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Voorwoord
Ook uw kind mag er zijn! “Laat zien wie je bent” is het motto van onze school!
Alle kinderen zijn ergens goed in en mogen dat bij ons op De Caleidoscoop laten zien.
Het ene kind kan heel goed zingen of dansen een ander is weer heel filosofisch of technisch
aangelegd. Het is altijd weer fantastisch om te zien dat kinderen in 8 jaar tijd groeien van
ondernemende kleuter tot zelfstandige en zelfverzekerde puber.
In deze gids leest u hoe wij de kinderen de kans geven zich te ontplooien.
Deze gids geeft u een bron van informatie. Ik hoop dat u hem met plezier zult lezen.
Jaarlijks krijgt u de meest actuele informatie zoals de jaarkalender, de groepsindeling en de
gymtijden apart toegereikt. Voor groep 1 is er ook een kleutergids, dit boekje ontvangen de ouders
bij het kennismakingsgesprek met de leerkracht.
Wij hopen dat u onze schoolgids met veel plezier zult lezen.
Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een toelichting.

Titia Korenhoff,
directeur.
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Algemeen
Interconfessionele Basisschool
De Caleidoscoop
Hammarskjöldstraat 236
2131 VN Hoofddorp
Telefoon: 023-5614777

De foto’s in deze gids zijn gemaakt door:
Reinier Vervaart.
Vormgeving: SchwingDesign.
.

E-mail: info@decaleidoscoop.nl
Website: www.decaleidoscoop.nl
Directie:
Mevr. T. Korenhoff (directeur)
Schooltijden:
Maandag t/m vrijdag 8.30 uur – 14.30 uur
Gymzaal:
Gymzaal Pax 1
Hammarskjöldstraat 238
2131 VN Hoofddorp
Bestuur:
Onze school valt onder de stichting
Meer Primair. De dagelijkse leiding van de
stichting berust bij het College van Bestuur,
mevrouw M. Vendel en de heer C.E. Niezing.

Het bestuursbureau is gevestigd in het
gebouw “De Burgemeester”,
Burgemeester Pabstlaan 10 D1
2132 XE Hoofddorp.
Telefoonnummer: 023-5542351
www.meerprimair.nl
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1. De school in zijn omgeving
De Caleidoscoop
Op 1 augustus 2017 is de ICBS De Caleidoscoop
ontstaan uit een fusie tussen de RKBS
De Flamingo en de CBS Albert Schweitzer.
Op De Caleidoscoop geven we aandacht geven
aan de individuele talentontwikkeling van onze
leerlingen. Bij de inrichting van ons onderwijs
hebben we ons laten inspireren door
de 21-eeuwse vaardigheden: wat gaat de
maatschappij van de toekomst van onze huidige
kinderen vragen en hoe kunnen wij ze daar op
de beste manier op voorbereiden?
Waarom een caleidoscoop?
De caleidoscoop staat symbool voor alle
talenten die kinderen op onze school hebben.
Wanneer kinderen samen werken of spelen,
kunnen zij hun individuele talenten daarbij
inzetten en verder ontplooien. Deze diversiteit
zorgt voor respect en waardering, zowel nu
als in de maatschappij van de toekomst!
De schoolgrootte
Op basisschool De Caleidoscoop zitten ongeveer
380 leerlingen verdeeld over 16 groepen.
Het gebouw
Het gebouw heeft 17 groepslokalen en een
speelzaal voor de kleuters. Ook beschikken wij
over een mooie gemeenschapsruimte met een
podium en een toneel. Voor elk klaslokaal is
er een leerplein gesitueerd. Daar werken
kinderen individueel of in groepjes aan speciale
opdrachten.
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De school in de wijk
De school ligt in de groene wijk Pax. Er zijn veel
mogelijkheden om lekker buiten te spelen.
Aansluitend aan de onderbouwlokalen is er een
veilig omheind en afsluitbaar speelplein voor
groep 1 t/m 4. De groepen 5 en 6 spelen aan
de voorzijde van de school op het schoolplein.
De groepen 7 en 8 lopen iedere pauze met de
leerkracht mee naar het speelveld naast het
tafeltenniscentrum.
De school is ook goed bereikbaar, via veilige
fietspaden voor kinderen uit omliggende wijken,
zoals Graan voor Visch, Toolenburg, Bornholm
en het centrum van Hoofddorp.

1.1 Wie werken er in de school?
De dagelijkse leiding van De Caleidoscoop
ligt in handen van de directeur. De directeur
houdt zich bezig met de algemene
coördinatie van werkzaamheden en heeft de
verantwoordelijkheid voor personele zaken,
de schoolorganisatie, financiën en
de communicatie. De directeur draagt
de eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten
in en rond de school. De directeur is vrijgesteld
van lesgevende taken. Daarnaast werken
er zo’n vijfendertig groepsleerkrachten
en twee vakleerkrachten (gym en muziek).
Ook zijn er drie onderwijsassistenten, een intern
begeleider, een conciërge en een administratief
medewerker in de school.

2.Waar staan we voor?
Identiteit
De Caleidoscoop is een interconfessionele
school, wat betekent dat wij werken vanuit een
christelijke visie. Wij vinden het belangrijk om dit
te laten merken in de manier waarop we met
elkaar omgaan. De school moet voor iedere
leerling, leerkracht en ouder een veilige plek zijn,
waar hij of zij zich thuis voelt. We hebben
duidelijke normen en waarden en vinden het
belangrijk dat iedereen zich goed voelt bij ons
op school.
Elk kind is welkom op onze school, ongeacht
de levensbeschouwelijke achtergrond van de
ouders. We verwachten wel dat alle kinderen
meedoen aan activiteiten en vieringen rondom
de geloofsopvoeding. Ouders hoeven de
christelijke identiteit niet te onderschrijven.
Wij vragen wel deze te respecteren.

2.1. B
 asisschool De Caleidoscoop:
Profielschets
Onze missie en visie
We willen een veilige plek zijn waar kinderen
hun eigen talenten ontdekken en ontplooien
en leren vol zelfvertrouwen in de maatschappij
te staan.
Kernverhaal: laat zien wie je bent!
Wij geloven dat ieder kind bijzonder is en over
speciale talenten beschikt. We richten ons
onderwijs daarom zo in dat de talenten van
leerlingen spelenderwijs en doelgericht de
ruimte krijgen zich te ontwikkelen tot
vaardigheden die zij in hun toekomst nodig
hebben. Onze professionele, inspirerende
leerkrachten geven, vanuit het directe
instructiemodel, mondelinge en/of schriftelijke
feedback aan de leerlingen zodat zij optimaal
betrokken zijn bij hun leerproces.

We leren van en met elkaar in een rijke
leeromgeving waarbij diverse talenten worden
aangeboord.
Onze kernwaarden
• Gezond
• Creatief
• Zelfstandig
• Samenwerken
• Vertrouwen
Hoe werken we op de Caleidoscoop?
Kinderen leren samenwerken,
verantwoordelijkheid te nemen en worden
zelfstandig. Het kind ervaart betrokkenheid
en verantwoordelijkheid voor het eigen
leerproces en de omgeving.
We hechten grote waarde aan de sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen.
Kunstzinnige vorming en expressie spelen
daarin een duidelijke rol.
Finse lessen voor talentontwikkeling
Onze visie is gebaseerd op het onderwijs in
Finland, waar het onderwijs van hoge kwaliteit
is. In Finland is het onderwijs vooral gericht op
talentontwikkeling in aanvulling op cognitieve
ontwikkeling. Er wordt voldoende tijd besteed
aan basisvakken als taal en rekenen, daarnaast
hebben beeldende- en sociale-emotionele
vorming tevens een belangrijke plaats in het
lesprogramma. De Finnen gebruiken de
gezonde balans tussen inspanning en
ontspanning (leren en spelen) om tot optimale
leertijd- en resultaten te komen. De kinderen
hebben op onze school drie keer per dag een
pauze, waarin ze heerlijk buiten kunnen spelen.
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Onze profielpijlers
Geïnspireerd op het Finse onderwijs herkennen
we de volgende profielpijlers voor onze school:
• Hoge kwaliteit van leerkrachten en hoge
effectiviteit van lessen.
• Goede balans tussen inspanning (leren) en
ontspanning (spelen).
• Focus op talentontwikkeling en toekomst.
• Gezonde school met aandacht voor voeding
en beweging en welbevinden.
Samenwerking onderwijs en opvang
Wij werken samen met de kinderopvangorganisaties Babino, Babbels en Happy Kids.
Kinderopvangorganisaties Babino en Babbels
hebben een kinderdagverblijf er een
peuterplusgroep in onze school gehuisvest.
Voor de naschoolse opvang kunt u terecht bij
Happy Kids, Babino en Babbels.. Ons gebouw is
van 7.00 tot 18.30 geopend. Uw kind kan dus de
hele dag bij ons terecht en hoeft zich niet meer
te verplaatsen gedurende de dag.
Rooster
We hanteren op de basisschool het vijf gelijke
dagen model met een rooster van 08.30 uur
tot 14.30 uur. Naar Fins voorbeeld zijn er in de
groepen 3 t/m 8 drie pauzes om buiten te
spelen. De leerkracht of een onderwijsassistent
luncht met de kinderen.
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2.2 Onze methoden
Op onze school wordt lesgegeven met moderne
lesmethoden. Bij het kiezen van nieuwe
materialen vinden we het belangrijk dat de
aangeboden leerstof zó is georganiseerd dat
er mogelijkheden zijn kinderen leerstof op
maat aan te bieden.
Er zijn immers kinderen die extra uitdagend werk
aan kunnen en kinderen die extra oefenstof
nodig hebben. Ook vinden we het belangrijk dat
de kinderen de aangeboden lesstof zelfstandig
kunnen verwerken.

2.3 De schoolbibliotheek
De Caleidoscoop vindt leesonderwijs, en vooral
het plezier in lezen, zeer belangrijk. Daarom
hebben wij een eigen schoolbibliotheek die
ieder jaar wordt aangevuld met de nieuwste
kinderboeken. Alle kinderen vanaf medio groep
3 zijn lid van deze bibliotheek en ontvangen een
bibliotheekpasje. Op woensdagochtend is de
bibliotheek geopend onder leiding van een
groep gedreven (groot)ouders. Kinderen krijgen
iedere woensdag de mogelijkheid om een boek
te ruilen.

2.4 Een goede sfeer in de school
De school hecht veel waarde aan een open
sfeer. Een goede sfeer wordt bevorderd door
een goede communicatie tussen ouders,
leerkrachten en leerlingen.
Wij vragen met klem aan ouders om bij
problemen of vragen contact op te nemen
met de leerkracht of met de directie. Wij vinden
het als school belangrijk dat ouders goed op
de hoogte zijn van het reilen en zeilen.
Ouders worden op alle fronten op de hoogte
gehouden via ons ouderportaal (de schoolapp)
van Basisonline.

3.Wat leert mijn kind?
3.1 Leerstofaanbod in de groepen 1 en 2
Wanneer uw kind vier jaar wordt gaat het naar
de basisschool. De eerste tijd op school krijgt
het de gelegenheid allerlei nieuwe dingen te
ontdekken en te wennen aan de nieuwe
omgeving en de juf of meester. Ook zal uw
kind langzaam moeten gaan wennen aan
klassenregels en leren omgaan met zijn
klasgenootjes. In het begin mag het daarom
vaak vrij spelen en ontdekken en krijgt het soms
een kleine opdracht tijdens de speel-werktijd.
In groep 1-2 krijgen de kinderen materialen
aangeboden die bij hun ontwikkeling passen.
Soms werken we met gecombineerde groepen
1-2, soms met aparte groepen. Dit is afhankelijk
van het leerlingenaantal per groep.
De activiteiten van de kinderen in de groepen 1
en 2 verschillen wat inhoud en werkvorm betreft
van de activiteiten van de andere groepen.
Onze methoden voor lezen, schrijven, rekenen,
expressie en godsdienstonderwijs, gebruiken
we in de groepen 1 t/m 8. Zo ontstaat een
doorgaande lijn binnen de school.
De jongste kinderen zijn vooral bezig met
spelend leren, zoals dit het beste past bij hun
ontwikkelingsfase. Er wordt gewerkt aan de
hand van thema’s, bijvoorbeeld het circus,
de boerderij of de zomer. Allerlei ontwikkelingsaspecten komen aan bod: de sociaalemotionele
ontwikkeling, de taalontwikkeling en de
ruimtelijke oriëntatie.
De ochtend en de middag start soms met een
kringactiviteit, soms met een spelactiviteit.
Op andere momenten van de dag zijn er ook
kringactiviteiten met verhalen, liedjes, spelletjes,
taal- en rekenactiviteiten.

Na de kring gaan de kinderen aan het werk
in één van de hoeken: huishoek, bouwhoek,
leeshoek, het winkeltje of de themahoek.
Ook gaan de kinderen aan de slag met
ontwikkelingsmateriaal.
Lekker bewegen is noodzakelijk voor jonge
kinderen. Zowel ’s morgens als ’s middags
is daarvoor binnen of buiten voldoende
mogelijkheid.
De kinderen van groep 2 krijgen activiteiten
aangeboden die gericht voorbereiden op het
leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.
In de tweede helft van het schooljaar voor groep 2
bespreken we of uw kind toe is aan groep 3.
Alle kinderen die voor 1 januari zes jaar zijn,
worden besproken met de interne begeleider.
Als een kind in groep 2 voldoende aan het leren
lezen en schrijven toe is, zal het de overstap
maken naar groep 3. Deze overwegingen
worden uitgebreid met de ouders besproken.

3.2 Leerstofaanbod in de groepen 3 t/m 8
We vinden het belangrijk dat de overgang van
groep 2 naar groep 3 soepel verloopt.
Wanneer de kinderen naar groep 3 t/m 8 gaan,
nemen zij zelf kleurpotloden en een gum mee
van thuis. Zo hebben
zij allemaal hun eigen
spulletjes bij de hand.
We bieden de leerstof
in groep 3 t/m 8
aan d.m.v. moderne
en eigentijdse
lesmethoden,
veelal digitaal of
met digitale
ondersteuning.
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3.3 Een overzicht van de verschillende
vakgebieden
Godsdienstige vorming
Basisschool De Caleidoscoop is een
Interconfessionele basisschool. Waar ziet u dat
in terug. De identiteit komt tot uitdrukking in onze
onderlinge relaties en de manier van omgaan
met elkaar en de wijze waarop wij bezig zijn met
waarden en normen. Wij heben daarom ‘respect
voor elkaar’ hoog in ons vaandel staan en
maken de kinderen daar bewust van, deels door
terugkerende thema’s hierover gekoppeld aan
de Bijbelverhalen.
We gebruiken de methode Trefwoord. Dit is een
thematisch opgebouwde methode, waar elke
week een thema centraal staat. Vanuit dit thema
worden Bijbelverhalen en ‘spiegelverhalen’ met
sociaal-emotionele waarden voorgelezen en
besproken in de klas. Ook andere wereldreligies
komen in deze methode aan bod, waarbij
feesten zoals Divali en het Suikerfeest uitgelegd
worden. De grootste Christelijke feesten Kerst en
Pasen vieren we met elkaar, waarbij naast alle
leerlingen ook regelmatig de ouders zijn
uitgenodigd. Feesten en heilige dagen zoals
Hemelvaart en Pinksteren worden in de groep
besproken. Elk jaar zijn er twee projectweken,
waar de wereldgodsdiensten centraal staan.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
De door onze school in alle groepen gebruikte
methode Kanjertraining draagt ertoe bij dat
kinderen zich in meerdere opzichten veilig
voelen: ze weten dat ze erbij horen en welkom
zijn, ze weten zich gewaardeerd en leren
respectvol met elkaar omgaan.
Verder zijn wij als basisschool verplicht om
lessen over relationele en seksuele vorming te
geven. Deze lessen zitten gedeeltelijk verweven
in onze natuurmethode en de Kanjertraining.
In de bovenbouw (groep 7 en 8) wordt uitleg
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gegeven over o.a. ongesteld worden en wat
voor materialen er voor meisjes op school
aanwezig zijn. Verder maken wij gebruik van
educatieve programma’s.
Burgerschap en Internationalisering
Burgerschap en Internationalisering komen
op verschillende manieren en in verschillende
vakken aan bod. Vanuit het gebruik van de
methodes voor aardrijkskunde, geschiedenis
en sociaal-emotionele vorming, worden de
kinderen in aanraking gebracht met andere
culturen, leefwijzen en godsdiensten. Kinderen
worden daarbij uitgedaagd een eigen mening
te vormen die recht doet aan de normen en
waarden die we op school belangrijk vinden.
In de handleidingen van diverse methoden is te
vinden welke onderwerpen een directe relatie
met Burgerschap en Integratie hebben.
Het dagelijkse Jeugdjournaal biedt voor kinderen
vanaf 9 jaar een actuele kijk op de gang van
zaken in de wereld. Tevens is er regelmatig
aandacht voor gezondheid, bewegen, goede
voeding i.s.m. de GGD en Bureau Halt.
Internationalisering is één van onze speerpunten
voor de periode 2021-2023. Het vak Engels
wordt ingevoerd in alle groepen, we gaan de
mogelijkheden tot uitwisselingen met andere
landen onderzoeken.
Aanvankelijk lezen
In groep 3 leren de kinderen lezen met de
methode Veilig Leren Lezen. Wij gebruiken de
nieuwste Kimversie. Aan de hand van thema’s
komen de kinderen al vlot tot lezen.
Om onderwijs op maat te kunnen bieden zijn
er ook lessen voor herhaling, verrijking of
remediëring. De leermiddelen die we gebruiken
zijn heel gevarieerd, behalve allerlei boeken zijn
er ook liedjes en computerprogramma’s.

Voortgezet technisch lezen
Wanneer de kinderen het aanvankelijk lezen
achter de rug hebben, gaan ze voor een langere
periode individueel lezen op hun niveau.
Na toetsing worden de kinderen ingedeeld.
Dan wordt gebruik gemaakt van de methode
Karakter. Afhankelijk van het niveau en de
mogelijk geconstateerde leesproblematiek wordt
een bepaalde aanpak gevolgd. Die kan variëren
van een intensieve begeleiding tot een meer
zelfstandige werkwijze.
Begrijpend en studerend lezen
Vanaf groep 4 leren de kinderen ook anders
met teksten om te gaan. De gebruikte methode
heet Grip op Lezen. Leerzame vragen helpen
kinderen de tekst te begrijpen. Geleidelijk vindt
een overgang plaats van begrijpend naar
studerend lezen: de kinderen leren leesstrategieën die het studeren gemakkelijker
maken.
Nederlandse taal
Het taalonderwijs in groep 3 is een geïntegreerd
onderdeel van de methode Veilig Leren Lezen.
In de groepen 4 t/m 8 werken we met de
methode Staal. Deze methode sluit goed aan
bij de leesmethode van groep 3. Staal is een
methode met een taallijn en een spellingslijn,
waarbij de thema’s gedurende het jaar
synchroon lopen. Staal is een methode voor alle
kinderen. De verwerkingsopdrachten kunnen op
drie niveaus gemaakt worden en kinderen die
méér nodig hebben, krijgen aanbod uit het
plusboek. De methode daagt kinderen op een
unieke manier uit en betrekt ze bij het
leerproces. Kinderen werken gedurende een
thema toe naar een wezenlijk product!
Schrijven
De methode Pennenstreken laat zien
dat schrijven leuk is. De kinderen leren in

schuinschrift aan elkaar te schrijven. Er wordt via
de methode in de oudste kleutergroep onderzoek
gedaan naar links- of rechtshandigheid. Vaak
kennen de leerkrachten die voorkeur al via eigen
observaties.
Engelse taal
De Engelse taal is niet meer weg te denken uit
onze maatschappij. Daarom komt de Engelse
taal in groep 1 t/m 4 spelenderwijs aan bod.
Vanaf groep 5 wordt er lesgegeven volgens een
methode Engels. De methode Take it Easy wordt
gebruikt in de groepen 5 t/m 8. Kinderen
oriënteren zich op de Engelse taal, waarbij de
nadruk ligt op het spreken van de taal. Er is vooral
aandacht voor het verkrijgen van een Engelse
woordenschat.
Rekenen
De methode Wereld in Getallen is een methode,
die werkt met voor kinderen herkenbare zaken.
Het gaat over alledaagse situaties die het
rekenen realistisch maken. De meeste opdrachten
kunnen de kinderen na een korte instructie
zelfstandig verwerken. Om tegemoet te komen
aan de tempoverschillen en niveauverschillen
tussen kinderen, kent de methode herhalende
en verdiepende opdrachten.
Vanaf groep 3 zijn er drie niveaus:
1. Kinderen die probleemloos rekenen worden
extra uitgedaagd middels een pluswerkboek.
2.Kinderen die gemiddeld mee kunnen komen,
volgen het basisprogramma.
3.Voor kinderen die rekenen echt moeilijk vinden,
biedt De Wereld in Getallen het bijwerkboek.
De leerkracht biedt de stof m.b.v. dit boek
nogmaals stap voor stap aan.
Aardrijkskunde
Tijdens aardrijkskundelessen maken de kinderen
kennis met mensen in verschillende leefsituaties.
Ze krijgen inzicht in hoe mensen omgaan met
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hun leefomgeving. De methode Grenzeloos leert
kinderen respect te hebben voor de medemens
en de aarde. Vanaf groep 5 leren de kinderen
plattegronden en kaarten te lezen.
Voor topografie staan honderd namen op de
lijst die tot in groep 8 intensief ingeoefend en
herhaald worden, veelal met behulp van de
computer. Naast het aanleren van de basisstof
kunnen de kinderen ook verdiepingsopdrachten
uitvoeren, waarbij het documentatiecentrum
een rol kan spelen.
Geschiedenis
Kinderen ervaren hoe in hun eigen leven allerlei
ontwikkelingen plaats vinden. In de geschiedenis
is dat ook zo. In de geschiedenislessen proberen
we die ontwikkelingen in de tijd op een rij te
zetten. De methode Eigentijds biedt daartoe
mogelijkheden. We gebruiken de methode in de
groepen 5 t/m 8. De kinderen leren belangrijke
personen en gebeurtenissen te plaatsen in
de tijd. Voor het uitvoeren van de opdrachten
kunnen de kinderen gebruik maken van
verschillende bronnen, zoals boeken,
tijdschriften, folders en websites. Zij leren
deze informatie verwerken in werkstukken,
spreekbeurten, muurkranten, enz.
Natuuronderwijs
In de groepen 5 t/m 8 wordt gewerkt met de
methode Binnenstebuiten. Alle aspecten van
het natuuronderwijs komen aan bod: biologie,
natuur, milieu- en gezondheidskunde en
techniek.
Verkeersonderwijs
In de groepen 3 t/m 7 wordt verkeersonderwijs
gegeven met o.a. de methode Let’s Go.
In verschillende thema’s wordt de kinderen
geleerd zich veilig in het verkeer te gedragen.
Leerlingen van groep 7 krijgen extra leerstof
aangeboden ter voorbereiding op het
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verkeersexamen dat in het voorjaar plaatsvindt.
Zij kunnen dan hun praktisch en theoretisch
verkeersexamen doen. Zo leren zij veilig aan het
verkeer deel te nemen. In groep 7 of in groep 8
volgen de kinderen het zogeheten “Dode hoek
project”. Dit is waardevol voor als ze na groep 8
naar de middelbare school moeten fietsen.
De expressievakken/talentklassen
We onderscheiden: de beeldende vorming
(tekenen en handvaardigheid), muziek, dans
en drama. In de groepen 1 en 2 krijgen de
leerlingen alle deelgebieden aangeboden; vanaf
groep 3 kunnen leerlingen kiezen wat zij het
leukste vinden in de talentklassen. In groep 3
en 4 is dit naast de reguliere lessen expressie.
In groep 5 t/m 8 is dit i.p.v. een reguliere les
expressie.
Cultuurmagneetschool
De school neemt enthousiast deel aan het
educatieve programma van het kunstmenu van
de Gemeente Haarlemmermeer. We hebben
een extra uitgebreid programma, dat maakt ons
een Cultuurmagneetschool. Alle groepen komen
per jaar twee keer aan de beurt. De ene keer
wordt een programma in een theater of op
school aangeboden, de andere keer is de
leerkracht zelf met de groep bezig. Er komen
zes kunstzinnige disciplines aan bod: beeldende
vorming, muziek, dans, drama, literatuur en
audiovisuele vorming (film, geluid, computer).
Bewegingsonderwijs
Vanaf groep 1 krijgen de kinderen wekelijks twee
keer gymles van onze vakdocent lichamelijke
opvoeding. De lessen zijn opgezet volgens een
circuitmodel, zodat de leerlingen gevarieerd en
veel bewegen. De lessen voor groep 3 t/m 8
worden gegeven in gymzaal Pax 1 die vlakbij de
school gelegen is. De kinderen uit groep 1/2
gymmen in onze eigen kleutergymzaal. We

hebben jaarlijks een schoolsportdag. Ook wordt
deelgenomen aan verschillende toernooien
die buiten schooltijd door de plaatselijke
sport-verenigingen worden georganiseerd.
Per schooljaar wordt door de vakleerkracht
bewegingsonderwijs bekeken aan welke
wedstrijden we meedoen.
Gebruik van ICT
Op onze school wordt veelvuldig gebruik
gemaakt van computers, laptops, chromebooks
en tablets. De school zet zich in om de kinderen
ICT- vaardigheden aan te leren. De computer

Blokfluitles en de blazersklas
In groep 5 leert elk kind blokfluit spelen en in groep
6 leert ieder kind een blaasinstrument te bespelen.
Dit unieke aanbod wordt bij ons als enige school in
de Haarlemmermeer aangeboden. Onder leiding
van vrijwilligers van muziekvereniging Excelsior
krijgen de kinderen iedere week muziekles.
U betaalt een vrijwillige bijdrage van dertig euro
voor de lessen.

4. De zorg voor onze leerlingen
Onze zorg is gericht op de ontwikkelingskansen
van alle leerlingen. Zowel de kinderen die
moeite hebben met leren, als de kinderen met
een ontwikkelingsvoorsprong willen we waar dit
mogelijk is onderwijs op maat bieden.

4.1 Resultaten en ontwikkeling volgen

speelt een rol bij rekenen, taal, spelling en
wereldoriëntatie. Daarnaast is de computer
belangrijk bij het opzoeken van informatie,
bijv. voor het maken van werkstukken.
In alle groepen wordt er gebruik gemaakt van
een digitaal schoolbord met touchscreen.
Het digitale schoolbord geeft de mogelijkheid
allerlei software en beeldmateriaal aan de hele
groep tegelijk te laten zien. Ook kan het digitale
schoolbord gebruikt worden op de klassieke
manier, maar dan wel met wat meer
mogelijkheden en toepassingen. De lessen
worden zo visueel ondersteund met beeldmateriaal en zijn voor de leerlingen een stuk
aantrekkelijker.

Wij vinden het belangrijk de kinderen goed te
volgen. Hiervoor hebben we verschillende toetsen
en observaties:
De methodegebonden toetsen
Dit zijn toetsen die bij de methodes horen.
De methodeonafhankelijke toetsen
Hiervoor gebruiken we toetsen van het CITO.
Deze worden in groep 2 t/m 7 in januari en mei/juni
afgenomen, in groep 8 in november en april/mei
(dit is de eindtoets).
Toetsen en observaties
Toetsen die gericht zijn op de sociaal-emotionele
ontwikkeling.
Door goede observatie kom je in de praktijk
verschillende niveaus tegen:
• Kinderen die de aangeboden basisstof zonder
problemen beheersen.
• Kinderen die gedurende een korte periode extra
hulp nodig hebben om vervolgens weer met de
basisstof verder te kunnen.
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• Kinderen die voor langere tijd een eigen
programma voor een bepaald vakgebied
hebben.
• Kinderen die meer aankunnen dan de
aangeboden basisstof.

4.2 Leerlingvolgsysteem
Het systeem van observeren en toetsen om de
ontwikkeling van uw kind bij te houden, noemen
we het leerlingvolgsysteem.
In de groepen 1 en 2 gaat het daarbij vooral om
observaties. De leerkrachten kijken goed naar
hoe uw kind zich ontwikkelt en wat het al kan.
Uw kind wordt gevolgd op het gebied van taal,
ruimtelijke, motorische en sociaal-emotionele
ontwikkeling. We vinden het belangrijk om te
zien of het goed gaat met uw kind.
Op observatielijsten worden die waarnemingen
geregistreerd.Het kan in het belang van een
kind zijn om langer in groep 2 te blijven. Dit is
afhankelijk van meerdere factoren. In dat geval
bespreken we dit met de ouders en zullen we
na overleg besluiten of een kind een extra
schooljaar krijgt in groep 2 of toch doorgaat
naar groep 3.
In een uitzonderlijk geval wordt in overleg met
ouders besloten om een kind vervroegd mee te
laten gaan naar groep 3. Dit kan als een kleuter
erg snel ontwikkelt en ook sociaal-emotioneel in
staat is om naar groep 3 te gaan.
In de loop van het schooljaar nemen de
leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 regelmatig
toetsen af. Dit zijn de toetsen die bij de lessen uit
de methode horen: methodegebonden toetsen.
Vanaf groep 3 toetsen we de vorderingen op het
gebied van taal, lezen en rekenen enkele malen
per jaar. Gedurende twee weken van het
schooljaar (meestal in januari en mei) worden in
alle groepen toetsen afgenomen. Voor de
kinderen van de groepen 3 t/m 8 zijn dat de
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niet-methodegebonden toetsen. Vaak gaat het
daarbij om toetsen die door het Cito zijn
ontwikkeld en die informatie geven over het
leren van een kind. Zo krijgen we ook een beeld
van de stand van zaken in vergelijking met
andere scholen: hoe zijn de prestaties van onze
leerlingen, vergeleken met die van andere
(soortgelijke) scholen, die soms andere
methoden gebruiken. In april neemt groep 8
deel aan de Cito-Eindtoets. Het schooladvies, dat
gebaseerd is op observaties m.b.t. werkhouding,
welbevinden, betrokkenheid en concentratie en
scores uit het Citoleerlingvolgsysteem zijn van
belang voor het voortgezet onderwijs bij de
toelating van leerlingen.

4.3 Interne begeleiding
De interne begeleider organiseert de extra zorg
voor de kinderen op onze school. Hij zorgt
ervoor dat er goed materiaal is, dat op de juiste
momenten wordt gebruikt, hij bespreekt de
resultaten met de leerkrachten en assisteert zo
nodig bij het opstellen van een plan dat voorziet
in een gericht onderwijsaanbod voor een
bepaalde leerling. Ook onderhoudt hij de
contacten met instanties buiten de school op
het gebied van leerlingenzorg.
De zorgverbreding op onze school wordt
jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Groeps- en opbrengstenbesprekingen
Twee keer per jaar komen de groepsleerkrachten bijeen om de opbrengsten van de
niet-methodegebonden toetsen te bespreken.
We kijken dan of de uitslagen passen bij onze
doelstellingen. Het gaat dan om doelstellingen
voor elke klas apart en doelstellingen voor de
hele school. We stellen weer nieuwe doelen
op en/of stellen ons onderwijsprogramma bij.
Daarnaast zijn er drie keer per jaar
besprekingen tussen intern begeleider en elke
groep apart. Hierin wordt o.a. besproken voor

welke kinderen in de groep aanpassingen
nodig zijn en of eerdere aanpassingen hebben
voldaan aan de verwachtingen.
Doublure of verlenging
Soms verloopt de ontwikkeling van een kind wat
langzamer of sneller. Dan kan het verstandig zijn
om een kind een jaar langer of een jaar korter
over de basisschool te laten doen. We maken
hierin een heel persoonlijke afweging. Natuurlijk
gebeurt dit in overleg met de ouders. De
leerkracht zal uitvoerig toelichten, waarom hij/zij
het verstandig vindt om een jaar langer over de
basisschool te doen.
De uiteindelijke beslissing over de overgang
naar een volgende groep wordt genomen door
de directeur, in overleg met de interne
begeleider en de groepsleerkracht.
Extra ondersteuning van buiten de school
Als dit een meerwaarde heeft, wordt in sommige
situaties de hulp ingeroepen van deskundigen
buiten de school. Onze stichting “Meer Primair”
heeft met twee instanties contacten afgesloten.
Onderwijs Advies en BTSW worden door ons
benaderd als we advies en/of onderzoek willen
op gebied van intelligentie, gedragsvragen,
dyslexie, dyscalculie, enz. Dit gebeurt alleen
met uw toestemming. Onderzoek leidt tot
adviezen en die adviezen gebruiken wij in
ons onderwijsprogramma.
Eigen leerlijn
Het komt voor dat kinderen het basisprogramma
van de klas niet kunnen volgen op één of
meerdere vakgebieden (bijv. bij rekenen of
spelling). Zij krijgen dan een vereenvoudigd
basisprogramma met extra instructie.
Ook kan het gebeuren dat dit vereenvoudigd
basisprogramma niet voldoet. Kinderen kunnen
dan bijv. in groep 3, 4 en 5 nog net aantikken
bij het vereenvoudigd basisprogramma, maar

houden dit niet vol. De verschillen tussen de
mogelijkheden van het kind en het vereenvoudigd basisprogramma worden dan te groot.
Deze kinderen krijgen een eigen leerlijn voor
één of meerdere vakgebieden.

4.4 Ondersteuning buitende klas
Meerklas
Voor de kinderen met een eigen leerlijn hebben
wij een extra mogelijkheid. Zij krijgen een
dagelijks ondersteuning in de Meerklas van
8.45 uur tot 10.00 uur. Deze kinderen krijgen
in een aparte ruimte hun instructie voor bijv.
rekenen of spelling. Ze werken die instructie uit
op hun eigen niveau. De ene keer werken ze
individueel, de andere keer in een groepje. Het
ene kind komt naar deze aparte klas voor één
vak, het andere kind voor meer dan één vak.
Focusgroep
In de impulsklas verbeteren kinderen hun
werkhouding en gedrag. Dat doen ze samen
met één van hun ouders, een dagdeel in de
week gedurende 12 weken. De kinderen stellen
zelf drie doelen op voor deze periode. Om die
doelen te bereiken worden ze geholpen door
speciale impulsklasleerkrachten en hun ouders.
Gedurende het traject, zie je ze sterker worden.
Taalplusklas
In de taalklas krijgen kinderen met een nietNederlandse achtergrond extra taalonderwijs.
Indien nodig kan het kind twee dagdelen per
week in de taalklas terecht.
Telescoopgroep
Ook wanneer uw kind meer begaafd blijkt
te zijn, krijgt hij/zij een extra onderwijsaanbod
en worden zij uitgenodigd voor de Telescoopgroep. We streven ernaar om kinderen die
meer aankunnen leerstof op maat te bieden.
Zij krijgen moeilijkere opdrachten. Deze
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opdrachten zijn verdiepend, uitdagend, creatief
en vooral zinvol. In een afzonderlijk beleidsplan
is door de school omschreven hoe met deze
groep kinderen wordt omgegaan. Binnen het
team zijn op dit terrein deskundige leerkrachten
aanwezig. Eén leerkracht coördineert het
programma. De school beschikt over materiaal
dat mogelijkheden biedt deze leerlingen
te herkennen en goed te begeleiden.
Eén à twee keer per week werkt de leerkracht
meerbegaafdheid met een plusgroep.

4.5 Faalangstreductietraining/
SoVa-training
Sommige kinderen voelen zich ongemakkelijk
wanneer zij voor de hele klas een spreekbeurt
moeten houden. Sommige kinderen worden erg
zenuwachtig als zij een toets moeten maken.
In deze situaties wordt om een prestatie
gevraagd en dat wekt spanning op.
Over het algemeen kunnen kinderen daar goed
mee omgaan. Lastiger wordt het wanneer
faalangstige kinderen in zo’n situatie komen
en dan blokkeren. Zij zijn een gedeelte van
wat zij geleerd hebben kwijt of kunnen niet uit
hun woorden komen. Deze kinderen presteren
wellicht op school onder hun niveau.
Tijdens faalangsttrainingen wordt kinderen
geleerd zichzelf meer onder controle te krijgen.
Deze training vindt plaats onder schooltijd en
kinderen kunnen in overleg met de ouders en
de leerkracht hiervoor opgegeven worden.
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Voor wie is een SoVa-training bedoeld?
Een SoVa-training is bedoeld voor leerlingen
die sociaal nog niet zo vaardig zijn en hierdoor
problemen ervaren in de dagelijkse omgang
met leeftijdsgenoten en volwassenen.
De problemen kunnen zich op verschillende
manieren voordoen: ze maken veel ruzie, raken
vaak betrokken bij conflicten, huilen, pesten,
worden gepest, schreeuwen of ze trekken
zich helemaal terug uit sociale situaties. Op zo’n
moment hebben ze een duwtje in de goede
richting nodig. Een SoVa-training kan dan hulp
bieden. In het schoolj-aar bieden we onder
schooltijd SoVa-training aan. Deze wordt
gegeven door een gecertificeerde trainer.
Wat leren ze?
Met de aangereikte handvaten komen kinderen
en jongeren beter tot hun recht in sociale
situaties, hebben ze meer zelfvertrouwen,
zijn ze weerbaarder en weten ze beter sociale
contacten aan te gaan en te onderhouden.
Met een rugzak vol vaardigheden en positieve
gedachtes kunnen zij de toekomst vol
zelfvertrouwen tegemoet!

dan mag u als ouder een heroverweging van
het advies aanvragen. Inschrijfformulieren voor
de school (voor voortgezet onderwijs) van uw
keuze worden op de basisschool ingeleverd.
Leerlinggegevens worden vervolgens naar
de school van uw keuze toegezonden.
De leerkracht van groep 8 heeft daarnaast
persoonlijk contact met de vervolgschool om
gegevens die van belang zijn toe te lichten.
Waar gaan onze leerlingen heen?
Gemiddeld wordt er op de cito-eindtoets boven
het landelijk gemiddelde gescoord.

4.6 Overgang naar het voortgezet
onderwijs
Vanaf groep 6 wordt aandacht besteed aan de
keuze van het voortgezet onderwijs (VO). Eind
groep 6 oriënteren ouders en school zich in een
gesprek voor het eerst op de meest waarschijnlijke keuze voor het VO.
In groep 7 volgt in maart een tweede gesprek
hierover en krijgt uw kind een voorlopig advies.
Als uw kind in groep 8 zit zal in januari het
eindadvies worden gegeven. Bij de gesprekken
in groep 6, 7 en 8 die over het VO-advies gaan
is uw kind ook uitgenodigd om aanwezig te zijn.
Adviezen zijn niet onderhandelbaar.
Een advies wordt samengesteld in een groepje
leer-krachten. Dit is een zorgvuldige procedure
waarin de interne begeleider en de directeur
worden betrokken. Uitslagen van gemaakte
Cito-toetsen en methodetoetsen spelen een
belangrijke rol. Maar dat is niet het enige.
Motivatie, werkhouding, concentratie en
doorzettingsvermogen zijn eveneens belangrijk.
In groep 8 wordt tijdens een informatieavond
voor de ouders over de verschillende
schoolkeuzemogelijkheden gesproken.
In april maken de leerlingen van groep 8
de Cito-Eindtoets. Mocht de uitslag hiervan
beduidend hoger liggen dan het eindadvies

Eindscore Cito
In 2018 was de gemiddelde eindscore 540 en
in 2019 was dit 541. In 2020 is door de Coronacrisis geen cito-eindtoets gemaakt. In 2021 was
de gemiddelde score 540,5. Wederom een
fantastisch resultaat, waar we trots op zijn.
Uitstroom leerlingen Voortgezet onderwijs
IIn schooljaar 2020-2021 zijn er 45 leerlingen
uitgestroomd:
VWO: 16 leerlingen
HAVO/VWO: 12 leerlingen
HAVO: 6 leerlingen
MAVO/HAVO: 3 leerlingen
MAVO: 6 leerlingen
Kaderberoeps: 2 leerlingen
Basisberoeps: 0 leerlingen
Praktijkonderwijs: 0 leerling
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5. Kwaliteit op De
Caleidoscoop
5.1 De ontwikkeling van onze school
Steeds weer zijn we op zoek naar mogelijkheden
om onze school en ons onderwijs te verbeteren.
In het kader van deze kwaliteit houden wij eens
in de vier jaar een tevredenheidspeiling onder
leerkrachten, leerlingen en ouders.
Aandachtpunten worden verwerkt in het
schoolplan. Dit schoolplan ligt ter inzage bij
de directie en is goedgekeurd door de MR.
Ook bespreken wij systematisch de
belangrijkste aspecten van het onderwijs,
zoals o.a. leerlingenzorg, identiteit en contacten
met ouders.
Zo zijn wij als team van leerkrachten en directie
continu bezig met verhoging van de kwaliteit
van onze school.

• Waar ligt de ambitie van de school?
• Zijn onze resultaten naar gelang de ambitie?
• Waar zien we dat aan?
• Waar zijn wij trots op?
• Waar gaan we aan werken?
• Hoe gaan we dat doen?
Deze vragen helpen ons richting te geven om
met het team, de kinderen en ouders te komen
tot het beste onderwijs.
*Het tevredenheidsonderzoek wordt afgenomen
door de instantie Scholen met Succes.

5.2 Schoolplan

5.4 Scholing

Vanuit de missie en visie van de school stellen
wij doelen op die de kwaliteit van ons onderwijs
moeten waarborgen. Deze doelen werken we
iedere vier jaar uit in het schoolplan. Hierin
schrijven wij op welke stappen wij de komende
jaren gaan zetten, om ons onderwijskundig
concept te realiseren. Jaarlijks wordt dit plan
bijgesteld en beschreven in het Jaarplan.
Daarin staan de doelen die specifiek voor dat
jaar moeten worden gerealiseerd.

Elk schooljaar wordt er een aantal studiedagen
gepland. Thema’s van studiedagen zijn altijd
gelinkt aan de doelen die in het Jaarplan
beschreven staan, zodat het hele team actief
betrokken wordt bij ‘de stip op de horizon.’ Naast
het volgen van studiedagen kiest een leerkracht
ook individueel voor scholing; hier krijgt men uren
voor, zoals beschreven staat in het taakbeleid.
De scholing die men volgt doet eer aan de
wensen en talenten van de leerkracht zelf en
brengt verrijking aan de school. Inzichten die
leerkrachten op scholing opdoen, worden
gedeeld met het team.
Op studiedagen is uw kind vrij. Scholingen
die leerkrachten individueel volgen, vinden
doorgaans na schooltijd plaats.

5.3 Kwaliteitszorg
Wij zijn gedreven om kwalitatief goed onderwijs
te blijven geven. Daarvoor is het nodig dat we
als school regelmatig onze handelingen en
prestaties evalueren. Op grond daarvan gaan
we op zoek naar verbeteringen.
Dit doen wij door de resultaten van ons
vierjaarlijks tevredenheidsonderzoek* onder
de kinderen, ouders en leerkrachten goed
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onder de loep te nemen en van daaruit
actie- en ontwikkelpunten op te stellen.
Ook het inspectieverslag en onze Cito uitslagen
gebruiken we hiervoor. Minstens twee keer
per jaar evalueren wij onze resultaten en
opbrengsten. We stellen hierbij de volgende
vragen:

6. Het contact met deouders
Een goed contact tussen school en thuis is heel
belangrijk. Het bevordert de ontwikkelin g van
uw kind. Wij informeren u over alle belangrijke
gebeurtenissen op school, over algemene
schoolzaken, maar ook over het wel en wee van
uw kind. We stellen het op prijs als u ons van
belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte
houdt. De leerkracht van uw kind is het eerste
aanspreekpunt bij vragen of problemen. Het is
prettig om elkaar op afspraak na schooltijd te
spreken. Is er behoefte aan een gesprek met
de interne begeleider of de directie, dan is dat
uiteraard ook mogelijk.
Mail en Schoolapp
Wij vragen u met klem, vriendelijk en beleefd
te communiceren. Natuurlijk kan het zijn dat u
ergens boos om bent of zorgen om heeft, wij zijn
te allen tijde bereid om daar met u persoonlijk
over in gesprek te gaan.

6.1 Informatie over schoolzaken
Onze belangrijkste informatieverstrekker is
ons ouderportaal (de schoolapp). Daar kunt
u de schooljaarkalender, de schoolgids,
de nieuwsbrief en allerlei andere belangrijke
informatie vinden over onze school.
Nieuwe ouders ontvangen een schoolgids op
papier. De andere ouders kunnen deze vinden
in de boekenkast van het ouderportaal. Aan het
begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd
voor een interactief kennismakingsgesprek met
de leerkracht van uw kind. Juist uw informatie is
dan erg belangrijk, wat verwacht u van ons en
wat kunnen wij uw kind bieden.

6.2 Informatie over uw kind
Gespreksmomenten
We vinden het belangrijk regelmatig contact met u
te hebben over de voortgang en het welbevinden
van uw kind. Wij maken per kind samen met u
een communicatieplan op maat.
Twee keer per jaar tijdens het startgesprek in
augustus en het voortgangsgesprek in maart
spreken we alle ouders. U kunt zich inschrijven
via de schoolapp van basisonline, een digitaal
pro-gramma voor het plannen van oudergesprekken. Daarnaast spreken we u naar
behoefte.
Ouderportaal
Het ouderportaal van onze school is een manier
om informatie over te brengen naar ouders,
leerlingen en andere belangstellenden.
De informatie is voor iedereen toegankelijk en is
laagdrempelig. We proberen de informatie zo
actueel mogelijk te houden. Elk schooljaar
ontvangt u een formulier, waarin u gevraagd
wordt of u toestemming verleent voor het
plaatsen van foto’s van uw kind op het ouderportaal. Wij vragen u dringend voor dit onderdeel
toestemming te geven.In het kader van
professionalisering van studenten en leerkrachten
wordt er ook regelmatig gefilmd op school.
Deze filmpjes zijn uitsluitend voor intern gebruik.
Informatievoorziening aan gescheiden ouders
Indien de ouders van een leerling gescheiden
zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over
de manier waarop de communicatie en
consultatie over de vorderingen van de leerling
verloopt. De school volgt de wettelijke regels met
betrekking tot de informatieplicht jegens
gescheiden ouders. Dat betekent dat de school
ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk
gezag verkregen hebben elkaar informeren met
betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter.
Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij
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de ouderavonden. Alleen na overleg met de
directeur kan daarvan worden afgeweken.
Nieuwe partners van ouders hebben volgens
de wet geen recht op informatie over kinderen
uit een andere relatie. In principe gaan wij er
daarom vanuit dat we gesprekken voeren
met biologische ouders. Wanneer een nieuwe
partner graag wil meepraten over het kind
moet er toestemming worden gegeven door
de biologische ouder. Alleen dan kunnen
er gesprekken worden gevoerd in het bijzijn
van een nieuwe partner van de ouder.

Het schoolbestuur heeft een collectieve
ongevallenverzekering afgesloten ten behoeve
van de leerlingen. Deze verzekering is van kracht
op weg van huis naar school en voorts
gedurende dat wat in schoolverband gebeurt,
zoals excursies, sport- en speldagen, een
schoolkamp, enz.De verzekering voorziet in een
uitkering bij overlijden, blijvende invaliditeit en
tandheelkundige hulp. De verzekering geldt niet
voor geneeskundige hulp en schade aan brillen,
kleding, fietsen e.d.

6.4 De Medezeggenschapsraad
Rapporten
De kinderen ontvangen drie keer per jaar een
rapport. Het eerste rapport in november/
december, het tweede in maart en het derde
rapport voor de zomervakantie. Kinderen
krijgen in groep 1 een rapport, wanneer zij
minimaal een half jaar onderwijs hebben
gehad, anders ontvangen ze een geschreven
verslag.

6.3 Meer Primair
De Caleidoscoop is een school die bij de
Stichting Meer Primair hoort. Meer Primair
verzorgt Christelijk en Katholiek onderwijs in
de Haarlemmermeer.
De stichting heeft achttien scholen onder haar
beheer, verspreid over Abbenes, Buitenkaag,
Badhoevedorp en Hoofddorp. De dagelijkse
leiding berust bij het College van Bestuur,
mevrouw M. Vendel en de heer C.E. Niezing.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het
functioneren van het College van Bestuur.
Het bestuurskantoor is gevestigd in het gebouw
“De Burgemeester”,
Burgemeester Pabstlaan 10 D1,
2131 XE Hoofddorp.
Meer informatie over de organisatie is terug
te vinden op de website van de stichting.
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De Medezeggenschapsraad (MR) is een
wettelijk verplicht overlegorgaan van ouders
en personeel met het bevoegd gezag
(vertegenwoordigd door de directie) en
bestaat uit zes personen: drie ouders en
drie leerkrachten.
De MR heeft in de eerste plaats bij wet
vastgestelde bevoegdheden, zoals het
bespreken van de gang van zaken in de
school met de directie. Hierbij heeft de raad
instemmings- of adviesrecht. Enkele
onderwerpen die worden besproken zijn o.a.
personeel, de begroting, het onderhoud van
de school, het schoolplan en deze schoolgids.
Een aantal leerkrachten en ouders van
de Stichting maken deel uit van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) die met het bestuur overlegt over
bovenschoolse zaken.

6.5 De oudervereniging /
evenementencommissie
De oudervereniging van De Caleidoscoop is
de formele organisatie die op de school de
samenwerking tussen de ouders, de directie en
de leerkrachten bevordert. De betrokkenheid van
ouders bij de scholen wordt gezien als een
belangrijk punt en krijgt maximaal gestalte in
een verenigingsvorm. Iedere ouder kan lid van

die vereniging zijn en heeft gelijke zeggenschap
binnen de algemene ledenvergadering van de
vereniging.
De oudervereniging bestaat uit een groep
enthousiaste ouders die assisteert bij de
uitvoering van allerlei schoolactiviteiten.
Wij noemen op school onze oudervereniging
de evenementencommissie.
In de evenementencommissie komen vooral
praktische schoolzaken aan de orde, zoals
de organisatie van feesten en bijzondere
activiteiten. Ook beheert zij de kas van de
ouderbijdragen waaruit diverse schoolactiviteiten ten behoeve van de kinderen worden
betaald, zoals sinterklaascadeautjes en het
schoolreisje. De evenementencommissie
vergadert regelmatig. U kunt op ons
ouderportaal informatie van de EC lezen.

bijdragen te voldoen, worden geadviseerd een
aanvraag voor financiële ondersteuning te doen
bij de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente
Haarlemmermeer.
De ouderbijdrage wordt nooit teruggestort bij het
tussentijds wisselen van school binnen een
schooljaar. De ouderbijdrage tot 1 januari is 100%,
na 1 januari 50 %. Kinderen die in de maanden
mei, juni of juli instromen en niet meegaan op
schoolreis betalen dat schooljaar niets, gaat het
kind wel mee op schoolreis, dan worden de kosten
in rekening gebracht. Naast het beheren van de
ouderbijdrage, zijn de leden van de
evenementencommissie een onmisbare schakel
tijdens de organisatie van allerlei activiteiten in de
school. In alle activiteitencommissies, neemt naast
een aantal teamleden ook altijd minimaal 1 ouder
zitting.

De ouderbijdrage
De oudervereniging beheert de bedragen die
afkomstig zijn uit de ouderbijdrage.
Een deel van de bijdrage is bestemd voor het
financieren van kosten die niet door het Rijk
worden gesubsidieerd, zoals Sinterklaasfeest,
Kerstfeest, afscheidsavond groep 8, en
excursies. In september wordt het bedrag
voor het nieuwe schooljaar weer vastgesteld.
Het voldoen van de ouderbijdrage is vrijwillig en
gebeurt via iDeal. De ouderbijdrage is in 2021
vastgesteld op drieënzestig euro per jaar.
Een gedeelte van dit bedrag is bedoeld voor
de talentklassen.
Het kamp in groep 8 betaalt u apart; dit bedrag
is afhankelijk van de hoogte van de kosten van
het verblijf.
Natuurlijk hopen we dat alle ouders het belang
inzien van bovenstaande activiteiten en
daarvoor ook willen betalen. Zonder deze extra
financiën kunnen dit soort activiteiten niet
worden georganiseerd. Ouders die vanwege
hun financiële situatie niet in staat zijn de

6.7 Gedragscode voor ouders, team
en leerlingen
Stichting Meer Primair heeft een gedragscode voor
ouders opgesteld.
Een school kan niet zonder afspraken. Voor de
leerlingen kennen wij de schoolregels. Voor de
personeelsleden hebben wij een Gedragscode
vastgesteld. Ook voor ouders hebben wij een
Gedragscode opgesteld. Leerlingen en ouders
zijn gebaat bij een goede samenwerking met
de school. Het naleven van de afspraken zal leiden
tot een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat
voor iedereen.
Wanneer uw kind geplaatst wordt op een school
van Meer Primair verklaart u zich akkoord met
deze gedragscode.
Algemeen
• Ouders worden geacht op de hoogte te zijn
van de regels die voor de leerlingen gelden. Wij
verwachten van de ouders dat zij de schoolregels
onderschrijven en dat zij, waar mogelijk,
meewerken aan de naleving van deze regels.
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• Ouders onderschrijven de uitgangspunten
en werkwijze van de school, zoals beschreven
in de schoolgids.
• Ouders houden zich aan de leerplichtwet.
Verlof wordt tijdig bij de directie aangevraagd.
• Ouders lezen de informatie die de school
verstrekt en vragen zo nodig om toelichting.
• Ouders geven wijzigingen in de gegevens,
zoals vermeld bij inschrijving, direct aan de
school door bij de administratie.
• Ouders zien erop toe dat de leerling op tijd
op school aanwezig is of melden hem/haar
voor het begin van de lessen af via het
ouderportaal.
Zorg voor de leerlingen
• De ouders informeren de leerkracht zo spoedig
mogelijk als er belangrijke veranderingen zijn
in de thuissituatie. De school informeert op
haar beurt de ouders wanneer er sprake is
van veranderingen die van invloed kunnen
zijn op het gedrag van de leerling.
• De ouders tonen belangstelling voor de
ontwikkeling/vorderingen van de leerling,
o.a. door op de contactavonden en
ouderavonden te komen.
• De ouders verlenen toestemming voor
bespreking van de leerling binnen de
leerlingenzorg, ook in het geval van het hierbij
aanwezig zijn van externe deskundigen.
• De ouders verlenen toestemming voor het
(door de school) laten afnemen van testen en
toetsen die nodig zijn voor een juiste diagnose.
Voor het afnemen van testen en/of toetsen
door externe instanties zal de school de
ouders altijd vooraf toestemming vragen.
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Omgang
• Ouders en personeelsleden vertonen
voorbeeldgedrag naar de leerlingen;
zij gaan volgens algemeen geldende
omgangsvormen en respectvol met elkaar
en met de leerlingen om. Ouders werken
mee aan een sociaal veilige school.
• Kritiek, klachten of opmerkingen worden
door de ouders met de directbetrokkenen
besproken, waarbij er door de ouders op
wordt gelet dat dit niet in aanwezigheid
van leerlingen gebeurt.
• Kritiek of klachten worden niet via de mail
kenbaar gemaakt.
• Gebruik van bedreigingen en geweld wordt
niet getolereerd. De directie behoudt zich het
recht voor om indien de ernst van een incident
dit rechtvaardigt, hiervan aangifte te doen bij
de politie.

6.8 Veiligheidsplan, agressie en geweld
Om zich goed te ontwikkelen is het van belang
dat uw kind zich veilig voelt op school. Onze
school doet zijn best om een veilige omgeving
voor de kinderen te creëren. Wij hebben hiervoor
een aantal school- en omgangsregels
opgesteld. Aan het begin van elk schooljaar
bespreken we deze regels met de kinderen.
Als er in de loop van het schooljaar aanleiding
toe is, kunnen de regels bijgesteld worden.
Omdat het gevoel van veiligheid zeer belangrijk
is, accepteren we niet dat ouders of leerlingen
inbreuk op deze regels maken. In geval van
agressie of beschadiging van materiële zaken
in de school hanteren we daarom duidelijke
regels.

6.9 Meldcode kindermishandeling
en huiselijk geweld
Op 1 juli 2013 is de Wet Verplichte Meldcode
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
in werking getreden. De wet bepaalt dat
organisaties in de sectoren onderwijs,
gezondheidszorg, kinderopvang,
maatschappelijke ondersteuning etc.
een meldcode moeten hebben en het gebruik
ervan moeten bevorderen.
De Meldcode is een stappenplan waarin staat
hoe een leerkracht of hulpverlener moet
omgaan met het signaleren en melden van
huiselijk geweld en kindermishandeling.
Voor de scholen binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer
geldt dat er, naast het stappenplan, gebruik
kan worden gemaakt van professionals voor
de ondersteuning in en rondom school
wanneer er signalen rondom huiselijk geweld
en kindermishandeling zijn. Zie voor verdere

uitleg de animatie op de website van het
samenwerkingsverband
www.passendonderwijshaarlemmermeer.nl

6.10 Medicijnverstrekking
Meer Primair heeft voor al haar scholen een
protocol medicijn verstrekken en medisch
handelen opgesteld. Dit protocol kunt u
opvragen bij de directie.
In het protocol wordt beschreven hoe de school
omgaat met het eventueel toedienen van
medicijnen aan leerlingen. Hierbij is het
uitgangspunt dat leerkrachten nooit medicijnen
toedienen. Als dit toch noodzakelijk is, wordt
er altijd contact opgenomen met de ouders.
In het geval dat leerlingen zelf onder schooltijd
medicijnen innemen dient hiervoor een door
de ouders ondertekende verklaring aanwezig
te zijn.Het toedienen van een Epipen is in
levensbedreigende situaties toegestaan.
Ook hiervoor dient een ondertekend formulier
op school aanwezig te zijn. Indien eventueel
medicijntoepassing op uw zoon of dochter van
toepassing is, adviseren wij u het protocol
zorgvuldig te lezen en, indien nodig,
de benodigde formulieren in te vullen en
met de leerkracht van uw kind te bespreken.
Stichting Meer Primair wil er op deze manier
voor zorgen dat leerkrachten en overig
onderwijsondersteunend personeel niet het
gevaar lopen dat zij door een foute inschatting
van de situatie verkeerd handelen. Een foute
inschatting kan ernstige gevolgen hebben voor
de gezondheid. Leerkrachten en overig
onderwijsondersteunend personeel zijn niet
opgeleid en onvoldoende bekwaam om een
oordeel te vellen over een medische situatie
bij een leerling. Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel zullen dan ook
met vragen over de gezondheid van uw kind
met u contact opnemen.
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7. Kennismaking, toelating
en verwijdering
7.1 Kennismaking en inschrijving
In principe is elk kind van harte welkom op ICBS
De Caleidoscoop. Bij de aanname van kinderen
staat de keuze van ouders voorop.
Ouders kiezen voor onze school vanwege het
onderwijskundig concept, de organisatievorm
of juist de goede sfeer op de school. Ook het
interconfessionele karakter van de school kan
een rol spelen bij de schoolkeuze.
Wanneer u belangstelling heeft voor onze
school, kunt u een afspraak maken voor een
rondleiding en een gesprek met de directeur
of de teamcoördinator.
U kunt uw kind meenemen naar dit gesprek, er
is altijd speelgoed beschikbaar voor de kleintjes.
Wanneer u besluit uw kind aan te melden,
vult u een aanmeldingsformulier in. U krijgt
een ontvangstbevestiging toegestuurd, waarin
vermeld staat hoe de procedure verder zal
verlopen. Ongeveer vier weken voordat uw kind
vier jaar wordt, krijgt u een telefoontje van de
betrokken groepsleerkracht die met u een
afspraak maakt om nader kennis te maken.
Na dat gesprek gaan wij over tot de definitieve
inschrijving van uw kind. Uw kind mag drie
dagdelen voordat het vier wordt komen wennen.
De wenmomenten vinden plaats op ochtenden
in de drie weken voordat uw kind vier jaar wordt.
Er vindt een overdracht plaats tussen
peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en school.
Overgang tussen basisscholen
Een tussentijdse wisseling van uw kind naar een
andere school is mogelijk bij een verhuizing of
wanneer er onvrede bestaat over de huidige
school. Omwille van zorgvuldigheid hebben de
scholen in de Haarlemmermeer voor het laatste
punt de volgende afspraken gemaakt.
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• U neemt voor u tot actie overgaat altijd eerst
contact op met de directeur van de school
waar uw kind nu zit.
• Als u belt voor informatie in verband met een
wens tot overplaatsing, wordt naar u
geluisterd.
• De huidige school wordt vervolgens op de
hoogte gebracht van uw verzoek en de reden
van vertrek.
• Tussentijdse wisseling van school vindt slechts
plaats wanneer er sprake is van verstoorde
verhoudingen dan wel dat het onderwijsaanbod voor de betreffende leerling niet
toereikend genoeg is.
• De beslissing tot plaatsing ligt bij de directie,
na overeenstemming met de directie van de
school van herkomst.
• Het wisselen van school vindt niet plaats in
de eerste en laatste acht weken van het
schooljaar.
• In alle gevallen vindt uitwisseling van
leerlingengegevens plaats (leerlingendossier,
onderwijskundig rapport).
De intern begeleiders van de scholen zijn
contactpersonen.
• Scholen zijn altijd verplicht een
onderwijskundig rapport van het kind
voor de nieuwe school mee te geven.

7.2 Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 is in Nederland het
Passend Onderwijs ingevoerd.
Deze wet geeft ouders van een kind met een
beperking het recht om dié school voor hun kind
te kiezen die zij het meest geschikt vinden.
Het gaat daarbij om:
• Slechthorende kinderen en dove kinderen
• Kinderen met ernstige
spraak-taalmoeilijkheden
• Meervoudig beperkte kinderen
• Langdurig zieke kinderen
• Lichamelijk beperkte leerlingen

• Verstandelijk beperkte leerlingen
• Kinderen met gedragsstoornissen,
ontwikkelingsstoornissen of een psychiatrische
problematiek
Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een
zorgplicht. Voor een leerling die extra
ondersteuning nodig heeft, moet de school een
passende plek zoeken. Dit kan op:
• De eigen school, eventueel met extra
ondersteuning in de klas;
• Een andere reguliere school in de regio;
• Het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Ouders hebben dus keuzevrijheid van onderwijs.
Die keuze kan vallen op een school voor
speciaal basisonderwijs of een reguliere
basisschool.
Het recht op keuzevrijheid betekent
geen toelatingsrecht in het reguliere onderwijs.
Er moet met veel zaken rekening worden
gehouden:
• Vaardigheden van leerkrachten
• Toegankelijkheid van het gebouw
• Samenstelling van de groep
• Aanwezigheid goede verlichting
• Een ringleiding/ goede akoestiek
• Sanitaire voorzieningen
• Kan het team dit in principe meerdere jaren
volhouden
• Enzovoort.

7.3 Toelating, schorsing en verwijdering
van leerlingen
Toelating
Ouders hebben de mogelijkheid voor hun
kinderen een keuze te maken uit verschillende
scholen en die keuze maken zij welbewust.
Daarbij kunnen zich situaties voordoen, waarbij
de school de keuze van de ouders niet honoreert
en de aangemelde leerling niet toelaat of kan
toelaten.

Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond
van levensbeschouwing, cultuur of handicap.
Ouders dienen wel de uitgangspunten en de
visie van de school te respecteren.
De mogelijkheden van de school zijn bepalend
voor de toelating van kinderen. Hierbij wordt
gekeken naar:
• De capaciteiten van het team in relatie tot de
gewenste zorg voor het kind
• De groepsgrootte
• De groepssamenstelling (in principe niet
meer dan 32 leerlingen)
• De beschikbare huisvesting
• De beschikbare personeelsformatie.
Ook moet als voorwaarde worden gesteld
dat het kind zindelijk is.
Schorsing en verwijdering
Indien er in de schoolcarrière van een kind
incidenten plaatsvinden, die binnen de context
van de school grensoverschrijdend zijn, kan
de directie van de school besluiten om het
betreffende kind te schorsen. Schorsing zal altijd
plaatsvinden in overleg met de ouders. Hiermee
is schorsen een middel om in te grijpen in de
ontstane situatie. Vervolgens zal er, samen met
ouders en het kind, een plan worden opgesteld
om de ontstane situatie op te lossen.
Het schoolbestuur zal hiervan op de hoogte
worden gebracht. In enkele gevallen blijkt het
middel schorsen niet effectief in het herstellen
van de ontstane situatie. In dat geval kan de
school overgaan tot verwijdering van het kind.
Ook dit zal altijd in overleg met de ouders en het
schoolbestuur geschieden. Indien er sprake is
van het overgaan tot verwijdering zal het
betreffende bestuur het samenwerkingsverband
Passend Onderwijs Haarlemmermeer hiervan
op de hoogte brengen.Over deze bijzondere
situaties, verdere procedures en wettelijke
termijnen is binnen Meer Primair beleid
geformuleerd dat op de school ter inzage ligt.
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8. En verder…
8.1 Aanvang van de lessen
De school begint iedere dag om 8.30 uur
en de lessen duren tot 14.30 uur.
Voor de groepen 1 t/m 3 geldt een zogenaamde
inlooptijd. Tien minuten voordat de les begint,
gaat de schooldeur open en kan uw kind naar
binnen. Indien nodig, kunt u uw kind even tot
aan de klas brengen, bijv. als u iets belangrijks
tegen de leerkracht wilt zeggen.
De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan in principe
zelf naar het lokaal. Voor de rust en de veiligheid
in het gebouw vragen wij u zo veel mogelijk
buiten afscheid te nemen van uw kind.
Vanaf 10 minuten voor schooltijd tot 10 minuten
na schooltijd is de school verantwoordelijk voor
wat er in het schoolgebouw gebeurt. Op het
plein en het veld vlakbij de school ligt de
verantwoordelijkheid bij de ouders.
Onder schooltijd is de school aansprakelijk,
in het gebouw, maar ook bij het buitenspelen
op het plein op en het veld.
Om drie minuten voor half negen gaat er een
bel, om aan te geven dat de kinderen binnen
worden verwacht.
Wilt u er zoveel mogelijk voor zorgen bezoeken
aan huisarts en tandarts e.d. buiten schooltijd
te laten plaatsvinden? Wanneer u toch onder
schooltijd een afspraak heeft, dient u een
verlofaanvraag te doen via het ouderportaal.

8.3 Ziekte van een leerkracht
Als één van de leerkrachten ziek blijkt te zijn,
nemen wij onmiddellijk contact op met het
RTC De Beurs. Deze beschikt over een
vervangingspool die bestaat uit een aantal
leerkrachten, dat zich beschikbaar heeft gesteld
om op scholen binnen de regio in te vallen.
Mocht het voorkomen dat er niemand
beschikbaar is, dan wordt geprobeerd één van
de parttime werkende collega’s te laten invallen.
Blijkt er niemand van de collega’s beschikbaar
te zijn, dan gaan we de groep indien mogelijk
verdelen over de andere groepen. Het kan ook
zijn dat de leerlingen die dag online les krijgen
en dus thuisblijven.

8.4 Leerplicht
Ouders moeten er op grond van de leerplicht
voor zorgen, dat hun leerplichtige kinderen
naar school gaan.
Als uw kind vier jaar is, mág het naar de
basisschool. Het is dan nog niet verplicht om
naar school te gaan. Dat komt pas een jaar later.
Wanneer een leerling vijf jaar wordt, is hij
leerplichtig, d.w.z. dat hij vanaf die tijd verplicht
is onderwijs te volgen.

8.5 Verlof
In sommige gevallen heeft uw kind recht
op verlof. Hiervan is echter alleen sprake in
bijzondere gevallen. Verlof wordt alleen
toegestaan in de volgende situaties:

8.2 Ziekte van een leerling
Het kan voorkomen, dat uw kind door ziekte
of andere omstandigheden niet naar school
kan komen. Het is belangrijk voor ons om dat te
weten. Daarom verzoeken wij u ons dit voor de
aanvang van de lessen te melden via het
ouderportaal.
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• Vijfjarigen mogen per week maximaal vijf
lesuren verzuimen.
Dit uiteraard in overleg met de leerkracht van
uw kind en de directie van de school.
Daarnaast kan de directie aan vijfjarigen, op
verzoek van ouders, nog vijf extra uren verlof
per week verlenen.
• Wanneer vanwege de specifieke aard van het
beroep van één van de ouders (landbouw,

tuinbouw enz.) tijdens de zomervakantie geen
aaneengesloten periode van twee weken
vakantie opgenomen kan worden. Het is
echter nooit toegestaan daarvan gebruik te
maken gedurende de eerste twee weken van
een nieuw schooljaar.
• In bijzondere gevallen, bv. een familiejubileum,
huwelijk of bij het overlijden van een familielid.
U dient hiertoe altijd twee maanden van tevoren
(behalve uiteraard wanneer het een overlijden
betreft) een aanvraag te doen bij de directeur.
Na ontvangst van uw verzoek zal de directie het
verlof wel of niet verlenen.
Wij gaan er echter vanuit dat u zich aan de door
school geplande vakantieregeling houdt. Deze is
te vinden op het ouderportaal.
Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld aan
de leerplichtambtenaar. Hiertegen kunt u ook in
beroep gaan als u van mening bent dat uw kind
ten onrechte geen verlof is gegeven.
Voor data van vakanties en vrije dagen verwijzen
wij naar onze jaarkalender.
Sommige kinderen hebben een bijzonder talent,
zij kunnen goed voetballen, dansen of turnen.
Hiervoor wordt af en toe vrij gevraagd van
school voor evenementen. In principe is verlof
voor dit soort wedstrijden niet toegestaan.
In overleg met directie en sportbond kan hier
in een enkel geval een uitzondering worden
gemaakt, dit ter beoordeling van de directie.

op deze gebieden bevorderen, en ongewenst
gedrag tegengaan. Als je gezond bent en lekker
in je vel zit, dan presteer je op je best. Het is
daarom belangrijk om goed voor jezelf te zorgen
en gezonde gewoontes aan te leren. Vanuit de
‘Zeven eigenschappen die jou succesvol maken’
van Sean Covey weten we ook hoe belangrijk
het is om goed voor je lichaam, je geest, je ziel
en je hart te zorgen. Op jonge leeftijd wordt een
belangrijke basis gelegd voor de toekomstige
(on)gezondheid. Daarom bieden we leerlingen
en medewerkers een gezonde leef- en
werkomgeving en maken we gezond gedrag
gemakkelijk en vanzelfsprekend. Dat vind je
terug in de lessen en onze omgang met elkaar
De school voldoet aan de kwaliteitseisen voor
het landelijke vignet ‘Gezonde School’.

8.7 Verjaardagen
Verjaardagen worden in de klas gevierd.
In de lagere groepen maken de leerkrachten
een mooie feestmuts, een strik of een medaillon.
Aan het begin van de dag wordt er gezongen
en deelt de jarige een traktatie uit. De traktatie
kan bestaan uit iets lekkers, een koekje of een
cakeje. De ouders van groep 1/2 mogen daar
even bij zijn om wat foto’s te maken en het
feestje mee te vieren.

8.6 Hapje en drankje tussendoor/
gezonde school
Rond de ochtendpauze kunnen de kinderen
hun meegebrachte fruit opeten en hun beker
leegdrinken’. De Caleidoscoop mag zich een
'Gezonde School' noemen met de certificaten
Bewegen en Sport, Voeding en Welbevinden.
Dat betekent dat we met ons lesprogramma en
speciale projecten aantoonbaar positief gedrag
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8.8 Ontspanning

8.10 Peuterplusgroep

De kinderen van groep 1/2 gaan twee keer per
dag naar buiten, zolang het weer het toelaat.
Zij spelen op hun eigen tijden buiten.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan drie keer
per dag naar buiten om te spelen en te
ontspannen. Dit is een bewuste keuze, omdat
wij vinden dat inspanning (leren) afgewisseld
moet worden met ontspanning (bewegen) om
tot betere resultaten te komen. Hierdoor ziet elk
dagrooster er als volgt uit:
08.30- 09.55 les
09.55-10.15 pauze
10.15- 11.30 les
11.40 -12.15 lunch/pauze
12.15- 13.15 les
13.15- 13.35 pauze
13.30- 14.30 les
14.30: 		naar huis of naar de
naschoolse opvang.

Een aantal dagen per week is er in de ochtend
een peuterplusgroep van KDV Babbels met
een educatief aanbod dat aansluit bij het
programma van groep 1 op De Caleidoscoop.
Voor meer informatie kunt u bij de
kinderopvangorganisatie terecht..

Er lopen twee pleinwachten buiten tijdens
het speelkwartier. Bij regen besluiten de
pleinwachten of er binnen pauze wordt
gehouden.

8.9 Voor- en naschoolse opvang
De Caleidoscoop werkt samen met drie
aanbieders voor opvang, die alledrie onze visie
onderschrijven in hun aanbod.
Babino, Babbels en Happy Kids opereren allen
vanuit het pand van onze school. Happy Kids is
tevens gevestigd op het Arnolduspark en in het
Speelkasteel in Hoofddorp.
Bij Babino en Babbels kan uw kind terecht vanaf
7.00 uur en bij Happy Kids vanaf 7.30 uur.
Indien u gebruik wilt maken van buitenschoolse
opvang, kunt contact opnemen met
www.happykids.nl,
www.kdvbabbels.nl of www.babino.nl
Via deze websites meldt u uw kind aan en leest
u ook wat zij aanbieden.
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8.11 Lunch
Alle kinderen eten met hun eigen juf of meester
in hun eigen klas. Daarvoor nemen zij van huis
uit een lunchpakketje met brood mee. Omdat wij
een gezonde school zijn, willen wij u vragen aan
het lunchpakket geen snoep toe te voegen.
Stukjes fruit, komkommer of snoeptomaatjes zijn
veelal lekkerder, en uiteraard veel gezonder!
Houdt u hier ook rekening mee met de keuze
van drinken?

8.12 Bewegingsonderwijs
Zoals u al hebt kunnen lezen hebben de
kinderen uit de groepen 1 en 2 twee keer in de
week gymnastiek. Zij gymmen in onze eigen
gymzaal binnen de school U dient zelf voor een
tas met gymkleding te zorgen, het is handig als
u daar de naam van uw kind in zet!
Een gymbroekje en een T-shirt, gymschoentjes
met klittenband of elastiek, liefst geen veters en
met een stroeve zool.
De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week
bewegingsonderwijs. Daarvoor gebruiken wij
de gymzaal Pax 1. Beide gymlessen worden
verzorgd door onze vakdocent.
Het is niet toegestaan op turnschoentjes de
gymles te volgen. Wanneer een kind zijn
gymspullen vergeet, mag het niet meedoen
aan de gymles.

8.13 Huiswerk
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen incidenteel
huiswerk. Er wordt af en toe wat taal of rekenen
mee naar huis gegeven om te maken of te

oefenen. Vanaf groep 6 kan het huiswerk
ook bestaan uit het leren voor een toets voor
aardrijkskunde, geschiedenis of natuuronderwijs. Naarmate de kinderen in hogere
groepen komen, wordt huiswerk steeds meer
structureel – zodat de uiteindelijke overgang
naar het voortgezet onderwijs vloeiend verloopt.

8.14 Maandsluiting
De groepen 1 t/m 8 verzorgen één keer per jaar
voor de andere groepen een maandsluiting.
Dit gebeurt aan de hand van een thema. Het is
traditie dat de ouders van de kinderen die de
weeksluiting georganiseerd hebben, worden
uitgenodigd om te komen kijken. Vanwege de
rust willen wij u vragen kleine broertjes en zusjes
niet mee te nemen naar de voorstelling.

8.15 Sporttoernooien
Onze school neemt deel aan verschillende
sporttoernooien. Voor de schooljeugd worden
door allerlei verenigingen verschillende
sportactiviteiten georganiseerd. Elk jaar maken
we een keuze uit een aantal sporten, waar we
als school aan mee willen doen. Deelname is
afhankelijk van de assistentie van ouders.

een heel jonge leerling beter nog niet mee
kan gaan, wordt daarover contact opgenomen
met de ouders. De kinderen van groep 8 gaan
niet mee op schoolreis omdat zij drie dagen op
schoolkamp gaan. Zij verblijven dan geheel
verzorgd in een groepsverblijf in Lunteren of in
Nunspeet. Het programma biedt onderdelen als
excursies, sporten, griezelen in het nachtelijke
bos en feesten tijdens de traditionele bonte
avond. Voor deze driedaagse wordt door de
ouderraad een afzonderlijke financiële bijdrage
gevraagd.

8.18 Snoepen en kauwgom kauwen
Onder schooltijd is het niet toegestaan om
kauwgom te kauwen of snoepjes te eten.

8.19 Gevonden voorwerpen
In de grote hal van onze school staat een mand
opgesteld met gevonden voorwerpen. Een paar
keer per jaar stallen we alles uit en laten de
kinderen kijken of er iets van hen bij is.

8.16 Sportdag
Ieder jaar organiseren we voor groep 1 t/m 8
een sport- en speldag. Onder begeleiding
van ouders nemen de leerlingen deel aan
onderlinge sportwedstrijden en doen ze allerlei
spellen op niveau.

8.17 Schoolreisje en schoolkamp
Ieder jaar gaan onze kinderen op schoolreis.
Deze wordt betaald uit de pot ouderbijdragen.
Er is daarvoor op school een schoolreiscommissie in het leven geroepen, die bestaat
uit leerkrachten en ouders. Zij organiseren
voor groep 1 t/m 7 het jaarlijkse schoolreisje.
Wanneer een leerkracht de indruk heeft dat
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Het blijkt jammer genoeg zo te zijn dat kinderen
zelf snel vergeten, wat zij ooit op school hebben
laten liggen. Kijkt u dus gerust zelf ook eens!
Vergeet u niet de naam of initialen van uw kind
in jas, gymspullen en op drinkbekers en
broodtrommeltjes te schrijven. Zo komt alles
sneller bij de eigenaar terug.

8.20 Hoofdluis, een vervelend probleem
Vrijwel iedere school wordt weleens
geconfronteerd met hoofdluis. Om verspreiding
te voorkomen is het erg belangrijk dat zo vroeg
mogelijk controlerende maatregelen worden
getroffen. Elk kind is verplicht zijn jas in een
luizenzak te doen om verspreiding te
voorkomen, deze zakken zijn bij de directie
verkrijgbaar. Nieuwe leerlingen kunnen zo’n
zak kopen voor 5 euro op de eerste schooldag.
Ook is bij ons op school een hoofdluisprotocol
opgesteld, waarvoor wij informatie hebben
ingewonnen bij de GGD. In dit protocol
wordt aangegeven op welke manier wij
handelen wanneer we met dit probleem
worden geconfronteerd. U kunt het protocol
terugvinden op het ouderportaal.

30

8.24 Parkeren
Rondom de school is beperkte parkeergelegenheid in de wijk. Mocht uw zoon of dochter daar
al aan toe zijn, dan kunt u gebruik maken van de
kiss-and-ride rotonde, waarbij hij/zij de laatste
paar meter naar school zelf loopt. Uiteraard
vinden wij het fijn als u op de fiets komt! Er zijn
voldoende fietsenrekken rondom de school
beschikbaar.

8.25 Veiligheid op school
De school weet zich verantwoordelijk voor
de werkomstandigheden van leerlingen en
medewerkers. Er is zorg voor de veiligheid, de
gezondheid en het welbevinden van iedereen
die aan de school verbonden zijn. Een aantal
leerkrachten is bedrijfshulpverlener (BHV’er) en
volgt bovendien jaarlijks een herhalingscursus.
Jaarlijks worden twee ontruimings-oefeningen
georganiseerd, de eerste wordt vooraf
aangekondigd, de tweede vindt op een
onverwachts moment plaats.
Een BHV-werkgroep van de school zorgt
voor de uitvoering van een aantal taken.

8.21 Mobiele telefoons

8.26 Honden in de school en op
het schoolplein

Het is niet toegestaan onder schooltijd gebruik
te maken van een mobiele telefoon, tenzij dit
gekoppeld wordt aan een les en de groepsleerkracht er expliciete toestemming voor geeft.

Honden mogen niet mee naar binnen de
school in. U kunt uw hond aan zijkant van
het schoolplein even vastbinden als u met
uw kind mee naar binnen moet.

8.22 Sponsorbeleid

8.27 Roken op het schoolplein

Op De Caleidoscoop worden jaarlijks activiteiten
georganiseerd, waarvan de opbrengst ten
goede komt aan de school. Dit kan zijn een
sponsorloop of bijvoorbeeld een flessenactie.

Wij willen u vragen niet te roken rondom de
school, dus ook niet op het schoolplein als u op
uw kind staat te wachten. Wij geven op school
graag het goede voorbeeld.

8.23 Hoofddeksels

8.28 AVG

In de klassen is het niet toegestaan dat
leerlingen petten, mutsen, hoofddoeken,
sjaals enz. dragen.

Sinds 25 mei 2018 is de handhaving gestart
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet

geldt in de hele Europese Unie en heeft als
doel de bescherming van persoons-gegevens
te verbeteren. Organisaties die werken met
persoonsgegevens dienen ervoor zorg te
dragen dat deze veilig worden gebruikt,
beheerd en opgeslagen uitsluitend door hen
die daar beroepshalve een belang bij hebben.
Als basisschool verwerken wij persoonsgegevens van uw kind(eren) om onze
verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen
nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de
gegevens nodig om uw kind aan te melden
als leerling op onze school en om de
leerontwikkeling bij te houden. Daarnaast
hebben wij de wettelijke verplichting om
bepaalde gegevens door te sturen naar andere
partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs)
en leerplicht.
Uitgangspunt is dat wij als organisatie alleen
persoonsgegevens mogen verwerken en delen
met andere organisaties en personen als wij
hiervoor een juridische grondslag hebben.
Dit kan soms betekenen dat wij onze
informatievoorziening op een andere manier
zullen inrichten.
De AVG heeft ook als consequentie dat voor
gebruik van bepaalde persoonsgegevens
extra toestemming moet worden gevraagd.
Bij kinderen onder de 16 jaar mogen alleen
de ouders toestemming geven. Zo zullen
wij jaarlijks om uw toestemming vragen
voor het gebruik van beeldmateriaal.
Wilt u meer weten over hoe wij als school en
binnen Stichting Meer Primair omgaan met
de AVG? Dan kunt u hierover meer informatie
vinden op de website van onze school en via
www.meerprimair.nl/privacy/ .

9. Samenwerking met
andere organisaties
9.1 De Jeugdgezondheidszorg van
GGD Amstelland – de Meerlanden
Kinderen worden op vaste momenten, zoals is
vastgelegd in het landelijke basistakenpakket
van de JGZ, gevolgd. Binnen de basisschoolperiode is er een preventief gezondheidsonderzoek voor de 5 jarigen (in het jaar dat een
kind vijf jaar wordt) en leerlingen uit groep 7.
Beide onderzoeken bestaan uit de volgende
onderdelen:
• De JGZ-assistente onderzoekt op school de
ogen, het gehoor (voor groep 7 op indicatie),
de lengte en het gewicht.
• Als ouder/verzorger vult u een vragenlijst in
over uw kind en u geeft toestemming voor
onderdelen van het onderzoek.
• De leerkracht vult een vragenlijst in over het
kind, over motoriek, spraaktaalontwikkeling
en het gedrag op school. De leerkracht zal
alleen gegevens invullen die bij u als ouders
bekend zijn.
• De JGZ-arts of –verpleegkundige koppelt
informatie terug met uw toestemming over het
gehoor en het zien.
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• Eventueel worden kinderen met hun ouders
door de JGZ-arts of JGZ-verpleegkundige
uitgenodigd voor een uitgebreider onderzoek
op een GGD-locatie.
Als ouder kunt u altijd een afspraak maken
voor een gesprek met de JGZ-arts of
JGZ-verpleegkundige.
Vaccinatie 9-jarigen
Alle 9-jarige kinderen krijgen in het kader van
het Rijksvaccinatieprogramma een uitnodiging
voor twee inentingen: de BMR (Bof, Mazelen en
Rodehond) en de DTP (Difterie, Tetanus, Polio).
Deze inentingen vinden overigens niet op school
plaats.
Onderzoek op indicatie
Op basis van onderzoeken van de kinderen
uit de groepen 2 en 7 kan een extra sociaal
medisch onderzoek nodig zijn. Tevens kan een
specifiek sociaal medisch onderzoek plaatsvinden op basis van een verzoek door de ouders
of de leerkracht. De aanleiding hiervoor kan
bijvoorbeeld een leer- of gedragsprobleem zijn.
Een huisbezoek is ook mogelijk. JGZ kan advies
geven en zo nodig doorverwijzen naar
aanvullende hulpverlening.
Zorgoverleg en consultatie
De verpleegkundige JGZ overlegt gemiddeld vier
keer per jaar met de interne begeleider van de
school. Tijdens dit overleg worden de zorgen
over kinderen besproken. De verpleegkundige
JGZ kan de intern begeleider bijvoorbeeld
helpen bij het verhelderen van de zorgen,
kan adviseren en op indicatie ouders
uitnodigen voor een verhelderend gesprek.
Voorlichting en preventieactiviteiten
Het is voor de school mogelijk deskundigheid
van de GGD/ JGZ in te roepen om gezondheidsproblemen te voorkomen. Men verzorgt hierbij
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leskisten en voorlichting binnen de school aan
leerlingen, leerkrachten en ouders.
Zorgteam
Meerdere malen per jaar vindt er op alle scholen
in de Haarlemmermeer, dus ook op onze school,
overleg plaats tussen de intern begeleiders, de
onderwijshulpverlener van Bureau Jeugdzorg
en de sociaal verpleegkundige van de GGD.
Het doel van dit overleg is vroegtijdige
signalering en aanpak van problemen bij
leerlingen. Alle leerlingen waar zorgen over
zijn kunnen ter consultatie in dit overleg worden
ingebracht. Indien er vervolgstappen nodig zijn
dan wordt u daar als ouder(s) vanzelfsprekend
van op de hoogte gebracht. Ook leerlingen die
net een schoolwisseling achter de rug hebben
worden in het zorgoverleg besproken.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan
kunt u dit kenbaar maken bij de directie.

9.2 Schoolbegeleidingsdienst:
‘OnderwijsAdvies’
De dienst adviseert scholen over de aanschaf
van materialen en het invoeren van nieuwe
werkwijzen. Ook verzorgt men nascholing van
leerkrachten. Een andere taak is het geven van
adviezen over individuele kinderen. Als een
school vastloopt in het werken met een leerling
met leer- en/of gedragsproblemen kan aan de
school-begeleidingsdienst gevraagd worden
een onderzoek te doen. Eén van de psychologen
of pedagogen van de dienst onderzoekt het kind
dan. Men bekijkt wat de oorzaken zijn van de
problemen en men adviseert over de aanpak
van de moeilijkheden.
Als er van alles geprobeerd is en de basisschool
kan de gevraagde zorg niet voldoende bieden,
adviseert men uiteindelijk ook wel tot een
overstap naar een school voor speciaal
onderwijs. Wanneer het om gedragsproblemen
gaat kan de school ook de hulp inroepen van

het Bureau Toegepaste Sociale Wetenschappen,
BTSW. Deze organisatie is gespecialiseerd in
het vaststellen van gedragsstoornissen en kan
ook hulpverlening op dit terrein bieden.
De logopedische dienst
Vanuit de gemeente en de educatieve
dienstverlening Onderwijs Advies is er een
logopedist aan de school verbonden.
Eén van de taken van de logopedist is het
vroegtijdig opsporen van problemen, zoals
achterstand in de spraak- taalontwikkeling,
uitspraakfouten, stotteren, slordige of overhaaste
manier van spreken, heesheid, ademen door de
mond, neusspraak, slissen, niet met aandacht
kunnen luisteren, enz.
Het is gebruikelijk dat aan het begin van het
schooljaar alle kleuters van groep 2 logopedisch
gescreend worden. U krijgt hierover vooraf
schriftelijke informatie, met daarbij een
vragenlijst en de mogelijkheid voor het verlenen
van toestemming. De screening kan gevolgd
worden door controle en/ of onderzoek. In
sommige gevallen is behandeling noodzakelijk.
Na de screening en/ of onderzoek krijgen
ouders bericht over de bevindingen.
De resultaten worden uiteraard ook besproken
met de leerkracht en intern begeleider en er
wordt schriftelijk verslag gedaan.
Als blijkt dat logopedische begeleiding voor uw
kind nodig is, kan dit in sommige gevallen op
school gebeuren. Dit is afhankelijk van de
beschikbare tijd op een school. Als er niet
voldoende tijd beschikbaar is, kan een kind
verwezen worden naar een collega in de vrije
vestiging, uiteraard in overleg met de ouders.
De logopedist begeleidt het traject van de
verwijzing naar de collega in de vrije vestiging.
Als u vragen heeft, kunt u via school contact
opnemen met de logopedist.

9.3 De begeleiding en inzet van
stagiaires van PABO’s en
MBO-opleidingen
De school biedt elk jaar aan studenten van de
opleiding tot leraar basisonderwijs en studenten
van de opleiding tot onderwijsassistent de
mogelijkheid het vak te leren in zogenoemde
stageperiodes. Het hangt geheel van de student
af hoe de stage wordt ingevuld.
De stageopdrachten worden in goed overleg
met de groepsleerkracht van onze school
uitgevoerd. Aan het eind van zijn studie wordt de
PABO-student leraar in opleiding. Deze student
is gedurende meerdere dagdelen per week
zelfstandig werkzaam als leerkracht:
de eindstage. De groepsleerkracht of één
van de collega’s treedt daarbij op als coach.
De coördinatie van alle stages op school is
in handen van de schoolcoördinator.

9.4 Inspectie van het onderwijs
Scholen staan onder Rijkstoezicht: iedere school
valt onder de verantwoordelijkheid van een
inspectiebureau, dat met de school in overleg
treedt over de uitvoering van wettelijke
regelingen, over de wijze waarop de kwaliteit
van de school wordt gewaarborgd, enz.
Dagelijks ontvangen de inspectiekantoren vele
telefoontjes van ouders, leerlingen en andere
onderwijsconsumenten met vragen over het
onderwijs in het algemeen of de inspectie in het
bijzonder. Het beleid van de rijksoverheid is erop
gericht alle vragen bij één loket binnen te laten
komen:
Inspectie van het onderwijs
www.50tien.nl
0800 – 5010
Op de website staan al honderden antwoorden
op evenzoveel vragen.
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9.5 Klachtenregeling
Waar mensen samenwerken, gaan soms
dingen mis. Als ouder kunt u vragen hebben of
ontevreden zijn over de manier waarop school
zaken aanpakt (denk aan: de communicatie
vanuit de school, de manier waarop uw kind
begeleid wordt, schoonmaakwerkzaamheden
enz.). Wij gaan er vanuit dat we de meeste
klachten in onderling overleg kunnen oplossen.
We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid
deze te uiten naar de school:
* naar de leerkracht als het gaat om zaken
die spelen in de klas,
* naar de schoolleiding als het gaat om
klasoverstijgende onderwerpen.
Als u er met de leerkracht en de schoolleiding
niet uitkomt, oftewel als naar uw mening de
klacht niet naar behoren is opgelost, dan
kunt u deze ten slotte voorleggen aan het
schoolbestuur of voor een objectief onderzoek
aan onze Klachtencommissie.
In de afweging welk vervolg het meest
wenselijk is, kunt u zich laten bijstaan
door de contactpersoon e/o de extern
vertrouwenspersoon.
Klachten ongewenste omgangsvormen
Met name bij klachten over ongewenste
omgangsvormen op school, zoals: pesten,
ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie
en geweld, kunnen ouders en kinderen een
beroep doen op de ondersteuning door de
contactpersoon. De contactpersoon is er voor u.
Hij/zij luistert naar u, geeft u informatie over
mogelijke vervolgstappen en brengt u
indien wenselijk in contact met de externe
vertrouwenspersoon voor verdere
ondersteuning.
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Nuttige adressen
De contactpersoon is als leerkracht werkzaam
op de school. Voor de Caleidoscoop is dat:
* Lieza Walvis
De externe vertrouwenspersoon is een
objectieve deskundige van buiten de school.
De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij
het vinden van een oplossing van de door u
gesignaleerde klacht. Klachten over ongewenst
gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt
u voorleggen aan de klachtencommissie.
De externe vertrouwenspersoon begeleidt
u in het klachttraject.
* Vivian Donker, werkzaam bij Onderwijs Advies
* 0182-55 64 99 * v.donker@onderwijsadvies.nl
Schoolbestuur
* Meer Primair
* 023-554 23 51
* https://meerprimair.nl/

Klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie, per adres
Stichting Onderwijsgeschillen,
Postbus 85191,
3508 AD Utrecht
telefoon 030-280 95 90,
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl.
De volledige klachtenregeling, waarin de
procedure klachtbehandeling beschreven staat,
ligt ter inzage bij de schoolleiding.
Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van
een klacht, kunt u ook contact opnemen met
de vertrouwensinspecteur:
Centraal meldpunt telefoonnummer
0900-111 31 11 (lokaal tarief)
weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Meldplicht seksueel geweld
Schoolleiding, contactpersonen en
vertrouwenspersonen zullen een klacht van
ouders/leerlingen zorgvuldig behandelen.
Bij klachten van ouders en leerlingen over de
schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van
ontucht, aanranding of een ander zedendelict,
is de school verplicht tot het doen van aangifte
bij de officier van justitie, omdat mogelijk de
veiligheid van meerdere kinderen in het
geding is.

Externe vertrouwenspersoon: Vivian Donker
0182-55 64 99 v.donker@onderwijsadvies.nl

11. Adreskatern

Inspectie van het onderwijs
Alleen landelijk bereikbaar: 0800-5010
www.50tien.nl

Vertrouwensinspectie		
Meldpunt 0900-111 31 11
Klachtencommissie		
Landelijke klachtencommissie
E-mail: info@klachtencommissie.org
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070-386 16 97

Schoolbegeleidingsdienst
OnderwijsAdvies, educatieve dienstverlening.
Planetenweg 115
2132HL Hoofddorp
Logopedische dienst		
Via de schoolbegeleidingsdienst.
Schoolartsendienst		
GGD Kennemerland
Vestiging Hoofddorp:
Spaarnepoort 5
Postbus 98
2130 AB Hoofddorp		
023-789 16 00
Schoolarts: Gulsah Akdemir
			
Bureau Jeugdzorg
Binnenweg 16
2132 CT Hoofddorp
023-569 81 30
(spreekuur op werkdagen
van 13.30-14.30 uur)
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Wilt u meer weten over onze school?
U bent altijd van harte welkom voor een
oriënterend gesprek!
Neem voor meer informatie contact op
met Titia Korenhoff
via info@decaleidoscoop.nl of
023-5614777.
De Caleidoscoop
Hammarskjöldstraat 236
2131 VN Hoofddorp
www.decaleidoscoop.nl

