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1. Een woord vooraf 
De schoolgids van PC Basisschool De Zwaluw heeft als doel u zo goed mogelijk te informeren over 
het onderwijs op onze school. In deze gids hebben wij ook de informatie opgenomen die wij 
wettelijk verplicht zijn met u te delen. 
Onze schoolgids is bedoeld voor de ouders van onze huidige leerlingen, maar zeker ook voor 
toekomstige ouders en andere belangstellenden.  
 
Deze schoolgids laat zien wat u, als ouder/verzorger, van onze school kunt verwachten en wat de 
school voor uw kind kan betekenen. Deze schoolgids geeft u een zo compleet mogelijk beeld van 
onze school. 
Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig voelt en dat u vertrouwen heeft in onze school, 
in het team en in onze werkwijze. Hier ligt de basis voor een langdurige samenwerking tussen uw 
kind(-eren), de leerkracht en u als ouder/verzorger. We geven op verschillende wijzen vorm aan 
deze samenwerking.  
Verder geven wij u in deze gids inzicht in ons onderwijs, zowel op het gebied van kennis als op 
het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. 
 
De schoolgids bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel van onze schoolgids lichten wij de 
visie op ons onderwijs toe. U kunt teruglezen waar ons onderwijs voor staat en hoe wij ons 
onderwijs hebben ingericht. Ook besteden wij aandacht aan onze zorgstructuur, passend 
onderwijs en de relatie tussen school en ouders. 
In het tweede deel van deze schoolgids besteden we aandacht aan de dagelijkse gang van zaken 
op onze school. U vindt hier praktische en handige informatie terug. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan schooltijden, vakantiedagen en afspraken. Om deze informatie zo gestructureerd mogelijk 
aan u te presenteren, is dit gedeelte alfabetisch gerangschikt.  
 
Naast onze schoolgids ontvangen alle ouders aan het begin van het schooljaar een 
schoolkalender. Ook ontvangen alle ouders iedere maand, via ons communicatiemiddel Social 
Schools, de Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u actuele informatie terug.  
Graag verwijzen wij u ook naar de website van onze school: http://www.dezwaluwleiden.nl.  
 
Deze gids is bedoeld als naslagwerk. Als u zich oriënteert op een school voor uw kind(-eren), 
ontmoeten we u graag persoonlijk. U bent van harte welkom om geheel vrijblijvend een kijkje te 
komen nemen in onze mooie school. Hiervoor kunt een afspraak maken via de mail of telefoon. 
 
Mocht u na het lezen van onze schoolgids nog vragen of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij 
u contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken via de mail 
(directeur@dezwaluwleiden.nl) of per telefoon (071-5722675). 
 

(Vanwege de leesbaarheid van deze schoolgids  wordt waar hij staat, hij/zij bedoeld. En waar 
ouders staat, wordt ouder(s)/ verzorger(s) bedoeld.) 
 
 
Namens het team van De Zwaluw 
 
Annemieke de Leeuw 
Directeur   
 
 
 
 

  

http://www.dezwaluwleiden.nl/
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2. Een schets van de school  
 
2.1 Situering van onze school  
PC basisschool De Zwaluw is gehuisvest in de wijk Stevenshof in Leiden. In het gebouw zijn, naast 
De Zwaluw, nog twee andere scholen gehuisvest. Onze school beschikt over een prachtig groot 
schoolplein en is voorzien van een nieuw speeltoestel en andere speelelementen. De school 
grenst aan een groenstrook. 
 
De school beschikt over meerdere leslokalen, een (gezamenlijke) gymzaal en een 
multifunctionele aula. Ook is binnen de school een voor- en buitenschoolse opvang gehuisvest. 
(zie hoofdstuk 11) 
 
De school is goed te voet en op de fiets te bereiken. Eventuele parkeergelegenheid is te vinden in 
de aangrenzende straten, dichtbij de school.  
 
2.2 Schoolgrootte 
De leerlingen komen hoofdzakelijk uit de wijk Stevenshof. Het aantal leerlingen lag op 1 oktober 
2016 op 187 leerlingen. De komende schooljaren zal het leerlingaantal naar verwachting liggen 
tussen de 180 en 190 leerlingen. De school kent acht leerjaren. Hoewel wij streven naar een 
gemiddelde groepsgrootte van 28 leerlingen kan de werkelijke groepsgrootte variëren. 
 
2.3 Het team 
Het team van De Zwaluw bestaat uit 16 teamleden. Ook beschikt de school over twee conciërges, 
een administratief medewerker en een vakleerkracht gym.  
De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en is het eerste 
aanspreekpunt voor ouders. De directeur vormt samen met een aantal leerkrachten en de intern 
begeleider het managementteam van de school. De directeur legt verantwoording af aan het 
bestuur van SCOL. De intern begeleiders (ib-er) zijn verantwoordelijk voor de zorgstructuur en 
volgt de ontwikkelingen van de leerlingen. Er is een intern begeleider voor de groepen 1-3 en een 
internbegeleider voor de groepen 4-8 aanwezig. De vakleerkracht gym verzorgt samen met de 
groepsleerkrachten de gymlessen aan de groepen 3 t/m 8.  
De conciërge draagt zorg voor de praktische zaken op De Zwaluw, coördineert de zorg en het 
onderhoud van het gebouw en is vaak het eerste aanspreekpunt onder schooltijd. 
Daarnaast heeft een aantal leerkrachten specifieke taken in de school zoals een interne 
vertrouwenspersoon, een coördinator gedrag, een coördinator ICT, een taalcoördinator en 
ambulante begeleiders. Ook hebben wij een leerkracht die de plusgroepen begeleidt. 
 
2.4 Bestuur 
Onze school valt onder het bestuur van Stichting Conventioneel Onderwijs Leiden. Het bestuur 
van de stichting is eindverantwoordelijk voor de totale kwaliteit van het onderwijs. Voor meer 
informatie over ons bestuur verwijzen wij u naar: www.scoleiden.nl. (zie verder hoofdstuk 3) 

  

http://www.scoleiden.nl/
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3. SCOL (Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden)  
 
3.1 SCOL 
SCOL is de afkorting van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Onder SCOL vallen het 
Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum en de rooms-katholieke basisscholen in 
Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. Met ingang van 1 januari 2017 vallen de protestants-
christelijke basisscholen van PCSL ook onder SCOL. 
 
De stichting is ontstaan uit een bestuurlijke fusie van de schoolbesturen SKOL en SCVO met het 
doel op de langere termijn confessioneel basis- en voortgezet onderwijs in de Leidse regio te 
garanderen. De scholen hebben hun rooms-katholieke of protestants-christelijke identiteit 
behouden. Door op bestuurlijk niveau samen te werken, kunnen ze praktische zaken, zoals het 
lerarentekort en goede huisvesting, beter regelen dan wanneer iedere school dit afzonderlijk 
moet doen. 
 
3.2 De missie van SCOL 
Een lerende en professionele organisatie die werkt aan onderwijs van hoge kwaliteit 
 
In de missie hebben wij het kader voor onze ambities uitgewerkt. De hiervoor genoemde 
kernbegrippen respect, solidariteit, vertrouwen en verwondering vormen de basis. 
 
SCOL staat voor een breed onderwijsaanbod waarin iedere leerling zijn talenten kan ontdekken. 
Ons onderwijs is van hoge kwaliteit, gestoeld op de christelijke traditie, met ruimte voor een 
eigen onderwijskundige identiteit en ruimte voor professionals. 
 
Een breed onderwijsaanbod 
SCOL heeft een breed onderwijsaanbod voor leerlingen van 4 tot 18 jaar. Wij richten ons 
onderwijs zo in dat iedere leerling zijn talenten kan ontdekken en zich verder ontwikkelt. Voor 
iedere stap in deze fase vullen wij samen de ‘koffer’ met kennis en vaardigheden, zodat de 
leerling klaar is voor de volgende stap.  
 
..van hoge kwaliteit 
Ons onderwijs is van hoge kwaliteit. Deze is geborgd in onze kwaliteitscyclus. De school vormt 
samen met de ouder en de leerling een drie-eenheid. Zij hebben alle drie een eigen 
verantwoordelijkheid, maar het samenspel tussen hen zorgt voor een win-winsituatie die het 
beste in mensen kan stimuleren. De mensen in onze organisatie dragen graag hun steentje bij 
aan de ontwikkeling van jonge mensen. Zij blijven ook zichzelf graag ontwikkelen en houden 
elkaar scherp. Met elkaar vormen zij een lerende en professionele organisatie.  
 
..gestoeld op de christelijke traditie 
SCOL heeft een christelijke identiteit, gestoeld op zowel de protestantse als katholieke traditie. 
Wij hebben een open blik op de omgeving en gaan graag verbindingen aan met de wereld om 
ons heen.  
 
..met ruimte voor een eigen onderwijskundige identiteit 
In lijn met de missie en onze visie op de bestuurlijke organisatie geven scholen en locaties ieder 
op geheel eigen wijze vorm aan de onderwijskundige identiteit. Deze voldoet aan de 
kwaliteitseisen van de bestuurlijke organisatie. De eisen zijn vastgelegd in het schoolplan. 
Scholen leggen verantwoording af in managementrapportages.  
 
..en ruimte voor professionals 
Binnen SCOL werkt een groot aantal hoogopgeleide professionals. Zij krijgen de ruimte om - 
binnen de kaders van de bestuurlijke organisatie - een eigen invulling te geven aan hun werk. 
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Daarom liggen de verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Van vrijblijvendheid is geen 
sprake: bij verantwoordelijkheden hebben hoort verantwoording afleggen. 
 
3.3 College van bestuur SCOL 
F.W. Hoekstra, voorzitter 
Drs. H.H. van Alphen  
 
3.4 SCOL-basisscholen 
Binnen SCOL vallen 17 basisscholen onder het bevoegd gezag van het bestuur. De scholen 
verschillen qua grootte, maar ook qua onderwijskundige concepten. 
Naast de actief betrokken schoolteams zijn ook de ouders volop betrokken bij de scholen vanuit 
een intrinsieke motivatie, gericht op de kwaliteit van het onderwijs (en opvoeding). 
 
De schooldirecteur is integraal verantwoordelijk voor de school binnen de beleidskaders. De 
directeur legt verantwoording af aan de bestuurder. Het schoolplan, de personele formatie en 
het jaarlijks budget zijn uitgangspunt voor het regelmatige werkoverleg tussen schooldirecteur 
en bestuurder. Het werkoverleg is tevens opgezet voor het wederzijds informeren. 
 
3.5 Klachten 
Klachten worden in de meeste gevallen in goed overleg met alle betrokkenen afgehandeld. Voor 
die gevallen dat dit niet lukt, hebben we een klachtenregeling. Bent u niet tevreden over de 
afhandeling door de school, dan kunt u zich schriftelijk richten tot de interne klachtencommissie. 
Tot slot kunt u zich ook wenden tot de externe klachtencommissie.  
In de klachtenregeling vindt u alle informatie. U vindt de klachtenregeling op de website van 
SCOL http://www.scoleiden.nl/regelingen-protocollen-scol/ 
 
 
  

http://www.scoleiden.nl/regelingen-protocollen-scol/
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4. Waar onze school voor staat 
 
4.1 Onze belofte aan onze leerlingen 
“Leren vliegen op eigen kracht” 
Bij ons krijg je alle bagage mee die je nodig hebt om vol vertrouwen, zelfstandig en 
verantwoordelijk in het leven te staan: kennis, sociale vaardigheden en een goed zicht op wie je 
bent en wat je kunt. Dat begint met het besef dat je mag zijn wie je bent. 
Vanuit dat besef leer je bij ons om weerbaar te zijn en je bewust te zijn van de gevolgen van je 
handelen. 
Met deze bagage kun jij jouw unieke bijdrage leveren aan een leefbare wereld, een gemeenschap 
waarin mensen omzien naar elkaar. Wij werken deze beloften uit in de aspecten van onze 
identiteit. 
 
4.2 Onze identiteit 
Onze school heeft een protestants-christelijke identiteit. Op De Zwaluw bieden we kwalitatief 
goed onderwijs aan alle kinderen vanuit een protestants-christelijke inspiratie. Dit is herkenbaar 
aan haar tradities en vieringen, in een open dialoog en vanuit wederzijds begrip en respect. Deze 
inspiratie draagt bij aan meer verbondenheid en veiligheid. We hebben oog voor warm, 
menselijk contact, we gaan respectvol om met elkaar en met alle leven om ons heen. 
Kinderen vanuit een andere geloofsachtergrond zijn van harte welkom. Samen geven we vorm 
aan een leefbare samenleving. Wij werken dan ook aan respect en begrip voor andere 
opvattingen en levensovertuigingen. 
Op school geven wij op verschillende wijze vorm aan onze identiteit. We hanteren met elkaar 
een lesmethode waarbij christelijke thema's in de huidige tijd geplaatst worden. Ook vieren we 
met de kinderen de christelijke feesten zoals Kerst en Pasen. Daarnaast komt de identiteit van de 
school terug in onze dagelijkse praktijk, in de respectvolle wijze waarop we met elkaar omgaan 
en de kinderen inzicht geven in het effect van hun handelen. 
 
4.3 Pedagogisch en onderwijskundig 
Leerlingen hebben verschillende onderwijsbehoeften. Om alle kinderen met hun mogelijkheden 
tot hun recht te laten komen, bieden we onderwijs aan op verschillende niveaus. Wij vinden dat 
ieder kind er recht op heeft dat de school, samen met de ouders, het beste uit hem of haar naar 
boven haalt. 
Wij geloven dat kinderen het beste leren als ze het vertrouwen hebben dat ze mogen zijn wie ze 
zijn. Daartoe biedt onze school warmte, veiligheid en geborgenheid. In zo’n sfeer kunnen 
kinderen zich ontwikkelen tot mensen die vol vertrouwen, zelfstandig en verantwoordelijk in het 
leven staan. 
In hun schooltijd op De Zwaluw krijgen onze leerlingen daarvoor de bagage mee. Een belangrijk 
onderdeel daarvan zijn de basisvaardigheden (lezen, taal, rekenen en schrijven) die ieder mens 
nodig heeft. Dat doen we op een manier die recht doet aan verschillen, de zelfstandigheid van 
kinderen bevordert, en daardoor het beste in hen naar boven haalt. 
Daarnaast leggen we veel nadruk op sociaal-emotionele ontwikkeling. Met de methode 
Kanjertraining leren kinderen zichzelf te zijn, hun gevoelens onder woorden te brengen en vanuit 
zelfvertrouwen en betrokkenheid met anderen om te gaan. 
 
4.4 Maatschappelijk 
Vanuit onze christelijke uitgangspunten vinden we het belangrijk dat mensen 
verantwoordelijkheid nemen voor hun medemensen en de wereld om hen heen. Met de bagage 
die ze op De Zwaluw hebben meegekregen, kunnen onze leerlingen een unieke bijdrage leveren 
aan een leefbare wereld waarin mensen oog hebben voor elkaar. Tot die bagage behoort ook het 
naleven van regels en respect voor gezag. 
Met alle bovengenoemde uitgangspunten willen wij onze leerlingen zo goed mogelijk 
voorbereiden op hun verdere (school-)loopbaan en hun aansluiting in de maatschappij.  
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5. Ons schoolklimaat 
5.1 Uitgangspunten en doelen 

 Wij zijn een basisschool, die niet alleen de nodige hulp biedt bij alle kennisgebieden, 
maar ook die zorg draagt om alle kinderen te laten opgroeien tot evenwichtige, 
zelfstandige mensen in een klimaat van warmte en veiligheid;  

 Wij vinden het belangrijk dat de sfeer veilig en vertrouwd is, zodat elk kind tot zijn recht 
komt en ieder kind telt. Alleen dan komt een kind tot optimale ontwikkeling; 

 Wij willen dat uw kind met plezier naar school gaat;  

 Wij willen het kind plezier laten beleven in wat het doet; 

 Wij werken aan een fijne sfeer in de klassen; 

 Wij willen dat uw kind vertrouwen in zichzelf en plezier in het leren heeft (competentie); 

 Wij willen dat uw kind ervaart, dat je medemensen jou waarderen en met jou om willen 
gaan (relatie); 

 Wij willen dat uw kind ervaart dat je zelfstandig en onafhankelijk iets voor elkaar kunt 
krijgen (autonomie); 

 Wij handelen als zich ongewenst gedrag voordoet zoals pesten en discriminatie. Dit doen 
we aan de hand van het Pestprotocol Kanjertraining. 

 
Dit alles doen we in een zo nadrukkelijk mogelijke samenwerking met ouders. Vanuit de driehoek 
leerling-ouders-school willen wij samen zorg dragen voor de ontwikkeling van uw kind(eren). 
Hierin nemen alle partijen hun verantwoordelijkheid. 
De houding en de taal van de leerkrachten is gericht op positieve bevestiging en gebaseerd op 
het geloof in de goede wil van het kind.  

 
Op De Zwaluw hanteren wij een gedragsprotocol. Dit gedragsprotocol is het uitgangspunt bij het 
maken van afspraken met kinderen over gedrag en het bespreken van de consequenties. Deze is 
gebaseerd op de principes van ‘de Kanjertraining’. 

 
5.2 Kanjertraining 
Op onze school maken wij voor de sociaal-emotionele 
vorming gebruik van de methode van de Kanjertraining. 
De methode draagt bij aan een toename van pro-sociaal 
gedrag en een afname van probleemgedrag. De methode 
is zowel preventief als curatief inzetbaar. Kanjertraining is 
door het Nederlands Jeugdinstituut beoordeeld als een 
effectieve aanpak bij pesten. 
Alle teamleden zijn gecertificeerde Kanjer-trainers. 
 
Binnen de Kanjertraining staan vijf basisregels centraal: 

 We vertrouwen elkaar 

 We helpen elkaar 
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 We werken samen 
Om goed samen te werken is het belangrijk dat niemand de baas speelt. De 
Kanjertraining heeft een stappenplan om pesten op te lossen. 

 We hebben plezier 
Kanjertrainingen zijn leuk om te doen. Humor neemt een belangrijke plaats in. Maar we 
leren kinderen ook dat humor niet ten koste mag gaan van de ander. Niemand lacht 
daarom uit. 

 We doen mee 
We leren kinderen om actief te zijn. Het is niet nodig om zielig te blijven. Met de 
Kanjertraining wordt het zelfvertrouwen van kinderen vergroot. 

 
De Kanjertraining maakt veel gebruik van het rollenspel. Ook gaan we met kinderen in gesprek 
over hun gedrag. We leren kinderen dat ze door hun gedrag keuzes maken. Dit wordt 
verduidelijkt doordat we werken met petjes. Zolang kinderen de spreekwoordelijke witte 
Kanjerpet op hebben - dat is de pet van vertrouwen en authentiek gedrag - dan is het goed. Ze 
durven dan zichzelf te zijn. Dat kan op verschillende manieren. In onderstaand plaatje is te zien 
hoe kinderen op verschillende manieren kunnen reageren. Binnen de Kanjertrainingen worden 
die verschillen gewaardeerd. Wanneer het vertrouwen wegvalt, ontstaan er problemen. Daarom 
heeft de Kanjertraining veel oefeningen om het vertrouwen recht te zetten. 

 

 
5.3 Gedragsprotocol 
Om de kinderen te stimuleren inzicht te krijgen in de eigen vaardigheden en 
verantwoordelijkheden over het gedrag, hanteren we ons gedragsprotocol. De leerkrachten 
geven in samenspraak met de leerlingen een invulling aan de gedragsregels. We stimuleren het 
positieve gedrag en geven tevens duidelijk de grenzen aan tussen acceptabel en onacceptabel 
gedrag. 
 
We bieden vaardigheden aan om in moeilijke situaties de juiste keuzes te maken. Mocht het een 
keer niet goed lukken om de juiste keuzes te maken, dan laten we zien dat we dat gedrag niet 
accepteren. Daar laten we het echter niet bij. De leerling kan van deze situatie leren. We nemen 
de tijd voor deze leerling om in een één op één gesprek te verkennen waar hij in de toekomst 
andere keuzes kan maken. Ieder kind verdient de kans om zich na verkeerde keuzes te herstellen. 
Met als uitgangspunt dat ieder kind zich op een positieve manier kan ontwikkelen. 
Bovenstaande gebeurt altijd met medeweten en in overleg met de ouders. 
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5.4 plagen of pesten 
Het is een vraag die vaak wordt gesteld: wat is het verschil tussen pesten en plagen? Dit is niet 
altijd eenvoudig. Vaak gebeurt dit buiten het zicht van de leerkracht. 
Wat is het onderscheid tussen plagen en pesten? Over het algemeen vindt plagen incidenteel 
plaats en zijn bij plagen beide partijen aan elkaar gewaagd of zelfs vrienden van elkaar. Bij pesten 
ligt dat anders.  
 

De belangrijke verschillen tussen pesten en plagen zijn: 

 Pesten gebeurt met opzet, plagen niet; 

 Pesten gebeurt telkens opnieuw tegen dezelfde persoon (stelselmatig), plagen gebeurt af 
en toe en tussen verschillende personen; 

 Bij pesten is er sprake van ongelijkheid (in macht, kracht of sociale status), bij plagen is 
die ongelijkheid niet of veel minder aanwezig en zijn kinderen ongeveer even sterk. 

 
Een kind wordt gepest wanneer deze herhaaldelijk last heeft van negatieve acties van een ander 
(fysiek, verbaal of psychologisch, direct of via internet of mobiel) die op hem of haar zijn gericht, 
en waarbij de macht ongelijk is verdeeld.  
De Kanjertraining gaat ervan uit dat in de meeste gevallen wanneer een kind zich gepest voelt, de 
pester niet de bedoeling heeft de ander pijn te doen. Wanneer de gevolgen voor de gepeste 
duidelijk worden gemaakt aan de pester, zijn de meeste kinderen bereid hiermee te stoppen. 
Wanneer het pesten niet stopt, wordt het gedragsprotocol ingezet. 
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5.5 De Kanjerafspraken 
Onze school streeft een positieve, opbouwende sfeer na en doet dat binnen de kaders van de 
wet enerzijds en binnen het kader van de Kanjerafspraken anderzijds. 
 
We vertrouwen elkaar  
We helpen elkaar  
Niemand speelt de baas  
Niemand lacht uit  
Niemand is of blijft zielig 
 
De school zet zich door middel van de Kanjerlessen in op het versterken van het onderling 
vertrouwen en het besef dat het goed is elkaar te helpen.  
Duidelijk wordt gesteld dat de leerlingen ten opzichte van elkaar niet de baas zijn. De leerkracht 
daarentegen is op school “de baas/ het gezag” en de ouders zijn dat thuis. 

 
5.6 Preventie 
Met behulp van de kanjerlessen doet de school aan preventie.  
Kernpunten in de aanpak: 

 De Kanjerafspraken; 

 Denk goed over jezelf en de ander; 

 Pieker niet alleen, maar deel je zorgen met de ander (bij voorkeur je ouders); 

 Denk oplossingsgericht; 

 Geef op een nette manier je mening en doe je voordeel met kritiek die je krijgt; 

 De school maakt onderscheid tussen onvermogen en onwil. 
- Is er sprake van onvermogen, dan mag deze leerling erop vertrouwen dat hiermee 
rekening wordt gehouden. Deze leerling heeft veel te leren in een moeizaam proces. De 
omgeving heeft daar begrip voor. 
- Is er sprake van onwil, dan krijgt deze leerling een grens gesteld, ook als dat samengaat 
met onvermogen.  

 
5.6 Wat u mag verwachten van de leerkrachten op school? 
U mag verwachten dat de leerkrachten van de school respectvol omgaan met uw kind en met u 
als ouder. 
U mag verwachten dat de leerkrachten onderling respectvol met elkaar omgaan. Zij zijn zich 
bewust van het gezegde: “Een goed voorbeeld doet goed volgen.” 
Het voorbeeldgedrag van de leerkracht nodigt kinderen uit om over te stappen naar de wereld 
van wederzijds respect. 
Doet zich een probleem voor op school, dan mag u van de leerkrachten verwachten dat zij 
daarmee oplossingsgericht aan de slag gaan. Zeurgerichte of wraak- en haatgerichte reacties 
vinden geen voedingsbodem bij de leerkrachten. De leerkrachten hebben u nodig om tot een 
goede oplossing te komen, die goed is voor uw kind, maar ook voor de andere kinderen, hun 
ouders, de leerkracht, de school en de buurt.
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6. Ons Onderwijs 
 

 

6.1 organisatie 
De school heeft acht opeenvolgende leerjaren. De leerlingen die de school bezoeken, worden 
ingedeeld op leeftijd. Wij richten het onderwijs zo in, dat de leerlingen een ononderbroken 
ontwikkeling kunnen doorlopen. Daarbij wordt rekening gehouden met de individuele 
mogelijkheden van het kind.  
 
Wij werken met heterogene (groep 1/2) en homogene (groep 3 t/m 8) leeftijdsgroepen. De 
lessen worden verzorgd door de groepsleerkracht (of de vakleerkracht gym). 
 
We streven naar een groepsgrootte van 28 leerlingen. Incidenteel kan de groep groter zijn dan 
dit aantal leerlingen. De school zal in dit geval, indien dit mogelijk is, inspelen op de 
groepsgrootte door bijvoorbeeld extra ondersteuning in de klas aan te bieden. Ook kan de 
groepsgrootte kleiner zijn dan 28 leerlingen. 
 
6.2 Visie op lesgeven 
Wij werken met het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat leerlingen van ongeveer 
dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. De instructie en de oefeningen laten we aansluiten op 
de onderwijsbehoeften van het kind. Dit wordt ook wel “handelingsgericht werken” genoemd.   
Om dit mogelijk te maken werken wij met het directe instructiemodel. 
 
Globaal ziet het directe instructiemodel er als volgt uit: 

Een activerende inleiding, waarbij het doel van de les wordt benoemd. 
Een korte instructie, waarna leerlingen die de leerstof begrijpen aan het werk kunnen. Zij 
hebben vaak minder behoefte aan herhaling en veelvuldige in-oefening en krijgen 
daarom ook extra uitdagende opdrachten (compacten en verrijken). 
De volledige instructie wordt aan de andere kinderen gegeven, waarna zij aan het werk 
gaan met de oefenstof. 
Kinderen die extra instructie nodig hebben, komen bij de leerkracht aan de instructietafel 
voor extra begeleiding en gaan daarna aan het werk met de oefenstof. 
De leerkracht wisselt extra instructie aan de instructietafel af met looprondes door de 
klas. Hierbij begeleidt de leerkracht leerlingen, die een vragen-blokje hebben liggen met 
een hulpvraag 
De les wordt afgesloten met een korte evaluatie en feedback. 

 
Bij het directe instructiemodel moeten leerlingen zelfstandig kunnen werken. Daarom besteden 
wij ook hier veel aandacht aan. In iedere groep zijn de afspraken voor het zelfstandig werken 
zichtbaar aanwezig. 
Deze afspraken zijn: 

 Ik ben stil en rustig; bij het samenwerken praat ik zachtjes; ik wacht met een vraag tot de 
juf/meester bij mij is. 

 Ik probeer mijn probleem eerst zelf op te lossen; ik doe wat ik zelf 
kan. 

 Klaar? Ik weet wat ik kan gaan doen. 
 
6.3 Groep 1-2 
In de eerste jaren ligt op school de nadruk op het spelen en spelenderwijs 
leren. Ieder kind leert op een natuurlijke en creatieve manier zichzelf en 
de wereld te ontdekken. De aangeboden ontwikkelingsmaterialen 
nodigen uit tot spel en het opdoen van ervaringen.  
Om de kinderen structuur te bieden, werken we bij de kleuters met een 
kiesbord. Dit is een bord waarop de kinderen zelfstandig een keuze 
kunnen maken uit de hoeken waarin zij kunnen werken.  
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De leerkracht zorgt voor een stimulerende leeromgeving door de hoeken van de klas in te richten 
met spel-, leer- en ontwikkelingsmaterialen. Door uitdagend materiaal en een breed aanbod van 
activiteiten, in de zone van de naaste ontwikkeling van het kind, wordt het kind gestimuleerd 
telkens een stap verder te zetten.  
 
Tijdens de kringmomenten komen er verschillende onderwerpen aan bod die vervolgens ook 
tijdens spel- en leermomenten in een andere vorm terugkomen. Er wordt gewerkt en geleerd 
vanuit een thema. Hierbij wordt rekening gehouden met de belevingswereld van het kind. De 
thema’s hebben vaak te maken met zaken waarmee de kinderen regelmatig in aanraking komen 
(bijv. herfst, thuis en bouwen). Alle activiteiten (verhalen, spelletjes, werkjes, liedjes, 
kringgesprekken) worden aangepast aan ieder thema. Onderlegger voor alle activiteiten in de 
kleuterbouw is de methode “ Kleuterplein”.  
Spelenderwijs komen de belangrijkste ontwikkelingsgebieden voor kleuters met de bijbehorende 
tussendoelen aan bod.  
 

Natuurlijk is er veel ruimte voor samen spelen, 
beweging, ritmiek en expressie. Zo merken de 
kinderen dat leren leuk is en wordt hun 
zelfvertrouwen door succeservaringen in sociale 
interactie en het bereiken van resultaat vergroot.  
Dagritmekaarten geven aan in welke volgorde de 
onderdelen van de dag elkaar opvolgen.  
Vanaf groep 1 maken de kinderen kennis met letters 
en cijfers en wordt er Engelse les gegeven. 
 
De ontwikkelingen van de kinderen in de 

kleutergroepen worden nauwgezet gevolgd met het observatie- en registratiesysteem KIJK!. We 
kijken naar algemene zaken als betrokkenheid en welbevinden en daarnaast volgen we de 
ontwikkeling op zeventien gebieden waaronder beginnende geletterdheid en beginnende 
gecijferdheid.  
Twee keer per jaar worden de vorderingen digitaal vastgelegd. De leerkracht is zo goed in staat 
om te bekijken of een kind zich goed ontwikkelt ten opzichte van zichzelf en leeftijdsgenootjes. 
 
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen wordt er in de groepen 1 en 2 naast de 
Kanjertraining gebruik gemaakt van de methode Jij-en-ik. 
 
6.4 Basisvaardigheden (taal, lezen en rekenen)  
Taal (methode Veilig Leren Lezen en Taal Actief) 
De vakken taal, lezen en rekenen zijn de zogenaamde basisvaardigheden die een groot deel van 
het lesrooster vullen. Aan de hand van ons leerlingvolgsysteem (toetsen) volgen wij de 
vorderingen van de leerlingen op deze gebieden en evalueren we regelmatig ons onderwijs, de 
methoden en hulpmiddelen die we daarbij gebruiken. 
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In de groepen 1 en 2 wordt spelenderwijs een begin gemaakt met taal en rekenen. Vanaf groep 3 
ontwikkelen de kinderen zich verder aan de hand van de bestaande leermethoden. Logischerwijs 
verschillen kinderen in het tempo waarin zij zich ontwikkelen door bijvoorbeeld hun achtergrond, 
aanleg en motivatie. Zowel de leerkrachten als de methoden die wij gebruiken, spelen in op die 

verschillen.  
 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op hun 
eigen niveau het Nederlands in woord en schrift goed 
kunnen hanteren. Het spellingonderwijs, het stellen 
en het oefenen met grammatica, vormt dan ook een 
belangrijk onderdeel van het taalonderwijs.  
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de leerlingen 
de eigen mening goed onder woorden leren te 
brengen, spellingregels goed toe te passen, 
samenvattingen te maken en verhalen te schrijven. 

 
Lezen 
In de groepen 1 en 2 beginnen we met het aanbieden van allerlei activiteiten rond letters, 
woorden en lezen. In de lees-schrijfhoek vinden veel van deze activiteiten rond lezen plaats. 
Hiervoor wordt ook het bronnenboek Ontluikende Geletterdheid gebruikt. Vooral interactief 
voorlezen, woordenschatuitbreiding, en auditieve oefeningen, zijn belangrijk als voorbereiding 
op groep 3. 
 
In groep 3 beginnen we officieel met lezen. We gebruiken daarvoor de methode Veilig leren lezen 
(KIM-versie). Eerst leren de kinderen technisch goed te lezen. In de loop van het schooljaar wordt 
ook het begrijpend lezen steeds belangrijker. Aan het einde van groep 3 kunnen de meeste 
kinderen al eenvoudige verhaaltjes lezen en begrijpen. 
 
Technisch en begrijpend lezen (methode Estafette en Lezen in beeld) 
Met de methode Estafette Nieuw bouwen leerlingen van groep 4 t/m groep 8 consequent aan 
een goede technische leesvaardigheid. De methode leert kinderen vlot, vloeiend en correct 
lezen. Er wordt geoefend op woord-, zins- en tekstniveau. Dit oefenen gebeurt op drie niveaus 
waardoor ook leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, of juist leerlingen die meer uitleg en 
oefening nodig hebben, aan hun trekken komen. De methode sluit naadloos aan op Veilig leren 
lezen, waarmee de kinderen in groep 3 werken. 
 
Voor begrijpend lezen werken we met Lezen in beeld. Teksten uit de dagelijkse praktijk vormen 
de basis bij de methode Lezen in beeld want juist die komen kinderen elke dag tegen. In deze 
leesmethode leren de kinderen door gebruik te maken van krachtige leesstrategieën allerlei 
soorten teksten aanpakken. Naast Lezen in Beeld wordt er ook gebruik gemaakt van een 
woordenschatprogramma op de computer: Woordenschat in Beeld. 
 
De strategieën, ook wel sleutels genaamd zijn; 

 Verken de tekst. 

 Lees de tekst. Denk vooruit bij het lezen. Controleer of je begrijpt wat er staat. Bepaal de 
bedoeling van de schrijver. Verwerk de informatie uit de tekst. 

 Kijk terug. 

 Trek conclusies. 
 
De methode speelt in op de actualiteit. Iedere week biedt de methode de mogelijkheid om 
Leesstudio in te zetten. Deze Leesstudio-les is een les gebaseerd op nieuwsitems uit het 
(jeugd)journaal. Leesstudio werkt met teksten, filmpjes en uitdagende opdrachten. 
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Rekenen/wiskunde (methode Pluspunt nieuwe versie) 
Met de rekenmethode Pluspunt leren kinderen op de basisschool evenwichtig rekenen: de 
kinderen verwerven inzicht en oefenen hun vaardigheden. Kinderen rekenen door het oplossen 
van praktische problemen die zij in het dagelijkse leven tegenkomen. De lesstof wordt in 
duidelijke, kleine stappen aangeboden en regelmatig herhaald. Structureel oefenen en herhalen 
staat centraal in Pluspunt. De kinderen doen dat zowel zelfstandig als samen. Tijdens de 
instructie is er veel interactie door het uitwisselen van ideeën en oplossingsstrategieën.
Voor rekenzwakke kinderen geeft Pluspunt één duidelijke oplossingsstrategie. 
 
6.5 Overige vakken 
Schrijfonderwijs (methode Pennenstreken) 
In de groepen 3 t/m 6 wordt gewerkt volgens de methode Pennenstreken.  
 
Aardrijkskunde (methode Wereldzaken) 
In Wereldzaken ontdekken leerlingen Nederland, Europa en de wereld. De methode is ingedeeld 
volgens het principe regionaal-thematische benadering. Via het digitaal schoolbord verkennen 
we met de leerlingen heel levendig alle delen van onze aardbol. 
 
Geschiedenis (methode Bij de tijd) 
De afgelopen jaren heeft het basisonderwijs heel wat veranderingen doorgemaakt. Ook in het 
geschiedenisonderwijs hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Denk bijvoorbeeld aan de 
indeling van de geschiedenis in tien tijdvakken of aan de sterk toegenomen vraag naar software 
bij de methoden van de zaakvakken. Bij de tijd is een methode waarmee met deze recente 
ontwikkelingen zorgvuldig rekening is gehouden. Vanaf groep 5 wordt met deze methode 
gewerkt. 
 
Biologie (methode Wijzer door de natuur) 
Deze methode biedt een erg aansprekende lijn voor het onderwijs in dit vakgebied. De 
technieklessen zijn in de biologiemethode Wijzer door de natuur geïntegreerd. Hierbij wordt ook 
gebruik gemaakt van de techniektorens en worden er praktijklessen in de moestuin 
georganiseerd voor groep 6. 
 
Engels (methode Groove.me)  
Groove.me is een complete lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. 
Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert! Met Groove.me leren de leerlingen 
Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van 
differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.  
 
Expressievakken (methode Moet je doen) 
De verschillende onderdelen van expressie (tekenen, 
handvaardigheid, dans, muziek en drama) komen in elk 
schooljaar aan bod. We gebruiken de methode Moet je doen 
als ondersteuning voor deze vakken. Per week komen er 
steeds twee vakgebieden aan bod. Wij werken ook met 
Zangexpress; een digitale zangmethode. Verder maken wij 
gebruik van het cultuuraanbod van de gemeente.  
 
Verkeer (methode Klaar….over) 
Deze methodes benaderen het verkeer vanuit een kinderperspectief: kleurrijke illustraties en 
gevarieerde vragen en opdrachten. Per leerjaar is er een werkboek. Naast het behandelen van 
verkeersregels is er aandacht voor de ontwikkeling van een verkeersbewuste mentaliteit. 
In groep 7 wordt het theoretisch en praktisch verkeersexamen afgenomen. 
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Sociaal-emotionele ontwikkeling (methode Kanjertraining) 
In iedere groep wordt er met de Kanjertraining gewerkt. Elke twee weken is er in elke groep een 
Kanjertraining, gericht op een bepaald onderwerp, met de hele groep. (zie hoofdstuk 5) 
 
Studievaardigheden 
In groep 5 t/m 8 hebben wij een methode voor studievaardigheden, Blits. Met Blits leren 
kinderen het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen, via de vier 
onderdelen van studievaardigheden. Dit vormt een uitstekende voorbereiding op de Cito-toetsen 
èn op het voortgezet onderwijs. 
 
Burgerschap en sociale veiligheid 
Op De Zwaluw wordt er veel aandacht besteed aan het omgaan met elkaar. De school wordt 
gezien als een gemeenschap in het klein, waarin we leren om oog te hebben voor elkaar en 
verantwoordelijkheid te nemen voor ons zelf en de ander. Dat vergt een open houding naar 
elkaar en respect voor wat de ander denkt en gelooft. Dit komt in ons dagelijks handelen in de 
groepen 1 tot en met 8 tot uiting, door het uitvoering geven aan het gedragsprotocol en 
structurele Kanjerlessen. Leerkrachten werken preventief door kleine conflicten tussen kinderen 
direct en adequaat op te pakken. Dit helpt de kinderen om samen tot een oplossing te komen. 
Uitgangspunt in de school is dat positief gedrag gestimuleerd wordt. 
Ook besteden wij als christelijk school aandacht aan de christelijke vieringen en hoe wij als 
burger in de multiculturele samenleving omgaan met verschillen. In groep 8 maken de kinderen 
kennis met de verschillende wereldgodsdiensten. 
In de vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde, levensbeschouwelijk onderwijs en sociaal-
emotionele ontwikkeling worden de verschillende aspecten van burgerschap behandeld. In alle 
groepen wordt er jaarlijks inhoudelijk stilgestaan bij Prinsjesdag, Koningsdag en 4-5 mei.  
Daarnaast krijgen de groepen 7 en 8 meer inzicht in burgerschap door het volgen van 
Het Weekjournaal en het bespreken van krantenberichten. 
 
Tijdens het voorjaar van ieder schooljaar wordt er aandacht besteedt aan lessen onderwijs op 
het gebied van burgerschap en levensbeschouwing. 
 
Godsdienstonderwijs (methode Kind op maandag) 
Kind op maandag wil de levende christelijke traditie doorgeven door het vertellen van 
Bijbelverhalen aan kinderen van vandaag. Het je bewust zijn van je eigen protestants-christelijke 
identiteit is in een multireligieuze samenleving van belang. Het vertellen van Bijbelverhalen zal 
van blijvende waarde zijn. Het is leerzaam en vernieuwend en legt de basis van respect voor een 
ander geloof. De lessen in Kind op maandag zijn zo geformuleerd, dat er ruimte is voor 
verschillende opvattingen van leerkracht en kinderen. Verschillen worden gewaardeerd en 
gerespecteerd. De methode bevat vele werkvormen en is geschikt voor de groepen 1 t/m 8. 
 
Bewegingsonderwijs (methode Basislessen voor het onderwijs) 
Hieronder verstaan we alle activiteiten, waarbij het bewegen een belangrijke plaats inneemt. De 
activiteiten vinden plaats in de speelzaal van onze school (groepen 1 en 2), op het schoolplein, in 
het gymlokaal (groepen 3 t/m 8) en op het (sport)veld. We maken gebruik van de gymzaal in ons 
scholencomplex. De opdrachten tijdens de gymles variëren van het uitvoeren van gymnastische 
oefeningen, atletiek en dans tot het spelen van een spel. Voor de groepen 3 tot en met 8 is er 
een vakleerkracht gymnastiek.  
 
Stichting Thuis Op Straat (TOS) biedt extra sport en spel aan: één keer per week tijdens de pauzes 
en in de vorm van clinics tijdens de gymlessen. 
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Ook tijdens de tussen schoolse opvang zijn er verschillende sport- en spelactiviteiten te doen 
onder begeleiding van pedagogisch medewerkers en TOS. 

 
6.6 ICT 
Op De Zwaluw is de inzet van computers voor het dagelijks onderwijs niet meer weg te denken 
uit de klassen. We gebruiken de computer ter ondersteuning in de meeste lessen. In alle lokalen 
staan netwerkcomputers waarmee alle groepen toegang hebben tot een beschermde 
leeromgeving.  
 
Alle groepen (1 tot en met 8) maken gebruik van het digitale schoolbord. Naast het tonen van 
introductiefilmpjes behorende bij een les, wordt ook met methodes op het bord gewerkt. Dit 
bord heeft oneindig veel mogelijkheden en maakt het huidige onderwijs nog beeldender, 
interessanter en leuker. Ook kinderen maken zich deze mogelijkheden al snel eigen en zij 
gebruiken het bord ter ondersteuning van een spreekbeurt of een boekbespreking. 
 
Naast de vaste computers heeft de school ook chromebooks. Deze tablets worden ingezet om de 
methodes te ondersteunen. Zo starten we in het schooljaar 2018-2019 met het verwerken van 
taal en spelling op een chromebook voor de leerlingen van de groepen 4 tot en met 8. Dit 
betekent dat in plaats van in een schrift de opgaven te maken, de leerlingen op een chromebook 
de opdrachten maken. 
Doorgaande leerlijn ICT 
Op de Zwaluw is een doorgaande ICT-leerlijn aanwezig waarin beschreven staat welke 
vaardigheden in welk leerjaar aan bod komen. 
 
6.7 Huiswerk  
Het meegeven van huiswerk wordt gedurende de jaren opgebouwd.  Vanaf groep 4 krijgen 
kinderen huiswerk mee. Vanaf groep 5 wordt de hoeveelheid huiswerk langzaam opgebouwd. 
Het huiswerk kan bestaan uit verschillende onderdelen. Het komt ook voor dat kinderen extra 
huiswerk meekrijgen om te leren voor een toets of een dictee. De leerkracht geeft een toets 
tenminste een week van tevoren op aan de kinderen.  
In groep 8 wordt, er wanneer dat nodig is, een huiswerkklas georganiseerd door de 
groepsleerkracht. 
Wij vinden het belangrijk dat een kind zich na schooltijd ook kan ontspannen. Wanneer een kind 
dagelijks te lang met het huiswerk bezig is, is het verstandig om contact op te nemen met de 
groepsleerkracht. 
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6.8 Leermiddelen en methoden 
 

        
 

  

Vakgebied Leermiddelen en methoden Groep 

Technisch lezen Veilig Leren Lezen 
Estafette 

Groep 3 
Groep 3 t/m 8 

Begrijpend Lezen Lezen in beeld Groep 4 t/m 8 

Rekenen en wiskunde Kleuterplein 
Pluspunt 

Groep 1-2 
Groep 3 t/m 8 

Taal en spelling Kleuterplein 
Taal actief 

Groep 1-2 
Groep 3 
Groep 4 t/m 8 

Schrijven Pennenstreken Groep 3 t/m 8 

Engels Groove me Groep 1 t/m 8 

Studievaardigheden Blits Groep 7-8 

Aardrijkskunde Wereldzaken Groep 5 t/m 8 

Geschiedenis Bij de tijd Groep 5 t/m 8 

Biologie Wijzer door de natuur en 
techniek 

Groep 5 t/m 8 

Godsdienst Kind op maandag Groep 1 t/m 8 

Verkeer Klaar…over Groep 1 t/m 8 

Gym Basislessen voor het onderwijs Groep 1 t/m 8 

Sociaal Emotioneel Kanjertraining Groep 1 t/m 8 

Expressievakken Moet je doen Groep 3 t/m 8 
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7. Zorg voor kinderen  
 
De IB’er (Intern Begeleider) gaat over de ontwikkeling, coördinatie en de uitvoering van het 
zorgbeleid op school. Het doel hiervan is om ieder kind de hulp te kunnen bieden die het nodig 
heeft. In dit hoofdstuk nemen wij u mee in onze zorgstructuur. Op De Zwaluw zijn 2 intern 
begeleiders aanwezig. Een voor de groepen 1-3 en een voor de groepen 4-8. 
 
7.1 Volgen van de ontwikkeling  
Tijdens de gehele schoolperiode houden wij onze leerlingen goed in de gaten. Dit doen wij op 
verschillende manieren.  
 
• Methode gebonden toetsen 
In groep 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van methode gebonden toetsen. De toetsen zijn 
afkomstig uit de gebruikte lesmethoden. Deze toetsen vormen voor een groot gedeelte ook de 
basis van onze rapporten. 
• Landelijk genormeerde toetsen 
Binnen de school wordt er gebruik gemaakt van de onafhankelijke landelijke Cito-toetsen. Twee 
keer per jaar (januari en juni) nemen wij de Cito-toetsen af. Bij de kleuters nemen wij alleen aan 
het einde van groep 2 een taal- en rekentoets af.  
Voor de groepen 3 tot en met 8 zijn dat de toetsen op de gebieden spelling, technisch lezen, 
begrijpend lezen en rekenen. Voor de normering wordt uitgegaan van het landelijk gemiddelde. 
Na de afname worden de resultaten door de leerkrachten geanalyseerd. In groep 7 nemen wij de 
Entreetoets af. In groep 8 volgt de Cito Eindtoets. 
• Observaties 
De ontwikkeling van de kleuters wordt gevolgd aan de hand van het observatiesysteem “Kijk!”. 
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 3 tot en met 8 wordt gevolgd 
aan de hand van het observatiesysteem “KanVas”. 
• Diagnostische toetsen 
In een enkel geval zal de intern begeleider een leerling met behulp van andere toetsen verder 
toetsen om hiaten op te sporen. Dit gebeurt om een leerling beter te kunnen helpen en/of om 
een onderzoek door externen te kunnen aanvragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 
dyslexieonderzoek. (Onderzoek gebeurt altijd in overleg en met toestemming van de ouders.)  
 
Zorgverbreding betekent dat wij ons onderwijs zo goed mogelijk aanpassen aan de behoeften, 
mogelijkheden en beperkingen van ieder kind, zodat het kind de mogelijkheden krijgt aangereikt 
om zich op zijn niveau te ontwikkelen. De leerkrachten observeren en registreren op 
systematische wijze de vorderingen van de leerlingen om zo de behoeftes van het kind in kaart te 
brengen, en stellen het onderwijsleerproces bij. Zorgverbreding is dus niet alleen gericht op 
kinderen met leerachterstanden, maar ook op kinderen die meer aankunnen dan het 
klassenprogramma hen biedt. We zijn niet alleen gericht op het aanpassen van de leerstof, maar 
kijken ook naar bijvoorbeeld de thuissituatie van een leerling, het zelfbeeld, de motivatie en het 
werkgedrag, de leerstijl, motorische afwijkingen en zijn sociaal-emotionele ontwikkeling.  
 
7.1.1 Aandacht voor het jonge kind 
Via observatie wordt de ontwikkeling van jonge kinderen gevolgd. De gegevens hiervan zijn van 
invloed op het aanbod van het onderwijs aan de groepen en individuele leerlingen. Mochten 
deze observaties aanleiding geven tot zorg, dan wordt met behulp van andere observaties of 
toetsen de problematiek nader in kaart gebracht. Hierover worden de ouders altijd geïnformeerd 
door de groepsleerkracht en/of intern begeleider.  
 
7.1.2 Rapportage en contact 
Al vroeg in het schooljaar nodigen de leerkrachten de ouders uit voor een kennismakingsgesprek. 
In dit gesprek staat de thuissituatie van het kind centraal. Ouders kunnen de school waardevolle 
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informatie geven over de belangstelling en behoeftes van het kind. Leerkrachten maken gebruik 
van deze informatie om het onderwijs te optimaliseren. 
 
Voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 wordt twee keer per jaar een observatielijst, “Kijk!”, 
ingevuld. Deze observaties dienen als uitgangspunt voor gesprek met de ouders. Twee keer per 
jaar wordt u uitgenodigd de ontwikkeling van uw kind te bespreken met de leerkracht. De 
resultaten van de observaties staan daarbij centraal. Het rapport is voorzien van een toelichting 
voor ouders. 
 
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen drie keer per jaar een rapport mee naar huis. Naar 
aanleiding van het rapport wordt u uitgenodigd om het rapport met de leerkracht te bespreken. 
In het gesprek komen naast leerresultaten en vaardigheden ook het welbevinden van uw kind 
aan de orde.  
 
Uiteraard neemt de groepsleerkracht, wanneer dat nodig is, contact op met de ouders. Wanneer 
de ouders zelf knelpunten signaleren wordt het op prijs gesteld wanneer zij contact opnemen 
met de leerkracht. 
 
7.2 Leerlingvolgsysteem  
De leerlingen worden gevolgd door middel leerlingvolgsystemen (ESIS, Kijk!, KanVas en 
Leerwinst). In het leerlingvolgsysteem zijn wij erop gericht het gedrag en de leervorderingen van 
de leerling gedurende de schoolloopbaan te volgen. Het leerlingvolgsysteem bevat de resultaten 
van methode gebonden, methodeonafhankelijke en landelijk genormeerde toetsen. 
 
7.3 Plannen 
Wij werken heel planmatig aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Op onze school werken wij 
met een aantal verschillende plannen. 
 
Periodeplannen 
Na analyse van de Cito-toetsen worden de kinderen per vakgebied in een periodeplan ingedeeld 
op vijf niveaus.  
In het periodeplan beschrijft de leerkracht de doelen die hij wil behalen met de leerling in de 
aangegeven periode, maar ook de aanpak die daarbij nodig is. Tijdens het werken met het 
periodeplan houdt de leerkracht een logboek bij waarin alle vorderingen en bevindingen worden 
genoteerd. Aan het einde van de periode volgen nieuwe toetsen. De periodeplannen worden dan 
geëvalueerd. Hierna worden nieuwe periodeplannen gemaakt. 
Soms komt het voor dat een leerling erg achter of juist voor loopt. Soms is het zelfs nodig om de 
leerstof van de groep los te laten. In dat geval wordt er een apart plan gemaakt. 
Periodeplan 
Wanneer een kind extra zorg nodig heeft, bijvoorbeeld bij leerproblemen, lichamelijke 
problemen of sociaal-emotionele problemen worden de ouders meegenomen in het proces. 
Samen met de leerkracht en intern begeleider wordt de ontwikkeling van het kind besproken en 
wordt de te volgen strategie bepaald. In samenwerking met de intern begeleider stelt de 
leerkracht een periodeplan op voor een korte periode. Na afloop wordt dit plan besproken met 
alle betrokkenen en wordt het vervolgtraject uitgezet. De extra hulp vindt voornamelijk binnen 
de groep plaats. 
OPP (Ontwikkelperspectiefplan) 
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Het OPP wordt opgesteld voor 
leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben en 
een aangepast 
onderwijsprogramma volgen. 
Belangrijk om hierbij op te 
merken is dat het hier niet gaat 
om leerlingen die ondersteuning 
krijgen vanuit het reguliere (basis-
)ondersteuningsaanbod, zoals 
bijvoorbeeld dyslexie of 
kortdurende remedial teaching. 
Het gaat bij een OPP om leerlingen met een leerachterstand van minimaal een jaar, die het, 
ondanks alle extra ondersteuning, niet is gelukt deze achterstand in te halen. 
In het OPP wordt ingeschat welke ontwikkelingsmogelijkheden een leerling heeft op langere 
termijn en welk eindniveau van de leerling verwacht kan worden. Het OPP geeft aan welk 
onderwijsaanbod en welke ondersteuning de leerling nodig heeft om het te verwachten 
eindniveau te halen. Voor leerlingen die ondersteuning krijgen die buiten de basisondersteuning 
valt, is een OPP wettelijk verplicht. Daarnaast zijn er ook leerlingen die binnen de 
basisondersteuning vallen voor wie een OPP nodig, maar dus niet verplicht is. 
De school heeft dan ook de vrije keuze om binnen de basisondersteuning toch voor enkele 
kinderen een OPP op te stellen als dat gezien de leer- en/of gedragsontwikkeling wenselijk is. 
 
7.4 Overleg 
Op De Zwaluw vinden verschillende vormen van overleg plaats: 
 
Leerling-besprekingen 
Tijdens de leerlingbespreking neemt de leerkracht samen met de IB’er het welzijn en de 
leerontwikkelingen van alle leerlingen door. Uiteraard zal er extra aandacht worden besteed aan 
de zorgleerlingen. In de leerlingbespreking wordt op basis van een begeleidingsvraag van de 
leerkracht vroegtijdig verhelderd wat de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling zijn en 
hoe daaraan in de groep het beste tegemoetgekomen kan worden. Zo wordt er onder andere 
aandacht besteed aan de werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan faalangst of pestgedrag. Ook de thuissituatie van een kind kan hier 
aan bod komen. 
 
Groepsplanbesprekingen 
Vier maal per jaar vinden de groepsplanbesprekingen plaats tussen de groepsleerkracht(-en) en 
de intern begeleiders. In dit overleg worden alle analyses en de groepsplannen besproken. Er 
wordt gekeken naar de behaalde resultaten, de te behalen doelen en de geboden aanpak. 
Zorgoverleg 
De directeur en de IB’ers overleggen wekelijks tijdens het zorgoverleg. De voortgang binnen de 
zorg wordt besproken en bewaakt. Afspraken worden teruggekoppeld naar het team tijdens 
teamvergaderingen.  
Ondersteuningsteam 
De school organiseert een aantal keren per jaar een leerlingbespreking met het 
ondersteuningsteam. Het team bestaat uit de directie, de ib-er, ouders en indien gewenst andere 
externe deskundigen.  
Om een leerling in dit team te kunnen bespreken is toestemming van de ouders nodig. Indien 
ouders geen toestemming geven en de leerkracht toch hulp nodig heeft van dit team, kan de 
leerkracht de leerling geheel anoniem inbrengen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan een 
leerling zonder toestemming en zonder medeweten van ouders worden besproken. Dit kan 
alleen als er direct (lichamelijk en/of sociaal-emotioneel) gevaar bestaat voor de leerling als de 
ouders worden ingelicht. 
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 7.5 

Passend onderwijs en onze school 
Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. Wij denken 
daarbij vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen en helpen hen zo goed mogelijk die 
mogelijkheden te benutten.  Die hulp bij het leren noemen we ‘ondersteuning’.  
Soms signaleren de leerkracht of de ouders dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar 
verwachting verloopt.  In zo’n situatie willen we graag met de ouders overleggen. De leerkracht 
kan daarbij de hulp inroepen van de intern begeleider van onze school.   
 
Basisondersteuning 
Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit schoolondersteuningsprofiel staat 
beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning kan bieden.  Alle scholen binnen 
het samenwerkingsverband PPO regio Leiden (Passend Primair Onderwijs regio Leiden) hebben 
via hun besturen afspraken gemaakt over het niveau van de basisondersteuning in de scholen. 
Iedere school binnen PPO regio Leiden biedt deze basisondersteuning. Dat houdt in dat elke 
school haar basiskwaliteit op orde heeft, het dagelijks handelen altijd op de leerling afstemt 
(handelingsgericht werken), een interne ondersteuningsstructuur heeft en een stevig aantal 
preventieve en licht curatieve interventies kan uitvoeren. 
Voor onze school geldt dat de basisondersteuning in orde is. Wij houden rekening met verschillen  
in de ontwikkeling van kinderen door op tijd de kinderen goed te volgen in hun ontwikkeling en 
de aanpak aan te passen op hun onderwijsbehoefte.  
Extra ondersteuning 
Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Dat noemen we extra 
ondersteuning.   
Ook onze school biedt extra ondersteuning, voornamelijk binnen de groep. Wij hebben inmiddels 
een ruime ervaring in het werken met leerlingen met een leerachterstand, maar ook met 
leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. In een enkel geval hebben wij mogelijkheden voor 
remedial teaching buiten de groep. 
Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband PPO regio Leiden zorgen wij ervoor 
dat voor ieder kind de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door ambulante 
begeleiding bij ons op school (een arrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een andere school.  
Aan de inzet van extra ondersteuning gaat altijd uitgebreid overleg vooraf met de ouders en de 
benodigde deskundigen. Wij zoeken daarbij ook zoveel mogelijk de samenwerking met het JGT 
(Jeugd- en Gezinsteams) en het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin).   
 
In de klas werken wij met vijf instructieniveaus, waarbij de instructie wordt aanpast aan de 
behoefte van iedere groep leerlingen. De invoering van Passend Onderwijs vraagt dat 
leerkrachten rekening houden met de verschillende onderwijsbehoeften van alle leerlingen 
binnen de groep. Wanneer er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften bij een leerling (denk 
hierbij aan dyslexie, sociaal-emotionele problematiek, ontwikkelingsvoorsprong enz.) is het niet 
altijd mogelijk om voldoende maatwerk binnen de gehanteerde drie instructieniveaus in de klas. 
Er worden binnen de school verschillende vormen van begeleiding geboden om de leerkracht te 
ondersteunen. Op die manier waarborgen we dat er voldoende aandacht is en blijft voor 
leerlingen, die ingedeeld zijn in de drie instructieniveaus.  
Omdat wij merken dat er vragen leven over de verschillende vormen van begeleiding binnen de 
school, willen wij dat hieronder graag toelichten:   
Dyslexiebehandeling 
Wanneer er ernstige dyslexie is vastgesteld, heeft de leerling recht op extra ondersteuning in de 
school. De leerlingen met dyslexie hebben recht op verschillende compensaties (verlenging, 
vergroting, mondelinge afname van toetsen enzovoort) bij toets-momenten en tijdens het 
verwerken van de leerstof. In overleg met de intern begeleider worden hierover afspraken 
gemaakt voor de betreffende leerling. 
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Plusklas 
Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong (één jaar of meer op verschillende vakgebieden) 
hebben specifieke onderwijsbehoeften. Zij hebben behoefte aan aangepaste lesstof, die net op 
of boven hun niveau aangeboden wordt.  
Binnen de plusklas zijn er specifieke leerdoelen gesteld voor deze leerlingen: leren leren, leren 
omgaan met faalervaringen, bevorderen van gestructureerde taakaanpak bij grotere opdrachten, 
vergroten van zelfinzicht (kwaliteiten en valkuilen) en leren samenwerken.   
Arrangementen   
Leerlingen met een beperking, stoornis of handicap hebben recht op regulier onderwijs. Dit is zo 
geregeld in de Wet Passend Onderwijs, die op 1 augustus 2014 in werking is getreden. School en 
ouders kunnen voor het kind een individueel arrangement aanvragen bij PPO regio Leiden. 
Wanneer een individueel arrangement is toegekend, ontvangt de school van het 
samenwerkingsverband extra financiële middelen om het kind de juiste begeleiding en 
ondersteuning te kunnen bieden. Dit betekent dat de leerling buiten de klas een op een 
begeleiding aangeboden krijgt en dat er een ambulant begeleider vanuit het speciaal onderwijs 
betrokken is. In specifieke gevallen kunnen er specifieke hulpmiddelen aangeschaft worden.   
JGT (Jeugd- en Gezinsteams) 
Leerlingen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op sociaal-emotioneel gebied of in de 
thuissituatie kunnen terecht bij het JGT. Ouders kunnen zelf aanmelden voor hulp.  
 
Door bovenstaande begeleidingsvormen proberen wij zo goed mogelijk tegemoet te komen aan 
de verschillende onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u 
hiervoor terecht bij de intern begeleider.    
 
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband PPO regio Leiden. Samen met alle 
basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de regio Leiden zorgen wij ervoor dat 
er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is.  Op de website van het 
samenwerkingsverband  (www.pporegioleiden.nl) staat aangegeven welke scholen zijn 
aangesloten bij het samenwerkingsverband. 
 
Tot slot 
Belangrijk is te weten dat onze school gaat voor goed onderwijs. Wij streven er naar, om altijd in 
overleg met de ouders van onze leerlingen, tot goed onderwijs en (indien nodig) een optimale 
ondersteuning van onze leerlingen te komen. Wanneer het, ondanks alle inspanningen, toch niet 
lukt om tot een gezamenlijk plan voor de leerling te komen, kunt u ons altijd vragen contact op te 
nemen met het samenwerkingsverband PPO regio Leiden. Samen met de adviseur van PPO regio 
Leiden kan dan besproken worden hoe toch een bij de leerling passend plan kan worden 
gemaakt. 
 
Voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs verwijzen wij u naar de volgende 
websites: 
www.pporegioleiden.nl  
Passend Primair Onderwijs regio Leiden (PPO regio Leiden)   
Het samenwerkingsverband waar onze school toe hoort met veel actuele informatie over 
Passend Onderwijs specifiek voor onze regio. Hier is ook een “kennisbank” voor ouders te vinden. 
www.passendonderwijs.nl 
Het centrale informatiepunt voor de implementatie van passend onderwijs van het ministerie 
van OCW. 
www.steunpuntpassendonderwijs.nl  
Website over Passend Onderwijs, speciaal voor ouders. 
 
 
 
 
 

http://www.pporegioleiden.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
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7.6   Aannamebeleid  
Ieder kind, met of zonder handicap, is in principe welkom op onze school. Wij hebben als taak om 
voor ieder kind passend onderwijs te realiseren, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als 
didactisch (onderwijskundig) opzicht. Dus zoveel mogelijk afgestemd op wat het kind nodig heeft.  
 
De school kent haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de 
mogelijkheden in het begeleiden van kinderen, niet in de laatste plaats door de beschikbare tijd 
van de leerkracht in de groep. Criteria die voor onze school een rol spelen bij het nemen van een 
plaatsingsbesluit zijn:  
• de mate waarin de leerling zich nog kan ontwikkelen; 
• de zwaarte van de handicap; 
• het karakter van de groep waarin het kind geplaatst zou moeten worden; 
• het aantal gehandicapte kinderen dat al op school wordt opgevangen; 
• de grenzen in zorg waar de school mee te maken heeft. 
De uitgebreide procedure met betrekking tot het aannamebeleid is te vinden op onze website. 
 
In bijzondere omstandigheden kunnen kinderen voorrang krijgen bij plaatsing. Hierbij kan 
gedacht worden aan kinderen met een specifieke zorgbehoefte. 
 
7.7 JGT (Jeugd- en Gezinsteams)  
JGT- werk/opvoedadvies is erop gericht om in een zo vroeg mogelijk stadium problemen te 
signaleren en zo nodig op te pakken, om zo escalatie van problemen of schooluitval te 
voorkomen. Schoolmaatschappelijk werk is voor de school de verbindende schakel naar het CJG. 
 
De JGT-medewerker kan, indien nodig, hulp op gang brengen. Deze is onder te verdelen in: 
schoolondersteuning, hulpverlening aan ouders/leerlingen, of doorverwijzen naar 
gespecialiseerde zorg. Het belangrijkste doel is dat kinderen in staat zijn zich gezond te 
ontwikkelen en met zo min mogelijk belemmeringen onderwijs te kunnen volgen. U kunt de JGT-
werker/opvoedadviseur bereiken via de intern begeleider.  
  
7.8 Algemene gang van zaken bij vertrek van een leerling naar een andere school of het 
Voortgezet onderwijs  
Bij vertrek van een leerling naar een ander school wordt het leerling-dossier naar de nieuwe 
school gestuurd. Het leerling-dossier omvat:  
• het onderwijskundig rapport; 
• het bewijs van uitschrijving. 
Daarnaast krijgt u de schriften en ander werk van uw kind mee.  
 
In groep 7 wordt de Cito entreetoets afgenomen, en krijgt u naar aanleiding van het 
leerlingvolgsysteem een voorlopig advies over de uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs.  
 
In groep 8 krijgt de leerling een definitief advies dat gebaseerd is op de resultaten op methode- 
en methodeonafhankelijke toetsen en de werkhouding in de klas. Naar aanleiding van de 
resultaten op de Cito-eindtoets kan het voortgezet onderwijs besluiten om de leerling op een 
ander niveau te plaatsen. Dit is doorgaans niet een lager niveau dan dat de basisschool aangeeft, 
en gebeurt altijd in overleg met onze school. 
Er vindt een warme overdracht plaats naar het voortgezet onderwijs, via tafeltjesmiddagen en 
persoonlijke gesprekken.  
 
Wij informeren u graag over de mogelijkheden in het voortgezet onderwijs.  
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7.9 Groep 8 Overgang basisschool naar Voortgezet Onderwijs 
In groep 8 wordt uitgebreid aandacht besteed aan de overgang naar het voortgezet onderwijs. 
In november/december wordt een voorlopig advies gegeven voor het vervolgonderwijs. Met de 
ouders, de leerling en de leerkracht van groep 8 wordt besproken wat de mogelijkheden zijn voor 
het kind. In januari volgen de open dagen op de voortgezet onderwijsscholen, die door ouders en 
leerlingen bezocht kunnen worden. Daarna volgt een periode van voorlopige inschrijving en 
definitieve inschrijving. 
 
De school biedt de leerlingen van groep 8 een programma aan dat hen ondersteunt bij de 
overgang naar het voortgezet onderwijs. Op woensdagmiddag is er een extra lesuur waarin 
kinderen huiswerkbegeleiding, schoolkeuzeoriëntatie en begeleiding kunnen krijgen om de 
overgang naar het voortgezet onderwijs optimaal te laten verlopen. 
 
De CITO-eindtoets 
Over het algemeen zijn de verschillen tussen de leerprestaties van de leerlingen van groep 8 
groot. In principe nemen alle leerlingen deel aan De Centrale Eindtoets PO. Deze toets is verplicht 
op alle scholen en zal tussen 15 april en 15 mei worden afgenomen. Onderdelen van de toets 
zijn: taal, rekenen en informatieverwerking. 
Het kan voorkomen dat een kind ziek is tijdens de periode van afname van de toets of andere 
zwaarwegende redenen heeft om afwezig te zijn. Het is dan 
mogelijk de 
CITO-toets te herkansen.  
 
Procedure  toelating voortgezet onderwijs 
Scholen voor voortgezet onderwijs mogen de toelating van 
leerlingen niet meer laten afhangen van het resultaat van de 
eindtoets. Het advies dat de school geeft, gaat het zwaarst 
wegen. 
Elke leerling in groep 8 krijgt voor 1 maart een schriftelijk 
schooladvies. Hierin staat welk type voortgezet onderwijs het 
beste past bij de leerling. Om dit advies te bepalen kijkt de school onder andere naar 
leerprestaties (toetsgegevens), aanleg en ontwikkeling van het kind tijdens de gehele 
basisschoolperiode. 
Naast dit schooladvies komt er, met het resultaat van de centrale eindtoets, een objectief 
tweede gegeven bij. 
Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan het eerder gegeven schooladvies, kunnen 
ouders en school in overleg gaan om het advies bij te stellen. 
Soms is het resultaat van de eindtoets misschien minder goed dan het gegeven schooladvies. Dit 
heeft verder geen gevolg voor het eerder uitgegeven schooladvies. 
 
Extra zorg/ondersteuning in voortgezet onderwijs 
Soms is het nodig dat uw kind, ook op het voortgezet onderwijs, extra zorg en ondersteuning 
krijgt. Dat gebeurt op een aantal scholen, die daarvoor van de overheid extra geld krijgen. Dit kan 
alleen als het schooladvies officieel is goedgekeurd: het advies wordt daarmee dan een 
“beschikking”, net zoals deze voor kinderen in het speciaal basisonderwijs nodig is. Deze 
beschikking is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor Leerwegondersteunend onderwijs 
(LWOO) en voor het Praktijkonderwijs (PRO). 
 
Het kan zijn dat de schoolgegevens die wij van uw kind hebben, aangeven dat extra zorg voor uw 
kind in het voortgezet onderwijs waarschijnlijk nodig is. Deze kinderen nemen deel aan de 
gemeenschappelijke testen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Hiervoor moet u 
dan schriftelijk toestemming geven. De testen vinden eind oktober en begin november plaats. 
 
De afname, verwerking en bespreking gebeurt door school en het Zorgloket van het voortgezet 
onderwijs samen. Na de test wordt het schooladvies gegeven in een adviesgesprek met u, op 
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school. U krijgt daarbij een schriftelijk overzicht van de behaalde resultaten. De gegevens worden 
vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en gaan pas naar de gekozen school nadat uw kind daar is 
aangemeld. Hierna wordt met deze gegevens een beschikking aangevraagd. Afhankelijk van het 
advies bepaalt de basisschool in overleg met u of CITO-deelname nog noodzakelijk is. 
 
7.10 Aanmeldprocedure Voortgezet Onderwijs schooljaar 2018-2019 
Aanmelding voor 15 maart 2019 
De ouder van de leerling meldt op basis van het advies van de basisschool aan op een school in 
de regio voor voortgezet onderwijs die de onderwijssoort aanbiedt. Een leerling kan alleen 
aangemeld worden op een school die het soort onderwijs aanbiedt dat in het basisschooladvies 
staat. Het aanmeldingsformulier met de unieke code wordt verzonden naar de gekozen school 
voor Voortgezet Onderwijs (VO). De unieke code geeft de VO-school toestemming in Onderwijs 
Transparant naar het onderwijskundig rapport van de betreffende leerling te gaan. De school 
voor primair onderwijs draagt er zorg voor dat alle leerlingen behorend tot de doelgroep voor 15 
maart zijn aangemeld bij een vervolgschool.  
 

7.11 uitstroomgegevens Voortgezet Onderwijs  
 
De afgelopen schooljaren was onze gemiddelde CITO-schoolscore: 

2013-2014 538,2 

2014-2015 541,0 

2015-2016 537,7 

2016-2017 538,3 

2017-2018 534,2 

 
De uitstroomgegevens van de afgelopen jaren: 
 

  2014-2015  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Praktijk        

VSO        

Vmbo BB        

Vmbo BB met LWOO        

Vmbo KB 1 1  1 3 

Vmbo KB met LWOO         

Vmbo GL   2   

Vmbo GL /TL   2  

Vmbo-K/TL       2 

Vmbo TL 5 1  5 6 

Vmbo T/ Havo 7 3  5  

Havo 1   3 6 

Havo/ Vwo 12 5  2  

Vwo 2 2  5 5 

Vwo TTO 1 1   

Gymnasium 5  2  

Gymnasium TTO 3  2  

Totaal  37 15  27 22 
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8. Ouders en school 
 
8.1 Ouderbetrokkenheid 
Wij vinden een open en gelijkwaardig contact met u als ouder zeer belangrijk. Uit steeds meer 
onderzoek blijkt dat een goede samenwerking tussen school en ouders een positieve invloed 
heeft op de schoolprestaties van uw kind. 
Uw betrokkenheid bij het onderwijsproces is heel belangrijk voor de inzet, motivatie en 
welbevinden van uw kind. Als school proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over de 
voortgang van uw kind. Tijdens de verschillende contactmomenten gedurende het schooljaar 
kunnen wij met elkaar in gesprek gaan. U vindt deze momenten terug in de schoolkalender. 
Het kan altijd voorkomen dat u zelf met een vraag zit. U kunt dan een afspraak maken met de 
leerkracht. Deze afspraak zal gepland worden na schooltijd. De leerkracht is altijd het eerste 
aanspreekpunt. 

 
8.2 Verwachtingen 
In de schoolgids, via Social Schools, in onze 
Nieuwsbrieven en op onze website kunt u lezen 
wat wij als school allemaal te bieden hebben.  
 
Hieronder kunt u lezen wat wij van u, als ouder, 
verwachten: 
• u houdt zichzelf op de hoogte door het lezen 
van onze Nieuwsbrieven, het bezoeken van 
ouderavonden en contactavonden; 
• u houdt zichzelf op de hoogte door het 
onderwijsleerproces van uw kind te blijven 

volgen; 
• u bent aanwezig tijdens de contactmomenten zoals het rapportgesprek en 
kennismakingsgesprek; 
• u helpt mee bij activiteiten die binnen uw mogelijkheden liggen; 
• u respecteert onze waarden en uitgangspunten en respecteert en toont respect voor iedereen 
die aan onze school verbonden is; 
• u zoekt contact met leerkracht en/of directie bij eventuele problemen of onduidelijkheden. 

 
8.3 MR (medezeggenschapsraad) 
Iedere school heeft een wettelijk orgaan, de MR. Onze MR bestaat uit drie ouders en twee 
teamleden. De rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in de WMS (Wet Medezeggenschap 
Scholen).  
De MR is een belangrijke gesprekspartner. De directie legt alle plannen en vernieuwingen voor 
aan de MR. Voorbeelden hiervan zijn het nieuwe schoolplan, het jaarplan en de schoolgids.  
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht van instemming of advisering. Zo denkt de 
MR mee over de opzet, inhoud en organisatie van het onderwijs. Via de MR kunnen er door 
ouders ook onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt. 
De MR komt een aantal keer per jaar samen. Deze vergadermomenten zijn in principe openbaar.  
Na de MR-vergadering vindt u een kort verslag van de MR-leden in de eerstvolgende 
Nieuwsbrief.  
Iedere drie jaar worden er verkiezingen gehouden. Ook bij het vrijkomen van een plek door het 
tussentijds aftreden van een lid worden er verkiezingen gehouden. U kunt zich dan kandidaat 
stellen. De aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen. Wij zullen u hiervan via de 
Nieuwsbrief op de hoogte stellen. 
 
8.4 GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) 
Binnen het bestuur van onze school, SCOL, is er een GMR. De GMR bestaat uit personeelsleden 
en ouders van de diverse scholen. De GMR bespreekt schooloverstijgende zaken, die alle of 
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meerdere scholen van onze stichting aangaan. Voorbeelden hiervan zijn het strategisch 
beleidsplan, de vakantieregeling en het bestuursformatieplan. De GMR vervult ook een 
ondersteunende rol richting onze MR. 

 
8.5 OR (Ouderraad) 
Een onmisbare schakel binnen onze school is de OR. Deze ouders leveren samen met de 
leerkrachten een belangrijke bijdrage aan de voorbereiding en uitvoering van feesten en 
activiteiten. Denk hierbij aan Leids Ontzet, Sinterklaas, Kers en Pasen. 
Zonder de hulp van ouders zouden deze gelegenheden niet georganiseerd kunnen worden!  
Voor al deze activiteiten vraagt de OR ieder schooljaar een bijdrage. Aan het begin van het 
schooljaar ontvangt u van de OR hierover een brief. 

 
8.6 Koffieochtenden 
Een keer per maand op woensdagochtend is er de mogelijkheid om met andere ouders informeel 
van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen die met de school te maken hebben onder 
het genot van een kopje koffie in de hal van de school. Ook worden ouders uitgenodigd zelf 
onderwerpen in te brengen en mee te denken en te praten over de zaken die bij de ouders 
spelen aangaande de school. Het komt regelmatig voor dat de zaken die met de ouders tijdens de 
koffieochtend worden besproken, door de directeur worden ingebracht in de team- of MR-
vergadering. Deelname en inbreng heeft zeker effect. 
Via de Kalender, Nieuwsbrief en Social Schools wordt u uitgenodigd voor een koffieochtend. 
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9. Kwaliteitszorg 
 
9.1 Cyclus: schoolplan, jaarplan en jaarevaluatie 
De school is altijd volop in ontwikkeling. Vanuit reflectie en onderzoek zal de school steeds 
nieuwe ontwikkelingen doormaken en aangaan. 
Eens in de vier jaar wordt er een strategisch plan opgesteld; het schoolplan. In dit plan worden 
alle voornemens opgenomen, waaraan de school wil gaan werken. Vervolgens maakt de school 
ieder jaar een jaarplan. Het jaarplan is een afgeleide van het schoolplan. De meeste actiepunten 
komen dan ook voort uit het schoolplan. Een jaar lang wordt er gewerkt om alle doelstellingen 
uit het jaarplan te realiseren. 
Aan het einde van het schooljaar volgt het maken van een jaarevaluatie. Welke doelen zijn 
behaald en welke niet? Uit de jaarevaluatie volgen actiepunten die vervolgens worden 
opgenomen in het nieuwe jaarplan. Na vier jaar herhaalt de cyclus zich opnieuw. 
Op de website kunt u het schoolplan 2015-2019 terug vinden. In het najaar van 2018 volgt het 
nieuwe schoolplan 2018-2022. 

 
9.2 Tevredenheidsonderzoek 
Onder de leerlingen, ouders en team worden volgens een jaarlijkse cyclus schriftelijke enquêtes 
afgenomen. Wij gebruiken hiervoor het kwaliteitsinstrument WMK-PO. 
Door deze enquêtes krijgen wij als school een goed beeld van wat er leeft onder onze 
leerkrachten, kinderen en ouders. De gebieden waarop wij ons kunnen verbeteren worden 
zichtbaar. Deze verbeterpunten zullen vervolgens worden opgenomen in onze jaarplannen en 
het nieuwe schoolplan. 

 
9.3 Onderwijsinspectie 
Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs is geregeld in de Wet op het onderwijstoezicht 
(WOT, 2002). In deze wet zijn drie voorwaarden voor het toezicht genoemd: 
Het toezicht moet de vrijheid van onderwijs en daarmee de eigen verantwoordelijkheid van de 
onderwijsinstellingen voor hun onderwijs in acht nemen. 
Onderwijsinstellingen worden niet méér belast dan voor een zorgvuldige uitoefening van het 
toezicht nodig is. 
Het toezicht is er mede op gericht te informeren over de ontwikkelingen in ons onderwijs, in het 
bijzonder over de kwaliteit ervan. 
De voorwaarden leiden tot de volgende uitgangspunten: 
Scholen die het goed doen, ‘verdienen’ minder toezicht. Waar problemen zijn, wordt het toezicht 
intensiever. 
Het toezicht sluit aan bij de verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Aanspreekpunt voor het 
toezicht is dan ook het bestuur van de stichting. 
Meer informatie over het kwaliteitsonderzoek is terug te vinden op de website van de 
onderwijsinspectie, www.onderwijsinspectie.nl. 

 
9.4 Verantwoording 
Als school willen wij zo transparant mogelijk zijn. Wij verantwoorden ons op een aantal 
manieren. 
 
Venster PO 
Op de website www.vensterspo.nl is cijfermatige informatie over scholen terug te vinden. Het 
gaat hierbij om onderwijsopbrengsten, leerling-populatie, financiën en personeel. 
 
Jaarverslag 
In het jaarverslag blikken wij als school terug op het afgelopen schooljaar. Ook blikken wij vooruit 
naar het schooljaar dat voor ons ligt. 
Website 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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 Op 

onze website vindt u alle relevante informatie terug. Denk hierbij aan verslagen, documenten en 
protocollen. 
 
Contact 
Als school gaan wij graag in gesprek met ouders (zie hoofdstuk 8). 
Schoolgids, Social Schools en Nieuwsbrief 
Via de schoolgids, Social Schools en onze Nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle actuele zaken.  
Social Schools is een digitaal communicatiemiddel. Via een app of de website kunt u als ouder 
inloggen. Via deze app communiceert de school met de ouders en houdt het de ouders op de 
hoogte van gebeurtenissen in de groep en in de school.  

 
9.5 Klachtenregeling 
Sinds 1 augustus 1998 is de kwaliteitswet van kracht voor het primair onderwijs. Deze wet houdt 
onder andere in dat schoolbesturen verplicht zijn een klachtenregeling en een bijbehorende 
klachtencommissie te hebben. Volgens de wetgeving kunnen klachten ingediend worden over 
gedragingen en/of het nalaten daarvan, door alle bij de school betrokken personen.  
Het is echter niet zo dat iedere klacht volgens de klachtenregeling verloopt. Klachten worden in 
de meeste gevallen in goed overleg met alle betrokkenen afgehandeld. Voor die gevallen dat dit 
niet lukt, hebben we een klachtenregeling. Bent u niet tevreden over de afhandeling door de 
school, dan kunt u zich schriftelijk richten tot de interne klachtencommissie. Tot slot kunt u zich 
ook wenden tot de externe klachtencommissie.  
In de klachtenregeling vindt u alle informatie. U vindt de klachtenregeling op de website van 
SCOL http://www.scoleiden.nl/regelingen-protocollen-scol/ 

 
9.6 Vertrouwenspersoon en vertrouwenscontactpersoon 
De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt en eerste opvang voor (ouders van) leerlingen die 
met pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of machtsmisbruik geconfronteerd worden. Op 
onze school is dat juf Geertje. 
 
De vertrouwenscontactpersoon verwijst ouders en/of leerlingen naar de juiste personen en 
instanties. Daarnaast heeft zij ook tot taak het geven van informatie over de te volgen procedure 
bij een klacht. De vertrouwenscontactpersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de verkregen 
informatie van ouders en kinderen. Op onze school is dat juf Marti. 
 
In bepaalde gevallen kunnen ouders en/of leerlingen terecht bij de vertrouwenspersoon van de 
stichting. De vertrouwenspersoon hoort hen aan en gaat in gezamenlijkheid op zoek naar een 
oplossing. De vertrouwenspersoon kan bemiddelen tussen klager en aangeklaagde, begeleiden 
bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie, behulpzaam zijn bij het zoeken naar 
gespecialiseerde hulpverlening of betrokkene stimuleren tot ondernemen van actie. 
Zie verder de website van SCOL (https://www.scoleiden.nl/index.php?page=52)  
  

http://www.scoleiden.nl/regelingen-protocollen-scol/
https://www.scoleiden.nl/index.php?page=52
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10. Aanmelding en inschrijving 
 
10.1 Inschrijven nieuwe leerlingen  
Wanneer u als ouder belangstelling heeft voor onze school, kunt u een aanmeldformulier 
downloaden van onze website. Op de school is het aanmeldformulier ook verkrijgbaar. 
Voor een kennismakingsgesprek kunt u een afspraak maken met de directeur van de school 
directeur@dezwaluwleiden.nl  
Tijdens het kennismakingsgesprek worden alle belangrijke zaken over de school verteld en 
vragen beantwoord. U kunt telefonisch of via de e-mail een afspraak maken. Het 
aanmeldformulier is een tijdelijke inschrijving.  
De aanmelding van uw kind wordt pas definitief na het invullen van het intake-formulier. Dit 
formulier krijgt u opgestuurd, rond de derde verjaardag van uw kind.  
 
Voor het inschrijven is het noodzakelijk een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs of een 
kopie van de geboorteakte mee te nemen waarop het Burgerservicenummer van uw kind staat. 
 
10.2 Ontvangst op school  
De school adviseert de ouders om een nieuwe leerling ongeveer vier dagdelen aan school te 
laten wennen. Het is niet de bedoeling dat de ouders bij het kind blijven. In overleg met de 
leerkracht worden geschikte ochtenden of middagen gekozen. De nieuwe leerkracht neemt 
hierover ongeveer twee maanden voordat de leerling vier jaar wordt, contact op met de ouders.  
 
Met de ouder(s) van de kinderen waarvan de eerste schooldag direct na de zomervakantie valt, 
zal de school in overleg gaan. In principe kunnen deze leerlingen niet wennen voor de vakantie. 
De kans is namelijk aanwezig dat het kind na de vakantie in een andere groep komt en/of bij een 
andere leerkracht.  
 
10.3 Voorwaarden voor toelating van niet 4-jarigen 
Bij tussentijdse instroom van leerlingen in de groepen 2 t/m 8 wordt contact opgenomen met de 
vorige school om de vorderingen te bespreken en te bepalen in welke groep het kind op zijn 
plaats is. Indien de school dat noodzakelijk acht, worden aanvullende toetsen afgenomen. De 
mogelijkheid bestaat om de leerling een dag in de nieuwe groep te laten wennen. Ook hierbij 
houden wij een maximum van 30 leerlingen per groep aan. 
 
10.4 Schorsing en verwijdering 
In samenspraak met het bestuur heeft de school duidelijke regels opgesteld voor schorsing en 
verwijdering in geval van ontoelaatbaar gedrag. In geval van wetsovertredingen betrekken wij 
ten alle tijden de politie. Op onze school hanteren wij hiervoor een gedrags- en pestprotocol. 
Deze protocollen zijn terug te vinden op onze website. 
 
Onder ontoelaatbaar gedrag verstaan wij:  
• niet willen luisteren;  
• weigeren deel te nemen aan activiteiten;  
• een grote mond hebben of brutaal zijn; beledigen, discrimineren, vloeken, schelden, 

bedreigen;  
• vechten, slaan en schoppen;  
• pesten;  
• het plegen van vernielingen en/of diefstal;  
• regelmatig te laat op school komen.  
 
Onder schorsing verstaan wij de ontzegging van toegang tot de school voor maximaal een week. 
Verwijdering betekent dat de leerling uitgeschreven wordt van de school.  
 
 

mailto:directeur@dezwaluwleiden.nl
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In alle gevallen zal hoor en wederhoor worden toegepast. Het bevoegd gezag wordt in de 
procedure betrokken. Definitieve verwijdering kan pas plaats vinden als de directeur van de 
school ervoor gezorgd heeft, dat een andere school of instelling bereid is de leerling toe te laten, 
zulks met een maximale termijn van acht weken. 
 
Dit schorsing- en verwijderingsbeleid is ook van toepassing, wanneer ouders agressief en 
intimiderend gedrag vertonen naar andere ouders, leraren, directie en/of kinderen van de 
school. 
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11. Praktische zaken in alfabetische volgorde 
 

Absentie 

Wanneer uw kind om de één of andere reden verhinderd is op school te komen, wilt u dit dan 
tussen 8.00 – 8.40 uur telefonisch melden? De telefoondienst (leerlingen uit groep 8) houdt een 
lijst bij en geeft de boodschappen door aan de groepsleerkrachten. Het is lastig voor ons om pas 
na de aanvang van de lessen op de hoogte gesteld te worden van de afwezigheid van uw kind. De 
groepsleerkracht moet dan actie ondernemen, terwijl hij/zij op dat moment begonnen is met de 
les. Wilt u hier alstublieft rekening mee houden? 
 

Afscheid groep 8 

Aan het eind van groep 8 gaan de leerlingen op schoolkamp. Bij het afscheid van groep 
8 wordt een musical voor de ouders ingestudeerd. In de laatste week voor de zomervakantie 
neemt groep 8 afscheid van alle leerlingen van De Zwaluw. 
 

Bibliotheek  

Op school is een bibliotheek aanwezig met een aanzienlijke hoeveelheid leesboeken geschikt 
voor alle leeftijden. Op vaste tijden kunnen de leerlingen hun boek ruilen. De boeken blijven op 
school. Er is contact met de Openbare Bibliotheek Stevenshof. Regelmatig brengen klassen een 
bezoek aan deze bibliotheek. 
 

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)  

 
 
Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
terecht met alle soorten vragen over opvoeden en opgroeien.  
In het CJG werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 
jeugd- en gezinswerkers en pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid 
ter ondersteuning van ouders en kinderen (op de website van de school vindt u verdere 
informatie) 
 
De basisschool en het CJG 
De medewerkers in het CJG werken op verschillende manieren samen met de basisschool. Elke 
school heeft een vaste contactpersoon.  
De jeugdgezondheidszorg en de jeugd- en gezinsteams maken onderdeel uit van het CJG.  
De Jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek of 
screening. Naast onderzoek van o.a. gehoor, gezichtsvermogen , groei en motorische 
ontwikkeling wordt ook aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. 
Verder kan er advies gegeven worden over bijvoorbeeld voeding, bedplassen, hoofdluis, 
gedragsproblemen, omgaan met elkaar en voorkomen van pesten.  
 
Voor direct contact met de Jeugdgezondheidszorg bel:. 088 – 308 3222 
Voor direct contact met het Jeugd- en Gezinsteam bel: 088 – 254 2359 
CJG Leiden 
088 – 254 23 84 
www.cjgleiden.nl / www.hoezitdat.infohttp://www.hoezitdat.info/ 
CJG Leiden is ook te vinden via Facebook: 
https://www.facebook.com/cjgleidenhttp://www.facebook.com/cjgleiden 

http://www.cjgleiden.nl/
http://www.hoezitdat.info/
http://www.hoezitdat.info/
http://www.facebook.com/cjgleiden
http://www.facebook.com/cjgleiden
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Dieren 

Op een school zijn altijd kinderen aanwezig die last hebben van een allergie of astma. Daarom 
hebben we de vaste regel: “Geen dieren in de school, ook niet bij het ophalen of brengen van de 
leerlingen”. Als aanvulling op deze regel zijn op ons schoolplein geen honden toegestaan. 

 

Diefstal 

Helaas komt het een enkele keer voor op school dat er spulletjes of zelfs geld wordt gestolen. 
Hoewel wij hierop alert zijn, gebeuren zulke vervelende dingen soms toch. Wij adviseren u 
dringend uw kind(eren) op het hart te drukken goed met geld en spullen om te gaan. De school is 
niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. Dit geldt ook voor het overblijfgeld. 

 

Excursies 

Ieder schooljaar maken wij gebruik van het aanbod van de dienst Natuur- en Milieueducatie van 
de gemeente Leiden. Een aantal groepen bezoekt de kinderboerderij, het Heempark of park 
Cronesteijn. 
Vanuit de dienst Cultuur en Educatie van de gemeente Leiden wordt ieder jaar een programma 
aangeboden, waar kunst en cultuur centraal in staan. Per groep wordt aan minimaal één 
activiteit deelgenomen. 
 

Fietsen 

Sommige kinderen komen op de fiets naar school. De fietsen kunnen gestald worden in de 
fietsenrekken op het plein. U blijft zelf verantwoordelijk voor de fiets. De school is niet 
aansprakelijk voor eventuele beschadiging of diefstal.  
Het kan voorkomen dat de kinderen op de fiets naar school moeten komen in verband met een 
excursie of verkeerslessen. Zorgt u er in deze gevallen alstublieft voor dat de fiets van uw kind in 
orde is.  

 

Foto’s 

Wij maken geregeld foto’s van diverse schoolactiviteiten. Foto’s zjin via de beheerder op te 
vragen. Op de website vindt u de contactgegevens. Verder worden foto’s gedeeld met 
ouders/verzorgers via ons afgeschermde communicatiemiddel Social Schools. Heeft u bezwaar 
tegen het plaatsen van foto’s van uw kind? Geef dit dan schriftelijk door aan de directie. Aan het 
begin van ieder schooljaar geeft u toestemming voor het lopende schooljaar voor het maken van 
foto-opnamen die gebruikt worden voor schooldoeleinden. 
Ieder jaar komt de schoolfotograaf langs. Deze maakt een individuele- en een groepsfoto.  

 

Gym 

De groepen 3 t/m 8 hebben op dinsdag gym van de vakleerkracht gym. De overige gymlessen 
(spellessen) worden gegeven door de groepsleerkracht. De groepen 1-2 gymmen in het 
speellokaal. 
 

Informatieavond 

Elk jaar worden na de zomervakantie informatieavonden over de werkwijze in de verschillende 
groepen georganiseerd. U kunt kennismaken met de nieuwe leerkracht(-en) van uw kind(-eren). 
Tevens wordt in grote lijnen de leerstof van het betreffende leerjaar door de groepsleerkrachten 
besproken en kunt u bij hen terecht met uw vragen. 
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Inschrijven 

U kunt uw kind bij ons aanmelden door middel van een aanmeldformulier. Dit formulier kunt u 
ophalen bij de directie, maar is ook te downloaden op onze website. Het ingevulde formulier 
levert u samen met een kopie van het legitimatiebewijs in op school. Wanneer het kind 3 jaar is, 
wordt de inschrijving definitief gemaakt door het toesturen van een intakeformulier. 
 

Jaarkalender 

Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders een jaarkalender. Zo kunnen ouders en 
leerlingen bepaalde activiteiten ruim van tevoren zien aankomen en hierop anticiperen, 
bijvoorbeeld voor ouders/verzorgers die graag bij bepaalde festiviteiten willen helpen. 
Studiedagen staan ook vermeld, zodat u tijdig opvang voor uw kind kunt regelen. Niet alle 
activiteiten kunnen al op de kalender vermeld worden, omdat pas later in het schooljaar een 
datum gepland kan worden. Hiervoor biedt de nieuwsbrief één keer per vier weken een 
waardevolle aanvulling. 
 

JGZ (Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West) 

Opgroeien en opvoeden gaat gelukkig meestal goed en zonder problemen. Toch gaat het niet 
altijd vanzelf. Alle ouders hebben wel eens vragen over de ontwikkeling en opvoeding van hun 
kinderen. JGZ ondersteunt ouders bij hun alledaagse zorg. En we geven op de juiste momenten 
vaccinaties die beschermen tegen ziekten. De diensten van JGZ zijn gratis, met uitzondering van 
sommige cursussen en themabijeenkomsten.  
 
Voor kleine en grote kinderen 
JGZ gaat voor blije en gezonde kinderen. Ons werk is erop gericht om tijdig eventuele 
gezondheidsproblemen op te sporen. Tot de leeftijd van vier jaar bent u regelmatig met uw kind 
bij ons op het consultatiebureau geweest. Nu uw kind op de basisschool zit neemt het aantal 
bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling van uw kind volgen.  
 
Gezondheidsonderzoek groep 2 
In groep 2 wordt uw kind uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Net als bij de vorige 
bezoeken wordt uw kind eerst gemeten en gewogen. Er wordt een ogentest en een 
gehooronderzoek gedaan. Daarna voert de jeugdarts een lichamelijk onderzoek uit, waarbij 
onder meer gekeken wordt naar de houding en de motoriek. De jeugdarts gaat met u in gesprek 
over de gezondheid en de opvoeding. Heeft u vragen of zorgen, aarzel dan niet om die te 
bespreken.  
 
Spraak-taalonderzoek 
Een kleuter maakt al goede, eenvoudige zinnen. Rond vijf jaar maakt hij langere zinnen met 
‘want’ of ‘maar’. Een goed moment om te kijken hoe het met de taalontwikkeling gaat. Onze 
logopedisten doen onderzoek om te achterhalen of een kind problemen heeft met spreken, 
luisteren, taal, stem of mondgedrag. Dit onderzoek wordt niet bij elk kind gedaan. Het gebeurt 
alleen als u of de leerkracht aangeeft dat er vragen of zorgen zijn over de taal- en 
spraakontwikkeling. U krijgt hier vooraf informatie over.  
 
Gezondheidsonderzoek groep 7 
In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een gezondheidles in de klas. De les gaat onder 
meer over voeding, puberteit en pesten. De jeugdverpleegkundige voert daarna met uw kind een 
gesprek over dingen die uw kind bezighouden. Zit uw kind in groep 7, dan ontvangt u in de loop 
van het schooljaar een brief over dit onderzoek. 
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Preventie via vaccinatie 
Uw kind krijgt vaccinaties bij 4 en 9 jaar. Het is een herhaling van eerdere vaccinaties en 
belangrijk omdat uw kind pas helemaal is beschermd tegen bepaalde infectieziekten als het alle 
prikken heeft gehad. U krijgt hiervoor een uitnodiging thuisgestuurd. 
Meisjes van 12 jaar krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. 
 
Opvoedinformatie 
Kinderen worden niet met een gebruiksaanwijzing geboren. Het is dus logisch dat u af en toe op 
zoek bent naar bruikbare informatie of advies bij problemen. Kijk dan eens op onze website 
www.jgzzhw.nl.  
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact 
met ons op via telefoonnummer 088-054 99 99 of via info@jgzzhw.nl.  
 

Kinderziektes 

Alle kinderen zijn wel eens ziek. Als het echter een besmettelijke ziekte betreft, verwachten wij 
van u dat u dit direct bij ons meldt. Indien nodig kunnen wij dan ook de andere ouders 
informeren, net als de GGD. Hiervoor volgen wij de richtlijnen van de GGD. 

 

Kijkmomenten 

In alle groepen zijn er kijkmomenten waarbij u als ouder mee kunt kijken in de klas tijdens de les. 
In de jaarplanning kunt u zien wanneer deze momenten zijn. Via de nieuwsbrief wordt u ook op 
de hoogte gehouden.  

 

Langdurig zieke leerling 

Ook zieke leerlingen, thuis of in het ziekenhuis, hebben recht op onderwijs. Het voorkomt dat zij 
leerachterstanden oplopen en het geeft hen een daginvulling. In geval van een langdurige 
ziekteperiode of chronische ziekte nemen wij contact op met een instantie voor begeleiding. 
Voor Leiden wordt begeleiding verzorgd door HCO (Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding) 
gevestigd aan de Zandvoortselaan 146, 2554 EM in Den Haag. 

 

Logopedie 

Vanuit OnderwijsAdvies wordt logopedische begeleiding gegeven op de scholen in Leiden. De 
logopediste houdt zich bezig met de mondelinge communicatie. Dat wil zeggen dat zij kinderen 
onderzoekt die problemen hebben op het gebied van spraak, taal, stem en/of gehoor. U kunt 
hierbij denken aan: 
een kind met een achterstand in spraakontwikkeling (het kan bijv. enkele klanken nog niet 
uitspreken) 
een kind dat slist en/of niet op de juiste wijze slikt 
een kind dat stottert 
een kind dat vaak met open mond zit en op latere leeftijd nog kwijlt of duimt 
een kind dat een achterstand heeft in de taalontwikkeling (maakt bijv. gebrekkige zinnen) 
een kind dat hees of schor is 
 
De gemeente Leiden financiert de screening van alle kleuters. Indien noodzakelijk kan, als de 
ouders of verzorgers hun toestemming hebben gegeven, een logopedisch onderzoek 
plaatsvinden. Hierna wordt in overleg met de ouders en de leerkracht bepaald of het kind 
logopedische begeleiding nodig heeft. 
Soms zijn mondelinge en/of schriftelijke adviezen aan ouders of leerkracht voldoende om het 
kind te helpen. 
 

mailto:info@jgzzhw.nl
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De logopediste richt zich met name op leerlingen uit de groepen 1 en 2 vanwege het belang van 
vroegtijdige signalering, maar is ook beschikbaar voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. 
Indien u meer wilt weten over het werk van de logopedisten bij OnderwijsAdvies, dan kunt u 
contact opnemen met de logopediste van de school Rhodé van Nieuwkoop. Zij is te bereiken op 
telefoonnummer: 071-5164714 
 

Luizenprotocol  

Ieder kind heeft een luizentas. Het is verplicht om jassen en tassen daarin te doen en op te 
hangen aan de kapstok. Voor iedere vakantie wordt de tas naar huis meegegeven om gewassen 
te worden. De tas wordt direct weer na de vakantie op school verwacht.  
Na iedere vakantie worden alle kinderen op school gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt door 
een aantal vaste ouders. Na iedere screening (op de maandag na iedere schoolvakantie) krijgen 
de kinderen een brief mee naar huis, waarin staat of er hoofdluis is geconstateerd in de groep. 
Mocht er bij uw kind hoofdluis zijn geconstateerd, dan krijgt uw kind informatie mee over hoe de 
hoofdluis bestreden kan worden. Na twee weken volgt dan nog een controle in deze groep. We 
gaan vertrouwelijk om met deze informatie en we stellen het dan ook op prijs, als iedereen op 
discrete wijze met de informatie omgaat. 
Wilt u meehelpen bij de hoofdluiscontrole dan kunt u dit aangeven bij de groepsleerkracht.  
Mocht de luizentas per ongeluk kapotgaan of versleten zijn, dan kunt u een nieuwe tas vragen 
aan de conciërge.  
 

Medicijngebruik  

Gedurende 5 tot 6 uur zijn de kinderen op school. In deze periode kan het voorkomen dat zij 
voorgeschreven medicijnen moeten innemen. Ook kan het voorkomen dat kinderen pijn krijgen 
die op schijnbaar eenvoudige wijze door (meegebrachte) pijnstillers kan worden opgelost. Omdat 
medicijnen soms onverwachte gevolgen met zich kunnen meebrengen, willen wij daar zeer 
zorgvuldig mee omgaan. De school verstrekt kinderen geen medicijnen, tenzij er een getekende 
verklaring van ouders en/of behandelend arts ligt. Ouders geven aan kinderen geen medicijnen 
mee, mits er overleg is met de leerkracht en er een verklaring is opgesteld.  
 

Meldcode 

Alle scholen in Nederland zijn verplicht te werken via de meldcode. Het doel van de meldcode is 
om mishandeling en huiselijk geweld te voorkomen en tegen te gaan. Het gaat om tijdige 
signalering van problemen. Bij een vermoeden van huiselijk geweld zullen wij de ouders 
uitnodigen voor een gesprek. In sommige gevallen zijn wij verplicht een melding te maken bij het 
Veilig Thuis (Advies en Meldpunt Kindermishandeling) en doen dat dan ook. 

 

Mobiele telefoons 

Kinderen zijn tegenwoordig steeds jonger in het bezit van een mobiele telefoon. Sommige 
leerlingen nemen een mobiele telefoon mee naar school. Deze worden 
tijdens de schooldag ingeleverd bij de juf. Het is niet toegestaan door leerlingen om foto’s en/of 
filmpjes onder schooltijd te maken en de telefoon in de school en op het schoolplein te 
gebruiken. 
Wij willen u erop attenderen dat de school niet aansprakelijk is voor eventuele beschadiging 
en/of diefstal. Het geniet onze voorkeur dat de mobiele telefoon thuisblijft. Het gebruik van een 
mobiele telefoons onder schooltijd is niet toegestaan. 
 

Nieuwsbrief 

Vierwekelijks verschijnt de nieuwsbrief van De Zwaluw op de website. De nieuwsbrief wordt op 
de website gepubliceerd (www.dezwaluwleiden.nl). Ook vindt u onze nieuwsbrief in het 
ouderportaal. Het is van groot belang dat u de nieuwsbrief goed leest.   
 

http://www.dezwaluwleiden.nl/
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Ongelukken op school  

Mocht er op school met uw kind een ongeluk(je) gebeuren, dan handelen wij als volgt: 
1. Bij kleine verwondingen behandelt één van de leerkrachten het kind, zo nodig 

ondersteund door één van de Bedrijfs Hulp Verleners (BHV-ers); 
2. Is het ernstiger, dan doen wij het noodzakelijke en bellen de ouders; 
3. Bent u bereikbaar dan kunt u samen met uw kind naar de Spoedeisende Hulp; 
4. Bent u niet bereikbaar dan gaan wij met uw kind naar de Spoedeisende Hulp;  
5. In ernstige gevallen bellen we direct de hulpdiensten en de ouders; 
6. Ongelukjes worden door ons geregistreerd. 
 

Ontruimingsplan 

Zoals iedere openbare gelegenheid beschikken ook wij over een ontruimingsplan. De 
ontruiming wordt drie keer per jaar geoefend. Bij calamiteiten en oefeningen gaat er 
een alarmsignaal af. De school beschikt over voldoende bedrijfshulpverleners (BHV-ers). 
 

Opvang (VSO en BSO) 

’t Kweklokaal: Kinderopvang met een ‘Kroontje’ 
Voor de kinderen van De Zwaluw is er vijf dagen in de week 
voorschoolse en naschoolse opvang in ’t Kweklokaal mogelijk, een 
locatie binnen De Zwaluw. Ook kunt u hier tijdens schoolvakanties 
gebruik van maken. 
 
BSO ’t kweklokaal biedt, indien gewenst, opvang voor uw kind buiten 
de schooltijden. Voor verdere informatie kunt u naar de website: www.kweklokaal.nl of kunt u 
contact opnemen met Denise van der Horst, tel. 06-40847758. 
 

Ouderbijdrage  

De vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar door de Ouderraad (OR) opnieuw vastgesteld en per 
brief gedeeld met de ouders. Door deze bijdrage zijn veel activiteiten en voorzieningen mogelijk. 
Uit deze bijdrage worden zaken betaald waarvoor we van het Rijk geen vergoeding krijgen en die 
toch heel belangrijk en leuk zijn om het onderwijs aantrekkelijk te maken. Denk hierbij aan 
festiviteiten zoals Kerst, Sint, Pasen en het zomerfeest; vernieuwingen en het gezamenlijk 
hutspot eten. 
 

Overblijf  

Onze tussenschoolse opvang (TSO) wordt georganiseerd door “Boter, Kaas & Overblijf”. 
De coördinator maakt de weekplanning, verricht administratieve 
werkzaamheden en draagt zorg voor de aanwezigheid en instructie 
van toezichthouders.  
http://www.boterkaasenoverblijf.nl/ 
 
Boter, Kaas en Overblijf levert personeel en materiaal op de school 
om dit alles vorm te geven. Uitgangspunt daarbij is dat de kinderen tijdens de opvang vrije tijd 
hebben en dus niet meer in de schoolbanken zitten. 
 
De keuzevrijheid voor de ouders 
Vanuit het perspectief dat iedere thuissituatie anders georganiseerd is en dat er daardoor 
verschillende belangen zijn, hechten we aan keuzevrijheid voor de ouders/verzorgers. U weet 
zelf het beste wat bij uw kind en uw thuissituatie past. 

http://www.kweklokaal.nl/
http://www.boterkaasenoverblijf.nl/
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Voor de ene ouder en het kind biedt het rust als het kind overblijft op school, de andere ouder 
vindt het prettig als zijn/haar kind thuiskomt of bijvoorbeeld bij opa en oma luncht. 
 
Financiën 
PCB De Zwaluw en Boter, Kaas & Overblijf vinden het belangrijk kwalitatieve tussen schoolse 
opvang aan te bieden voor alle ouders die dit wensen. De kosten bedragen €1,75 per dag (bij een 
abonnement) en €2,00 (bij incidentele afname). De administratieve verwerking is volledig in 
handen van Boter, Kaas & Overblijf. 
 
Pauze voor de leerkracht 
Teamleden en ouders/verzorgers hechten waarde aan een pauze voor de leerkrachten waarbij zij 
een kort rustmoment hebben op de dag, de voorbereiding voor de middag uit kunnen voeren en 
de mogelijkheid hebben af te stemmen met collega’s en ouders/verzorgers. 
 

Perspectief op School 

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplichting voor scholen 
om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform de inhoudelijke eisen die de 
onderwijsinspectie stelt. Ons samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik van het online 
Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School. Dit Schoolondersteuningsprofiel wordt 
jaarlijks herzien waardoor onze school en Samenwerkingsverband over een actueel overzicht 
beschikt van onderwijskundige informatie in relatie tot passend onderwijs. 

Perspectief op School geeft inzicht in de ondersteuning die onze school een leerling kan bieden, 
in de ambities die wij hebben om ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt. Deze 
ondersteuning is vastgelegd in een schoolrapportage. Voor ouders is er een beknopte 
ouderrapportage beschikbaar waarin wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind 
kunnen bieden op onze school.  

Privacy 

Wij vinden privacy belangrijk 
Bij de aanmelding van uw kind verstrekt u ons zijn of haar persoonsgegevens, onder 
andere de naam, geboortedatum en het huisadres. In de tijd dat uw kind bij ons op 
school zit, komen er meer gegevens bij. Bijvoorbeeld schoolprestaties om een rapport of 
diploma te kunnen geven.  
Wij houden ons bij het verwerken van persoonsgegevens aan de eisen in de privacywet 
(AVG). Dit betekent onder andere dat wij niet meer gegevens verzamelen en bewaren 
dan noodzakelijk is, dat u deze gegevens kunt inzien en dat wij altijd uw toestemming 
vragen wanneer wij foto’s of ander beeld willen gebruiken waar uw kind herkenbaar op 
staat.  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het schoolbestuur, SCOL. Daar 
vindt u het privacyreglement en andere relevante informatie. Kijkt u hiervoor op 
scoleiden.nl/privacy. 
 

Roken en andere genotsmiddelen 

Een school is een openbaar gebouw waar niet gerookt mag worden. Dit geldt ook voor ons 
schoolplein. Dezelfde regels gelden voor het nuttigen van alcohol en drugs. Vanuit onze visie 
willen wij de kinderen het goede voorbeeld geven en kinderen niet in aanmerking laten komen 
met roken. Wij willen dan ook de bezoekers van de school vragen niet bij de ingangen van het 
schoolplein te roken. 
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Schoolmelk  

Er is een keuze uit vier melkproducten, te weten: halfvolle melk, Optimel framboos, 
aardbeiendrinkyoghurt en chocolademelk. Deze producten worden op school bewaard in een 
grote koelkast. De levering wordt verzorgd door Campina. Via de website van Campina kunt u 
zich aanmelden. De verdere administratie gaat geheel buiten de school om. Met vragen kunt u 
terecht bij Campina op telefoonnummer 0348-429562, of op de website www.campina.nl . 
 

Schoolreis 

Eenmaal per jaar aan het eind van het schooljaar gaan de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 op 
schoolreis. De schoolreis heeft geen nadrukkelijk educatief karakter. We zijn vooral gezellig een 
dagje uit met elkaar. Ouders worden via de schoolreisbrief op de hoogte gesteld van de datum, 
bestemming, vertrek- en aankomsttijden en kosten van de schoolreis. De schoolreis wordt 
begeleid door het team en verschillende ouders. Ouders uit de ouderraad en de 
medezeggenschapsraad worden hiervoor als eerste benaderd. 
 

Schooltuinen 

In groep 6 gaan de kinderen in het Stevenshofpark naar de schooltuinen. De kinderen leren hier 
onder meer hoe ze hun eigen gewassen kunnen verbouwen. Niets is lekkerder dan eten uit eigen 
tuin! De kosten voor dit project zijn €16.50 per leerling. Als er getuinierd wordt door de 
schoolkinderen, kan iedereen komen kijken. Behalve de leuke kleine moestuintjes zijn hier ook 
verrassend mooie ‘ontdekhoekjes’ te vinden. 
Bezoekers kunnen hier ook ideeën opdoen over natuurvriendelijk tuinieren. Voor de 
zomervakantie worden er op alle schooltuinen open dagen georganiseerd. Schooltuinen 
Stevenshof: Catherina Schraderpad (Stevenshofpark), tel. 5316315 (b.g.g.: tel. 
5214996). 
 

Schooltijden  

Groep 1 t/m 8 

 Ochtend Middag 

Ma, di, do, vr 08.45 uur – 12.00 uur 13.15 uur – 15.15 uur 

Wo 08.45 uur – 12.15 uur  
 

De schooldeuren gaan voor al onze leerlingen vanaf 8.35 uur open. De kinderen kunnen dan 
alvast naar hun eigen klas gaan. Hier worden zij door hun leerkrachten ontvangen.  
Wij vinden het belangrijk om voor het begin van de lessen eerst even persoonlijk contact met de 
kinderen te hebben. Dit bevordert een rustig en prettig begin van de dag. De kinderen mogen 
binnenlopen tot 8.45 uur. Om 8.45 uur gaat de bel en beginnen de lessen.  
’s Middags mogen de kinderen vanaf 13.05 uur het schoolplein betreden en kunnen alvast naar 
de klas gaan. Om 13.15 uur starten de lessen en moeten de kinderen in de klas aanwezig zijn. 
 

Sporttoernooien 

De Zwaluw is regelmatig te zien op sporttoernooien, die vanuit de gemeente Leiden worden 
georganiseerd, zoals voetbal en korfbal. De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen zich inschrijven 
voor het korfbaltoernooi en het voetbaltoernooi is voor kinderen van groep 5,6, 7 en 8. Er 
worden wedstrijden gespeeld tegen teams van andere basisscholen uit Leiden of de regio. De 
kinderen worden getraind en begeleid door een aantal enthousiaste ouders en leerkrachten. 
Voor de verslagen en foto’s kunt u terecht op onze website. 
 
 

http://www.campina.nl/
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Social Schools 

Op De Zwaluw werken wij met een ouderportaal “Social Schools”. In dit ouderportaal wordt 
minstens een keer per week iets door de groepsleerkracht geplaatst. Dit kan informatie, 
inhoudelijk, leuk of praktisch zijn. 
U heeft de keuze om via de computer of telefoon/tablet de informatie van Social Schools te 
lezen. 
 

Stagiaires 

Leerkrachten van onze school begeleiden studenten van het ROC Leiden, het ID-college (Sociaal-
Pedagogisch Werk) en de Hogeschool Leiden. Het komt voor, dat studenten van andere 
opleidingsinstanties een stageplaats bij ons toegewezen krijgen. De ROC-studenten en studenten 
van het ID-college lopen voornamelijk stage in de groepen 1-2. Zij zijn drie dagen per week, als 
onderwijsassistent in opleiding, in de onderbouwgroepen aan het werk. De studenten van 
Hogeschool Leiden volgen een opleiding tot leraar in het basisonderwijs. Zij worden door de 
leerkracht van de groep, waar zij stagelopen, begeleid. De studenten voeren lesgevende en 
onderzoekstaken uit. Het is de bedoeling dat deze studenten van september tot februari in 
dezelfde klas blijven. Na februari volgt een tweede stageperiode en kunnen de studenten van 
groep wisselen. 
 

Startgesprekken 

Na een aantal weken houden wij startgesprekken. Dit korte gesprek vindt plaats met de nieuwe 
leerkracht van uw kind en u. In dit gesprek is het de bedoeling dat u als ouder 
achtergrondinformatie geeft over uw kind. Denk hierbij aan: thuissituatie, medicatie, allergieën, 
ziektes etcetera. Ook kunnen verwachtingen voor het komende schooljaar worden uitgesproken.  
 

Studiedagen 

Gedurende het jaar organiseert de school studiedagen voor het team. Dan spreekt het team over 
de vorm en inhoud van het te geven onderwijs. De data vindt u terug op de jaarkalender 2018-
2019 van De Zwaluw. 
 

Te laat 

Het te laat komen van kinderen is zeer storend! Te laat komen heeft een negatief effect op de 
lessen voor zowel uw kind als de overige kinderen in de groep. Om 08.45 uur hoort uw kind in de 
klas aanwezig te zijn, zodat de les in alle rust kan gaan beginnen.  
Komt uw kind herhaaldelijk te laat? Dan zal dit worden beschouwd als een vorm van 
schoolverzuim. U zult dan via een brief worden uitgenodigd voor een gesprek met de directie. 
Wanneer het laatkomen te frequent voorkomt, zijn wij verplicht de leerplicht te informeren. 

 

Trakteren 

De kinderen van onze school mogen op hun verjaardag hun klasgenootjes trakteren. Na het 
uitdelen in de klas mag de jarige in de pauze met twee klasgenoten drie klassen bezoeken om bij 
de leerkrachten een sticker op de verjaardagskaart te halen. Het is niet de bedoeling, dat 
broertjes en/of zusjes in een andere groep getrakteerd worden. We vragen u dat thuis te doen. 
Dit is zo afgesproken om teleurstellingen te voorkomen bij andere kinderen die niets krijgen. 
 
We streven naar gezonde voeding op school, waarbij we u willen vragen om hier ook rekening 
mee te houden bij de traktaties van uw kind. 
Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden van traktaties die lekker en niet te groot 
zijn. Ook staat er een map met daarin heel veel voorbeelden van gezonde traktaties bij de 
conciërges. U kunt deze map inzien.  
 

http://www.gezondtrakteren.nl/
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TOS (Stichting thuis op straat) 

TOS zorgt voor leefbaarheid en een sociaal klimaat op straat, in de wijk en op het plein. Onze 
combinatiefunctionaris in de Stevenshof, is Joey Wilmot. 
De combinatiefunctionaris werkt voor iedere school in de wijk op een vaste dag, op donderdag is 
hij op De Zwaluw aanwezig. Op school organiseert hij sport- en spelactiviteiten tijdens de kleine 
pauze en de overblijfpauze. Verder ondersteunt hij tijdens de gymlessen op donderdag de 
leerkracht en geeft hij clinics, bijvoorbeeld ter voorbereiding op de sporttoernooien. Joey 
organiseert daarnaast naschoolse activiteiten waarvoor kinderen zich op kunnen geven bij hun 
meester of juf. Als laatste organiseert hij in de vakanties extra (sport)activiteiten in de wijk. 
 
Het doel van de combinatiefunctionaris is om kinderen een actieve leefstijl te laten ontwikkelen. 
TOS gaat ervan uit dat het van groot belang is kinderen vanaf jonge leeftijd te motiveren om 
meer te bewegen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat meer bewegen een positieve 
invloed heeft op de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling en de gezondheid van het kind. 
 

Tussendoortje  

De kinderen krijgen op school de gelegenheid om een tussendoortje te eten en iets te drinken. 
Het gaat hierbij om een gezond tussendoortje, zoals fruit, een boterham of liga, en 
vruchtendrank, melk of water. Op woensdag en vrijdag stimuleren we de kinderen te “Gruiten”. 
Zij nemen dan alleen groente of fruit mee. Snoep is niet toegestaan als tussendoortje. Bij 
verjaardagen stimuleren wij gezonde traktaties. 
 

Verzekeringen 

De school is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en 
buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer 
er sprake is van een verwijtbare fout. De school moet dus tekort zijn geschoten in haar 
rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige 
onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt 
niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. 
Ook is de school niet aansprakelijk voor onrechtmatig gedrag van leerlingen. De ouders zijn 
primair verantwoordelijk voor veroorzaakte schade. Ouders kunnen daarvoor een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering hebben.  
 
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en 
een aansprakelijkheidsverzekering. Ouders kunnen contact opnemen met de directeur van de 
school als zij menen een beroep te kunnen doen op een van de verzekeringen. Het is goed te 
weten dat een school alleen aansprakelijk is bij duidelijk “verwijtbaar gedrag”.  
 
Deze verzekering geldt voor ongevallen. De verzekering is van kracht gedurende de schooltijden 
en evenementen in schoolverband, alsmede gedurende een half uur hiervoor en hierna (reistijd).  
 
Deze verzekering vormt een aanvulling op eigen bestaande faciliteiten. Rekeningen moeten dan 
ook eerst bij de eigen verzekering worden ingediend. Wanneer de eigen verzekeraar om één of 
andere reden niet of slechts gedeeltelijk tot vergoeding overgaat, kan een beroep op de 
schoolongevallenverzekering worden gedaan.  
De schoolongevallenverzekering keert uitsluitend uit wanneer iemand ten gevolge van een 
ongeval lichamelijk letsel oploopt. Als ten gevolge van een ongeval een fiets, kleding of bril wordt 
beschadigd (materiële schade ten gevolge van een ongeval), worden de kosten niet op grond van 
deze verzekering vergoed. Bij verlies of diefstal van eigendommen van leerlingen/ouders is de 
school niet verzekerd voor de hierdoor ontstane schade. Het is aan te raden hiervoor zelf een 
verzekering af te sluiten. 
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Vakantierooster schooljaar 2018-2019 

 

Vakantieregeling 2018-2019  

 Eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie ma 22-10-2017 vr 26-10-2017 

Kerstvakantie ma 24-12-2017 vr 04-01-2018 

Voorjaarsvakantie ma 25-02-2018 vr 01-03-2018 

Goede Vrijdag en 2e Paasdag, 
Meivakantie (+Koningsdag) 

vr 19-04-2018 ma 03-05-2018 

Hemelvaart do 30-05-2018 vr 31-05-2018 

2e Pinksterdag ma 10-06-2018 ma 10-06-2018 

Zomervakantie ma 22-07-2018 vr 01-09-2018 

 

Verjaardag 

Als uw kind jarig is, mag er getrakteerd worden in de groep. We vragen u dan om een 
eenvoudige en gezonde traktatie. Het trakteren van snoepzakken en/of cadeaus wordt 
niet door ons op prijs gesteld. 
 

Verlof  

Wilt u schoolverzuim wegens een bezoek aan de dokter of tandarts van te voren doorgeven aan 
de leerkracht(en) van uw kind(eren). Bij de kleuters is hiervoor een agenda op de gang. Voor 
kinderen vanaf groep 3 kunt u een briefje meegeven voor de leerkracht. 
Behalve bij ziekte is het niet toegestaan de school te verzuimen. Extra verlof voor vakanties is dus 
niet geoorloofd. Kinderen hebben 13 weken vakantie. U heeft voldoende tijd om dan gezamenlijk 
vakantie te vieren. Er is slechts één uitzondering, namelijk als één van beide ouders geen van de 
schoolvakanties weg kan. Er moet dan wel een werkgeversverklaring worden overlegd. De 
directie is verplicht deze regels te volgen en bij overtreding dit door te geven aan de 
leerplichtambtenaar. 
 
Daarnaast mag een kind, bij gewichtige omstandigheden, bijvoorbeeld een verhuizing, een 
huwelijk van een familielid of een jubileum een verlofdag aanvragen. Formulieren ‘verzoek om 
vrijstelling schoolbezoek’ kunt u verkrijgen bij de locatiedirecteur of vinden op onze website. Het 
formulier dient minimaal een maand voor het gewenste verlof bij de locatiedirecteur te zijn 
ingeleverd. U krijgt binnen veertien dagen antwoord op uw verzoek. Extra vakantieverlof in de 
eerste twee schoolweken na de schoolvakantie is nooit toegestaan. Ongeoorloofd verzuim moet 
worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.  
 

Vertrouwenscontactpersoon 

Juf Marti is onze vertrouwenscontactpersoon. U kunt bij haar terecht als u een probleem heeft 
en een reden om dit niet met de betrokken persoon of de directie te bespreken. Juf Marti is te 
bereiken via m.jonkbloed@dezwaluwleiden.nl.   
 

Vervanging bij ziekte leerkracht 

Wanneer een leerkracht ziek is, zal door de directeur gezocht worden naar een vervanger. Is er 
geen vervanging, dan wordt de groep volgens een vaste indeling opgesplitst. De leerlingen 
worden aan het begin van het schooljaar al ingedeeld in groepjes, zodat bij verdeling van de 
groep ieder kind weet, waar en bij wie hij/zij die dag opgevangen wordt.  
In extreme gevallen, bijvoorbeeld wanneer meerdere leerkrachten ziek zijn, kan het voorkomen 
dat opvang niet meer te realiseren is. In dat geval zal worden verkend of u uw kind thuis op kan 
vangen. De kinderen worden bij ziekte van de leerkracht nooit de eerste dag naar huis gestuurd. 

mailto:m.jonkbloed@dezwaluwleiden.nl
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 Er 

wordt alleen tot deze maatregel overgegaan in het uiterste geval. Ouders worden schriftelijk op 
de hoogte gesteld.  
Indien er thuis geen opvang voor de kinderen is, wordt dit binnen de school geregeld. U kunt zich 
dan melden bij de directie. Zij zorgen ervoor, dat uw kind voor een dag in een andere groep 
geplaatst wordt. Groepsleerkrachten van de groepen 3 t/m 8 hebben voor de eerste ziektedag 
een noodlespakket klaarliggen. Leerkrachten van de onderbouwgroepen zullen in noodgevallen 
per toerbeurt zieke leerkrachten van de andere groepen vervangen. Ook hierover zult u 
schriftelijk op de hoogte worden gesteld. 
 

Verzuim  

Kinderen zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Dit betekent dat zij onderwijs dienen te volgen 
aan een school voor basisonderwijs. Hoewel de ouders in eerste instantie verantwoordelijk  
zijn in deze, wil de school graag helpen deze verantwoordelijkheid te dragen. In het belang van 
het kind moet getracht worden het verzuim tot een minimum te beperken. 
De school heeft een meldingsplicht, gebaseerd op de Leerplichtwet. Dat houdt in dat wij 
schoolverzuim van een leerling zonder geldige reden moeten melden bij de leerplichtambtenaar 
van de gemeente waar de leerling woont of verblijft. Hieronder valt ook het veelvuldig te laat 
komen van een leerling. 
Wij zijn verplicht direct melding te doen als wanneer een leerling gedurende een periode van vier 
opeenvolgende lesweken in totaal zestien uren heeft verzuimd. 
 

Website 

De school heeft een eigen website www.dezwaluwleiden.nl , waarop alle informatie over De 
Zwaluw te vinden is. Informatie over onze school, nieuwsbrieven, schoolgids en foto’s vindt u op 
deze site terug. Bij de start van ieder schooljaar wordt gevraagd of u akkoord gaat met het feit 
dat er foto’s van uw kind op de website en via Social Schools verschijnen. 
 

Ziekmelden 

Wanneer uw kind om de één of andere reden verhinderd is op school te komen, wilt u dit dan 
tussen 8.00 – 8.40 uur telefonisch melden? De telefoondienst (leerlingen uit groep 8) houdt een 
lijst bij en geeft de boodschappen door aan de groepsleerkrachten. Het is lastig voor ons om pas 
na de aanvang van de lessen op de hoogte gesteld te worden van de afwezigheid van uw kind. De 
groepsleerkracht moet dan actie ondernemen, terwijl hij/zij op dat moment begonnen is met de 
les. Wilt u hier alstublieft rekening mee houden? 
 

Zindelijkheid 

Van kinderen die naar de basisschool komen, wordt verwacht dat ze zindelijk zijn. Een ongelukje 
kan echter altijd gebeuren. Op school is kleding aanwezig om het kind te verschonen. Wel willen 
wij u vragen deze kleding aan ons te retourneren.  
Mocht blijken dat uw kind niet zindelijk is, dan kan het gebeuren dat we aan u vragen het kind 
eerst zindelijk te maken, voordat deze weer welkom is in de groep. Bij eventuele “ongelukjes” 
kunnen ouders gebeld worden. 
Mocht er sprake zijn van een medisch probleem, dan blijft uw kind uiteraard van harte welkom. 
 

Zittenblijven (doubleren) 

Onze school doet er alles aan om zittenblijven te voorkomen. Soms is het echter in het belang 
van het kind om het jaar opnieuw te doen. Dit komt voor als de ontwikkeling en/of de resultaten 
van het kind achterblijven bij de groep en de geboden hulp geen effect heeft gehad. Het kind 
mist dan te veel aansluiting met het volgende leerjaar. Het doel van zittenblijven is om een kind 
de basisschool op een goede manier af te laten maken. 

http://www.dezwaluwleiden.nl/
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12. Namen en adressen 
 
PC Basisschool De Zwaluw 
Antoinette Kleynstraat 8 
2331 DV Leiden 
T: 071-5722675 
E: directeur@dezwaluwleiden.nl 
 
Stichting SCOL 
Stichting SCO-Leiden 
Mariënpoelstraat 4 
2334 CZ Leiden 
Telefoon: 071-5175551 
 
CJG West (Centrum voor Jeugd en Gezin) 
Bezoekadres 
Theda Mansholtstraat 3 
2331 JE Leiden 
Voor vragen, afspraken maken of verzetten 
T: 088 - 254 23 84 
 
JGZ (Jeugdgezondheidszorg) 
Theda Mansholtstraat 3 
2331 JE Leiden  
T: 088-254 23 84  
E: info@cjgleiden.nl 
Website: www.cjgleiden.nl  

 
’t Kweklokaal 
Antoinette Kleynstraat 8 
2331 DV Leiden 
T: 06-40847758 
E: info@kweklokaal.nl 
 
 
 

 
 
 

mailto:info@cjgleiden.nl
http://www.cjgleiden.nl/

