanpak 3: deze leerlingen krijgen een verkorte instructie. Zij maken een gedeelte van de 
basisstof en krijgen daarnaast uitdagende/verdiepende opdrachten.  
De plusleerlingen vallen ook onder aanpak 3. Deze leerlingen worden voorgetoetst. Aan de 
hand van de resultaten wordt de leerstof voor de individuele leerling aangepast (compacten). 
Zo wordt er ruimte en tijd gecreëerd om te kunnen werken aan meer uitdagende en 
verdiepende opdrachten (Acadin, Rekentijgers, Kien en Kinderliteratuur). 
De plusleerlingen die met Snappet werken, krijgen het leerstofaanbod op hun eigen niveau. 
 
Om individuele leerlingen goed te kunnen begeleiden, wordt regelmatig tijd ingeruimd voor 
het zelfstandig werken. Soms werkt een kind voor een bepaald vak met een apart 
programma.  
 
Door expressievakken, kringgesprekken en gymnastiek zo evenwichtig mogelijk tussen de 
leervakken te voegen, bieden we ook de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 een gevarieerd 
rooster volgens de navolgende lessentabel. In deze lessentabel kunt u zien hoeveel tijd er 
ongeveer gemiddeld per vakgebied per week besteed wordt. 
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Lessentabel per week 
(gemiddeld) 

    Groep 3 t/m 8 Uren gemiddeld per jaar in 2019 - 2020 

Taal/lezen   10  uur  Groep 1 t/m 4 per jaar: min. 940 uur 
Rekenen     5  uur  Groep 5 t/m 8 per jaar: min. 940 uur 
Engels   45  min   
Wereldoriëntatie     3 uur  
Kunstzinnige vorming     1  ½   uur 
Bewegingsonderwijs    1  ½  uur 
Levensbeschouwing   45 min   
Overige activiteiten    2 ¼  uur 
Pauzes    1   ¼  uur 

 
4.3 De vakken beter bekeken 

 
Levensbeschouwelijke vorming 
 
De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. 
Kindercampus Joseph is een Katholieke school, maar staat ook open voor kinderen uit 
gezinnen met een andere levensovertuiging. Op onze school wordt aan alle leerlingen een 
programma van levensbeschouwelijke vorming aangeboden, via de methode Trefwoord. 
Daarnaast wordt ook aandacht gegeven aan het vakgebied geestelijke stromingen, met 
name in de bovenbouw. Bij dit vakgebied komen de andere wereldgodsdiensten aan de 
orde. Daarnaast zijn er diverse vieringen gedurende het schooljaar zoals de Kerstviering, 
Paasviering en schoolvieringen. Ieder schooljaar wordt er ook aandacht besteedt aan de 
Eerste Heilige Communie. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, 
sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling 
sociale vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, 
dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de 
mening en visie van anderen. 
 
Rekenen en wiskunde 
 
Kindercampus Joseph gebruikt de methode Alles telt voor de groepen 1 t/m 8. 
In de rekenlessen leren we de kinderen praktische problemen uit het dagelijkse leven op te 
lossen. De manier waarop kinderen tot een oplossing komen, mag verschillen. De kinderen 
leren tabellen en grafieken zelf te lezen en te maken. 
We proberen kinderen een aantal rekensommen op een handige manier uit het hoofd te 
leren maken. Voor ingewikkelde bewerkingen gebruiken we de rekenmachine. Als u met uw 
kind over rekenen praat, houd er dan rekening mee dat ze het vermenigvuldigen en delen 
tegenwoordig anders leren dan u vroeger zelf hebt geleerd. 
 
Nederlandse taal 
 
Kindercampus Joseph werkt met de methode Taal in beeld. Voor spelling gebruiken we 
Spelling in beeld. Daarbij werken wij met drie niveaus. Op de website van de uitgever kunt u 
meer informatie vinden over beide methodes (www.zwijsen.nl). 
Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan 
elkaar door te geven of van een ander te ontvangen. 
Natuurlijk leren we de kinderen foutloos schrijven, maar we besteden ook veel aandacht aan 
leren praten, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop antwoorden. We leren kinderen 
om hun eigen mening onder woorden te brengen.  

http://www.zwijsen.nl/
http://www.zwijsen.nl/
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Het taalonderwijs is vooral gericht op luisteren, zuiver schrijven, spreken en creatief 
taalgebruik. 
Voor allochtone of anderstalige leerlingen gebruiken we andere aanvullende materialen. 
 
Lezen 
 
In groep 3 beginnen de kinderen methodisch met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de 
methode Lijn 3. In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. Elke ochtend wordt in alle 
groepen gestart met niveaulezen. Op onze school lezen de kinderen van alle groepen 
daarnaast zelfstandig op niveau in boeken van de schoolbibliotheek.  
In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en studerend lezen te 
liggen.  
Voor het technisch lezen gebruiken we de leesmethode Estafette. Voor begrijpend lezen 
gebruiken we de methode Lezen in beeld.  
Kindercampus Joseph leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we 
proberen vooral leesplezier bij te brengen. We lezen op school veel voor. We gebruiken onze 
eigen klassenbibliotheek, de schoolbibliotheek en hebben een abonnement bij de bibliotheek 
in het dorp.  
 
Schrijven  
 
Kinderen leren op Kindercampus Joseph schrijven met de methode Handschrift voor de 
groepen 7 t/m 8. De groepen 3 t/m 6 gebruiken de methode Klinkers. Een voorbeeld van een 
letterkaart vindt u in de groep van uw kind. Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen 
een duidelijk en leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen als middel om met elkaar te 
communiceren. 
 
Engels 
 
In groep 5, 6, 7 en 8 wordt Engels gegeven met de methode Take it easy. Kinderen leren 
eenvoudige gesprekjes te voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. Het praten met elkaar 
is het belangrijkste, maar natuurlijk ook het begrijpen en schrijven van de taal. 
 
Wereldoriëntatie, verkeer en sociale redzaamheid 
 
Op Kindercampus Joseph praten we op heel veel momenten met de kinderen over de wereld 
om ons heen en we brengen hen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. 
Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis, maar veel meer om het aanleren van een juiste 
houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders.  
Bovenstaaande komt ook aan de orde door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, 
schooltelevisie, werkstukken, digitale opdrachten. 
 
Wij werken met de methode TopOndernemers. TopOndernemers is een geïntegreerde 
wereldoriëntatie methodiek die de traditionele boeken van aardrijkskunde, geschiedenis en 
biologie vervangt en aansluit bij het aanleren van 21ste -eeuwse vaardigheden. De methode 
TopOndernemers gaat uit van de gedachte ‘dat wat jezelf ontdekt, onthoud je het best’. 
Naast ‘kennisleren’ leren kinderen ook vaardigheden die van belang zijn voor hun eigen 
ontwikkeling zoals samenwerken, creatief denken, communiceren, initiatief nemen etcetera. 
Om kennis te kunnen opdoen wordt er gebruik gemaakt van de informatieboeken in de 
bibliotheek van de school, interviews afgenomen, via een laptop op internet gezocht, etc. De 
leerlingen verwerken de informatie aan de hand van o.a. een PowerPointpresentatie, verslag 
in Word, een eigen spel of filmpje en bijvoorbeeld een muurkrant.  
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Tegelijkertijd worden de computervaardigheden van de leerlingen ook ontwikkeld. Uiteindelijk 
wordt het resultaat aan de groep gepresenteerd.  
 
Voor verkeer gebruiken we de VVN Verkeersmethode en de lessen van School op Seef. 
Voor het vak techniek worden de Techniek Torens gebruikt. Voor iedere groep staan dit 
schooljaar tien technieklessen gepland. 
In het kader van de sociale redzaamheid besteden we aandacht aan de Kanjertraining. 
De leerkrachten hebben hiervoor een opleiding gevolgd. 
De Kanjerlessen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen keuzes te maken in 
hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en 
oplossingsgericht. 
Met de Kanjertraining proberen we de volgende doelen te bereiken: 

• Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op; 

• Leerlingen durven zichzelf te zijn; 

• Leerlingen voelen zich veilig; 

• Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken; 

• Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen; 

• Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen. 
Naast de Kanjerlessen komen ook jaarlijks in iedere groep lessen uit het project ‘Kriebels in 
je buik’ aan bod. Kriebels in je buik is een online lesmethode voor relationele en seksuele 
vorming. De methode richt zich op de weerbaarheid van leerlingen in groep 1 tot en met 8 
met leuke interactieve werkvormen op het digibord. Ouders worden ieder jaar geïnformeerd 
welke lessen aan bod komen. De lessen vormen een doorgaande leerlijn.  
 
Expressievakken 
 
De expressievakken zijn ook belangrijk binnen de school. Naast tekenen en handvaardigheid 
is er ook aandacht voor muziek, toneel, poëzie en dans. Voor al deze creatieve vakgebieden 
gebruiken we onder andere de methode Moet je doen, waarin de leerkracht ondersteuning 
vindt en tevens de doorgaande lijn gewaarborgd is. Bij de expressievakken werken we 
procesmatig. Het proces is belangrijker dan het eindproduct. De muzieklessen worden 
verzorgd door een vakleerkracht. 
 
Lichamelijke oefening 
 
In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen op het 
schoolplein en in de gymzaal. Dagelijks wordt er peutersport aangeboden waarbij ook een 
aantal kleuters kunnen aansluiten. 
De leerlingen van groep 1 - 8 krijgen gymles aan de hand van het jaarplan 
bewegingsonderwijs. Alle groepen krijgen twee keer in de week gymles. De lessen vinden 
plaats in de gymzaal en worden verzorgd door onze vakleerkrachten en/of door de eigen 
leerkracht. 
 

5. Kindercampus Joseph: een eigentijdse school! 
 
5.1 Eigentijds onderwijs   
 
Leerpleinen 
 
Het leerplein biedt veel mogelijkheden.  
*Het geeft een mogelijkheid voor kinderen die een werkplekje nodig hebben om zelfstandig 
te werken aan een opdracht.  
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*Daarnaast biedt het ruim voldoende gelegenheid voor samenwerking.  
Er wordt dagelijks in groepjes samengewerkt. Dit kunnen leerlingen zijn van één groep, maar 
de leerpleinen nodigen ook uit om groepsdoorbrekend te werken. 
Natuurlijk zijn er nog tal van andere mogelijkheden om het leerplein in te zetten.  
Te denken valt aan activiteiten in het kader van gepersonaliseerd leren, maar ook  voor de 
opdrachten vanuit de methode TopOndernemers, waar het ontwikkelen van de 21ste 
eeuwse vaardigheden ruim aan bod komt.  
  
De unit voor de 0 tot 4 jarigen grenst aan het speel - leerplein van de kleuters. Dagelijks 
bezoeken 3-jarige peuters, die hier aan toe zijn, samen met de vaste groepsleiding, het 
speelleerplein van de kleuters. 
 
Sociale veiligheid 
 
Wij willen dat kinderen, maar ook ouders en medewerkers, zich veilig en thuis voelen bij ons 
op de Kindercampus Joseph. Er is in 2015 een plan Sociale Veiligheid opgesteld dat van 
toepassing is op alle Sophiascholen. Het plan geeft richtlijnen met betrekking tot (fysieke) 
veiligheid. Beleid op het terrein van agressie en seksuele intimidatie maakt hiervan deel uit. 
In het schooljaar 2019-2020 volgt een update van dit beleidsplan.  
Meer informatie over het beleidsplan Sociale veiligheid kunt u vinden op de site 
www.sophiascholen.nl/Onderwijs-en-scholen/Sociale-veiligheid 
Alleen als een kind zich veilig en thuis voelt op school kan het zich goed ontwikkelen.  
We zorgen op Kindercampus Joseph voor een ongedwongen sfeer. Er is veel aandacht voor 
gedrag en omgang met elkaar. Gedragsregels moeten gerespecteerd worden. Bij 
overtreding wordt over het waarom van de regel gepraat. Het begrijpen van de regel staat 
voorop, niet de regel zelf. 
Op onze school leren kinderen niet alleen rekenen, taal en lezen, ze ontwikkelen er ook hun 
persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen, zelfkennis te verwerven. Ze leren om te 
gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en andere 
opvattingen. We willen proberen dit te bereiken door kringgesprekken, gezamenlijke 
vieringen en gerichte projecten, met als doel: de kinderen kritisch te maken ten opzichte van 
mogelijke bedreigingen vanuit de maatschappij. In samenwerking met de politie en bureau 
HALT wordt aandacht gegeven aan preventie. Medewerkers van deze instellingen bezoeken 
de school een aantal keren per jaar. 
De sociale competentie en de veiligheidsbeleving van leerlingen worden goed gemonitord. 
Dit doen we door twee keer per jaar de Sociale Competentie Observatielijst in te vullen. 
Hiermee worden de sociale competenties van de leerlingen systematisch in kaart gebracht. 
Tevens wordt de veiligheidsbeleving gemonitord. De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 
vullen een keer per jaar een vragenlijst (van PO vensters) in. De antwoorden van beide 
vragenlijsten worden geanalyseerd en indien nodig worden er interventies aan verbonden. 
Op school is een contactpersoon aanwezig. Als u met vragen zit over seksuele intimidatie, 
discriminerend gedrag, agressie, geweld of pesten, dan kunt u bij Ria van der Geest terecht. 
Ze helpt u en uw kind verder. Ria is op school aanwezig van maandag tot en met vrijdag. 
Uiteraard kunt u ook de leerkracht of de directie aanspreken. 
We vragen ieders medewerking om in een goede samenwerking het pestgedrag op school te 
voorkomen. 
 
5.2 Mediawijsheid 
- 
Kinderen zijn handig met de knoppen en ze zijn snel in het oppakken van nieuwe 
technologie. Ze weten niet beter dan dat de wereld hen de mogelijkheid biedt om gebruik te 
maken van een (spel)computer, iPod, iPad, mobiele telefoon en televisie.  

http://www.sophiascholen.nl/Onderwijs-en-scholen/Sociale-veiligheid
http://www.sophiascholen.nl/Onderwijs-en-scholen/Sociale-veiligheid
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Media zijn overal: billboards, kranten, tijdschriften en radio. Ze kunnen zich niet voorstellen 
hoe je zou moeten leven zonder al die middelen. Maar handigheid en nieuwsgierigheid leidt 
nog niet tot wijsheid. Wat is wijsheid als het gaat om het gebruik van media? 
Wat willen we kinderen eigenlijk leren op dit gebied? Voor onze visie op mediawijsheid 
nemen we het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van het kind als uitgangspunt. Gebruik 
maken van media zou plezierig moeten zijn, maar ook prikkelend, uitdagend en 
leerzaam.  Een mediawijze leerling kan op zelfbewuste wijze gebruikmaken van de positieve 
mogelijkheden die media bieden, zonder daarbij zichzelf of anderen te schaden. Dat houdt in 
dat wij als school (zowel op directie- als leerkrachtniveau) erkennen dat er positieve 
mogelijkheden zijn, voordat je kunt onderzoeken hoe we die kunnen inpassen in ons huidige 
onderwijs.   
 
Positief gebruikmaken van media gaat veel verder dan het aanleren van computer- 
vaardigheden, of het goed leren zoeken op internet. De nieuwe mediatoepassingen, ook wel 
social media genoemd, zijn veel gecompliceerder dan televisie of radio. Ze zijn interactief, 
daardoor ook meer subjectief, en vaak onzichtbaar verweven met commercie. Gebruik 
maken van deze media betekent jezelf laten zien en horen, feedback krijgen en contact 
leggen met mensen over de hele wereld en samen iets maken wat er nog niet was. Je 
bepaalt met zijn allen wat waar en waardevol is. Dat vereist een geheel nieuwe, kritische 
houding. Mediawijsheid maakt deel uit van volwaardig burgerschap in de 21ste eeuw. 
Aandacht besteden aan burgerschapsvorming impliceert dus dat we aandacht moeten 
besteden aan mediawijsheid.  
Beide worden van het onderwijs verwacht. Maar wij zien het één niet los van het ander. 

Burgerschap anno 2019 is onlosmakelijk verbonden met gebruik van media. Wijs omgaan 

met media is zelfs een noodzakelijke voorwaarde voor volwaardig burgerschap. Wanneer we 

mediawijsheid zien in het kader van burgerschapsvorming, krijgt wijs leren omgaan met 

media, een heel ander doel dan wanneer we het veilig gebruik maken van media voorop 

zetten. Onze school heeft een positieve en constructieve houding tegenover het gebruik van 

media en deze wordt uitgedragen door alle leerkrachten. Het onderwijs wordt met deze 

aanpak veel uitdagender voor leerlingen, omdat het relevanter is voor hun persoonlijke 

mediagebruik. Het onderwijs kan daarmee een positieve invloed hebben op dat persoonlijke 

mediagebruik en ertoe bijdragen dat kinderen minder de neiging krijgen om over hun eigen 

of andermans grenzen te gaan.    
De leerlingen van groep 3 tot en met 8 worden begeleid in mediagebruik. De leerlingen leren 

omgaan met het gebruik van de laptops en Chromebooks. Zo leren ze om documenten en 

prestentaties te maken in Google Drive. Er is ook veelvuldig aandacht voor het omgaan en 

de mogelijke gevaren van internet. De methode wereldoriëntatie, TopOndernemers, gaat uit 

van onderzoekend leren. Het is een online methode die beroep doet op de 21ste -eeuwse 

ICT-vaardigheden. De leerlingen van groep 7 en 8 doen mee met de Week van de 

Mediawijsheid. Door het spel MediaMasters leren de leerlingen spelenderwijs de kansen en 

gevaren van media. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en het omgaan 

met elkaar (ook online) wordt ook schoolbreed gebruik gemaakt van de methodes 

Kanjertraining en Kriebels in je buik.  

 

5.3 De vieringen en projecten van Kindercampus Joseph 

 
Jaarlijks zijn er op Kindercampus Joseph vieringen en projecten die o.a. bedoeld zijn om de 
goede sfeer op school te bevorderen, zoals de Joseph familiedag, schoolviering, de 
kinderboekenweek, de Sinterklaasviering, de Kerstviering, het carnaval, het cultureel project, 
de verjaardag van de leerkracht, het schoolreisje, de sport- en speldag, de jaarafsluiting, het 
kamp en de afscheidsavond van groep 8 en activiteiten speciaal voor ouders. 
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Kindercampus Joseph doet ook mee aan verscheidene sporttoernooien die georganiseerd 
worden in Lisse en omgeving. Wij vinden het erg belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen 
om aan een toernooi mee te doen. Het plezier en de ervaring is belangrijker dan het 
resultaat. Het zal duidelijk zijn dat we vaak een beroep doen op uw medewerking om ons bij 
deze activiteiten te helpen, want zonder uw hulp lukt het niet.  

 
6. Passend onderwijs 
 
6.1 Goed onderwijs voor elk kind 
 
De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen naar verwachting en leren 
zonder problemen. Voor deze kinderen verandert er met Passend Onderwijs weinig. 
Ongeveer een op de vijf kinderen heeft echter meer begeleiding nodig, bijvoorbeeld in de 
vorm van specifiek lesmateriaal of een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze 
ondersteuning is de kern van Passend Onderwijs. Dit doen we als school niet alleen, maar 
samen met andere scholen in de regio.  
 
Alle scholen in de regio werken samen om de juiste ondersteuning voor ieder kind te kunnen 
organiseren. Dit samenwerkingsverband (SWV) van scholen heet in onze regio: SWV 
Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek. Het SWV bestaat uit elf schoolbesturen in de 
gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Het gaat in 
totaal om 67 basisscholen, drie scholen voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor 
speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor ongeveer 15.600 
leerlingen. 
De ondersteuning die we in de regio met elkaar bieden is in te delen in twee soorten: de 
basisondersteuning en de speciale onderwijsvoorziening.  
 
6.2 Basisondersteuning 

 
De schoolbesturen in het SWV hebben met elkaar afgesproken wat elke school in principe 
moet kunnen bieden aan onderwijsondersteuning. Dit wordt basisondersteuning genoemd. 
Scholen moeten op de eerste plaats voldoen aan het basisarrangement van de inspectie. 
Maar basisondersteuning gaat verder dan basiskwaliteit. Het betekent dat een school aan 
een aantal extra voorwaarden voldoet, zoals: extra ruimte voor een-op-een-begeleiding, de 
juiste onderwijsmaterialen en natuurlijk deskundige leraren. In ons ondersteuningsprofiel 
staat beschreven welke (extra) ondersteuning wij de leerlingen bieden.  

 
6.3 Speciale onderwijsvoorziening 

 
Als de ene school een kind geen Passend Onderwijs kan bieden, kan het zijn dat een andere 
school beter geschikt is. Dat kan een andere reguliere basisschool zijn of een school voor 
speciaal (basis)onderwijs. In de regio Duin- en Bollenstreek zijn drie scholen voor speciaal 
basisonderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs. Hier zijn de groepen kleiner en 
wordt er nog meer op maat lesgegeven. Bovendien is er een scala aan extra begeleiding 
beschikbaar, van remedial teaching en logopedie tot een orthopedagoog en speltherapie. 

 
6.4 De weg naar passend onderwijs  

 
Voorheen moesten ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zelf op zoek 
naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een zogenaamde 
zorgplicht.  

https://www.kindercampusjoseph.nl/onderwijs/schoolondersteuningsprofiel/
https://www.kindercampusjoseph.nl/onderwijs/schoolondersteuningsprofiel/
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Dit betekent dat zij elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden op onze eigen 
school of een school in de omgeving. De school regelt die passende onderwijsplek. De route 
wordt hieronder verder omschreven.  
 
6.5 Hulp van de leerkracht 
 
Als de basisvoorwaarden op orde zijn, kan de route naar een passend onderwijsarrangement 
voor een leerling starten. Deze route bestaat uit verschillende stappen. Het begint bij de 
leerkracht. Het signaleren dat de ontwikkeling van een leerling stagneert, is de eerste stap.  
Op dat moment is handelingsgericht werken in de klas belangrijk. Dat betekent dat de 
leerkracht samen met de ouders op zoek gaat naar de juiste aanpak voor het kind.  

 
6.6 Hulp van de interne begeleider 
 
Als een leerkracht de leerling zelf niet verder kan helpen, gaat hij in gesprek met de interne 
begeleider (IB-er) van de school. De IB-er (of andere functionaris) maakt een gedegen 
analyse van de situatie en geeft vervolgens advies over een mogelijke aanpak.  
 
Ook hierbij is het informeren en betrekken van ouders van groot belang. De IB-er voert 
vervolgens de regie over het afgesproken traject.  
In een groeidocument legt de leerkracht samen met de IB-er onderwerpen als oorzaken, 
aanpak en doelen vast. Dit document wordt gesloten zodra alle doelen behaald zijn en extra 
ondersteuning niet meer nodig is.  
Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld als resultaten achterblijven ondanks de 
ondersteuning op de basisschool, al dan niet met behulp van buiten. Om de 
onderwijsbehoeften goed te kunnen bepalen, is voor deze leerlingen een perspectief voor 
langere termijn nodig.  
 
Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld voor:  

• Aanvullende ondersteuning in de klas of op school (in overleg met de IB-er). 

• Schoolnabije ondersteuning (in overleg met ondersteuningsteam). 

• Verwijzing en plaatsing naar het speciaal (basis)onderwijs. 

• Plaatsing van een leerling op een andere leerlijn (de eis van de inspectie). 

• Leerlingen waarvan de uitstroom op het niveau van groep 8 niet haalbaar lijkt, of 
leerlingen die doelen ondanks de ondersteuning herhaaldelijk niet behalen. 

• Leerlingen waarvan de ouders een goed beargumenteerde vraag hebben.     
6.7 Met hulp van het ondersteuningsteam 

 
Als zowel de leerkracht als de IB-er en de ouders er niet uitkomen, wordt de hulp van het 
ondersteuningsteam ingeroepen. Naast de leerkracht, ouders en IB-er, kan zo’n team 
bestaan uit de directeur van de school, een onderwijsspecialist en een jeugd- en 
gezinswerker. Het ondersteuningsteam overlegt wat het kind nodig heeft en legt dit vast in 
een arrangement. Er zijn drie soorten arrangementen: 

• Hulp die een school zelf kan bieden. 

• Hulp die een school kan bieden met expertise van buiten. 

• Verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening.  
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6.8 Speciale onderwijsvoorziening 
 
Stap 1: Gesprek met SBO- of SO-school 
Als duidelijk is dat een speciale school voor een leerling beter geschikt is, wordt een 
deskundige van die school uitgenodigd om te praten over de duur en intensiviteit van het  
arrangement. Hiermee bedoelen we een pakket aan ondersteuning. Dit arrangement wordt 
zo flexibel mogelijk vormgegeven. Bijvoorbeeld een aantal dagdelen in plaats van een 
volledige lesplek. Dat maakt terugplaatsing in het regulier onderwijs, indien dit mogelijk is, op 
termijn gemakkelijker. 
 
Stap 2: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
Als de eerste stap is afgerond, kan bij het SWV een toelaatbaarheidsverklaring worden 
aangevraagd. Hierin staat hoelang de verklaring geldig is (1 jaar), wat de 
ondersteuningsbehoefte is en de soort voorziening en categorie die daarbij aansluit. Er zijn 
twee mogelijkheden: 

• Speciaal basisonderwijs (SBO) 

• Speciaal onderwijs (SO): 
o Categorie I: zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieken, kinderen met 

epilepsie of ernstige gedragsproblematiek. 
o Categorie II: lichamelijk gehandicapte kinderen. 
o Categorie III: meervoudig gehandicapte kinderen. 

Binnen drie weken nadat de volledige aanvraag binnen is, wordt een besluit genomen. 

 

 
Stap 3: Bieden van extra ondersteuning 

Als een leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft gekregen wordt de plaatsing 
onmiddellijk, maar in elk geval binnen zes weken gerealiseerd. De scholen voor SBO en SO 
hanteren een flexibele instroom. 
 
Stap 4: Terugplaatsing vanuit SBO of SO 
Bij plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs wordt in het ontwikkelingsperspectief 
beschreven hoe aan terugplaatsing naar de reguliere basisschool gewerkt wordt. Als bij 
evaluatie blijkt dat dit een optie is, vindt overleg plaats met ouders en de school van 
herkomst. Een andere reguliere school die meer passend is, behoort ook tot de 
mogelijkheden. 
 
Stap 5: Rechtstreekse instroom 
Voor sommige leerlingen is het al snel duidelijk dat zij aangewezen zijn op het speciaal 
onderwijs. Deze leerlingen hoeven niet de reguliere route te volgen. Een team van 
onderwijsspecialisten zal het verzoek om rechtstreekse instroom behandelen. 
 
Adres Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek: Bonnikeplein 24 – 26, 2201 XA 
Noordwijk. 
Voor meer informatie zie website van SWV: www.swv-db.nl.  
 
 

 

http://www.swv-db.nl/
http://www.swv-db.nl/
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7. Leerlingenzorg  
 
Passend onderwijs op Kindercampus Joseph. 
 
7.1 Leerlingen van / naar een andere school 

 
Wanneer leerlingen van een andere basisschool op Kindercampus Joseph komen, krijgen ze 
alle ruimte om aan hun nieuwe situatie te wennen. Na bestudering van het onderwijskundig 
rapport eventueel aangevuld met eigen toetsen, bepalen we het niveau van het kind en 
zetten we, indien nodig, gerichte hulp in.  
Als leerlingen de school verlaten (naar een andere basisschool of naar het voortgezet 
onderwijs), krijgt de ontvangende school digitaal een onderwijskundig rapport. De ouders 
worden in de gelegenheid gesteld om het dossier te lezen. 
Voor leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs verwezen worden, is een 
groeidocument gemaakt.   
 
 
7.2 Onderwijs aan anderstalige kinderen 

 
Op onze school zit een aantal anderstalige kinderen. Indien mogelijk krijgen anderstalige 
leerlingen, naast het gewone taalprogramma van de groep, extra taalonderwijs. Afhankelijk 
van de persoonlijke situatie is het ook mogelijk om in Noordwijkerhout een bepaalde periode 
deel te nemen aan een taalklas. 
 
7.3 Hulp aan individuele leerlingen 

 
Het komt voor dat een leerling de leerstof niet goed kan opnemen of dat het tempo te hoog 
ligt. De capaciteiten van alle leerlingen zijn immers verschillend. Dat betekent dat een 
leerkracht goed moet kunnen omgaan met de verschillen in de groep. Hiervoor  
worden de leerkrachten voortdurend geschoold.  
De intern begeleider van onze school neemt aanvullende tests af als de gewone toetsen niet 
voldoende inzicht in bepaalde problematiek geven. Zij stelt samen met de groepsleerkracht 
een handelingsplan op en adviseert de leerkracht over extra en aanvullend hulpmateriaal. 
Soms is het probleem te groot voor de leerkracht alleen. Hulp buiten de groep is dan nodig.  
Het is vanzelfsprekend dat de beschikbare tijd en middelen voor het geven van extra hulp zo 
goed mogelijk worden ingezet. Veel kinderen behoeven hulp, maar de wijze waarop 
verschilt. We streven er naar de kinderen zoveel mogelijk de hulp te geven, die nodig is.  
Soms adviseren wij ook buitenschoolse hulp (extra begeleiding m.b.t. pedagogische hulp, 
logopedie, sensomotorische training etc.). 
Om de hulp in de school te coördineren en te structureren zijn Marian van den Nouland en 
Paula van der Poel als intern begeleiders werkzaam.  
Als u problemen over uw kind wilt bespreken, doet u dat in eerste instantie met de 
groepsleerkracht. De leerkracht maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op 
de ontwikkeling van het kind in de groep.  
Daarnaast kan op verzoek een gesprek met de remedial teacher en / of intern begeleider 
plaatsvinden.  
Soms is een onderzoek noodzakelijk om meer zicht te krijgen op de dieperliggende 
oorzaken. Hier vloeien vaak adviezen uit voort die wij dan weer kunnen toepassen. Uiteraard 
wordt dit pas gedaan na overleg en met toestemming van de ouders.  
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In het kader van Passend Onderwijs proberen we goed om te gaan met verwijzingen. We 
hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de deskundigheid van het speciaal 
(basis)onderwijs en het samenwerkingsverband.  
 
Op deze manier kunnen we op een “gewone” school als Kindercampus Joseph meer 
kinderen met leerachterstanden of andere problemen helpen  
 
7.4 Hulp aan leerlingen met een handicap 

 
Onze kindercampus staat in principe open voor alle kinderen. Ook voor kinderen met 
bijvoorbeeld een motorische handicap of slechthorendheid. Als we moeten beslissen over 
toelating, houden we er uiteraard rekening mee of we wel de nodige deskundigheid in huis 
hebben om het kind een verantwoorde opvang te bieden. We willen tevens op een goede  
manier bijdragen aan een optimale ontwikkeling van het kind. Factoren van deskundigheid, 
mogelijkheden en taakbelasting worden besproken.  
Als we besluiten tot toelating zal in samenwerking met de ouders, op basis van een plan van 
aanpak, gewerkt gaan worden. De evaluatie en de voortgangsprocedure bekijken we van 
jaar tot jaar.  

 
7.5 Begeleiding hoogbegaafde leerlingen 

 
Ook leerlingen die extra goed kunnen leren, krijgen speciale aandacht op   
Kindercampus Joseph. Binnen de methodes is extra lesstof aangegeven die deze leerlingen 
kunnen maken.  
Bovendien gebruiken we voor hen speciale leerstof waaraan ze zelfstandig mogen werken. 
Daarnaast richten wij ons, specifiek voor plusleerlingen, op het aanleren van vaardigheden 
en denkvaardigheden die nodig zijn voor het maken van verrijkingswerk. Een voorbeeld van 
verrijkingswerk is het programma Acadin, Pienter, Rekentijgers, Kien, Kinderliteratuur.  
Soms komt  het voor, dat leerlingen doorgaan met het programma van de volgende groep. 
Een belangrijk uitgangspunt van onze visie is het continue verbeteren van de kwaliteit van 

ons onderwijs. We richten ons specifiek op het verder aanscherpen van het onderwijs voor 

plusleerlingen en het inspelen op de onderwijsbehoeften van iedere individuele leerling.   

 

Ons onderwijsaanbod is passend gemaakt voor plusleerlingen. We hebben in de eerste 

plaats ruimte gecreëerd voor een systematische signalering van plusleerlingen in groep 1 tot 

en met 8, welke drie keer per jaar met de intern begeleiders besproken wordt tijdens de 

groepsbesprekingen. In de tweede plaats hebben we een beleid opgesteld voor het 

compacten van de lesstof op basis van het afnemen van voortoetsen. Zo hebben we inzicht 

in wat leerlingen al beheersen en kunnen we hierop aansluiten. Door het compacten is er 

meer tijd beschikbaar voor het inzetten van materialen voor verrijking (zoals Pienter! en 

Acadin).  

Binnen de kleuterbouw krijgen plusleerlingen extra activiteiten aangeboden in kleine 

groepjes op het gebied van rekenen en taal/lezen. Tot slot hebben we ons gericht op 

passende begeleiding van de plusleerlingen om het leerproces meer inzichtelijk te maken. 

We werken aan een structurele manier voor de aanpak van plusleerlingen.   

 

In mei 2019 is er gestart met een pilot van een plusklas. Deze pilot is mede opgezet en 

gefinancierd door de vier katholieke basisscholen van Lisse, die vallen onder de stichting 

Sophia Scholen. Een specialist op het gebied van hoogbegaafdheid, van Onderwijs Advies, 

begeleidt de scholen hierin. Een leerkracht van een van de scholen participeert hierin. 
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In het schooljaar 2019-2020 willen we de plusklas voortzetten. De bedoeling is, dat de 

betreffende leerkracht de begeleiding van de plusklas op zich gaat nemen. 

 

In het belang van alle leerlingen 

Het scholingstraject heeft invloed op het onderwijs aan al onze leerlingen. Dus ook als uw 

kind geen plusleerling is, kunt u merken dat ons onderwijs verandert. We onderkennen het 

verschil tussen een fixed en een growed mindset, hoe we deze mindsets kunnen herkennen 

bij leerlingen en hoe we hier adequaat op in kunnen spelen zodat we de motivatie voor het 

leren effectief kunnen bevorderen. Daarnaast gebruiken we de methodiek van ‘de leerkuil’ in 

ons alledaagse onderwijs om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces en hier 

effectief mee om te gaan.    

 

 

     

                                     
                                      
 

Vervolg van het ontwikkeltraject 

Dit schooljaar wordt het eigenaarschap van de leerling verder uitgebouwd Dit betekent dat 

een leerling steeds meer eigenaar wordt van zijn eigen leerproces. Gekeken wordt welke 

instrumenten ingezet kunnen worden om de metacognitieve vaardigheden van alle leerlingen 

te stimuleren. Dit is het kunnen reflecteren op je eigen denkproces en is effectief voor het 

ontwikkelen van leervaardigheden en een goede leerhouding.  
                    
7.6 Een jaar overdoen en aangepaste programma’s 

 
Soms komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect sorteert. In dat geval 
nemen we in overleg met de ouders het besluit om de leerling een jaar over te laten doen.  
Veel vaker komt het voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak met 
een aangepast programma gaat werken. Zo’n leerling haalt op dat gebied niet helemaal het 
beoogde eindniveau van de basisschool, maar we stellen het aangepaste programma zo op 
dat er voldoende aansluiting is bij het vervolgonderwijs.  
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7.7 Zorg voor het jonge kind 

Een goede ontwikkeling van het jonge kind in de eerste levensjaren is van groot belang. 
Daarom wordt op Kindercampus Joseph ook veel tijd en aandacht gegeven aan deze 
leeftijdsgroep en worden in de voorwaardelijke sfeer goede condities gecreëerd om een 
optimale ontwikkelingsgang te waarborgen. In de kleuterbouw wordt gewerkt aan de hand 
van thema’s. Uit de gegevens van de observaties en het leerlingvolgsysteem wordt in de 
kleuterbouw per thema een groepsplan gemaakt. De groepsplannen worden gebaseerd op 
onderdelen uit de leerlijn van taal/lezen en rekenen. Iedere leerling wordt vervolgens per 
onderdeel van de leerlijn ingedeeld op een van de vier niveaus.  
Er is veel aandacht voor kwaliteitsverbetering door goede nascholing van de leerkrachten en 
frequent overleg over de vorderingen van de leerlingen. 
 
Dagelijks worden activiteiten op het kleuterleerplein aangeboden. Zowel peuters als kleuters 
nemen hieraan deel en spelen elke dag met elkaar. Op deze wijze wordt de integratie 
peuters en kleuters bevorderd. Ook bieden we peutersport aan, zowel binnen als buiten, 
waarbij kleuters kunnen aansluiten. 

  
8. Steeds op zoek naar kwaliteitsverbetering 
 
Op een aantal manieren werkt Kindercampus Joseph aan verdere kwaliteitsverbetering: 
werken met goede methoden, bekwaam personeel, het consequent volgen van de  
resultaten van de leerlingen en het verder ontwikkelen van het onderwijs met behulp van het 
schoolplan. 
 
8.1 Kwaliteitsverbetering door goede methoden 

 
In onze school geven we les met behulp van moderne lesmethoden.  Bij het kiezen van 
materiaal stellen we ons de vraag of kinderen zich goed kunnen ontwikkelen met behulp van 
deze methoden en of het materiaal er aantrekkelijk uitziet. Gepersonaliseerd leren is een 
belangrijk item bij ons op school. Dit betekent dat leerlingen dagelijks werken met behulp van 
devices. Door de inzet van de devices kunnen we goed aansluiten bij het niveau van de 
leerlingen. 
 
8.2 Kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel 

 
Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die op school 
werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd.  
De leerkrachten van Kindercampus Joseph werken niet op eigen houtje, maar besteden veel 
tijd aan samenwerking en overleg. 
De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen 
volgen we op de voet.  
Daarom zijn er elk schooljaar minstens drie studiemomenten, is er regelmatig overleg tussen 
de leerkrachten en volgen leerkrachten nascholingscursussen om hun taak beter te kunnen 
verrichten. 
 
8.3 Kwaliteitsverbetering door een leerlingvolgsysteem 

 
Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is het 
werken met toetsen. Om onze leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te kunnen volgen in 
hun ontwikkeling maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. 
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Het systeem levert waardevolle aanvullende informatie op over een leerling. Het laat zien 
hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft bijgeleerd. 
Op het rapport kunt u de scores van uw kind zien. Deze worden bij de vakken vermeld. De 
toetsen die wij gebruiken worden afgenomen bij een grote groep leerlingen verspreid over 
het hele land en daaraan gekoppeld worden bepaalde normeringen gehanteerd. Daardoor is 
het mogelijk de vorderingen van uw kind te vergelijken met leeftijdgenoten in ons land.  
De vakken rekenen, lezen en taal worden op verschillende onderdelen getoetst. De 
resultaten van de toetsen worden besproken met directie, leerkrachten en intern begeleiders.  
Het leerlingvolgsysteem biedt ons een overzicht van leerlingen die extra hulp nodig hebben. 
Niet alleen op leergebied maar ook in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.  
 
8.4 Kwaliteitsverbetering door het schoolplan 

 
De komende jaren staan bij Kindercampus Joseph een aantal belangrijke zaken op het 
programma: 

• Op Kindercampus Joseph creëren we een passend onderwijsaanbod voor meer- en 
hoogbegaafde leerlingen 

• Op Kindercampus Joseph is er ruimte voor zelfstandigheid en het eigenaarschap van 
leerlingen t.a.v. het leerproces. De leerkrachten voeren kindgesprekken om de 
leerlingen hierbij te coachen. 

• Op Kindercampus Joseph bieden we de 21ste century skills aan, onder andere door 
de inzet van TopOndernemers (kritisch denken, samenwerken, creativiteit, 
computational thinking) 

• Op Kindercampus Joseph wordt gewerkt met Snappet voor de vakken spelling en 
rekenen. Leerlingen hebben meer zicht op en zijn mede eigenaar van hun eigen 
leerproces. 

• Op Kindercampus Joseph wordt intensief samengewerkt door leerlingen. 

• Op Kindercampus Joseph wordt weloverwogen gebruik gemaakt van een nieuwe 
rekenmethode die goed aansluit bij de werkwijze van Snappet. 

• Op Kindercampus Joseph is het beleidsplan sociale veiligheid volledig 
geïmplementeerd. 

• Op Kindercampus Joseph is het cultuurbeleidsplan volledig geïmplementeerd. 

• Op Kindercampus Joseph wordt de lerende cultuur binnen de school verder versterkt 
door frequentere collegiale consultaties, onderlinge klassenbezoeken en het gericht 
uitwisselen van feedback. 

 
Bovenstaande streefbeelden staan beschreven in het schoolplan dat steeds voorafgaand 
aan een nieuw schooljaar wordt besproken in de medezeggenschapsraad. Het schoolplan 
voor de periode 2019 - 2023 kunt u via de website www.kindercampusjoseph.nl inzien.  
 
8.5 Indeling van de leerlingen in (combinatie)groepen 

 
Kleuters stromen het hele jaar door in. Bij aanmelding kunnen ouders hun voorkeur voor een 
bepaalde groep kenbaar maken. We proberen daar indien mogelijk rekening mee te houden. 
Bij de schoolgrootte, die onze school heeft, zijn soms ook combinatieklassen noodzakelijk. In 
een combinatiegroep komen twee leerjaren samen. Deze groepen krijgen voor een aantal 
vakgebieden aparte instructie. Tijdens een les moet een leerkracht dus twee instructies 
geven. Daarnaast krijgen de leerlingen natuurlijk de gewone hulp en begeleiding die zij nodig 
hebben. Toch stelt een combinatiegroep andere eisen aan het type leerling. Zij moeten 
bijvoorbeeld toch meer in staat zijn zelfstandig te werken en daarnaast ook 
samenwerkingsgericht bezig kunnen zijn. Daarom wordt er nauwkeurig gekeken welke 
kinderen daarin geplaatst worden.  

http://www.kindercampusjoseph.nl/
http://www.kindercampusjoseph.nl/
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Bij verdere groei van de school kunnen in de toekomst extra groepen worden geformeerd, 
die mogelijk ook tot opdeling van bestaande groepen kunnen leiden. Uiteraard doen we dit 
zo zorgvuldig mogelijk en in overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.  
Voor de indeling van de groepen 1 t/m 8 geldt dat de plaatsing van leerlingen altijd door de 
school wordt bepaald. 
                                                                         

9. Kindercampus Joseph heeft extra aandacht voor andere zaken 
 
9.1 De contacten in de wijk 
 
Kindercampus Joseph ligt midden in een woonwijk. Na schooltijd is het schoolplein 
toegankelijk voor de kinderen uit de buurt, zodat zij ruimte hebben om te spelen.  
 

 
9.2 Verkeersveiligheid rond Kindercampus Joseph 

 
Onze school neemt deel aan “SCHOOL op SEEF” en heeft het veiligheidslabel hiervoor 
behaald. De praktische verkeerslessen worden gegeven uit de methode Verkeerskunsten 
van ROV Zuid-Holland. Daarnaast gebruiken wij de VVN Verkeersmethode en de 
Verkeerskalender van “SCHOOL op SEEF”. 
Groep 7 doet jaarlijks mee aan het verkeersexamen en krijgt “De dode hoek” les. 
Groep 7 en 8 hebben, in de periode kort na de herfstvakantie, een fietscontrole. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van het project “Lightwise”. 
De drie praktische verkeerslessen per groep, onderdeel van “SCHOOL op SEEF”, worden 
door de groepsleerkracht gegeven in samenwerking met de verkeersleerkracht. Zij worden 
geholpen door ouders uit de eigen groep.  
De verkeerscommissie, bestaande uit één leerkracht en één verkeersouder, probeert waar 
mogelijk te ondersteunen. 
 
Het doel van deze lessen is om de kinderen voor te bereiden op hun deelname aan het 
verkeer. De opbouw van deze lessen is als volgt: twee lessen op het schoolplein en één les 
in de wijk. 
          
De verkeerscommissie is actief om meer aandacht te krijgen voor de verkeersveiligheid 
rondom de school.  
Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is zelf te voet en op de fiets naar school gaan een 
belangrijke leer- en verkeerservaring. Deze dagelijkse praktijk maakt hen vertrouwd met hun 
weg door het verkeer en maakt het mogelijk hun belevingswereld te vergroten. De 
verkeerscommissie stimuleert het te voet of op de fiets naar school gaan en is om die reden 
bezig met een zo veilig mogelijke schoolroute. 
 
Wij vragen u om met een aantal zaken rekening te houden: 

• Kinderen zijn klein, ze kunnen niet over geparkeerde auto’s heen kijken; 

• Kinderen zijn impulsief, ze rennen nog weleens spontaan de straat op; 

• Kinderen kunnen moeilijker geluid lokaliseren, waardoor ze niet goed om zich heen 
kijken. Hun gezichtsveld is daardoor veel smaller; 

• Kinderen hebben meer tijd nodig om informatie te verwerken en om te reageren; 

• De fietsvaardigheid neemt toe naarmate kinderen meer fietsen; 

• Kinderen kunnen complexe verkeerssituaties niet altijd in voldoende mate overzien; 

• Kinderen hebben niet altijd besef van gevaar. Dat kan overschat of onderschat worden. 
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Goed zien doet goed volgen: geef het goede voorbeeld en steek over bij de 
verkeerslichten! 
 
Voor de school geldt een stopverbod om de veiligheid van alle kinderen te waarborgen. U 
mag hier dus geen kinderen in- en uit laten stappen en niet parkeren, ook niet op de stoep of 
bij de buren. U mag ook niet parkeren bij de gymzaal. 
U kunt parkeren op het aangewezen parkeerterrein voor de school. 
Als u ideeën hebt of andere knelpunten signaleert, hoort de commissie graag van u. 
 
9.3 Cultuur 
 
In schooljaar 2018-2019 hebben twee leerkrachten van Kindercampus Joseph de cursus 
‘Interne cultuurcoördinator’ gevolgd. Zij hebben tijdens de cursus een cultuur-beleidsplan 
geschreven voor de school. Het doel van dit plan is om cultuur meer te integreren binnen het 
huidige onderwijs.  
In het plan staan beschreven dat het hele team in schooljaar 2019-2020 een training 
‘procesgerichte didactiek’ gaat volgen gericht op de discipline beeldende vorming. Het team 
gaat leren om leerlingen beter te begeleiden in het creatieve proces en minder de focus te 
leggen op het eindproduct.  
Om cultuureducatie op onze school naar een hoger plan te brengen, doen wij mee aan de 
activiteiten van de Cultuureducatiegroep. Binnen dit programma bezoeken we ieder jaar met 
de groepen 3 t/m 8 een andere culturele instelling. 
De cultuurlijn verdiept onze geschiedenislessen. Daarbij komen onze leerlingen via de 
cultuurlijn Tijd in aanraking met de Leidse musea. 
Tijdens de lessen in de instellingen ontwikkelen de leerlingen historisch besef door met 
bronnen te leren omgaan, zoals stambomen, kaarten, wandplaten, jeugdliteratuur en nieuwe 
media. 
Door dans, muziek en beeldende vorming worden leerlingen gestimuleerd om zich te 
verplaatsen in de situatie van een ander. 
De groepen 5 t/m 8 volgen ook het programma Lokaal Erfgoed.  
Bij het erfgoedspoor maken kinderen kennis met het erfgoed uit hun eigen omgeving zoals: 
- Kasteel Keukenhof  
- Ruïne van Teijlingen  
- Huys Dever  
- Museum de Zwarte Tulp 
Dit programma maakt leerlingen bewust van hun geschiedenis in de naaste omgeving. Van 
bollenvelden tot kasteel, van ruïne tot landgoed. 
 

  

10. Kindercampus Joseph en het voortgezet onderwijs 
 
Met passend onderwijs proberen we het maximale uit ieder kind te halen en er zo voor te 
zorgen dat uw kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt en op 
die school goed mee kan komen. De school geeft een advies aan de ouders, waarbij 
rekening gehouden wordt met de interesse, motivatie en aanleg van uw kind.  
In groep 7 krijgen de ouders een eerste indicatie. Dit preadvies wordt gegeven in overleg met 
de directie, IB-er en de leerkrachten van groep 6, 7 en 8.  
De specifieke voorbereiding op het voortgezet onderwijs gebeurt in groep 8. De leerlingen 
krijgen van de leerkrachten informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn en ze 
bezoeken een aantal scholen. Voor de ouders is er in december een algemene 
informatiebijeenkomst. Tevens wordt in december het advies van de school opgesteld en 
met de leerling en ouders besproken. Aan het begin van elk jaar hebben bijna alle scholen 
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van het voortgezet onderwijs open dagen/avonden die u samen met uw kind kunt gaan 
bezoeken.  
Nadat u op basis van het schooladvies uw schoolkeuze gemaakt heeft, verzorgt de school 
de verdere afhandeling rond de aanmelding van uw kind. 
 
 

10.1 Schooladvies   

Het schooladvies heeft een centrale plaats bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Met 
een schooladvies wil de school een betere overgang en een doorlopende ontwikkellijn voor 
leerlingen verzorgen.  
 
Bij het opstellen van het advies houdt de school rekening met verschillende factoren: de 
toetsen van het leerlingvolgsysteem, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motivatie en de 
werkhouding.  
Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is adequate aanvullende informatie nodig 
om het advies vast te stellen en te onderbouwen. De procedure om tot een passend 
schooladvies te komen beslaat meerdere jaren. De meeste activiteiten vinden plaats in de 
laatste jaren van de basisschool.  
Om de ouders in de gelegenheid te stellen zich al in groep 7 te oriënteren op het voortgezet 
onderwijs, bespreekt de leerkracht de toetsen van het leerlingvolgsysteem, sociaal-
emotionele ontwikkeling, motivatie en werkhouding in het licht van de overgang naar het 
voortgezet onderwijs. Halverwege groep 7 wordt een preschooladvies gegeven. Bij dit advies 
zijn de leerkrachten van de afgelopen jaren, de IB-ers en de directeur betrokken.  
De leerlingen van groep 8 krijgen vóór 1 maart het definitieve schooladvies. Het 
schooladvies geeft aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. In 
principe wordt een leerling geplaatst conform het schooladvies. Het voortgezet onderwijs 
mag een leerling, ondanks het advies van de basisschool, desgewenst hoger plaatsen. 
Lager plaatsen kan alleen op verzoek van ouders en leerling.  
De score op de eindtoets is aanvullend en fungeert bij de toelating als onafhankelijk tweede 
gegeven. De toelating tot het voortgezet onderwijs is dus niet afhankelijk van het resultaat op 
de eindtoets.  
Valt het toetsadvies hoger uit dan het schooladvies, dan heroverweegt de basisschool op 
verzoek van de ouders het schooladvies altijd. Dit is wettelijk bepaald.  
In nauw overleg met de leerling en de ouders kan de basisschool het advies naar boven 
bijstellen, maar dat is niet verplicht.  
De staatssecretaris heeft bepaald dat het advies van de basisschool leidend moet zijn bij de 
toelating tot het voortgezet onderwijs. In de regio Duin- en Bollenstreek is daarop 
aangesloten door regionale afspraken te maken over de kwaliteit van het advies van het PO. 
Concreet betekent dit, dat basisscholen de uitdraai LVS hanteren, zoals opgenomen in 
“Onderwijs Transparant” ter onderbouwing van hun advies. Hierbij wordt niet uitgegaan van 
‘één toetsmoment’, zoals bij de Centrale Eindtoets wel het geval is, maar van toetsgegevens 
van groep 6 t/m groep 8.  
Daarnaast wordt ook gekeken naar het kind als geheel. Doorzettingsvermogen, gedrag, 
nauwkeurigheid, tempo, houding ten aanzien van leren en sociale vaardigheden spelen 
daarbij een rol. Het gaat om wat een kind maximaal aankan.  
Wanneer ouders het niet eens zijn met het schooladvies dat het kind gekregen heeft, kunnen 
ze in gesprek gaan met de leerkracht of met de directeur van de basisschool. Wanneer 
ouders en school er samen niet uitkomen, kunnen de ouders gebruik maken van de 
klachtenregeling van de school.  
Ook is er de mogelijkheid van bovenschoolse bemiddeling als ouders en de basisschool van 
mening verschillen over het schooladvies.  



 Schoolgids 2019 – 2020  Kindercampus Joseph Lisse 

25 

 

Het beleidsstuk PO – VO kunt u vinden op onze site www.kindercampusjoseph.nl                                                          

10.2 Uitstroomgegevens 

 
Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, 
wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. 
 
De gemiddelde score van de centrale eindtoets 2019 is: 540,2 (landelijk gemiddelde: 536,1) 
 
  
Uitstroomgegevens:  2019 
VWO  18 
HAVO/VWO  2  
HAVO  7 
MAVO/HAVO  6 
MAVO 4 
VMBO Kader/MAVO 1 
VMBO Kader 1 
VMBO Basis/Kader 2 
                                                                            
Totaal  41 
 
Met de scholen van het voortgezet onderwijs bestaat een goed contact. Ze houden de 
basisscholen gedurende een aantal jaren op de hoogte van de resultaten van onze 
schoolverlaters, zodat we in staat zijn de kinderen nog lange tijd te volgen. 

 

11. Kindercampus Joseph voor kinderen en hun ouders 
 
Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Niet voor niets noemden we 
voorin deze gids een geregeld contact met de ouders als een van de zaken waar we 
speciaal op letten. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op 
school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant 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 een kind. 
 
11.1 Informatie aan ouders 

 
Website 
 
Op onze website www.kindercampusjoseph.nl kunt u de meeste informatie over onze school 
vinden. U vindt er bijvoorbeeld de agenda, een update van het nieuwsbulletin, waarin actuele 
zaken te vinden zijn. Daarnaast vindt u informatie over het kinderdagverblijf, de klassen, de 
oudervereniging en de medezeggenschapsraad. Ook de schoolgids en het schoolplan zijn 
op de website terug te vinden.  
 
Foto’s en videobeelden  
 
Vanwege de vernieuwde AVG wetgeving worden er door de school geen foto’s of 
beeldmateriaal van uw kind gemaakt. Wel kan het voorkomen dat er tijdens een 
(buitenschoolse) activiteit foto’s worden gemaakt door Blik op Lisse of andere media.  

http://www.kindercampusjoseph.nl/
http://www.kindercampusjoseph.nl/
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Verder maken wij op school gebruik van beeldcoaching. Dit is een van de 

begeleidingsmethodieken die de school kan hanteren om het onderwijs zo goed mogelijk af 

te stemmen op de leerlingen of om leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak.  

Beeldcoaching kan ook ingezet worden bij vragen rondom leerlingen. De video-opnames zijn 
slechts voor intern gebruik. Als er opnames gemaakt worden in de groep van uw kind wordt 
u hierover geïnformeerd. 
 
 
 
 
 
Bulletin 
Het bulletin wordt via SchouderCom verspreid en op de website geplaatst.  
 
Kalender 
Aan het begin van het schooljaar verschijnt de jaarkalender op onze site 
www.kindercampusjoseph.nl  Daarin vindt u de planning van alle activiteiten. We proberen 
natuurlijk wijzigingen in de planning te voorkomen, maar dit is helaas niet altijd mogelijk. 
 
Informatiefolder  
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een folder met informatie over de 
gang van zaken in de desbetreffende groep van uw kind. 
 
Gesprek met de directie of de leerkrachten 
Voor een gesprek met de directie of een van de leerkrachten kunt u altijd een afspraak 
maken.  

 
Communicatie/oudergesprekken  
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u via SchouderCom een folder met informatie 
over de groep van uw kind. In februari en juni ontvangen de leerlingen van groep 2 t/m 8 hun 
rapport. 
 
Groepen 1 en 2  
Aan het begin van het schooljaar wordt er voor de ouders van de aanvangsgroep een 
informatieavond gehouden.  
Als uw kind bij ons op school komt zal er na 6 tot 8 weken een eerste gesprek zijn over het 
welbevinden van uw kind.   

• In november zijn er oudergesprekken voor de groepen 2 (facultatief voor groep 1).   

• In januari zijn er oudergesprekken voor de groepen 1 (facultatief voor groep 2).  

• In juni zijn er overgangsgesprekken voor de ouders van de groepen 1 en 2.  
Indien nodig wordt u tussentijds door de leerkrachten uitgenodigd voor een gesprek.  
Mocht u zelf vragen hebben, dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht.  
 
Groepen 3 tot en met 8  

• In de tweede schoolweek zijn er kennismakingsgesprekken voor alle ouders van de 
groepen 3 t/m 8. U kunt dan kennismaken met de leerkrachten en uw eventuele 
vragen stellen.  

• In november zijn er voortgangsgesprekken met alle ouders van de groepen 3 t/m 7.  
Tijdens dit gesprek worden onder andere het welbevinden en de vorderingen van uw 
kind besproken.  

http://www.kindercampusjoseph.nl/
http://www.kindercampusjoseph.nl/
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• In januari zijn er gesprekken met de ouders van groep 8, in verband met de adviezen 
voor het voortgezet onderwijs.  

• In februari en juli krijgen de leerlingen hun rapport. 

• Naar aanleiding van het rapport zijn er voor de groepen oudergesprekken.  

• Indien nodig wordt u tussentijds door de leerkrachten uitgenodigd voor een gesprek.  
Mocht u zelf vragen hebben, dan kunt u altijd een afspraak met de leerkracht maken.  

• Voor de ouders van groep 7 zijn er gesprekken waarin een eerste indicatie richting 
het voortgezet onderwijs worden besproken.  

 
11.2 Klachtenregeling 

 
Klachtenregeling Sophia Scholen  
Als Sophia Scholen en Kindercampus Joseph, 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. 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 of 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 (interne) contactpersoon, de externe 
vertrouwenspersoon of een officiële klacht indienen bij de geschillencommissie. Op de 
scholen zijn contactpersonen benoemd. De naam van de contactpersoon op Kindercampus 
Joseph is Ria van der Geest. Bij haar kunt u terecht om, altijd vertrouwelijk, een geval van 
(vermeend) machtsmisbruik te bespreken. De contactpersoon zal naar uw verhaal luisteren 
en bespreken welke stappen ondernomen kunnen worden.  
De contactpersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school, 
aangesteld door het bestuur van Sophia Scholen en werkzaam voor alle Sophiascholen. De 
externe vertrouwenspersoon bespreekt met u de klacht en ondersteunt u bij eventuele 
verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met 
deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.  
Indien nodig, kunt u de klacht officieel indienen bij de Geschillencommissie Bijzonder 
Onderwijs *. De Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs onderzoekt de klacht, hoort 
partijen en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het bestuur 
van Sophia Scholen beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen weten. Het 
bestuur van Sophia Scholen gaat er vanuit dat u met overige klachten in eerste instantie 
naar de betrokkene gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij 
de directie van de school terecht. Bent u daarna nog niet tevreden dan kunt u het 
schoolbestuur inlichten dat samen met u naar een oplossing zal zoeken.  
 
Contactgegevens vertrouwenspersoon en geschillencommissie: 
De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD Hollands 
Midden: Secretariaat PZJ, telefoon 088 308 3342, e-mail: 
externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.  

                                                            
De Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs is te bereiken via Postbus 82324 2508 EH Den 
Haag,  telefoon: 070 - 3925508 (van 9.00 tot 16.30 uur), e-mail:  info@gcbo.nl. 
*Het reglement van de geschillencommissie kan worden opgevraagd via www.GCBO.nl. Op 
deze site kunt u ook het vragenformulier voor het indienen van uw klacht downloaden.  
 

mailto:externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl
mailto:externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl
mailto:info@gcbo.nl
mailto:info@gcbo.nl
http://www.gcbo.nl/
http://www.gcbo.nl/
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Privacy 
Sophia Scholen neemt de privacy van uw kind(eren) en die van u zeer serieus en zal 
informatie over uw kind(eren) en u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en 
gebruiken. In de Privacy Verklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met 
welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in de Privacy Verklaring lezen over uw rechten met 
betrekking tot onze verwerking van deze persoonsgegevens. U kunt de Privacyverklaring 
vinden op de website www.sophiascholen.nl We raden u aan de Privacy Verklaring 
aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met 
privacy@sophiascholen.nl. 

 
11.3 Ouders helpen op school 

 
Gelukkig zijn heel veel ouders op vele manieren actief op Kindercampus Joseph. Een 
moderne basisschool als onze school kán niet zonder actieve, betrokken ouders. Niet alleen 
de medezeggenschapsraad en de oudervereniging spelen een belangrijke rol, maar ook 
andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd.  
Een paar voorbeelden: klassenouders, verkeersouders, hulp bij feesten, hulp bij het uitlenen 
van bibliotheekboeken, hulp bij technieklessen, begeleiden van groepjes kinderen tijdens 
een excursies en schoolreisjes, hulp bij sportactiviteiten, begeleiding bij het werken met de 
computer en het helpen met de tussenschoolse opvang (overblijven). 
 
11.4 De medezeggenschapsraad  
 
De medezeggenschapsraad (‘MR ’) is een bij wet ingesteld zelfstandig orgaan voor inspraak 
en/of advies. In de MR van de Kindercampus Josep is er een samenwerkingsverband tussen 
de vertegenwoordiging van de ouders van leerlingen en de leerkrachten, waarbij vooral 
gesproken wordt over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op de school. De MR 
onderhoudt contact met de directie van de Kindercampus Joseph en brengt adviezen uit aan 
het schoolbestuur. In bepaalde gevallen moet de directie de instemming van de MR hebben 
om zaken te kunnen vaststellen.  
 
Doel  
De MR is betrokken bij het reilen en zeilen van de hele school. Bij sommige onderwerpen 
(o.a. vakantieregeling, bestemming van leermiddelen) heeft de MR een adviserende taak en 
andere onderwerpen ( o.a. schoolplan, schoolgids) vereisen de instemming van de MR. In 
het bijzonder gaat het om de kwaliteit van het onderwijs, de werkomstandigheden voor het 
personeel en een prettig en veilig klimaat voor kinderen, personeel en ouders. 
De instemmingen en adviesrechten zijn  te vinden in de reglementen van de MR (zie de link 
hieronder).  
De MR stelt zich bij de uitvoering van zijn taak actief en constructief kritisch op. Bovendien is 
de MR zich bij zijn werk steeds bewust van het feit dat de MR ouders en personeel 
vertegenwoordigt. 
 
Samenstelling 
De samenstelling van een MR wordt bepaald door de grootte van een school. Bij de 
Kindercampus Joseph bestaat de MR uit 6 leden, 3 leden vertegenwoordigen de ouders van 
de leerlingen en 3 leden vertegenwoordigen de leerkrachten. Ieder lid kan maximaal 2 jaar 
zitting hebben in de MR en mag 1 keer worden herkozen voor deze periode. 
 
 
 
 

http://www.sophiascholen.nl/
http://www.sophiascholen.nl/
mailto:privacy@sophiascholen.nl
mailto:privacy@sophiascholen.nl
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Onderstaand een overzicht van de leden van de MR voor het lopende schooljaar. 
Namens de ouders: 

1 ·  Geertjan Wenneker (voorzitter) 
2 ·  Rob onderwater  
3 ·  Jeroen Slaats 

 
Namens de leerkrachten:  

4 ·  Iris Dofferhoff 
5 ·  Pamela te Boekhorst 
6 ·  Gwen Stolp  

 
 
 
Reglement 
Het MR-reglement is een document waarin onder andere de taken en bevoegdheden van de 
MR zijn vastgelegd (dit ligt ter inzage op school). Het is ook te vinden via de 
site: https://www.kindercampusjoseph.nl/informatie/medezeggenschapsraad/ 
 
Vergaderingen 
De MR vergadert een aantal keren per jaar en de vergaderingen zijn openbaar. Wilt u 
onderwerpen besproken hebben of een vergadering bijwonen dan kunt u contact opnemen 
met een van de leden via SchouderCom of mailen naar mr.joseph@sophiascholen.nl 
 
Meer informatie 
Op de website van de school wordt informatie gepubliceerd, zoals vergaderdata, agenda’s 
en verslagen van de MR-vergaderingen. De MR wordt op de hoogte gehouden van de 
besproken onderwerpen van de GMR. Hier worden de zaken besproken die voor alle 
scholen van de Sophia Stichting gelden, met name op het gebied van personeel, financiën 
en de bestuurlijke uitwerking van de regelgeving.  
 
11.5 De oudervereniging van Kindercampus Joseph 
 
De oudervereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en 
bestuur in stand te houden en te bevorderen. Alle ouders die een kind op school hebben, zijn 
automatisch lid van de oudervereniging. Een aantal ouders vormt het bestuur van de 
oudervereniging. De oudervereniging vergadert één keer per twee maanden. De directie (of 
een vertegenwoordiger daarvan) is daarbij altijd aanwezig. De activiteiten van de 
oudervereniging bestaan o.a. uit:  

• Beheer en besteding van de ouderbijdragen. 

• Het mee organiseren en begeleiden van allerlei schoolactiviteiten, zoals: het werken 
aan “goede doelen”, Sinterklaas, kerstviering, carnaval, mozaïeksteken, 
schoolreisjes, familiedag en diverse andere evenementen. 

• Het drie keer per jaar uitgeven van een nieuwsbrief om de ouders te informeren over 
alle activiteiten.  
 

De bestuursleden van de oudervereniging worden voor een termijn van drie jaar gekozen. 
Daarna kan deze termijn nog met eenzelfde periode worden verlengd. Het bestuur van de 
oudervereniging bestaat uit de volgende leden: 

• Renee Hogervorst   voorzitter 

• Debby van der Bent   penningmeester 

• Carolien Wierenga   secretaris 

https://www.kindercampusjoseph.nl/informatie/medezeggenschapsraad/
https://www.kindercampusjoseph.nl/informatie/medezeggenschapsraad/
mailto:mr.joseph@sophiascholen.nl
mailto:mr.joseph@sophiascholen.nl
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• Sep van den Berg   lid 

• Isabelle de Jong   lid 

• Heidi van Werkhoven  lid 

• Janneke Moors   lid 

• Carlijn de Beunje   lid  

• Sophie Plomp   lid 

• Maud Rewijk    lid 
 
Als u het leuk vindt om lid te worden van de oudervereniging, dan kunt u voor informatie 
contact opnemen met een van de bestuursleden.  
Mochten er tussentijdse wijzigingen zijn, dan wordt dit op de website vermeld.  
 
 
 
 
11.6 De ouderbijdrage schooljaar 2019 – 2020 
 
Ten behoeve van het organiseren van extra schoolactiviteiten, die niet direct met het 
schoolprogramma te maken hebben en waarvoor binnen de schoolbegroting geen budget 
bestaat, is de vrijwillige ouderbijdrage ingesteld. Denkt u daarbij aan de bijdrage aan de 
Nederlandse Katholieke Oudervereniging (contributie), schoolreisjes, feesten, vieringen e.d. 
en de activiteiten zoals hierboven beschreven. Er is gekozen voor een jaarlijkse bijdrage, 
zodat gedurende het schooljaar verder geen verzoeken om financiële bijdragen gedaan 
behoeven te worden. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019– 2020 is vastgesteld op  
€ 42,50 per kind. Dit bedrag bestaat uit de component € 15,00 ouderbijdrage (€ 7,50 als een 
leerling na 1 januari komt) waar alle feesten en vieringen van bekostigd worden en € 27,50 
voor het schoolreisje (of een vergelijkbare activiteit en kostenfactor per kind), dat jaarlijks 
plaatsvindt. U ontvangt na vaststelling van de ouderbijdrage door de jaarlijkse 
ledenvergadering automatisch een betalingsverzoek. Dit geldt ook bij tussentijdse 
aanmelding. Mocht u een probleem hebben m.b.t. de betaling, neemt u dan contact op met 
de directie. Uw ouderbijdrage kan ook rechtstreeks overgemaakt worden, onder vermelding 
van naam en groep van uw kind op bankrekeningnummer NL86RABO0336516630 t.n.v. 
Oudervereniging Katholieke Basisschool St. Josephschool Lisse.  

 

 
11.7 Tussen- en naschoolse opvang 

Overblijven 

Inleiding 

Op Kindercampus Joseph kunnen in principe alle kinderen (tegen betaling)  gebruik maken 
van de tussenschoolse opvang. Onderstaand infomeren wij u over de manier waarop de 
TSO is georganiseerd. 

De aanbieder 
De aanbieder van onze tussenschoolse opvang is SKOL  
De inzet van de vaste medewerkers wordt gecoördineerd vanuit SKOL.  
SKOL werkt uitsluitend met medewerkers met een arbeidsovereenkomst. Betrokken 
medewerkers zijn gediplomeerd voor het werken in de buitenschoolse opvang. 
Vanzelfsprekend zijn alle medewerkers in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG). 
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De taakomschrijving van de TSO-medewerkers 
Zij begeleiden de kinderen tijdens de lunch. 
Zij zorgen voor een prettige en rustige sfeer in de klas. 
Zij onderschrijven en hanteren de pedagogische visie van de school en handelen daarnaar 
conform de afspraken. 
Zij dragen zorg voor het lokaal en alle bijkomende huishoudelijke werkzaamheden. 
 
Extra hulp door vrijwilligers 
Een aantal ouders, die zich de afgelopen jaren op uitstekende wijze heeft ingezet voor de 
tussenschoolse opvang, is bereid de begeleiding van de leerlingen voort te zetten. Deze 
extra begeleiding wordt ingezet in de kleutergroepen en geschiedt onder 
verantwoordelijkheid van de directie. De vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor hun 
werkzaamheden. 
 
De schooltijden en de lunchpauze 
De aanvangstijd ‘s morgens is 8.30 uur. De eerste bel gaat om 8.15 uur (inlooptijd) zodat ook 
daadwerkelijk om 8.30 uur gestart kan worden met de lessen. De eindtijd op maandag, 
dinsdag en donderdag is 15.00 uur. Op woensdag en vrijdag is de eindtijd 12.15 uur. 

Om de tussenschoolse opvang goed te kunnen organiseren is het noodzakelijk om twee 
lunchpauzes van 45 minuten in te plannen. Er moet voldoende tijd zijn voor de kinderen om 
te lunchen, maar ook om zich te ontspannen. In het rooster voor de kleuters wordt er zoals 
gebruikelijk ’s morgens en ’s middags al voldoende tijd ingepland voor buitenactiviteiten. 

De eerste lunchpauze van 6 groepen onder leiding van de overblijfmedewerkers start om 
12.00 uur tot 12.45 voor de 3 kleutergroepen, de groepen 3a, 3b en 4a. Na de lunchpauze 
kunnen de kinderen onder begeleiding buitenspelen tot 12.45 uur. De groepen spelen 
gezamenlijk buiten op het plein. Uiteraard worden er bij slecht weer binnen activiteiten 
georganiseerd door de leerkracht. 

Voor het middagprogramma starten de lessen weer om 12.45 uur. 

De tweede lunchpauze van 7 groepen onder leiding van de overblijfmedewerkers start om 
12.30 uur tot 13.15 uur voor de groepen 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7-8 en 8a. met aansluitend 
buitenspelen. Voor het middagprogramma starten de lessen weer om 13.15 uur. 

De leerlingen kunnen op alle dagen gebruik maken van de TSO. Er blijft echter de 
mogelijkheid voor de leerlingen om thuis te lunchen, maar er moet wel rekening gehouden 
worden met de desbetreffende pauze van 45 minuten van de groep waarin de leerling zit. 
Deze keuze is aan de ouders die ook zelf verantwoordelijk zijn voor het op alle dagen op tijd 
halen en brengen van het kind. Ouders dienen hierover voor de start van het schooljaar 
contact op te nemen met de directie. Er kan in bovenstaande situatie ook niet incidenteel 
gebruik gemaakt worden van de TSO. 

De kosten 
Aan de TSO zijn kosten verbonden. De kosten op jaarbasis bedragen € 130,-- per kind. U 
betaalt voor maximaal twee kinderen € 260,-- (uitgaande van ca. 120 overblijfdagen kost de 
TSO per kind per keer € 1,10). Desgewenst kan het bedrag per kind in twee termijnen 
voldaan worden. De eerste termijn moet op 16 oktober 2019 betaald worden en de tweede 
termijn op 1 februari 2020. 
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Startende leerlingen betalen het deel van het jaarbedrag (€ 13,- per maand) vanaf de 
eerstvolgende hele maand na de eerste schooldag. 
 
 
 
De algemene regels tijden de TSO 
Binnen het rooster vindt de lunch plaats op het aangegeven tijdstip en in de eigen groep. 
In de eigen klas lunchen de kinderen aan tafel. 
Ouders zijn verantwoordelijk voor het meegeven van de lunch van hun kind, zoals brood, 
fruit en drinken. 
Ieder kind heeft daarvoor een deugdelijk tas (niet te groot i.v.m. de beschikbare ruimte) 
voorzien van de naam van uw kind. 
We verzoeken u uw kind(eren) geen snoep mee te geven. 
Tijdens de pauze spelen de kinderen buiten onder begeleiding van de eigen leerkracht.  
Bij slecht weer worden er binnen de eigen groep activiteiten georganiseerd. 
In de groep zijn voldoende materialen aanwezig om samen te spelen. 
 
 
Procedure bij problemen met een leerling 
De TSO-medewerker handelt bij een probleem met een leerling conform afspraak en licht de 
leerkracht hierover in. 
Indien nodig worden de ouders hiervan in kennis gesteld door de leerkracht. 
De verantwoordelijkheid voor het gedrag van de leerling ligt bij de leerkracht en de directie. 
Bij klachten van ouders over de begeleiding of de TSO zelf moet contact opgenomen worden 
met de leerkracht of de directie. 
Voor het oplossen van bovenstaande zaken is de directie verantwoordelijk. 
 
Evaluatie 
Met regelmaat zullen directie en team alle zaken rond de TSO nauwgezet monitoren en 
evalueren. Dit geschiedt uiteraard in samenspraak met SKOL. 
Ook aan u als ouders zal u regelmatig gevraagd worden hoe u de TSO ervaart. In geval van 
problemen moet u hier zeker niet op wachten, maar contact opnemen met de leerkracht of 
de directie. 
 
11.8 SKOL en Kindercampus Joseph 
Op Kindercampus Joseph bieden wij onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar en 
werken we vanuit één pedagogische visie en missie. We zorgen voor een uitdagende, 
gezonde en veilige leer- en speelomgeving. Kindercampus Joseph biedt onderwijs aan 
vanuit voorheen basisschool St. Joseph en kinderopvang vanuit SKOL.  
 
Babygroep  
Voor de allerkleinsten heeft de Kindercampus een speciale babygroep voor kinderen tot 2 
jaar. Hier worden kinderen verzorgd door ervaren, liefdevolle leidsters. Er zijn mooie 
speelplekken die zelfs de allerkleinsten uitdagen. Baby’s komen helemaal tot rust in de 
slaapruimtes. Deze slaapkamers liggen in deze groep.  
 
Verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar.  
Op de verticale groep komen kinderen in de leeftijden vanaf baby tot 4 jaar. Kinderen leren 
veel van elkaar op deze leeftijd. Een baby krijgt veel taal aangeboden en een peuter leert al 
snel rekening te houden met de jonge ‘kleintjes’. De oudste kinderen van deze groep 
bezoeken regelmatig het naastgelegen kleuterplein. Samen met de vaste groepsleiding en 
de juf van de kleuterklas, ondernemen ze kortdurende activiteiten op het kleuterplein. Zo 
maken we de overgang naar de kleuterklas voor de peuters nog gemakkelijker en leren zij 
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veel van en met de kleuters. Met de vrolijk gekleurde handpop Puk leren de kinderen meer 
over taal en het dagelijkse leven.  
Er wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van peuters. Bij het 
thema ‘boodschappen doen’ wordt het lokaal bijvoorbeeld ingericht als een winkel. 
Vervolgens gaan de kinderen aan de slag met boodschappen, een kassa met wisselgeld en 
producten voor in de tassen.  
 
Speelschool  
Met je rugzak naar de speelschool in een echte basisschool, meepraten in de kring met je 
leeftijdsgenootjes en sporten in de gymzaal van de kleuters. De Speelschool is er voor alle 
kinderen vanaf 2 jaar. Op de speelschool worden de peuters spelenderwijs voorbereid op de 
kleuterklas. In de Kindercampus sluiten zij regelmatig aan op het kleuterplein. Dit plein ligt 
naast de speelschool en is makkelijk bereikbaar voor de peuters. Samen met de vaste 
groepsleiding en de juf van de kleuterklas, ondernemen ze kortdurende activiteiten op het 
kleuterplein. Zo maken we de overgang naar de kleuterklas voor de peuters nog 
gemakkelijker en leren zij veel van en met de kleuters. Met de vrolijk gekleurde handpop Puk 
leren de kinderen meer over taal en het dagelijkse leven.  
De Speelschool heeft eigen slaapgelegenheid, zodat de (jonge) peuters van voldoende rust 
kunnen genieten.  
 
Onze medewerkers  
Bij SKOL werken ervaren, liefdevolle leidsters en leiding, die allen goed zijn opgeleid en in 
het bezit zijn van minimaal een SPW 3 diploma. Zij worden ondersteund door specialisten als 
pedagogen en sportleraren. Er zijn elke dag vaste leidsters op de groepen, zodat ieder kind 
altijd een bekend en vertrouwd gezicht heeft. Bijna alle leidsters werken al lang bij SKOL en 
hebben jarenlange ervaring met de kinderen.  
 
Veel buiten en bewegen  
Bewegen en buiten zijn is belangrijk voor kinderen. Kinderen vanaf 2 jaar sporten dagelijks, 
onder begeleiding van onze eigen sportdocent. En als het even kan, spelen alle kinderen 
buiten op het speciale peuterplein.  
 
Kom een keer kijken  
Voor het eerst naar het kinderdagverblijf of de speelschool is best spannend. Daarom 
nodigen wij ouders graag uit voor een kennismakingsgesprek. Er wordt samen met de 
ouders een wenschema opgesteld om deze nieuwe stap zo comfortabel mogelijk te maken. 
Voordat een kind definitief de groep bezoekt, laten wij ouders en kindjes al langzaam 
wennen. Aan de nieuwe omgeving, maar ook aan de leidsters en alles wat er op een 
kinderdagverblijf gebeurt. Het is belangrijk om een goed gevoel te hebben bij de plek waar je 
je kind straks achterlaat als het weer tijd is om aan het werk te gaan.  

 
Actie op de BSO  
Na een dag school is het tijd om de middag rustig te beginnen, met een gezond hapje en een 
gezellig gesprek. Vervolgens kunnen kinderen actief bewegen of meedoen aan een leuke 
workshop met tennis, dansen of muziek. Zo snel mogelijk ronddraaien op de rekstokken of 
tikkertje doen met de leiding. Voetballen op het plein of een lekker gezond gerecht maken in 
de kinderkeuken. Lekker niets doen, eindeloos Donald Duckjes lezen of chillen mag 
natuurlijk ook. 

Er zijn leeftijdsgerichte groepen en de inrichting, omgeving en activiteiten sluiten helemaal 
aan op de belevingswereld en ontwikkeling van de kinderen. Kinderen krijgen de vrijheid om 
zelf te ontdekken. 
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Op de sport BSO komen kinderen op een speelse manier in aanraking met sport en 
bewegen. Dit maakt sport toegankelijk voor iedereen. Sport Stars is de BSO voor de start 
van je fitte en gezonde leven! 

De BSO start wanneer de onderwijstijd afgelopen is. Dit betekent dat na schooltijd, op 
studiedagen en in de vakanties gebruik gemaakt kan worden van de BSO. In de 
schoolvakanties en tijdens studiedagen trekt de BSO erop uit. Een dag op de BSO is altijd te 
kort! 

Voorschoolse opvang 
Kinderopvang en onderwijs werken nauw samen, om kinderen van 4 tot 12 jaar 
tussenschoolse opvang en voor- en naschoolse opvang te bieden. De voorschoolse opvang 
is op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 7.30 uur.  
 

Informatie en aanmelden 

Loop gerust eens binnen bij de BSO om een kijkje te nemen! Bij vragen bel je naar 0252-
418277. Of lees meer op www.skolkinderopvang.nl.                                      

12. Sponsoring 
 
Alle scholen zijn verplicht om in hun schoolgids aan te geven welk beleid ze voeren met 
betrekking tot sponsoring. Vijftien organisaties, waarin de besturenorganisaties en VNG zijn 
vertegenwoordigd, hebben in 1997 een convenant ondertekend dat handelt over sponsoring 
in het primair en voortgezet onderwijs. Onze school onderschrijft dit convenant. 
  
De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: 
•Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen 
van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke 
gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak 
en fatsoen. 
•Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouw onafhankelijkheid 
van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen 
•Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs 
beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de 
school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van 
sponsormiddelen. 
  
De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het 
bevoegd gezag over het beleid in verband met sponsoring. 

U leest hierover meer op de site van de Rijksoverheid in het Convenant Scholen voor primair 
en voortgezet onderwijs en sponsoring. 
 
Dit schooljaar wordt het zeilkamp van groep 8 gesponsord door de firma Schulte en 
Lestraden. 
 
 
 

javascript:openInScreen('http%3A//www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring.html',800,600,false);
javascript:openInScreen('http%3A//www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring.html',800,600,false);
javascript:openInScreen('http%3A//www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring.html',800,600,false);
javascript:openInScreen('http%3A//www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring.html',800,600,false);
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13. Praktische punten van A tot Z 
 
Het aanmelden van nieuwe leerlingen 
Het aanmelden van uw kind kan op elk gewenst moment in het schooljaar, waarbij wij u 
verzoeken om een afspraak te maken, zodat we u de nodige informatie kunnen geven. 
Nieuw aangemelde kinderen kunnen voordat zij definitief op school komen alvast twee 
dagdelen in de groep komen kennismaken.  
De leerkracht bij wie uw kind in de groep komt, maakt met u een afspraak over datum en 
tijdstip. Ook ontvangen ouders van de nieuwe kleuters vooraf een boekje met de dagindeling 
om thuis de kinderen al voor te bereiden. De naam van de leerkracht staat vermeld op de 
uitnodiging die u krijgt toegestuurd.  
Kleuters die op 31 mei de leeftijd van 4 jaar bereiken kunnen voor de laatste weken van het 
schooljaar nog toegelaten worden. 
 
Ouders met kleuters die later dan 31 mei 4 jaar worden kunnen indien nodig het advies 
krijgen te wachten tot na de zomervakantie. Dit in verband met het inmiddels grotere aantal 
leerlingen in de kleutergroepen aan het eind van een schooljaar.  
We verzoeken u om broertjes/zusjes tijdig aan te melden zodat we er, in de organisatie van 
de klassenverdeling, rekening mee kunnen houden. 
 
Aanvang schooltijd 
De schooltijden bij aanvang zijn 8.30 uur en 12.45 uur respectievelijk 13.15 uur.  
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 kunnen vanaf 8.15 uur in het lokaal gebracht worden.  
Vanaf groep 5 kunnen de kinderen ’s morgens zelfstandig, (ook vanaf 8.15 uur) naar binnen. 
De tweede bel gaat om 8.30 uur. Kinderen moeten dan in de eigen groep zijn, zodat de 
leerkracht kan beginnen. 

 
Benodigdheden 
In principe worden alle materialen door de school verstrekt. Uitzonderingen zijn: 
sportkleding, schoeisel, tas, multomap, tabbladen, huiswerkmapje, vulpen (wordt slechts 
eenmalig verstrekt in groep 4), passer e.d. Deze zaken moeten aangeschaft worden.  

 
Bibliotheek 
Elke groep heeft een eigen klassenbibliotheek met leesboeken. 
Op de eerste etage van de kindercampus is een centrale schoolbibliotheek. 
 
Catechese 
We werken op de Kindercampus Joseph in de onder- en bovenbouw met de 
catechesemethode Trefwoord.  

 
Centrale eindtoets 
De Centrale eindtoets voor de leerlingen van groep 8 wordt op 15 t/m 17 april 2020 
afgenomen. 
 
Computer 
Vanaf groep 1 wordt gewerkt met computers, chromebooks en iPads. In de groepen kunnen 
de kinderen met diverse programma’s werken rond de vakken taal, rekenen, 
wereldoriëntatie, verkeer, Engels, enz. Een programma heeft vaak verschillende niveaus. Zo 
kunnen zowel kinderen die erg snel leren, als kinderen die moeite hebben met de leerstof, de 
gelegenheid krijgen om in eigen tempo te werken. Het beheer wordt geregeld door Heutink 
ICT. In schooljaar 2019-2020 zullen de groepen 5, 6 en 7 en 8, voor de vakken rekenen en 
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spelling werken op tablets van Snappet. Jaarlijks wordt aan alle ouders een vrijwillige 
bijdrage voor ICT gevraagd van € 20,- 
 
 
Documentatiecentrum  
Onze school bezit een goed ingericht documentatiecentrum. De leerlingen van groep 3 tot en 
met 5 gaan daar één keer per week in groepjes naar toe. Ze leren informatieve boeken op 
een speciale manier op te zoeken. Jaarlijks worden ten behoeve van de bibliotheek en het 
documentatiecentrum oude boeken verwijderd en nieuwe boeken toegevoegd.  
De middelen daarvoor worden door bijvoorbeeld een eenmaal per vijf jaar gehouden 
sponsorloop of een andere activiteit bijeengebracht. Deze middelen worden beheerd door de 
oudervereniging. 
Ook de boeken vanuit het documentatiecentrum worden alleen uitgeleend voor gebruik op 
school. 
 
Eten en drinken 
Halverwege de ochtend is het goed dat de kinderen iets gezonds eten of drinken (bijv. fruit, 
yoghurt). Elke woensdag hebben we ‘Gruitdag’. We vragen u om op deze dag uw kind 
groente of fruit mee te geven. De laatste tijd hebben we gemerkt dat steeds grotere 
hoeveelheden mee naar school genomen worden. Dit is niet de bedoeling. Geeft u in 
verband met de beperkte tijd niet te veel mee. Uiteraard moeten de kinderen een 
lunchpakket mee naar school nemen voor de lunch tussen de middag. Hier hoort ook drinken 
bij. Om verdriet te voorkomen is het handig de spullen voor de kinderen van de onderbouw 
te merken. Voor de duidelijkheid willen we u ook vragen er op toe te zien, dat de kinderen 
geen snoep mee naar school nemen. 
 
Berichten via SchouderCom 
Ziekmeldingen of andere mededelingen kunt u via SchouderCom naar de leerkracht van uw 
kind sturen. 
 
E-mailadres school 
Algemeen                              directie.joseph@sophiascholen.nl  
Interne begeleiding                ib.joseph@sophiascholen.nl  
  
Excursies 
Voor de verschillende groepen zijn er door het jaar heen kleine uitstapjes gepland: 
bezoek aan de kinderboerderij, bezoek aan de bibliotheek, het museum, een school voor 
voortgezet onderwijs, bedrijven, het kijken naar een voorstelling, het maken van een 
wandeling door het herfstbos, e.d. 
 
Fietsen 
Iedereen mag met de fiets naar school komen. De fietsen kunnen in de daarvoor bestemde 
rekken geplaatst worden. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid bij schade aan 
fietsen. Wij verzoeken de ouders die hun kind komen brengen niet hun eigen fiets in de 
rekken te zetten. In het kader van de veiligheid is de afspraak dat er niet op het schoolplein 
gefietst mag worden.  
 
Gedragsprotocol 
Op school is het belangrijk dat we goed met elkaar omgaan. Als leidraad hebben we daarom 
een gedragsprotocol opgesteld. Hier komt ook bijvoorbeeld het beleid rond pesten in voor. 
Het gedragsprotocol kunt u vinden op onze site https://www.kindercampusjoseph.nl 
 
 

mailto:directie.joseph@sophiascholen.nl
mailto:directie.joseph@sophiascholen.nl
mailto:ib.joseph@sophiascholen.nl
mailto:ib.joseph@sophiascholen.nl
https://www.kindercampusjoseph.nl/informatie/gedragsprotocol/
https://www.kindercampusjoseph.nl/informatie/gedragsprotocol/
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Gevonden voorwerpen  
Het is onvoorstelbaar welke hoeveelheden er aan kledingstukken, handdoeken, schoeisel, 
sieraden en tassen gevonden worden. Fietssleuteltjes, horloges, ringen, armbanden en 
oorbellen worden bewaard, de kledingstukken worden verzameld en komen in een aparte 
ruimte terecht. Getracht wordt de eigenaar op te sporen. Ook worden de gevonden 
voorwerpen na elke schoolviering uitgestald bij het leerplein van groep 3 - 4, zodat kinderen 
en ouders kunnen kijken of er nog eigendommen tussen zitten.  
 
Hierna wordt al het overgebleven materiaal aan een instelling geschonken. De leerkrachten 
doen hun best de kinderen ook op dit gebied verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen, 
maar het lukt niet altijd. Helpt u ons? 
 
Gezinsviering/kindernevendienst 
De werkgroep gezinsviering in de St. Agathakerk is actief voor uw kinderen op verschillende 
momenten in het schooljaar. U wordt hierover geïnformeerd via SchouderCom. 
 
Gymnastiek 
Groep 1 en 2  
Voor de kleuters beschikt de school over een goed ingerichte speelzaal.   
De leerkracht begeleidt het bewegingsonderwijs, waaronder kleutergym, het spelen van 
zang- en tikspelen, het bewegen op muziek e.d. 
Hiernaast wordt de gymles één keer in de week verzorgd door de vakleerkracht. De kleuters 
moeten zich voor en na de gymlessen, voor zo ver mogelijk, zelfstandig aan- en uitkleden. 
Het is prettig als u daar met de keuze van de kleding rekening mee houdt. Ook is het handig 
als u uw kind veters leert strikken. 
 
 
 
Groep 3 t/m 8  
De leerlingen van deze groepen hebben twee keer per week gymnastiek. Deze lessen 
worden gegeven door de vakleerkracht en/of groepsleerkracht in de gymzaal. 
Tijdens de gymles is het voor de kinderen verplicht gymkleding te dragen. Dit betekent een 
korte broek, een T-shirt of een turnpak en stevige gewone gymschoenen (turnschoentjes zijn 
glad, dus gevaarlijk). Als kinderen lang haar hebben, moeten ze deze in een staart doen. Het 
is verstandig de kledingstukken met de naam van uw kind te merken. Na iedere gymles 
vanaf groep 5 wordt er gedoucht. Geef uw kind dus een handdoek en badslippers mee. Wij 
adviseren de kinderen bovendien sieraden thuis te laten. Als uw kind niet mag gymmen of 
douchen, geeft u dit dan via SchouderCom door aan de leerkracht. Omdat veiligheid voorop 
staat, is het dragen van beugels tijdens de gymlessen niet toegestaan. 
 
Hoofddeksels 
Tijdens de lessen is het dragen van petten en hoofddoekjes (anders dan uit 
geloofsovertuiging) niet toegestaan. 
  
Internet 
Het gebruik van internet op school is aan regels gebonden. Voor het gebruik van en de 
omgang met internet, ook in de thuissituatie, verwijzen wij u naar het internetprotocol op de 
website. 
 
Klassenouders 
Aan het begin van ieder schooljaar worden er een of meer klassenouders gevraagd voor de 
verschillende groepen. Klassenouders ondersteunen de leerkracht bij bijzondere activiteiten 
in de klas.  
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Leerplicht en toelating 
Om als leerling van een basisschool toegelaten te worden, moet het kind de leeftijd van 4 
jaar bereikt hebben.  
Uw kind is leerplichtig op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin 
uw kind 5 jaar is geworden.  
Met betrekking tot de leerplicht en verzoek om verlof voor vakanties en vrije dagen bezoekt u 
onze site www.kindercampusjoseph.nl Via het kopje ‘onderwijs’ en dan te kiezen voor 
‘verlofregeling’ hier vindt u alle benodigde informatie.  
 
 
  
Lesuitval 
Het kan zijn dat een leerkracht ziek is of om andere redenen afwezig is. In dat geval wordt de 
groep waargenomen door een vervanger. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn, dan 
worden andere oplossingen overwogen (interne verschuivingen). In het uiterste geval kan 
een groep vrij gegeven worden, maar nooit de eerste dag. Ouders worden schriftelijk op de 
hoogte gesteld van de ontstane situatie. Voor leerlingen waar geen opvang voor is, wordt 
indien mogelijk tijdens de schooltijden opvang geregeld. Kinderen worden in geen geval zo 
maar naar huis gestuurd.Tijdens de schooltijden wordt gestreefd naar de optimale effectieve 
leertijd.  
 
Luizencontrole  
We hanteren een schoolprotocol voor de controle op hoofdluis (zie website). Eenmaal per 
maand (of na iedere vakantie) worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd door een 
team van ouders. Indien u hiertegen bezwaar hebt, kunt u dit melden bij de directie of de 
groepsleerkracht.  
Als er hoofdluis geconstateerd wordt, nemen we contact op met de ouders. Het is belangrijk 
dat u dan onmiddellijk actie onderneemt voor het behandelen van uw kind.  
Daarnaast verzoeken we u als ouder uw kind(eren) regelmatig zelf te controleren op 
hoofdluis. Hiermee kan veel ellende worden voorkomen. 
 
Mobiele telefoon 
Het gebruik van mobiele telefoons is op school niet toegestaan. Wanneer leerlingen deze 
meenemen naar school, moeten zij het mobieltje aan de leerkracht in bewaring geven. De 
mobieltjes worden bewaard in een afgesloten lade. Aan het eind van de lessen krijgen de 
leerlingen het mobieltje terug.  
 
Ongevallenverzekering 
Ook dit schooljaar hebben we, in samenwerking met het bestuur, een collectieve 
scholierenongevallenverzekering afgesloten. Dit betekent dat de kinderen onder schooltijd 
verzekerd zijn. Dit houdt ook in dat de kosten van bepaalde geneeskundige behandelingen 
(meestal gedeeltelijk) worden vergoed indien uw kind onverhoopt iets overkomt tijdens 
schoolactiviteiten. Uiteraard blijft uw eigen zorgverzekering de basis vormen voor een goede 
dekking. Informatie hierover is op school verkrijgbaar. 
Voor schade aan brillen, kleding, fietsen e.d. is de school niet verzekerd. 
 
Regels 
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. 
Geregeld praat het team over de regels. Zo zorgen we ervoor dat de regels en afspraken in 
alle klassen hetzelfde zijn, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind.  
 

http://www.kindercampusjoseph.nl/
http://www.kindercampusjoseph.nl/
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Rookverbod 
In de school geldt een rookverbod voor iedereen die bij het onderwijs betrokken is.  
Dit geldt ook voor ouders die op school helpen. 
 
 
 
Schoolkamp groep 8 
Aan het eind van het schooljaar gaat groep 8 een aantal dagen op kamp. Dit schooljaar 
wordt weer een schoolkamp georganiseerd. De kosten van het kamp kunnen eventueel in 
termijnen betaald worden. De oudervereniging draagt ook een gedeelte bij (het 
schoolreisgedeelte dat voor iedere leerling betaald wordt). De ouders ontvangen rond maart 
alle informatie over het kamp. 
 

 
Schoolviering 
Een aantal keren per jaar houden we op woensdagochtend een schoolviering voor de 
kinderen. Het begint om 10:30 uur en u bent dan als ouder(s) ook van harte welkom. Via 
SchouderCom en het bulletin wordt u op de hoogte gehouden van de data en de tijden.  
De data staan tevens vermeld op de activiteitenkalender. We verzoeken u vriendelijk, alert te 
zijn, wanneer u met jongere kinderen de schoolviering bijwoont. Het is fijn als ze niet storend 
zijn voor de leerlingen die mogen optreden. 
 
Schoolreisjes 
leder schooljaar organiseren we voor de kinderen van groep 2 t/m 7 een schoolreisje. De 
kosten ervan worden gedekt door de ouderbijdragen. Elk jaar wordt bekeken wat (financieel) 
haalbaar en leuk is voor de kinderen. De leerlingen van groep 1 zijn deze dag vrij. 
 
Schooltijden 
De schooltijden voor alle groepen zijn van 8.30 – 12.00/12.30 uur en van 12.45/13.15 – 
15.00 uur. De eindtijd op hele dagen is dus 15.00 uur. Op woensdag en vrijdag werken alle 
groepen tot 12.15 uur en zijn de kinderen ’s middags vrij. 
 
Speelplaats 
De speelplaats is verboden voor honden. 
 
Toezicht op de speelplaats 
‘s Morgens en ‘s middags wordt tijdens de pauzes toezicht gehouden op de speelplaats. Dit 
heeft met de veiligheid van de kinderen te maken. Het is belangrijk dat u uw kind ‘s morgens 
voor aanvang van de lessen niet te vroeg naar school stuurt, omdat er dan geen toezicht is. 
 
 
Traktaties op verjaardagen  
De verjaardag van een kind is ook op school een heel feestelijke gebeurtenis. Het is erg 
spannend om te mogen trakteren in je eigen klas en met je feestmuts op naar de meesters 
en juffen te mogen gaan om je te laten feliciteren.  
Geef uw kind een gezonde traktatie mee naar school. In de bibliotheek staat een map vol 
leuke suggesties. Snoep en chips mogen echt niet. Wilt u i.v.m. traktaties contact opnemen 
met de leerkracht, als uw kind een speciaal dieet volgt? 
 
 
Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2019 - 2020 
Vakanties: 
Herfstvakantie  21-10-2019 t/m 25-10-2019 
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Kerstvakantie   23-12-2019 t/m 03-01-2020 
Voorjaarsvakantie  24-02-2020 t/m 28-02-2020 
Pasen   10-04-2020 t/m 13-04-2020 
Meivakantie   27-04-2020 t/m 08-05-2020 
Zomervakantie  20-07-2020 t/m 28-08-2020 
 
Vrije dagen: 
Feestweek Lisse 26-09-2019 t/m 27-09-2019 
Koningsdag   valt in de meivakantie 
Hemelvaart   21-5-2020 t/m 22-05-2020 
Pinksteren   01-06-2020 
 
Vrije dagen wegens studiedagen: 
Vrijdag 18 oktober 2019 
Vrijdag 21 februari 2020 
Maandag 2 maart 2020 
Donderdag 9 april 2020 
 
 
Verkeerssituatie rond de school 
Voor de school geldt een parkeerverbod. Dit om de veiligheid voor alle kinderen te 
waarborgen. We verzoeken u met klem hieraan medewerking te verlenen, ook met slecht  
weer. De politie controleert regelmatig en is onverbiddelijk!  
Aan het eind van de schooldag wordt er door de kleuters vaak buiten gespeeld op het 
schoolplein. We verzoeken iedereen om het plein pas te betreden als de kleuters weer naar 
binnen zijn. Dit om het overzicht goed te bewaken en de veiligheid van de kinderen te 
waarborgen. Bedankt voor uw begrip. 
 
 
 
Verkeersveiligheid 
Het team is actief om meer aandacht te krijgen voor de verkeersveiligheid van de kinderen. 
Er is een verkeerscommissie actief, die zich bezighoudt met de verkeerszaken rond onze 
kindercampus. De commissie organiseert regelmatig activiteiten in het kader van de 
verkeersveiligheid.  

 
Verlof, schoolverzuim, schorsen en verwijdering van een leerling 
Het is van belang dat de kinderen tijdens de gewone schooluren aanwezig zijn. Er bestaat 
helaas een misverstand dat u voor uw kind ‘snipperdagen’ kunt nemen, om allerlei redenen 
zoals: vakantie, het vermijden van een file, een dagje dierentuin enz.  
Het is volgens de wet alleen in zeer bijzondere gevallen toegestaan om als school verlof te 
geven. U kunt hierbij denken aan een huwelijk, een begrafenis, een ambtsjubileum en 
dergelijke. Voor het aanvragen van verlof zijn formulieren op school verkrijgbaar.  
De verzoeken dienen uitsluitend schriftelijk en met redenen omkleed bij de directie ingediend 
te worden en wel minimaal 8 weken van tevoren, vergezeld van een werkgeversverklaring bij 
het aanvragen van vakantieverlof (van toepassing op de 5-jarigenregeling).  
Aanvragen voor vakantie kunnen ter toetsing worden voorgelegd aan de 
leerplichtambtenaar. Bij afwijzing van een verzoek kunt u een bezwaarschrift indienen bij de 
directie.  
 
Tevens wordt ongeoorloofd schoolverzuim altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar van de 
gemeente. Voor verdere uitgebreide informatie verwijzen wij naar de brochure ‘Iedereen op 
school’. 
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Er bereiken ons ook regelmatig verzoeken om verlof vanwege logopedie, remedial teaching 
en ook zwemlessen. Wij zijn daar in principe geen voorstander van. Het ontregelt vaak voor 
een langere periode de gang van zaken in de klas. U kunt echter altijd een verzoek indienen 
(schriftelijk) bij de directie.  
 
Schorsing en verwijdering 
Als de school vaststelt dat een leerling niet langer het onderwijs op onze school kan volgen 
(door oorzaken in of buiten de leerling gelegen) of als er sprake is van ernstige verstoringen 
op het gebied van veiligheid of orde kan worden besloten deze leerling te schorsen dan wel 
van de school te verwijderen. Voorafgaande aan het traject van schorsing en of verwijdering 
kan er een time out worden ingezet.  
 
Ook het gedrag van ouders of de relatie tussen de school en ouders kan reden zijn om tot 
verwijdering over te gaan. Bij bedreiging, belediging, schelden/schreeuwen (wanneer dit een 
bedreiging of belediging betreft) kan er tevens aangifte gedaan worden bij de politie.  
 
De beslissing tot verwijdering wordt, nadat de groepsleerkracht (eventueel een ander 
personeelslid) en de ouders over het voornemen tot verwijdering zijn gehoord, schriftelijk en 
met redenen omkleed door de directeur medegedeeld. Daarbij is het voor betrokken 
ouder(s)/verzorger(s) mogelijk om, binnen 6 weken na dagtekening, schriftelijk bij het 
bevoegd gezag een verzoek om herziening van dit besluit te vragen. Vervolgens beslist het 
bevoegd gezag binnen 4 weken, maar zal wel de ouders eerst horen.  
 
Voor het schorsen en verwijderen van een leerling gelden de richtlijnen van de inspectie. 
Het protocol ‘Schorsen en verwijderen’ van de Sophia Scholen kunt u vinden op 
www.sophiascholen.nl.  
 
Vervoer 
Om duidelijkheid te scheppen over het gebruik van stoelverhogers bij vervoer van onze 
leerlingen tot 1.35 meter, hanteren we de richtlijnen van Veilig Verkeer Nederland:  

• Voor een korte rit hoeven kinderen geen veiligheidsstoeltje te gebruiken. Zij mogen 
op de achterbank vervoerd worden en moeten de veiligheidsgordels gebruiken.  

• Er mogen niet meer passagiers vervoerd worden dan er zitplaatsen met autogordels  
aanwezig zijn. 

• Kinderen die kleiner zijn dan 1.35 meter worden niet voorin de auto vervoerd. Een 
uitzondering wordt gemaakt voor het eigen kind, met gebruik van een stoelverhoger. 

Wilt u alsnog dat uw kind per stoelverhoger wordt vervoerd, dan dient u als ouder deze 
stoelverhoger zelf aan te leveren bij de juf of meester van de groep.  
 
 
Website 
De Kindercampus Joseph heeft een website www.kindercampusjoseph.nl. Op de website 
vindt u de meest actuele zaken van de betreffende periode van het schooljaar. De 
webmaster is Jennifer van der Deijl; een bijdrage van uw kant kan per e-mail naar 
jvanderdeijl@sophiascholen.nl   
 
Ziekte, ziekmelding of verzuim 
Als uw kind bij ziekte of welke reden dan ook, de school niet kan bezoeken, verzoeken wij u 
dit vóór aanvang van de school te melden. Dit kan door een berichtje te sturen via 
SchouderCom aan de leerkracht. Dit geldt ook voor afspraken bij artsen en dergelijke. Stuurt 
u uw kind pas naar school als het echt hersteld is. Voor besmettelijke ziekten zoals 
waterpokken e.d. houden we ons aan de richtlijnen van de GGD. 
 

http://www.sophiascholen.nl/
http://www.sophiascholen.nl/
http://www.kindercampusjoseph.nl/
http://www.kindercampusjoseph.nl/
mailto:jvanderdeijl@sophiascholen.nl
mailto:jvanderdeijl@sophiascholen.nl
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Zindelijkheid  
Van onze 4-jarige leerlingen verwachten wij dat ze zindelijk zijn, al kan een ongelukje altijd 
gebeuren. Van ouders van kinderen die nog niet zindelijk zijn (zonder medische medicatie), 
verwachten we dat zij gedurende de dag beschikbaar zijn om de gevolgen van eventuele 
ongemakken te verhelpen. 
 
 

14.  Informatie van andere instellingen  
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Hebt u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG werken verschillende professionals samen, 
zoals: jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugd- en gezinswerkers en pedagogen. Iedere 
medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen.  
 
 
De basisschool en het CJG 
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) maken onderdeel uit 
van het CJG. De medewerkers in het CJG werken op verschillende manieren samen met 
school. Zij kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan het overleg van een zorgteam van school. 
 
Jeugdgezondheidszorg 
De JGZ nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek. Zij kijken of uw 
kind goed kan horen en zien, hoe uw kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. Verder kunt u 
advies krijgen over bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid, gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten 
en het voorkomen van pesten. U kunt altijd contact opnemen voor advies of extra onderzoek. 
 
 
 
Jeugd- en Gezinsteam, als extra ondersteuning nodig is 
Jeugd- en gezinswerkers van het JGT houden op school of in het CJG een spreekuur waar u 
terecht kunt met uw vragen. Het JGT kijkt samen met u wat nodig is en kan ook snel extra 
ondersteuning thuis bieden. Gezinnen krijgen hulp bij het zelf vinden van antwoorden op hun 
eigen vragen, met als uitgangspunt “wat lukt wel” en waar liggen mogelijkheden. De gezonde 
ontwikkeling van kinderen staat voorop. 
 
Contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin Lisse 
Voor contact met de Jeugdgezondheidszorg of CJG pedagoog, bel: 088 – 254 23 84. 
Voor direct contact met het Jeugd- en gezinsteam, bel: 088 – 254 23 70. 
 
CJG Lisse 
Grachtweg 38  
2161 HN Lisse 
www.cjglisse.nl  
CJG Lisse is ook te vinden via Facebook: www.facebook.com/cjglisse  
 

Waarvoor kunt bij het CJG terecht? 
 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, assistenten, logopedisten en andere professionals 
zetten zich in voor alle kinderen van 0 tot 19 jaar. Zij werken nauw samen met de scholen en 
andere instanties. 
Jeugdgezondheidszorg wordt u aangeboden door de GGD Hollands Midden. 

http://www.cjglisse.nl/
http://www.cjglisse.nl/
http://www.facebook.com/cjglisse
http://www.facebook.com/cjglisse
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Wat doet JGZ op de basisschool? 

• Op vaste momenten volgen wij de groei en ontwikkeling van alle kinderen. Tijdens de 
basisschoolperiode nodigen wij alle kinderen uit als ze in groep 2 en 7 zitten. 

• Natuurlijk kunt u naast de vaste momenten altijd contact met ons opnemen als u 
vragen of zorgen hebt over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind.  Op 
verschillende manieren kunnen wij op uw vraag ingaan. Bijvoorbeeld door een advies, 
een gesprek (volgens Triple P-methode), een themabijeenkomst, een cursus etc. 

• Zijn er zorgen over uw kind dan besteden wij daar extra aandacht aan. Samen met de 
ouders en de school bespreken we wat nodig is om de zorgen aan te pakken. Zo nodig 
overlegt de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige met de huisarts, specialist en 
andere instanties. 

• Een gezond schoolleven is belangrijk. Daarom geven wij adviezen over veiligheid, 
hygiëne, infectieziekten, omgaan met elkaar, pesten, voeding en beweging en 
dergelijke. Wij steunen de school bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten.  

 

Wat doet logopedie op de basisschool? 

• Logopedie houdt zich bezig met het verbeteren van het spreken en alles wat 
daarmee samenhangt: de taal, de uitspraak, verkeerde mondgewoonten en de stem. 
Het is belangrijk dat problemen zo vroeg mogelijk worden ontdekt en verholpen. 

• Daarom worden alle kinderen rond hun vijfde verjaardag gescreend op school. 
Kinderen uit de overige groepen kunnen op verzoek onderzocht worden. U krijgt 
daarna altijd schriftelijk bericht van de resultaten. De gegevens worden met de 
leerkracht en/of de jeugdarts besproken. 

• Eventuele bevindingen en mogelijke vervolgacties zoals advisering, nader onderzoek, 
verwijzing naar een logopediepraktijk of kortdurende begeleiding, worden met u 
besproken. 

 
Voorlichting 
De logopedist geeft op verzoek ook voorlichting op school voor ouders van de leerlingen van 
groep 1 en 2 over de taal- en spraakontwikkeling. In overleg met school kan het project 
“Mondje dicht, beter gezicht” in de kleutergroepen worden aangeboden. 
 
Maatschappelijk Werk voor Jeugd (MWJ) 
Het MWJ is een vrij toegankelijke, laagdrempelige en kosteloze vorm van hulp voor alle 
gezinnen met kinderen die de basisschool bezoeken, dus ook voor uw school! Het 
Maatschappelijk Werk voor Jeugd wordt aangeboden door de Maatschappelijke 
Dienstverlening Kwadraad. 
 
Het MWJ werkt samen met ouders en de school om de ontwikkeling van de kinderen zo 
voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Wij werken actief om problemen bij het opgroeien en 
opvoeden te signaleren en te verminderen en doen dit door: 

• De scholen te ondersteunen bij het signaleren van knelpunten en het uitvoeren van 
de zorgtaak; 

• Hulpverlening (zoals opvoedingsondersteuning) te bieden aan ouders en kinderen; 

• Zo nodig helpen bij het begeleiden naar passende, gespecialiseerde zorg. 
 

CJG Opvoedadviespunt 
Wilt u dat iemand met u meedenkt over opvoedingsvragen dan kunt u terecht bij het 
Opvoedadviespunt in het CJG. In een paar (gratis) gesprekken zoekt u samen met de 
pedagogisch adviseur naar oplossingen om uw situatie te verbeteren.  
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Opvoedcursussen en themabijeenkomsten 
Het CJG organiseert een groot aantal cursussen en themabijeenkomsten rond opvoeden en 
opgroeien.Meer informatie daarover staat op de site www.cjgcursus.nl.  
 
Websites 
Informatie over: 

• Opvoeden en opgroeien: www.cjgzuidhollandnoord.nl en  
www.hoezitdat.info (Voor jongeren) 

• Opvoedcursussen: www.cjgcursus.nl  

• GGD Hollands Midden, Jeugdgezondheidszorg: www.ggdhm.nl  
 
Tot slot nog enkele belangrijke adressen 
 
Veilig Thuis: advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 
www.vooreenveiligthuis.nl   
0800-2000 (dag en nacht, ook in het weekend) 
 
Inspectie van het onderwijs  
Park Voorn 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht 
088 6696000 
 
Tot slot 
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben, helpen we u graag verder met een 
antwoord of een toelichting. Daarnaast houden we ons graag aanbevolen voor suggesties 
om deze schoolgids verder te verbeteren. 

 

http://www.cjgcursus.nl/
http://www.cjgzuidhollandnoord.nl/
http://www.cjgzuidhollandnoord.nl/
http://www.hoezitdat.info/
http://www.hoezitdat.info/
http://www.cjgcursus.nl/
http://www.cjgcursus.nl/
http://www.ggdhm.nl/
http://www.ggdhm.nl/
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
http://www.vooreenveiligthuis.nl/

