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VOORWOORD 5

:::1 Voorwoord

De Don Boscoschool is een school voor Speciaal Basisonderwijs waar
leerlingen met een TLV SBO (Toelaatbaarheidsverklaring Speciaal Basis
Onderwijs) kunnen worden toegelaten. Voor de ouder(s)/verzorger(s) van
leerlingen die naar het Speciaal Basisonderwijs zijn verwezen, is het
belangrijk te weten wat men van onze school kan verwachten en wat de
school voor hun kind kan betekenen. Deze schoolgids bevat daarom naast
gegevens als schooltijden en het vakantierooster, veel informatie over het
onderwijs.
 
Deze schoolgids staat online op de site van de Don Bosco. Met deze
schoolgids hopen wij u in ieder geval op het gebied van de zakelijke
informatie op weg te helpen. Mocht u onze school nog niet bezocht hebben,
dan nodigen wij u bij deze van harte uit om kennis te komen maken of u in
te schrijven voor de kennismakingsbijeenkomsten voor nieuwe ouders.
 
Deze gids is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het zijn dat u
na het lezen nog vragen, opmerkingen of suggesties heeft. Wij zouden het
op prijs stellen indien u in dat geval contact met ons opneemt.
 
Niels Vierling
Locatiedirecteur Don Boscoschool
 



Als ik mijn werk goed doe, 
dan beteken ik wat voor 
ons onderwijs en voor 
onze kinderen. Laat die 
leerkracht lekker op het 
podium staan. Ik voel me 
prima in de coul issen!
  De passie
van Joke de Jager 
hoofd managementondersteuning en communicatie, 
Stafbureau Voorhout
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8 MISSIE EN VISIE

:::2 Missie en visie

2.1 Missie
Eruit halen wat erin zit, in een positieve sfeer. Dat doen wij op de Don
Boscoschool. Onze school voor speciaal basisonderwijs biedt passend
onderwijs aan kinderen tussen vier en dertien jaar. Passend omdat ons
onderwijs specifiek gericht is op kinderen met leer- en/of
gedragsproblemen met een TLV SBO (Toelaatbaarheidsverklaring Speciaal
Basisonderwijs). Hierbij wordt wel altijd de vraag gesteld of wij op de juiste
manier kunnen aansluiten op de onderwijs- en zorgbehoefte van een kind.
 
Samen met leerlingen, ouders en netwerkpartners zorgen wij op de Don
Boscoschool voor een positieve en veilige sfeer. Alleen wanneer kinderen
zich geaccepteerd en veilig voelen, kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.
Door onze pedagogische en didactische aanpak ontwikkelen onze leerlingen
hun zelfvertrouwen en een reëel en positief zelfbeeld.
 
Ons doel? Maximale ontwikkeling van iedere leerling, binnen zijn of haar
mogelijkheden. En dit realiseren we door :

Opbrengstgericht te werken met kinderen, waarbij we rekening houding-
met de individuele onderwijs- en zorgbehoefte;
Goed samen te werken met de kinderen, de ouder(s)/verzorger(s) en-
externe partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een kind.
Onszelf als schoolteam continue te ontwikkelen en te verbeteren.-

 
 

2.2 Visie en kernwaarden
De Aloysius Stichting, waar de Don Boscoschool onder valt heeft als visie en
kernwaarden:
 
"Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben
dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.” 
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Dit kunnen wij realiseren door de kernwaarden in onze organisatie.
Kernwaarden zijn de waarden waar het bestuur en alle medewerkers voor
staan. Het zijn de gedeelde waarden van waaruit wij ons werk doen.
 
 • Kracht is waarmee wij dagelijks ons werk doen. Beelden en
omschrijvingen die hier voor ons bij horen zijn: leerlingen en medewerkers
in hun kracht zetten, eigen kracht ontwikkelen, leerlingen krachtige
persoonlijkheden laten worden, stevig in je schoenen staan en een
krachtige leeromgeving.
• Wij zijn er onvoorwaardelijk voor onze leerlingen. Beelden en
omschrijvingen die hier voor ons bij horen zijn: doorgaan waar anderen
stoppen, loslaten als het goed gaat, blijven zoeken naar mogelijkheden, in
goede en slechte tijden, elkaar nemen zoals iedereen is, onbaatzuchtigheid
en ‘mag het een onsje meer zijn’?
• Wij doen ons werk met passie . Beelden en omschrijvingen die hier voor
ons bij horen zijn: met je hart, energiek, plezier, gedrevenheid, samen met
anderen en ons werk is de moeite waard.
 
De Don Boscoschool wil de visie van de stichting in het schooljaar 2018-2019
verder uitwerken naar een schoolspecifieke visie op pedagogisch gebied. Op
die manier wordt de gedachte achter het mooie en goede onderwijs dat de
Don Boscoschool biedt nog concreter en meer zichtbaar voor ouders en
kinderen. 
 
 

2.3 Opbrengsten schooljaar 2017-2018
In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze de Don Boscoschool in
schooljaar 2017-2018 zich ontwikkeld heeft om de onderwijskwaliteit en de
daarbij behorende opbrengsten zo optimaal mogelijk te beïnvloeden. Er
wordt uiteengezet welke punten school intern opgepakt heeft. Daarnaast
worden externe bevindingen van de kwaliteit weergegeven. Ouders en
leerlingen zijn bevraagd middels een tevredenheidsonderzoek. Er heeft dit
schooljaar verder geen inspectie of audit plaatsgevonden.
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2.3.1 Inzet kwaliteitsontwikkeling op de Don Boscoschool
In het schooljaar 2017-2018 heeft de school gewerkt aan de volgende punten
(zie ook de doelen in het jaarplan) en dit is wat het opgeleverd heeft:

Opbrengstgericht werken (4D OGW).-
Invulling groepsbesprekingen.-
Kwaliteitszorgkalender (kalender voor kwaliteit en ondersteuning).-
Professionalisering leerkrachten gericht op het bieden van effectieve-
instructie en Leren Leren.
Implementatie groepsplan leren leren volgens de principes van 4D OGW.-
Ontwikkeling nieuw OPP.-
Hoofd, Handen, Hart (keuzecircuit)-
 

De inzet van de groepsbesprekingen is verbeterd doordat de
groepsbespreking een bewuste plek heeft gekregen binnen de cyclus voor
kwaliteit en ondersteuning. Er zijn 2 groepsbesprekingen per jaar. Er is een
eerste stap gezet in de kwaliteitsverbetering van de groepsbesprekingen.
Leerkrachten hebben kennis gemaakt met het voeren van een
groepsbespreking volgens Data-Duiden-Doelen-Doen (4D principe). 

De kwaliteitszorgkalender is in een nieuw format gegoten met een
geïntegreerde toetskalender. Dit biedt leerkrachten overzicht over de
verschillende periodes in het jaar. De lijn van de groepsbesprekingen is
verwerkt en de doelen vanuit het jaarplan zijn vertaald naar stuurgroepen
die volgens een vaste begeleidingsstructuur terug te zien zijn in de kalender.
Op deze wijze borgt de school doelen en afspraken die gemaakt zijn in het
jaarplan. 

De professionalisering van leerkrachten is ingezet vanuit de CED groep.
Leerkrachten hebben kennis opgedaan over- en geoefend met- het bieden
van de gedragscomponent van 4D OGW, te weten Leren Leren. Het
implementatietraject is begeleid middels video-interactiebegeleiding en
feedbackgesprekken.  

Er is voor leren leren een groepsplan ontwikkeld naar de principes van 4D
OGW. De aanpak voor de drie niveaus (basis, intensief en verdiept) staat
gestandaardiseerd in het groepsplan. Op deze wijze kunnen de leerkrachten
hun aandacht geven aan het vaststellen van de doelen binnen de leerlijn en
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terug- en vooruitkijken op de leerstof. Vanuit daar wordt het aanbod voor de
groep vormgegeven. Leerkrachten hebben middels deze implementatie
meer inzicht verkregen in de leerlijn leren leren. Het groepsplan is een
levendig document geworden en we zijn voornemens dit te vertalen naar
doelenkaarten in de klas. 
 
Er is een nieuw ontwikkelingsperspectief ontwikkeld in samenwerking met
de nevenlocatie, de Savioschool. Aanleiding voor het nieuwe
ontwikkelingsperspectief is het opbrengstgericht werken. De school
ambieert kinderen zo ver mogelijk te brengen in hun ontwikkeling ondanks
de belemmeringen die ze ervaren. In samenwerking met de CED-groep is er
een schoolstandaard ontwikkeld. Deze standaard is doorvertaald naar
leerroutes in het OPP. De implementatiefase vindt plaats in schooljaar
2019/2020. 
 
 

2.4 Doelstellingen schooljaar 2018-2019
De Aloysius Stichting heeft zijn doelstelling duidelijk geformuleerd in de
koers 2020. Deze doelstellingen gelden ook voor de Don Boscoschool. Voor
deze doelstellingen verwijs ik u naar de site van Aloysius:
https://www.aloysiusstichting.nl/Home/Over-ons/Koers-en-ambitie. Hier
vindt u zowel de volledige koers als de plannen voor het jaar 2018/2019.
 
De Don Boscoschool heeft ook een aantal schoolspecifieke doelen die zijn
omschreven in het jaarplan, waaruit voor het schooljaar 2018-2019 de
volgende punten centraal staan:. 
 

Opbrengstgericht werken (OGW4D), gericht op het thema leerkracht-
handelen. 
Stuurgroepsleden begeleiden leerkrachten middels video-interactie
begeleiding. Er wordt voor technisch lezen en spelling een
verdiepingsslag gemaakt in leerkracht handelen uitgesplitst in basis,
intensief en verdiept arrangement. Leerkrachten worden vaardig in het
Duiden van Data (cyclus Data-Duiden-Doelen-Doen), om vanuit daar hun
aanpak te bepalen. Op deze vaardigheden wordt ingezet middels
data-team bijeenkomsten tweemaal per jaar en de groepsbesprekingen. 
 

https://www.aloysiusstichting.nl/Home/Over-ons/Koers-en-ambitie
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Opbrengstgericht werken (OGW4D), gericht op het thema didactiek. -
Er wordt een verdiepingsslag gemaakt in de borging van Leren Leren. De
intern begeleider schrijft een beleidsplan voor de borging voor Leren
Leren.
Onder begeleiding van de CED groep wordt het volgende vakgebied
aangepakt. Na Leren Leren is dit schooljaar Technisch Lezen en Spelling
aan de beurt. De gehele implementatie wordt middels een trajectplan
vormgegeven.
 
Borgen kwaliteitsaanpak opbrengstgericht werken (4D OGW), gericht op-
de thema’s; groepsbesprekingen, groepsplannen en
kwaliteitszorgkalender. 
 
Pedagogisch klimaat. School streeft naar een doorgaande lijn voor sociale-
vaardigheidseducatie. Er is een werkgroep vormgegeven waar de
orthopedagoog zitting in heeft samen met een aantal leerkrachten.
 
Vervolg vernieuwing ontwikkelingsperspectief (OPP).  Dit schooljaar wordt-
het nieuwe ontwikkelingsperspectief geïmplementeerd. Binnen het
implementatietraject is er aandacht voor kwaliteit. School organiseert een
teambijeenkomst voor het duiden van factoren binnen het kindbeeld. Het
indelen van de leerling op de leerroute gebeurt in overleg met de intern
begeleider. Tevens wordt het nieuwe OPP tijdens de oudergesprekken
stapsgewijs aan ouders toegelicht. 
 
Doorontwikkeling hoofd/hart/handen onderwijs. School kiest vanaf-
schooljaar 2018/2019.

 
Implementatietraject nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte Junior.-

 
 
 
 
 
 

2.5 Kwaliteitsmeting
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2.5.1 Resultaten volgens de inspectie
In het kader van haar onderzoek naar aspecten van de kwaliteit van
onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving heeft de
onderwijsinspectie in februari 2017 onze school bezocht. In het naar
aanleiding van het verificatieonderzoek opgestelde rapport voldoet de Don
Boscoschool volgens de inspectie aan alle gestelde criteria van alle
onderzochte indicatoren. De meeste van die indicatoren werden door de
inspectie zelfs beoordeeld als goed.
De inspectie benoemde in hun rapport dat er mogelijk meer aandacht
gegeven kan gaan worden aan de leerlingen leren omgaan met de digitale
wereld, zoals de sociale media. Dit aandachtspunt wordt dit schooljaar
meegenomen door de werkgroep pedagogisch klimaat.
 
Mede op basis van bovenstaande heeft de inspectie voor de Don
Boscoschool het basisarrangement wederom gehandhaafd.
 
Voor het rapport verwijzen wij u graag naar de website van de Inspectie van
Onderwijs: www.owinsp.nl
 
 
2.5.2 Resultaten volgens de leerlingen, ouders en
medewerkers.
In het voorjaar van 2018 heeft de Don Boscoschool een uitgebreid
tevredenheidonderzoek gehouden onder leerlingen, ouders en
medewerkers.
 
De ouders waardeerden de Don Boscoschool met een gemiddeld cijfer van
8,3. Vooral de de aspecten aandacht voor het kind, bereikbaarheid en
benaderbaarheid van de leerkrachten en de sfeer in de school werden door
hen boven gemiddeld gewaardeerd. Een aandachtspunt dat naar voren
kwam, is de verkeerssituatie rondom het gebouw van IKC de Bollenstreek.
Hierover is inmiddels contact met de gemeente Lisse.
 
De leerlingen gaven de Don Boscoschool een gemiddeld cijfer van
8,2 waarbij vooral de onderdelen de aandacht van de leerkrachten, Hoofd
Handen Hart en het groene schoolplein bovengemiddeld waren. Een
aandachtspunt is pestgedrag. De werkgroep pedagogisch klimaat gaat dit
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schooljaar bekijken hoe we dit nog preventiever aan kunnen pakken. 
 
De medewerkers gaven de Don Boscoschool het algemene
tevredenheidcijfer van 8,3; met name de tevredenheid over de inhoud van
het werk, het eigen functioneren en de samenwerking met
collega's scoorden bovengemiddeld. De hoge werkdruk kwam naar voren
als een aandachtspunt. Inmiddels zijn de vrijgekomen werkdrukgelden
ingezet om de werkdruk te verlagen. Dit gebeurt door het inzetten van
pedagogisch medewerkers van BSO de Theepot, die ondersteunen bij de
pleinwachten en in de klassen. Daarnaast proberen we als school niet
teveel (nieuwe) zaken tegelijk te introduceren, om de werkdruk niet onnodig
te verhogen. Ook worden de OPP's voorbereid door de zorgcoördinator,
zodat deze werkzaamheden niet bij de leerkrachten terecht komen.
 



Wij hebben zorg voor ieder 
ander, met name voor hen 
die het moei l i jker hebben 
dan wijzelf en dat doen wij 
door volhardend te zi jn  
in onze betrokkenheid.
De onvoorwaardelijkheid
van Aloysius 
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:::3 Instroom

3.1 Aanmeldprocedure scholen in sector West
Voor aanmelding bij één van onze scholen in de sector West (Katwijk, Lisse,
Hillegom, Hoofddorp, Nieuw Vennep en Uithoorn) is het nodig dat u uw zoon
of dochter éérst registreert via de website van de Aloysius Stichting:
www.aloysiusstichting.nl/registreren
U geeft uw voorkeur aan voor één van onze scholen. Na de registratie
ontvangt u via e-mail een bevestiging met meer informatie.
Let op: deze registratie is geen aanmelding op een van onze scholen. Wij
nemen eerst contact met u op en gaan graag samen in gesprek over de
beste plek voor uw zoon of dochter. Inschrijven doet u - na registratie -
uiteindelijk bij de school van uw keuze. De inschrijving is pas definitief
wanneer alle benodigde documenten zijn ontvangen.
 
Toelaatbaarheidsverklaring
Heeft u nog geen toelaatbaarheidsverklaring tot het speciaal (basis)
onderwijs (TLV), dan dient u deze eerst aan te vragen bij het
samenwerkingsverband waar uw woonplaats aan gekoppeld is. Uw huidige
school kan u hier meer informatie over geven. Uiteraard kunt u ook, geheel
vrijblijvend, op de school van uw keuze informatie inwinnen.
 
Observatie arrangement
Soms zijn er kinderen waarbij de ontwikkeling onvoldoende op gang komt of
stagneert op de reguliere basisschool, maar waarvan niet direct duidelijk is
welke begeleiding het best bij hen past. In dat geval kan er via het
samenwerkingsverband een observatie arrangement aangevraagd worden.
Uw kind komt dan circa drie maanden naar de Don Boscoschool, waar de
leerkrachten en het zorgteam bekijken hoe uw kind het beste begeleid kan
worden. Een kind met een observatie arrangement blijft gedurende de
observatie periode ingeschreven staan op de eigen (reguliere) basisschool.
Mocht er na deze drie maanden nog niet volledige duidelijkheid zijn over
welke begeleiding het best passend is, dan kan het observatie arrangement
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verlengd worden.
 
 

3.2 Aanmelding op de Don Boscoschool
De ouder(s)/verzorger(s) van nieuwe leerlingen zoeken in de meeste
gevallen zelf contact met de school. Zij kunnen zich via de website van de
school aanmelden voor een kennismakingsbijeenkomst. Tijdens deze
bijeenkomst wordt er informatie gegeven over de school en krijgen de
ouders een rondleiding van de leerlingen van groep 8.
 
De aanmelding vindt plaats door de ouder(s)/verzorger(s) van het kind,
onder de voorwaarde dat:

de leerling is geregistreerd bij Aloysius Stichting-
via: www.aloysiusstichting.nl/registreren (zie ook 3.1.);
het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidverklaring SBO (TLV) voor-
de betreffende leerling heeft afgegeven.

 
 

3.3 Plaatsbaarheid op de Don Boscoschool
Op het moment dat er voor uw kind een TLV SBO is afgegeven kunnen
ouders contact opnemen met de intern begeleider. De Don Boscoschool
onderzoekt vervolgens of er overgegaan kan worden tot plaatsing. Er wordt
zorgvuldig gekeken welke groep het best passend is. Het kan helaas
voorkomen dat een groep vol zit of dat wij door verschillende factoren niet
de juiste plek kunnen bieden voor de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte
van een kind.
 
Tegen de tijd dat de TLV afloopt, zijn er twee mogelijkheden:

 als blijkt dat de huidige school passend is, vraagt de school samen met-
de ouder(s)/verzorger(s) bij het Samenwerkingsverband een verlenging
van de TLV aan.
als blijkt dat de school niet passend is, wordt er gekeken naar-
alternatieven. Deze kunnen het reguliere onderwijs of speciaal onderwijs
zijn.
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3.4 Intakeprocedure
Wanneer er overgegaan kan worden tot plaatsing vindt er een
intakegesprek plaats met de intern begeleider. In overleg wordt vervolgens
de startdatum van de leerling bepaald. En desgewenst kan er een
wenmoment ingepland worden. Binnen 6 weken na de startdatum wordt
een afspraak gemaakt voor het bespreken en ondertekenen van het
start ontwikkelingsperspectief plan (OPP). In dit plan staan de
onderwijsbehoeften geformuleerd en worden de doelen en arrangementen
voor de komende periode vastgesteld.



Laat los wat het is 
en sta open voor 
wat het kan zi jn.
De kracht
van Caro Klaessens
Onderwijsassistente, SO De Widdonckschool Weert 
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:::4 Opbouw en inrichting
van de school

4.1 Het onderwijs
Het onderwijs op de Don Bosco is ingedeeld in de volgende groepen:
Onderbouw:     
Groep 1/2: Sneeuwklokje 
Groep 3: Waterlelie
 
Middenbouw:   
Groep 4: Krokus   
Groep 4/5: Madelief
Groep 5: Iris
Groep 6: Narcis
 
Bovenbouw:                             
Groep 6/7: Hyacint
Groep 7: Tulp                                 
Groep 8: Vergeet-mij-niet
 
De uitgangspunten voor het vormgeven van het onderwijs zijn voor
alle groepen en de school als geheel: structuur, rust, voorspelbaarheid,
bevorderen zelfstandigheid en rekening houden met wat kinderen
aankunnen.
 
De leerlingen op de Don Bosco hebben namelijk in vergelijking met hun
leeftijdsgenootjes in het reguliere basisonderwijs, in meerdere mate te
kampen met hun kwetsbaarheden op het gebied van leren of gedrag.
Dat vraagt van de medewerkers een speciale pedagogische aanpak. Vanuit
dit gegeven besteedt de school extra veel zorg en aandacht aan een
positieve sfeer. Constant staat een vriendelijk en veilig klimaat centraal. Een
overzichtelijke structuur is daarbij een voorwaarde. Alleen als kinderen zich
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geaccepteerd en veilig voelen en weten wat er van hen verwacht wordt,
kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Voor de kinderen zijn er duidelijke
(positief gestelde) regels, waaraan veel aandacht wordt besteed, zowel in
als buiten de klassen.
De school wil kinderen helpen bij de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen,
in de hoop dat ze een reëel en positief zelfbeeld krijgen. We stimuleren de
kinderen om zich, binnen en buiten de school, positief en assertief te
gedragen. Het onderwijs dat wij voorstaan is op bovenstaande
uitgangspunten afgestemd.  Dit komt ook aan de orde bij de lessen van de
Kanjertraining, mondelinge taal en klassen- en kringgesprekken en door
het dagelijks expliciet aanbieden van Leren Leren-activiteiten.
 
Hieronder staat beschreven hoe wij invulling geven aan de vakken die op het
programma staan. Belangrijk hierbij om aan te geven is dat het onderwijs
dat op de Don Boscoschool wordt gegeven aan de kleuters (Sneeuwklokje)
qua methodes en/of vakgebieden (deels) afwijkt van het aanbod voor de
groepen 3 t/m 8. De aanpak van het onderwijs, zoals hierboven beschreven
is echter exact hetzelfde.
 
 
4.1.1 Doelen
De scholen voor Speciaal Basis Onderwijs vallen sinds 1 augustus 1998
onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Dit betekent dat voor de
speciale basisscholen dezelfde kerndoelen gelden als voor het reguliere
basisonderwijs.
De kerndoelen zijn door de overheid geformuleerd om meer eenheid te
krijgen en duidelijkheid te verschaffen over wat leerlingen aan het eind van
de basisschoolperiode geleerd zouden moeten hebben. 
 
4.1.2 Digitale geletterdheid en programmeren
Op de Don Boscoschool wordt veel gewerkt met digitale leermiddelen. Zo
wordt er gewerkt met apparaten waarmee leerlingen leren programmeren
(o.a. de Bee Bot). Ook zijn er in iedere klas meerdere I-pads aanwezig
waarmee kinderen op dagelijkse basis oefenen met reken-, taal-, spelling-
en leesvaardigheden. Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt dit aanbod
uitgebreid met het programma Squla.
 
Voor alle instructies hebben de leerkrachten een digibord tot hun
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beschikking. De inzet van de tools in het digitale programma Gynzy zorgt
voor extra structuur en voorspelbaarheid voor de kinderen. Daarnaast
maken de leerkrachten gebruik van de software die vanuit de lesmethodes
beschikbaar is voor het digibord. Hierdoor worden de instructies visueel en
soms ook auditief extra ondersteund.
 
In het schooljaar 2018-2019 wil het team van de Don Boscoschool in het
verlengde van de pedagogisch visie ook het veilig omgaan met sociale
media verder vorm gaan geven. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld al met de
voorlichtingslessen vanuit Bureau HALT aan de hoogste groepen.
 
4.1.3 Technisch lezen
Wij geven motiverend leesonderwijs. Het doel hiervan is om leerlingen
leesplezier te laten ervaren, zodat zij intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren
lezen. Zodra zij die motivatie hebben kunnen ze leesmeters maken en tot
ontwikkeling komen. We hebben drie verschillende aanpakken die wij
gebruiken om hier vorm aan te geven.
 
Voor het aanvankelijke leesonderwijs in groep 3 wordt gewerkt met een
blokkenmodel. Er zijn zes blokken van 15 minuten, waarin aan verschillende
vaardigheden wordt gewerkt m.b.t. aanvankelijk lezen. Op de afbeelding ziet
u welke onderdelen in de verschillende blokken worden behandeld. 
 
In groep 4 en eventueel groep 5 wordt gewerkt met hommellezen. Er wordt
tijd geïnvesteerd om het leesplezier en de leesmotivatie te bevorderen.
Leerkrachten organiseren onder andere boekenbabbels en gaan veel met
leerlingen in gesprek of laten leerlingen met elkaar in gesprek gaan. Hierbij
wordt bijvoorbeeld een schrijver centraal gesteld of leven de kinderen zich
in in een personage of maken ze reclame voor hun eigen boek. Op deze
manier wordt er een beroep gedaan op leesmotivatie en leesplezier.
Vervolgens gaan de kinderen in tweetallen hommellezen. Ze lezen samen in
een boek en lezen zin voor zin, waarbij verwacht wordt dat ze met de ander
meelezen en deze verbeteren indien nodig. In de afsluiting wordt er weer
ingespeeld op de leesbeleving van de kinderen tijdens het lezen. 
 
Tot slot hebben we de stilleesaanpak. Er zijn leerlingen die hier al in groep 3
mee beginnen, als dit aansluit bij hun niveau en interesses. Doorgaans
starten kinderen hiermee als zij leesniveau E4 instructie of hoger hebben. In
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deze aanpak wordt ook gewerkt met de boekenbabbels en gaan leerlingen
met elkaar in gesprek. Daarna gaan de kinderen stillezen in hun zelf
gekozen leesboek.
 
Op het moment dat een leerling onvoldoende baat heeft bij de geboden
basisondersteuning, wordt er gekeken naar arrangementen. Kinderen
kunnen een intensief of zeer intensief arrangement krijgen bovenop de
geboden basisondersteuning. Het intensieve arrangement houdt in dat de
leerling in een klein groepje in de klas extra leesbegeleiding krijgt.
Daarnaast is een zeer intensief arrangement mogelijk, indien er meer nodig
is of als een leerling in het dyslexietoeleidingstraject zit. In dat geval zal de
leerling in een klein groepje ondersteuning krijgen buiten de groep van een
leesspecialist. Ook komt het voor dat leerlingen tutorlezen met een leerling
uit de bovenbouw als extra ondersteuning. 
blokkenmodel

aanvankelijk lezen

 
4.1.4 Begrijpend lezen
Voor het begrijpend lezen wordt vanaf groep 4 de
digibordmethode Nieuwsbegrip gebruikt. Hierbij wordt iedere week een
actueel onderwerp uit het nieuws aangeboden. Hieraan gekoppeld is
Nieuwsbegrip XL op de iPad, waarbij leerlingen zelfstandig de les kunnen
verwerken. Op deze manier wordt er tevens aandacht besteed aan
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actualiteiten. De leerlingen van groep 3 krijgen halverwege groep 3 de
methode Humpie Dumpie aangeboden en ter aanvulling gebruiken alle
groepen de methode Taalverhaal.nu.
 
4.1.5 Spelling
Voor spelling maken we gebruik van de methode Taalverhaal.nu. Deze
methode bevat een leerlijn voor taal en een aparte leerlijn voor spelling voor
groep 4 tot en met 8.
Groep 3 werkt met Veilig Leren Lezen waarin spelling en taal geintegreerd
zijn.
 
Halverwege het schooljaar 2018-2019 zal het Opbrengst Gericht Werken
(OGW) uitgebreid worden met het vakgebied spelling. Hierdoor is het
mogelijk dat er wijzigingen zullen plaatsvinden in de methode en/of aanpak. 
 
 
4.1.6 Taal
Voor het taalonderwijs bieden we de methode Taalverhaal.nu aan. Deze
methode bevat een leerlijn voor taal en een aparte leerlijn voor spelling
voor groep 4 tot en met 8.
Groep 3 werkt met Veilig Leren Lezen waarin taal en spelling geintegreerd
zijn.  
 
Taalverhaal.nu heeft de volgende leerlijnen:

Woordenschat: woorden leren gebruiken en onthouden.-
Leesbegrip: begrijpend lezen, inclusief leesstrategieën. -
Spreken en Luisteren: luistervaardigheid, sociaal-communicatieve-
vaardigheden, presentaties, non verbale communicatie.
Woord- en zinsbouw: klanken, woorden, zinnen en taalgebruik. -
Stellen: goed en mooi formuleren, creatief schrijven, het schrijven van-
zakelijke brieven, fictieve   verhalen, informatieve teksten, instructies en
betogende teksten.

 
4.1.7 Schrijven
Voor het schrijfonderwijs bieden wij de methode Schrijven in de Basisschool
aan tot en met groep 6. In de aanvangsgroepen tracht men een stevige
basis met betrekking tot de fijne motoriek te leggen. Fijn - motorische
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oefeningen ondersteunen de lesactiviteiten. Het aanleren van een goede
schrijfhouding en een juiste pengreep staat in alle lessen centraal. Vanaf
groep 7 wordt de methode niet meer gevolgd. Wel wordt er tijdens de lessen
aandacht besteed aan de pengreep en de schrijfhouding. 
 
Wanneer zich problemen voordoen in de motorische ontwikkeling kan het
soms goed zijn extra begeleiding van een fysiotherapeut te krijgen. Aan de
Don Boscoschool is een fysiotherapeut verbonden (Fysiopraktijk
Lünnemann) die de kinderen op motorisch gebied kan helpen. Dit gaat altijd
in overleg met de ouders, mede omdat hiervoor een verwijsbrief van de
huisarts nodig is, en de intern begeleider van de school.
 
4.1.8 Rekenen
Voor rekenen zijn we in het schooljaar 2018-2019 gestart met een nieuwe
methode, te weten Getal & Ruimte Junior. De kinderen werken tot en met
groep 5 in hun eigen groep met rekenen. Een enkele leerling rekent mee in
een hogere groep, op het moment dat een leerling meer uitdaging nodig
heeft. De groepen 6 t/m 8 werken op dit moment groepsoverstijgend. Dit
houdt in dat de leerlingen op niveau les krijgen in hun rekengroep. Indien zij
een te grote leerachterstand hebben op gebied van rekenen, kan het
voorkomen dat een leerling in een middenbouwgroep rekent. 
 
De methode is zo opgebouwd dat de kinderen per week met één en
hetzelfde rekenonderwerp aan de slag gaan. Dit doen ze vanuit
betekenisvolle situaties voor de kinderen. Na vier weken vindt er een
proeftoets plaats die de kinderen en leerkrachten het inzicht geeft hoe ze er
voor staan. Daarna wordt er een korte periode geoefend met de stof die nog
extra aandacht behoeft, voordat de uiteindelijke toets plaatsvindt.
 
In de methode is veel aandacht voor het werken met concreet materiaal,
taalvaardigheid en differentiatie. De kinderen werken in de groepen 3 en 4
uit één werkboek. In de groepen 5 tot en met 8 werken de kinderen met een
schrift en een lesboek. De methode biedt differentiatiemogelijkheden voor
zowel leerlingen die moeilijk meekomen, als voor leerlingen die meer aan
kunnen. Voor de leerlingen die meer aan kunnen werken we met
meesterwerk. Leerlingen die veel moeite hebben met de leerstof kunnen
een zwarte route volgen in de lesstof. Als dit te moeilijk blijkt is er vanaf
groep 5 een leerwerkboek waarin kinderen kunnen werken. 
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Naast de methode Getal & Ruimte Junior werken we met de methode 'Met
Sprongen Vooruit'. Dit is een programma dat aanvullend is op de methode
en richt zich op het automatiseren van sommen en het bevorderen van de
betrokkenheid van de kinderen. Dit laatste komt met name omdat de
rekenactiviteiten aangeboden worden in de vorm van spelletjes, de kinderen
mogen bewegen en ze maken eigen producties. 
 
4.1.9 Engels
Engels wordt in de groepen 7 en 8 aangeboden dmv de methode 'Take it
easy'.
Take it easy is een methode die uitgaat van het digitale schoolbord. Een
digitale leerkracht presenteert de les. De methode gaat uit van thema's.
Bijvoorbeeld 'eten en drinken' en 'vrije tijd en hobby's'. Aan deze thema's
zijn woorden en taalregels gekoppeld door middel van filmpjes, muziekclips,
leesteksten, luisterteksten, cartoons, spreekoefeningen, dialogen en
taalspelen.
De leerlingen komen zo in aanraking met spannende en grappige situaties
uit het dagelijks leven waarin de voertaal altijd Engels is.
 
4.1.10 Wereldoriëntatie
Bij de verschillende zaakvakken (natuur & techniek, aardrijkskunde en
geschiedenis) gebruiken we in groep 4 tot en met 8 de methode Blink
Wereld.
 
Deze lesmethode richt zich op het nieuwsgierig maken van kinderen, zodat
ze geprikkeld worden om zelf iets te willen ontdekken, onderzoeken en
leren.
Bij de lessen aardrijkskunde en natuur & techniek krijgen de kinderen een
prikkelende onderzoeksvraag voorgelegd, waar ze onder andere met het
doen van proefjes en doe-opdrachten een antwoord op proberen te vinden.
Bij de lessen geschiedenis krijgen de kinderen een rijk aanbod aan geluid-
en beeldmateriaal, waardoor ze als het ware worden meegenomen in de
tijd. 
 
Doordat de kinderen bij de methode Blink Wereld zelf zien, voelen
en beleven, begrijpen ze de lesstof sneller en onthouden ze deze beter.
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4.1.11 Verkeer
Op de Don Boscoschool werken we met het programma 'School Op Seef'.
Dit programma heeft 7 doelstellingen:

De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht-
Er vindt theoretisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren-
Er vindt praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren-
Er wordt met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid-
Er vindt (indien nodig) handhaving plaats die is afgestemd op de specifieke-
situatie
Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school-
te gaan
De aanpak is structureel en is verankerd in een goede-
organisatiestructuur

 
Het realiseren van deze doelstellingen is niet alleen de verantwoordelijkheid
van de school, maar juist ook die van de gemeente en de ouders. In het
schooljaar 2018-2019 werkt de school met verkeersouders, die in overleg
met één van de leerkrachten de praktische verkeerslessen uitvoeren.
 
Op school geven we het programma verder vorm door te werken met
de doorlopende verkeerseducatielijn van Veilig Verkeer Nederland.
Leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 kunnen daarmee ieder op hun
eigen niveau en met hun eigen materialen aan de slag. 
Zo werkt groep 3 met Rondje Verkeer, groep 4 en 5 met Stap Vooruit, groep
6 en 7 met Op Voeten en Fietsen, groep 7 en 8 met de Jeugd Verkeerskrant.
 
Tot slot doen de leerlingen uit groep 7 in april mee aan het theoretisch
verkeersexamen, gevolgd door het praktisch verkeersexamen. 
 
 
4.1.12 Culturele en kunstzinnige vorming &
Talentontwikkeling
Op de Don Boscoschool wordt op verschillende manieren aandacht besteed
aan de creatieve ontwikkeling van de kinderen. Dit gebeurt per vakgebied,
maar ook groepsdoorbroken middels creatieve workshops.
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Voor de groepsgebonden lessen tekenen en handvaardigheid kunnen
leerkrachten gebruik maken van de methode Delubas. Dit is een praktische
methode vol leuke lessen. Iedere les start met een instructie op het
digibord, waarna de leerlingen zelf aan de slag gaan. Wanneer een thema
zich ervoor leent wordt dit uitgebreid met eigen ideeën van de leerkrachten.
Ook voor de groepsgebonden lessen muziek is een methode die als richtlijn
wordt gebruikt. Eigenwijs Digitaal is een methode met lessen voor alle
groepen én een grote verzameling van leuke kinderliedjes.
Op het gebied van muziek wordt in het schooljaar 2018-2019 ook een
lessenreeks muziek gegeven door een vakdocent. Dit gebeurt in de
bovenbouwgroepen. Behalve geweldige lessen voor de kinderen heeft
het ook tot doel weer nieuwe inspiratie en expertise over te brengen aan de
vaste leerkrachten.
 
Zoals gezegd vinden er ook groepsdoorbroken activiteiten op met name
creatief gebied plaats. Voor veel van de kinderen op de Don Boscoschool is
het leren met het hoofd een enorme uitdaging, terwijl bij het leren met hun
handen en hart ineens hun talenten ontdekt worden. Wij laten kinderen hun
talenten ontdekken door ze een keuzecircuit aan te bieden met workshops.
U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: koken, fotografie, musical-ster
worden, techniek, kickboksen, programmeren et cetera. 
 
Om cultuureducatie op onze school naar een hoger plan te brengen doen
wij mee aan de cultuurlijn Tijd van Cultuureducatiegroep. Binnen dit
programma bezoeken we ieder jaar met iedere groep een andere culturele
instelling. De cultuurlijn verdiept onze geschiedenislessen en sluit tevens
aan bij andere vakken zoals begrijpend lezen, muziek en wereld oriëntatie.
Daarbij  komen onze leerlingen via de cultuurlijn Tijd in aanraking met de
Leidse musea. Tijdens de lessen in de instellingen ontwikkelen de
leerlingen historisch besef door met bronnen te leren omgaan, zoals
stambomen, kaarten, wandplaten, jeugdliteratuur en nieuwe media. Door
dans, muziek en beeldende vorming worden leerlingen gestimuleerd om
zich te verplaatsen in de situatie van een ander. 
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4.1.13 Levensbeschouwing
Voor levensbeschouwing gebruiken wij de methode 'Trefwoord'.
Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming en wil
kinderen door middel van liedjes, gedichten en verhalen begeleiden bij het
verkennen van hun wereld. 
De thema’s worden van verschillende kanten belicht, zodat allerlei
ervaringen uit de wereld van kinderen een plek kunnen krijgen. Daardoor
ontstaat er volop ruimte voor het oproepen van vragen, reflecteren op het
eigen handelen en het ontwikkelen van het kritisch vermogen.
De inhoud van de driewekelijkse thema’s wordt voornamelijk via het digitale
schoolbord aangeboden.
 
4.1.14 Bewegingsonderwijs
Alle groepen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs van een
vakleerkracht. Eén keer spelles en éen keer toestelles. De gymlessen
worden gekenmerkt door een grote mate van differentiatie. Oefeningen
kunnen op die manier op verschillende niveaus tegelijkertijd gegeven
worden. De kinderen uit groep Sneeuwklokje hebben
dagelijks bewegingsactiviteiten in het speellokaal, die deels door de eigen
leerkracht en deels door de vakleerkracht begeleid worden.
Alle kinderen, m.u.v. de groep Sneeuwklokje en Waterelie douchen na
afloop van de les.
 
Naast de gymlessen bieden wij de leerlingen ook nog in een blok van 5
weken per jaar een andere bewegingsactiviteit aan. Voor de onderbouw is
dit dans, de middenbouw krijgt judo en de bovenbouw krijgt freerunnen
aangeboden.
 
 
4.1.15 Sociale vaardigheden en actief burgerschap
In alle groepen wordt de Kanjertraining aangeboden door de leerkracht. De
Kanjertraining bestaat uit lessen met bijbehorende oefeningen die de
leerkracht in de klas geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de
klas en op het schoolplein goed te houden (preventief), of te verbeteren
(curatief). Middels deze methode worden kinderen getraind in het leren
omgaan met problemen die zij tegenkomen in de omgang met anderen.
 
De Kanjertaal is onze aanspreektaal. Dat betekent dat allerlei sociale
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situaties op de Kanjermanier worden besproken. Tevens hanteren we
groeitaal. We vertellen de leerlingen wat zij al kunnen en wat zij nog moeten
leren.
 
Wij zien onze school als oefenplaats voor de maatschappij. De school helpt
kinderen bij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en een houding die
nodig is om een actieve rol als burger te kunnen spelen in onze
samenleving. Behalve bij de Kanjertraining doen we dit ook door eens per
jaar samen met de leerlingen een activiteit te organiseren waarbij geld
wordt ingezameld voor een goed doel.
 
 

4.2 Lesrooster
Het lesrooster is per klas verschillend. De leerkracht maakt aan het begin
van het jaar een rooster op basis van de lesurentabel. Deze kunt u vinden in
paragraaf 4.3. Alle vakken die wettelijk gezien gegeven moeten worden op
de basisschool komen hierin terug. De verdeling van de uren over de
groepen heen is goed doordacht zodat we op het moment dat de leerling de
school verlaat aan alle kerndoelen hebben gewerkt. 
 
 

4.3 Lesurentabel
Op de Don Boscoschool hanteren wij onderstaande verdeling van de
verschillende vakken over de week:
 
 

vak Sneeuwklokje
(1/2)

Waterlelie
(3)

Krokus
(4)

Madelief
(4/5)

Iris
(5)

Narcis
(6)

Hyacint
(6/7)

Tulp
(7)

Vergeet
mij niet
(8)

Technisch lezen 1,00 7,50 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 2,25 2,25

Begrijpend lezen 0,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,75 1,75 1,75

Spelling 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Rekenen 4,00 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Taal 3,50 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Schrijven 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Engels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75 0,75
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Wereld Orientatie 1,75 0,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Verkeer 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Sova 1,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Handvaardigheid 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Muziek/Drama 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75

Levenbeschouwing 1,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Bewegingsonderwijs 2,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Arrangementen 3,25 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Begeleid spelen 3,25 1,75 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

totaal per week 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00



De onvoorwaardelijkheid
van Frits Cloudt
Senior leerkrachtondersteuner/preventiemedewerker, 
De Ortholaan Heythuysen, Sectorbureau Limburg 

Mijn leeromgeving voldoet 
aan: uitdaging, is duurzaam 
en biedt vei l i gheid. 
Dan ben ik tot “leren” bereid. 
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:::5 Zorg route

Onze school heeft een zorgteam, bestaande uit de directeur, de
locatiecoördinator, de zorgcoördinator en de orthopedagoog. Zij zijn in
eerste instantie verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van de
zorgstructuur op school.
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe wij onze zorgstructuur vormgeven.
Mocht u meer willen weten over onze zorg op de Don Bosco dan kunt u het
schoolondersteuningsprofiel (SOP) op onze website bekijken. Momenteel
wordt er gewerkt aan een herziene versie van het SOP. Zodra deze gereed is,
zal deze op de website geplaatst worden.
 
 

5.1 Leerlingvolgsysteem en
ontwikkelingsvolgmodel en SCOL
De school maakt gebruik van het digitale leerlingvolgsysteem van ESIS.
Twee maal per jaar worden alle toetsgegevens ingevoerd en geeft het
systeem ons direct informatie over de leervorderingen van de leerlingen. De
dagelijkse vorderingen van de kinderen worden op groepsniveau
bijgehouden. De groepsleerkracht kan te allen tijde de hulp van de intern
begeleider of de orthopedagoog inroepen. Zij helpen bij observatie en
analyse en kunnen waar nodig adviseren/ondersteunen.
 
De leerkrachten van de kleutergroep werken naast de groepsplannen
volgens het OVM. In het OVM worden de ontwikkelingen van de leerlingen op
verschillende gebieden uitgewerkt volgens zogenaamde ontwikkelingslijnen.
Hierdoor wordt duidelijk of de leerling vooruitgaat en waar zijn sterke en
minder sterke kanten liggen. De ontwikkelingslijnen betreffen basale
ontwikkelingsbehoeften, speel- en werkgedrag, (senso)motorische
ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, taalontwikkeling, wereldverkenning,
symboolverkenning en de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde. 
De leerlingen van kleutergroep krijgen twee keer per jaar een rapportage in
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de vorm van het OVM-rapport.
 
De leerkrachten van de groepen 3 tm 8 vullen twee keer per jaar voor alle
leerlingen de SCOL in.
De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem
voor sociale competentie. Met de SCOL-scores worden de sociale
competentie van de leerlingen systematisch in kaart gebracht. 
 
 

5.2 Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Iedere leerling binnen onze school heeft een ontwikkelingsperspectiefplan
(OPP). Hierin staat beschreven welke leerlijn de leerling volgt, naar welke
doelen de leerling toewerkt, welke stimulerende en belemmerende
factoren een leerling heeft en wat de onderwijsbehoeften van de leerling
zijn. Vanaf groep 6 wordt er gekeken welk uitstroomperspectief de
leerling heeft. 
Binnen 6 weken na de startdatum wordt het OPP opgesteld. Het OPP wordt
twee keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld naar aanleiding van de
toetsresultaten, analyses en observaties. Vervolgens wordt het OPP met
ouders besproken. 
 
 
 

5.3 Als een leerling meer ondersteuning nodig
heeft
Ondanks de inspanningen van de leerkracht functioneert een leerling soms
niet zoals we van hem gewend zijn, of zouden willen. Dit kan zijn op cognitief
en/of sociaal-emotioneel gebied. Soms blijkt dan dat een leerling meer
ondersteuning nodig heeft. 
 
Wanneer de leerkracht of de ouders signaleren dat een leerling meer
ondersteuning nodig heeft zal een leerkracht in eerste instantie zelf zoeken
naar wat hij/zij kan doen om de leerling extra te ondersteunen. Wanneer dit
niet het gewenste effect heeft kan de leerkracht een collega raadplegen.
Levert dit ook niet voldoende resultaat op dan bespreekt de leerkracht haar
vraag met de zorgcoördinator. Dit kan tussendoor als nodig of tijdens een
leerling- of zorgbespreking. Indien nodig kan de zorgcoördinator of
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orthopedagoog de leerling observeren en advies geven waar nodig. 
 
Wanneer ook de interventies van leerkracht en intern begeleider
/zorgcoördinator onvoldoende effectief blijken meldt de leerkracht de
leerling aan bij het Zorgteam. De casus wordt binnen het zorgteam
besproken en eventuele acties die hieruit voortkomen worden met de
ouders gecommuniceerd. 
 
Als de problematiek complex is, kan het voorkomen dat er externe
zorgpartners bij betrokken dienen te worden. Hierbij kunt u denken aan
Jeugd en gezinsteam (JGT), de jeugdarts (GGD), het samenwerkingsverband
(SWV).
 
Indien niet duidelijk is welke externe zorgpartner het best kan worden
betrokken kan een casus met toestemming van ouders worden besproken
in de CvB. In de CVB zitten de zorgcoördinator, de orthopedagoog, de
jeugdarts en een contactpersoon van het JGT Lisse. 
 
Hieronder staan de verschillende mogelijkheden van opschaling van de
ondersteuningsvraag op een rij;
 
1.  Niveau 1: leerkracht signaleert extra ondersteuningsbehoefte bij een
leerling en zoekt naar  passende ondersteuning;
2.  Niveau 2: leerkracht raadpleegt een collega;
3.  Niveau 3: leerkracht betrekt de intern begeleider/zorgcoordinator,
de leerling wordt besproken in de leerlingbespreking;
4.  Niveau 4: leerling wordt besproken in het Zorgteam, indien nodig worden
externe zorgpartners betrokken;
5.  Niveau 5: leerling wordt verwezen naar een andere onderwijs- en/of
zorgsetting. 
 
 
 

5.4 Zorgteam
Deelnemers: directeur, locatiecoördinator, zorgcoördinator, orthopedagoog,
eventueel leerkracht
Frequentie:  1 keer per 2 weken.
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In het Zorgteam vindt er nader overleg plaats over individuele leerlingen
met betrekking tot didactische vorderingen of ondersteuning betreffende de
ontwikkeling van een leerling. Aanmeldingen voor het Zorgteam gaan via de
zorgcoördinator. Het doel van de bespreking is vooraf duidelijk
geformuleerd in een concrete hulpvraag. Vanuit het Zorgteam kunnen
acties voortkomen zoals klassenobservatie, nader didactisch onderzoek,
psychologisch en/of sociaal-emotioneel onderzoek,
oudergesprek, huisbezoek of bespreking in de CVB.
 
Afhankelijk van de problematiek rondom de te bespreken leerlingen, kan
er met toestemming van ouders contact worden opgenomen met de
schoolarts, JGT of externe instanties.
 
 
 

5.5 Groeps- en leerlingbespreking
In oktober en maart vindt er groeps- en leerlingbespreking plaats tussen de
leerkracht en de zorgcoördinator. Indien gewenst kunnen andere
betrokkenen gevraagd worden aan te sluiten. 
 
In de groepsbespreking wordt de groep besproken op de verschillende
vakgebieden volgens het 4D -model vanuit de opbrengst gericht werken
(OGW) cyclus. 
 
Indien nodig worden leerlingen in de leerlingenbespreking besproken.
Hierin staat het beantwoorden van de begeleidingsvraag van de leerkracht
ten behoeve van een specifieke leerling centraal. De leerkracht verheldert
op basis van de begeleidingsvraag de onderwijsbehoeften van de leerling en
er wordt bekeken hoe de leerkracht in het groepsplan aan deze
onderwijsbehoeften tegemoet kan komen. In de leerlingenbespreking wordt
de leerkracht gevraagd te reflecteren op het eigen handelen naar de
betrokken leerling en wordt samen gezocht naar oplossingen die wenselijk
en haalbaar zijn voor de leerkracht en de leerling. Tevens kan de leerling
aangemeld worden voor het Zorgteam.
 
 



40 ZORG ROUTE

5.6 Commissie van Begeleiding (CVB)
Deelnemers:  Zorgcoördinator, orthopedagoog, schoolarts, contactpersoon
van het jeugd- en gezinsteam, eventueel de leerkracht.
Frequentie:   6 keer per jaar.
 
De primaire taak van de CVB is het bespreken van de Zorgdossiers van de
nieuwe kinderen.
Zes tot acht weken na de start (van het schooljaar) worden (alle) nieuwe
leerlingen in de Commissie van Begeleiding (CVB) besproken. In de CVB
wordt op grond van alle beschikbare informatie besloten of er nader
onderzoek en /of betrokkenheid van hulpverlening wenselijk is. De CVB kan
handelingsgerichte adviezen geven.
 
Daarnaast kunnen door alle disciplines ingewikkelde casussen in de CVB
ingebracht worden. Het gaat hierbij om casussen waarbij de aanwezigheid
van de schoolarts en de contactpersoon van het jeugd- en gezinsteam een
meerwaarde heeft. 
 
 

5.7 Doorstroming, toelating en ambulante
hulp speciaal onderwijs
Wanneer blijkt dat een leerling ondersteuning nodig heeft die de Don
Boscoschool niet kan bieden of de verwachting is dat de leerling beter
functioneert in een andere onderwijs- en/of zorgsetting, wordt een apart
traject ingezet, met als doel de leerling (tijdelijk) elders te plaatsen of
specialistische hulp in de school voor hem te organiseren. 
 
Leerlingen met ernstige leer- en/ of gedragsproblemen hebben
ondersteuning nodig die alleen op een school voor speciaal onderwijs
geboden wordt. De leerling heeft een toelaatbaarheid verklaring (TLV) nodig
om in het speciaal onderwijs geplaatst te kunnen worden. Deze wordt
afgegeven door het Samenwerkingsverband. 
 
Leerlingen die niet toe zijn aan onderwijs, kunnen worden verwezen naar
een zorgsetting of een onderwijs-zorgsetting. Het Samenwerkingsverband
is in dit geval ook betrokken.
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Wanneer een leerling terug kan naar het regulier onderwijs, wordt er in
overleg met ouders, school, het Samenwerkingsverband en eventueel
andere betrokkenen een terugplaatsingstraject opgezet.
 
 
 



Wij zi jn er voor de 
kinderen die het 
het moei l i jkst hebben.
De onvoorwaardelijkheid
van Hans Kelderman
voorzitter college van bestuur, Aloysius Stichting
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:::6 Opbrengsten 2017-2018

6.1 Opbrengsten
Dit hoofdstuk geeft een analyse weer van de opbrengsten op de Don
Boscoschool. De opbrengsten zijn in dit document rechtstreeks gekoppeld
aan de schoolverlaters. Dit omdat naar aanleiding van
het uitstroomresultaat pas gezegd kan worden of het doel behaald is.
Tussentijds worden opbrengsten ook geanalyseerd. Per bouw, klas en
individu wordt gekeken of dat wat we mogen verwachten op basis van het
IQ van de leerling ook werkelijkheid is. De analyse van deze opbrengsten
valt buiten deze schoolgids.
 
 
 

6.2 Uitstroom
Uitstroom
 
Vanaf eind groep 6 wordt er voor een leerling een uitstroomperspectief
vastgesteld. Er wordt twee keer per jaar bekeken of de leerling zich
ontwikkelt volgens de gestelde doelen en wat er nodig is om deze doelen te
bereiken. Deze ontwikkeling wordt verwerkt in het ontwikkelings perpectief
plan (OPP). Middels trendanalyses, leerlingsbesprekingen en
groepsbesprekingen wordt de ontwikkeling in kaart gebracht. Vanuit deze
analyses worden verbeteracties opgesteld. Dit kunnen zowel interventies op
individueel niveau als verbeteracties op groeps- of schoolniveau betreffen. 
 
Uitstroomgegevens 2017-2018
 
In het vorige schooljaar zijn er 15 leerlingen uitgestroomd naar het
voortgezet onderwijs. Er is één leerling lager uitgestroomd van het vooraf
vastgestelde uitstroomperspectief, te weten PrO i.p.v. VMBO B. Dit betekent
dat 14 van de 15 uitgestroomde leerlingen het vooraf gestelde doel behaald
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hebben.
 
PrO: 9 leerlingen
VMBO B: 3 leerlingen
VSO PrO: 1 leerling
VSO VMBO T: 2 leerlingen
 
Tussentijdse uitstroom:
Regulier basisonderwijs: 1
Andere SBO school: 2
SO school: 0
 
SBO: speciaal basisonderwijs
SO: speciaal onderwijs
PrO: praktijkonderwijs
VMBO B: basis beroepsgerichte leerweg
VMBO K: kader beroepsgerichte leerweg
VMBO G: gemengde leerweg
VMBO T: theoretische leerweg
HAVO: hoger algemeen vormend onderwijs
VWO: voorbereiden wetenschappelijk onderwijs
VSO: voortgezet Speciaal Onderwijs
 

Uitstroomrichting Percentage in %

VSO 20

PRO 60

VMBO B 20

VMBO K  

VMBO G  

VMBO T  

HAVO  

VWO  
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6.3 Bestendiging leerlingen
De Don Boscoschool zorgt voor een warme overdracht tussen het SBO en
het VO. Dit wil zeggen dat naast het aanleveren van het onderwijskundig
rapport de leerkracht en/of intern begeleider een overdrachtsgesprek voert
met het voortgezet onderwijs om de specifieke onderwijsbehoeften te
bespreken. 
De Don Boscoschool volgt de leerlingen nog twee jaar nadat zij zijn
uitgeschreven. Dit doen we, omdat de school wil weten of leerlingen goed
op hun plek zitten. De school waar de leerling naar toe is gegaan ontvangt
een telefoontje met het verzoek om informatie. Is de leerling niet meer op
school dan ontvangen de ouders een telefoontje. 
Om dit proces te vereenvoudigen heeft de Aloysius Stichting een
zogenaamde bestendigingsmonitor ontwikkeld. De monitor zorgt voor een
uniforme werkwijze voor alle scholen en is in het schooljaar 2014-2015 voor
het eerst ingezet. 



Kwal iteit van ons 
onderwijs, daar werken 
we samen aan en daardoor 
worden we steeds beter. 
Beter dan goed!
De kracht
van Ellen Ros
projectleider kwaliteitszorg, De Korenaer Strausslaan 
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:::7 Het schoolteam

7.1 Bevoegd gezag
Bestuur Aloysius Stichting
Leidsevaart 2
2215 RE Voorhout
Tel; 0252-434000
e-mail: bestuur@aloysiusstichting.nl
Voorzitter CvB; drs. H. Kelderman
 
Sector West
Leidsevaart 2
2215 RE Voorhout
Tel; 0252-210101
 
 

7.2 Wie werken er in de school?
De schoolleiding
De schoolleiding bestaat uit de locatiedirecteur op de Don Boscoschool.
Samen met de locatiecoördinator en zorgcoördinator vormen zij het MT van
de school.
Het onderwijsteam
Momenteel bestaat het onderwijsteam uit 14 groepsleerkrachten, 2
leerkrachtondersteuners en 1 vakleerkracht gymnastiek
 
Onderwijsondersteuning
Voor de extra zorg beschikt de school over een intern
begeleider, orthopedagoog en leesspecialist. Tevens zijn een administratief
medewerker, conciërge en gebouwenbeheerder aan de school verbonden.
 
Ouderraad
Voorzitter: Mw. A. Rietmeijer
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Penningmeester: Mw. C. Heemskerk
 
Medezeggenschapsraad Don Boscoschool
Voorzitter; Mw. Esther Kruijshaar
MR-leden Personeelsgeleding; Mw. Ellen Roeloffs en Mw. Christiane van
Nieuwkoop
MR-leden Oudergeleding; vacant
 
Hieronder ziet u een overzicht met alle medewerkers van de school en
hun mailadressen.

Locatiedirecteur Niels Vierling niels.vierling@aloysiusstichting.nl

Locatiecoördinator Marjolein
Ouwehand

marjolein.ouwehand@aloysiusstichting.nl

Intern begeleider Wendy van der
Plas

wendy.vanderplas@aloysiusstichting.nl

Orthopedagoog Annelies de
Kruijff

annelies.dekruijff@aloysiusstichting.nl

Groep 1/2
Sneeuwklokje

Marga Galjaard
Esther Galjaard
Rosanne
Enthoven

marga.galjaard@aloysiusstichting.nl
esther.galjaard@aloysiusstichting.nl
rosanne.enthoven@aloysiusstichting.nl

Groep 3 Waterlelie Hortanse
Schoone
Rosanne
Enthoven

hortanse.schoone@aloysiusstichting.nl
rosanne.enthoven@aloysiusstichting.nl

Groep 4 Krokus Mandy Stavleu mandy.stavleu@aloysiusstichting.nl

Groep 4/5 Madelief Brigitte van der
Ham
Shelly Priem

brigitte.vanderham@aloysiusstichting.nl
shelly.priem@aloysiusstichting.nl

Groep 5 Iris Renate Breedijk renate.breedijk@aloysiusstichting.nl

Groep 6 Narcis Ellen Roeloffs
Marijke Brocken

ellen.roeloffs@aloysiusstichting.nl
marijke.brocken@aloysiusstichting.nl

Groep 6/7 Hyacint Esther Kruijshaar
Sandra Erich

esther.kruijshaar@aloysiusstichting.nl
sandra.erich@aloysiusstichting.nl

Groep 7 Tulp Judith Rutten
Esther van Eeden

judith.rutten@aloysiusstichting.nl
esther.vaneeden@aloysiusstichting.nl
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Groep 8
Vergeet-mij-niet

Sjoukje de Bruijn
Angela
Spanbroek

sjoukje.debruijn@aloysiusstichting.nl
angela.spanbroek@aloysiusstichting.nl

Vakleerkracht
gymnastiek

Judith Rutten judith.rutten@aloysiusstichting.nl

Leesspecialist Ellen Roeloffs ellen.roeloffs@aloysiusstichting.nl

Conciërge André van
Turennout

andre.vanturennout@aloysiusstichting.nl

Administratie Christiane van
Nieuwkoop

christiane.vannieuwkoop@aloysiusstichting.nl

Gebouwenbeheerder Ton Blom ton.blom@aloysiusstichting.nl

 
 

7.3 Onderwijsondersteuners van het SWV
Het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek heeft in zijn
zorgaanbod onderwijsondersteuning opgenomen. De
onderwijsondersteuners zijn verbonden aan het Speciaal
(Basis)onderwijs en ondersteunen de basisscholen in het afstemmen op de
onderwijsbehoeften van leerlingen. Wanneer binnen het
“afstemmingsproces” sprake is van handelingsverlegenheid bij het kind, de
leerkracht/begeleider of de school, kan de onderwijsondersteuner helpen
deze op te lossen / te voorkomen of te verkleinen. Om het
ontwikkelingsproces positief te laten verlopen wordt binnen de begeleiding
rekening gehouden met de basisbehoeften van de leerlingen: autonomie,
relatie en competentie.
 
De ondersteuning wordt gegeven zoals beschreven in het zorgplan, past
binnen de zorgstructuur van de school en geeft de leerkracht een handvat
tot professionalisering.
Hiermee leveren de onderwijsondersteuners een bijdrage aan de ambitie
van het Samenwerkingsverband:

alle kinderen krijgen onderwijs, zoveel mogelijk in de eigen omgeving en-
op de eigen school
elk kind krijgt onderwijs op de meeste geschikte plek-
investeren in kwaliteit van de leerkrachten met het oog op bieden van een-
brede zorg op de scholen.
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Onderwijsondersteuning in het Samenwerkingsverband Duin- &
Bollenstreek wordt door de volgende functionarissen vanuit de Aloysius
stichting uitgevoerd:
 
Kees Wamelink
Sandra Schilder
Mirjam Draijer
Peter Koomen
Chantal Post
Esther Van der Plas
Paul Gerritsen
Florens Teitink
Caroline van der Hoeven
 
 
 
 
 

7.4 Externe relaties
Contactpersoon Jeugd en Gezin
Arja van Mourik
 
Jeugdarts
Marjolein van Marle
CJG Lisse
Grachtweg 38
2161 HN Lisse
Bel: 088 - 254 23 84
 
Het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (RBL)
Ram Budhathoki
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden
071 - 52 39 000
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7.5 Belangrijke adressen
Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek
Management: dhr. Dick Raasenberg, dhr. Jack Duivenvoorden en mw.
Tineke Tjalma
Bezoekadres: Bonnikeplein 24, 2201 XA Noordwijk
Telefoon: 0252-431575
E-mail: info@swv-db.nl 
 
TLC (Toelaatbaarheidscommissie)
Bezoekadres: Bonnikeplein 24, 2201 XA Noordwijk
Telefoon: 0252 - 43 15 75
E-mail: info@swv-db.nl
 
Inspectie van het Onderwijs
Tel. 088-6696000
website: www.onderwijsinspectie.nl
 
Meldpunt vertrouwensinspecteur
Tel. 0900-1113111
 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
 
Vertrouwenspersonen Aloysius stichting
Dhr. C.van Woerden en (per 01-01-2019) Dhr. W. Pietersma
06-22723603
Tel. 0252-434000



Het beste onderwijs 
real iseren samen 
met onze l eerl ingen.
De passie
van Aloysius 
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:::8 Veiligheid in en rond de
school

8.1 Veiligheid
Een van de speerpunten op onze school is:
 
De Don Boscoschool is een veilige school voor leerlingen, ouders en medewerkers!
 
Sociale veiligheid
Onze school werkt voortdurend aan een ijzersterk pedagogisch klimaat. Als
team gaan we ervan uit dat iedereen erbij hoort en iedereen elke dag
nieuwe kansen krijgt! Daarom proberen we te voorkomen dat we leerlingen
de klas uit moeten sturen. Actief burgerschap en werken aan de
ontwikkeling van sociale vaardigheden staat bij ons ook hoog in het vaandel.
Kortom, we doen al heel veel op het gebied van sociale veiligheid.
 
Nieuwe wet
In augustus 2015 is de nieuwe Wet Sociale Veiligheid op scholen in werking
getreden. Daarmee worden scholen verpicht om te zorgen voor de sociale
veiligheid op school. Pesten tegengaan en sociale veiligheid waarborgen,
dat is het doel van de wet. De inspectie van het onderwijs gaat vanaf
augustus 2016 toezicht houden op de naleving van deze nieuwe wet. 
 
Pesten
De nadruk ligt op het voorkomen van pesten, tijdig ingrijpen als er toch
gepest wordt. Scholen moeten verantwoording afleggen over wat zij doen
tegen pesten, en daarnaast:
1) een sociaal veiligheidsbeleid voeren,
2) de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren,
3) een vast aanspreekpunt hebben voor leerlingen en ouders; deze persoon
coördineert het antipestbeleid.
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Elke school van de Aloysius heeft een coördinator sociale veiligheid. De
coördinator sociale veiligheid is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen,
ouders en medewerkers op het gebied van sociale veiligheid, anti-pesten en
de meldcode kindermishandeling. Bij ons op school is dat de
locatiecoördinator Marjolein Ouwehand. Zij luistert naar uw verhaal, helpt
met het vinden van oplossingen en verwijst zo nodig naar de juiste hulp.
Vragen? Mail: marjolein.ouwehand@aloysiusstichting.nl.
 
Download op onze schoolwebsite de folder Sociale Veiligheid op school
(https://www.don-boscoschool.nl/Home/Downloads). In deze folder leest u
alles over:
- de coördinator sociale veiligheid en externe vertrouwenspersonen
- ongewenst gedrag, anti-pestbeleid en discriminatie
- huisvesting, arbo, veiligheid en milieu
- de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- klachten en de onafhankelijke landelijke klachtencommissie
 
Klachtenprocedure
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden er fouten
gemaakt. U bent altijd welkom bij de groepsleerkracht om dergelijke zaken
te bespreken en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Komt u er
samen niet uit dan is een gesprek met de coördinator sociale veiligheid de
volgende stap. Bent u van mening dat uw klacht niet naar tevredenheid
behandeld wordt dan kunt u zich (samen) wenden tot de locatiedirecteur of
vertrouwenspersoon.
 
Naar aanleiding van ons speerpunt zijn er protocollen en regels opgesteld.
Deze protocollen zijn onderdeel van het schoolveiligheidsplan en het
ondersteuningsplan. De protocollen die in het beleid zijn opgenomen, staan
op de website van de school en zijn via onderstaande link te downloaden:
https://www.don-boscoschool.nl/Home/Downloads/Protocollen
 
In het schooljaar 2018-2019 heeft de Don Boscoschool als speerpunt het
herzien van de pedagogische visie en aanpak. In het verlengde hiervan
zullen de protocollen die hier direct verband mee houden worden aangepast.
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8.2 Schoolafspraken
Om op school een veilige en goede sfeer te creëren hebben we
tweewekelijks een aandachtspunt dat in alle groepen tegelijk centraal staat.
Dit kan gaan over het omgaan met elkaar, het omgaan met spullen of
het omgaan met schoolregels.
 
Tijdens de kanjertraining worden ook een aantal regels behandelt die er
voor zorgen dat het op school gezellig is met elkaar. Deze regels hanteren
wij de hele dag door.
 
Kanjerregels
 

Ik ben te vertrouwen-
Ik lach niemand uit-
Ik help een ander-
Niemand speelt de baas-
Niemand doet zielig.-

 
Verder hebben wij een groot aantal teamafspraken om er voor te zorgen dat
de dag voor de leerlingen veilig en gestructureerd verloopt.
 
 

8.3 Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling
De coördinator sociale veiligheid is het aanspreekpunt voor
onderwijsprofessionals die te maken krijgen met signalen van geweld en
mishandeling. Als professional in het onderwijs kan men te maken krijgen
met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
 
De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht ons om in
actie te komen bij signalen van geweld (bij leerlingen en/of ouders).
 
Onze meldcode kent vijf stappen. De volgende stappen moeten doorlopen
worden bij signalen van geweld/mishandeling:
1. Signalen in kaart brengen.
2. Overleggen met de coördinator sociale veiligheid en eventueel het Advies-
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en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en/of het Steunpunt Huiselijk
Geweld raadplegen.
3. In gesprek gaan met de betrokkene(n).
4. Afwegen of naar onze mening sprake is van geweld of mishandeling.
5. Beslissen of het geweld of mishandeling gemeld wordt bij het AMK of
Steunpunt Huiselijk Geweld of dat er zelf hulp georganiseerd wordt.
 
Bij ons op school heeft onze orthopedagoog, mw. Annelies de Kruijff, zich
gespecialiseerd in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij:
• houdt het thema kindermishandeling actueel binnen de school
• weet alles over ons protocol Kindermishandeling/Huiselijk geweld en de
meldcode
• kan signalen interpreteren
• weet hoe er gehandeld moet worden als dat nodig is.
 
Vragen over kindermishandeling of huiselijk geweld? Dan kunt u zich
melden bij de coördinator sociale veiligheid, Marjolein Ouwehand. Zij zal u
dan in contact brengen met Annelies de Kruijff.
 
 
 
 

8.4 Vertrouwenspersoon
Komt u binnen Aloysius niet verder met uw klacht, dan kunt u terecht bij de
onafhankelijke Vertrouwenspersoon. Hij kan bemiddelen om tot een
passende oplossing te komen en kan het gesprek tussen u en Aloysius
mogelijk weer op gang brengen.
 
De Vertrouwenspersoon werkt niet bij of voor Aloysius, maar is ‘extern’.
Hij onderzoekt uw klacht of probleem en bekijkt oplossingsmogelijkheden.
Welke personen of instellingen zouden u kunnen helpen om uw probleem of
klacht op te lossen?
Uiteraard bepaalt u uiteindelijk zelf welke vervolgstappen u zet.
 
Samengevat luistert de Vertrouwenspersoon naar u en kan als externe
onafhankelijk bemiddelaar functioneren tussen u en de Aloysius Stichting.
Hij kan verwijzen naar personen of instellingen die u verder kunnen helpen.
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De Vertrouwenspersoon gaat niet inhoudelijk in op uw klacht en is niet
verantwoordelijk voor het oplossen ervan.
 
De Vertrouwenspersoon van Aloysius is:
de heer C.van Woerden: 06-22723603
en (per 01-01-2019) de heer W. Pietersma
 
 

8.5 Klachtenprocedure
De coördinator sociale veiligheid is het eerste aanspreekpunt voor klachten
binnen de schoolsituatie over ongewenst gedrag:

tussen leerlingen onderling;-
tussen medewerkers en leerlingen;-
tussen medewerkers onderling;-
tussen medewerkers en ouders;-
door externen (waaronder leerlingenvervoer, schoonmakers etc.).-

 
De coördinator sociale veiligheid behandelt de klacht niet inhoudelijk, maar
luistert goed naar u en helpt u op weg in de te nemen stappen. Hierbij kunt
u denken aan het doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie om uw
klacht in behandeling te nemen.
 
De coördinator sociale veiligheid voor de Don Boscoschool is de
locatiecoördinator Marjolein Ouwehand.
 
De klachtenprocedure staat beschreven in de folder Sociale Veiligheid op
school. Via onderstaande link is deze folder op onze schoolwebsite te
downloaden:
https://www.don-boscoschool.nl/Home/Downloads



Het belangri jkste 
in communicatie is 
te horen wat er 
niet wordt gezegd.*
De kracht
van Anne Das
IB-er, De Rungraaf Best 

*citaat: Peter F. Drucker, 1909
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:::9 Onderwijstijd

9.1 Schooltijden
De schooltijden zijn elke dag van 8:30 tot 14:00. De bel gaat ’s morgens om
8.25 uur. Vanaf 8.00 wordt er gesurveilleerd op het plein voor de school en
vanaf 8.15 uur kunnen de leerlingen de klas in. Ouders nemen afscheid van
hun kind bij het schoolhek, zodat de kinderen rustig de klas in kunnen gaan
en direct alle aandacht van de leerkracht kunnen krijgen. 
 
Bij het einde van de schooltijd surveilleren de groepsleerkrachten opnieuw
op het plein voor de school en bij de taxi’s.
 
De pauzes
In de ochtend hebben de groepen pauze van 10.15 -10.30 uur of van
10.30-10.45 uur. 
De middagpauze is van 12.15-12.30 uur of 12.30-12.45 uur.
Tijdens de pauzes wordt er op elk plein door teamleden gesurveilleerd.
 
Het overblijven
In de middagpauze eten de kinderen in de eigen groep onder toezicht van de
eigen leerkracht of een teamlid. Dit gebeurt voorafgaand of na afloop van
het buitenspelen. 
 
 

9.2 Vakantierooster 2018-2019
Hieronder staat het overzicht van alle vakantiedagen voor dit schooljaar.
 

Feestweek Lisse 27-09-2018 t/m 28-09-2018

herfstvakantie 20-10-2018 t/m 28-10-2018

kerstvakantie 22-12-2018 t/m 06-01-2019
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voorjaarsvakantie 23-02-2019 t/m 03-03-2019

Goede Vrijdag 19-04-2019

Pasen 22-04-2019

meivakantie 27-04-2019 t/m 12-05-2019

Hemelvaart 30-05-2019 t/m 31-05-2019

Tweede Pinksterdag 10-06-2019

zomervakantie 20-07-2019 t/m 01-09-2019

 
 

9.3 Studiedagen 2018-2019
Verspreid over het schooljaar hebben de leerkrachten studiedagen om te
werken aan verdere professionalisering en kwaliteit van onderwijs. Op deze
dagen zijn de kinderen vrij;

Vrijdag 28 september 2018 (feestweek Lisse)

Maandag 5 en dinsdag 6 november 2018

Maandag 4 februari 2019 vanaf 12.00 uur

Maandag 4 maart 2019

Vrijdag 21 juni 2019 vanaf 12.00 uur

Vrijdag 5 juli 2019

 
 

9.4 Verantwoording onderwijstijd
De wet maakt het mogelijk om de verplichte lesuren van de onder– en
bovenbouw te middelen. De leerlingen maken per schooljaar 940 uur. Dat
betekent dezelfde schooltijden voor alle leerlingen.
Op alle dagen hebben de leerlingen 5 uur lesgebonden tijd. Dit betekent dat
er 188 lesdagen ingepland zijn. De eetpauze van de leerlingen in de ochtend
is om aan de juiste hoeveelheid onderwijs te voldoen ingevuld met een
onderwijsactiviteit.
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Aantal dagen  260

Aantal uren  5

Totaal aantal klokuren per jaar  1300

Fictieve dag: 30 september 2019
(valt op maandag)

 5

Schrikkeldag van toepassing: nee   

Totaal aantal uren  1305

Vakantie uren & studiedagen  358,5

Totaal aantal uren les  946,5

Verplicht minimum aantal uren  940

   

plaatselijke feestdag 27-09-2018 5

herfstvakantie 20-10-2018 t/m 28-10-2018 25

kerstvakantie 22-12-2018 t/m 06-01-2019 50

voorjaarsvakantie 23-02-2019 t/m 03-03-2019 25

Pasen 19-04-2019 t/m 22-04-2019 10

Meivakantie 27-04-2019 t/m 12-05-2019 50

Hemelvaart 30-05-2019 t/m 31-05-2019 10

Pinksteren 10-06-2019 5

zomervakantie 20-07-2019 t/m 01-09-2019 150

studiedagen 5 studiedagen
2 studiemiddagen

28,50

calamiteiten  6,5

   

totaal vakantie uren  330

 
 

9.5 Verzuim
In geval van ziekte of andere zaken waardoor uw zoon of dochter de school
niet kan bezoeken, verzoeken wij de ouder(s)/verzorger(s) dit telefonisch te
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melden, bij voorkeur tussen 7.45 en 8.00 uur of 8.15 en 8.30 uur. Als
niemand de telefoon opneemt verzoeken we u de voicemail in te spreken,
deze wordt altijd afgeluisterd.
Indien leerlingen zonder bericht afwezig zijn, onderneemt de school actie
om te achterhalen waar de kinderen zich bevinden. Een tijdig bericht kan in
dit geval veel ongerustheid voorkomen. Indien bij de school de indruk
ontstaat dat leerlingen ongeoorloofd afwezig zijn, is de school verplicht het
vermoeden van ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de
leerplichtambtenaar.
 
Is uw kind ziek geweest en komt weer naar school, graag dit ook telefonisch
melden, bij voorkeur tussen  7.45 en 8.00 uur of 8.15 en 8.30 uur.  
 
 

9.6 Verlof
Het kan zijn dat u in bijzondere gevallen voor uw kind extra verlof wilt
aanvragen. Aan de directie van de school is het in beperkte mate en met
inachtneming van de wettelijke voorschriften van bureau Leerplicht
mogelijk dit verlof te honoreren. De basisscholen in Lisse hebben de
brochure “Leerplicht : Iedereen op school “ontwikkeld. Hierin staat alles
vermeld over verlof en verzuim. De brochure dient als leidraad voor alle
directeuren. De brochure staat vermeld op de website van de gemeente
onder kopje leerplicht. Bij de groepsleerkracht is een formulier te
verkrijgen waarmee u extra verlof kunt aanvragen. De directeur behandelt
de aanvraag en geeft op het formulier aan of het verlof toegekend wordt.
 
 

9.7 Lesuitval
Bij ziekte van één of meerdere groepsleerkrachten doet de school al het
mogelijke om lesuitval voor de leerlingen te voorkomen. Hierbij gaan wij als
volgt te werk:
 

Bij een ziekmelding proberen wij in te schatten hoe lang de afwezigheid-
gaat duren.
Indien mogelijk lossen we het probleem met interne/externe vervangers-
op.
Duo-partners vervangen zoveel mogelijk elkaar.-
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Indien de bovenstaande mogelijkheden niet tot een oplossing leiden,-
wordt gekeken of het mogelijk en passend is iemand van het
ondersteunend personeel voor de groep te plaatsen.   
Wanneer ook dit niet mogelijk blijkt, worden de kinderen over andere-
groepen verdeeld voor een zo kort mogelijke periode.
In het uiterste geval kan de school gedwongen zijn leerlingen naar huis te-
sturen. U wordt hierover vooraf ingelicht.

 
 

9.8 De leerplichtwet
In de leerplichtwet staat dat alle kinderen in Nederland naar school moeten.
De ouder(s)/verzorger(s), voogden of verzorgers van een leerplichtig kind
zijn verplicht hun kind in te schrijven op een school. Tevens zijn zij ervoor
verantwoordelijk dat hun kind ook daadwerkelijk de school bezoekt. Elk kind
wordt leerplichtig op de eerste schooldag van de maand, volgend op de
maand waarin het kind vijf jaar is geworden. De volledige leerplicht eindigt
aan het einde van het schooljaar na afloop waarvan tenminste twaalf
volledige schooljaren één of meerdere scholen zijn bezocht, of aan het
einde van het schooljaar (31 juli) waarin de jongere de leeftijd van 16 jaar
heeft bereikt. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben,
moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma
havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). In de leerplichtwet staan ook regels
waaraan de schoolleiding zich moet houden. De schoolleiding is verplicht
het schoolverzuim zorgvuldig bij te houden en onwettig verzuim binnen drie
dagen te melden bij de leerplichtambtenaar.
 
 

9.9 De leerplichtambtenaar
De taken van de leerplichtambtenaar zijn de volgende:
• Erop toezien dat ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en scholen zich aan de
Leerplichtwet houden.
• Adviseren en begeleiden van de leerling (of het gezin) bij problemen met
betrekking tot de leerplicht.
• Onderhouden van contacten met scholen, onderwijsinstituten en
hulpverleningsinstanties met betrekking tot de leerplicht en schoolverzuim.
• Indien gewenst, bemiddelen bij plaatsing van een kind op een andere
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school.



Leren doe je niet even!
De passie
van Barry Berkers
Leraar, De Korenaer Rector Baptistlaan 

 



10
 



DE OUDER(S)/VERZORGER(S) 71

:::10 De ouder(s)/verzorger(s)

10.1 Het belang van betrokkenheid van de
ouder(s)/verzorger(s)
De ouder(s)/verzorger(s) zijn hoofdverantwoordelijk voor de opvoeding van
hun kinder(en). De school heeft een gedelegeerde opvoedingstaak. Dit
betekent dat een goede samenwerking tussen groepsleerkracht en
ouder(s)/verzorger(s) van wezenlijk belang is.
 
Wij vinden het prettig als ouder(s)/verzorger(s) regelmatig de school
bezoeken. Voor de rust van de kinderen is het echter de schoolafspraak dat
er geen ouders mee de school ingaan tussen 08.15 uur en 08.30 uur. Een
uitzondering hierop is wanneer er iets belangrijks doorgegeven moet
worden aan de leerkracht.
 
Natuurlijk bent u wel welkom in de school, maar het liefst na schooltijd of
tijdens de schoolactiviteiten waar u regelmatig voor uitgenodigd wordt.
 
Voor contact met de leerkracht is het verstandig telefonisch of via de mail
een afspraak te maken, zeker als u verwacht dat het gesprek meer tijd kost
. Voor vragen betreffende de dagelijkse schoolpraktijk van uw kind is het fijn
wanneer u zich eerst wendt tot de eigen leerkracht .
 
 

10.2 Informatievoorziening aan de
ouder(s)/verzorger(s)
In de 2e week van het schooljaar staat een algemene informatieavond
gepland. De leerkracht geeft uitleg over het programma en zijn/haar
aanpak. In oktober/november is de werkbespreking, waar de
ouder(s)/verzorger(s) de voortgang van hun kind kunnen bespreken met de
leerkracht.
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De rapporten en ontwikkelingsperspectieven (OPP's) worden in februari en
juni/juli besproken tijdens de OPP-gesprekken. Hierin worden ook de
Citotoetsen meegenomen. De ouder(s)/verzorger(s) van de de leerlingen van
groep 7 worden in het voorjaar uitgenodigd voor een informatieavond over
het voortgezet onderwijs.
 
Tijdens het schooljaar houden wij u voortdurend op de hoogte van actuele
zaken d.m.v. de weekbrief en de maandelijkse nieuwsbrief. De weekbrief
wordt per e-mail verstuurd met daarin belangrijke zaken omtrent de klas
zoals huiswerk, studiedagen, judodagen etc. 
De nieuwsbrief kunt u per mail ontvangen door u zelf aan te melden op onze
website of u kunt hem bekijken op de website onder het kopje nieuws. 
In de nieuwsbrief vindt u een overzicht van belangrijke activiteiten,
mededelingen, uitnodigingen en aankondigingen van ouder– en
informatieavonden.
 
 

10.3 Informatievoorziening gescheiden
ouder(s)/verzorger(s)
Wanneer ouder(s)/verzorger(s) gescheiden leven of gaan scheiden is het
voor de school belangrijk om te bepalen welke positie wij bij het verstrekken
van informatie moeten innemen.
 
De wet biedt ons hierin een duidelijke richtlijn. Wij zijn als school namelijk
verplicht beide ouder(s)/verzorger(s) te informeren. Dus ook de
ouder(s)/verzorger(s) die niet met het ouderlijk gezag is belast of bij wie het
kind niet woont, heeft recht op informatie. Alleen in geval van zeer
zwaarwegende argumenten kan van die richtlijn worden afgeweken.
 
Omdat de wet niet voorschrijft welke informatie moet worden gegeven,
geldt hiervoor ons schoolbeleid :
 
• Wij informeren beide ouder(s)/verzorger(s) op een gelijke wijze.
 
• Het adres van de niet met het ouderlijk gezag belast zijnde
ouder/verzorger of de ouder/verzorger waarbij het kind niet woont wordt in
onze administratie opgenomen.
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• In voorkomende gevallen wordt afgesproken hoe de informatievoorziening
wordt vormgegeven. Van de afspraak wordt een ondertekende kopie in het
leerlingendossier gedaan.
 
• Als de informatievoorziening niet is toegestaan (bijvoorbeeld via een
gerechtelijk uitspraak) moet een schriftelijk bewijs hiervan aan de directie
worden overlegd.
 
 

10.4 De ouderraad en hulp van
ouder(s)/verzorger(s)
De Ouderraad
 
De Ouderraad bestaat uit ouder(s)/verzorger(s). Voor een goede
communicatie met het schoolteam is bij de vergaderingen een teamlid en
de directeur aanwezig. De Ouderraad organiseert samen met de teamleden
evenementen zoals Sinterklaas, Kerstfeest, sportdag, schoolverlateravond
en het schoolreisje. Verder denken de leden van de ouderraad mee over
allerlei organisatorische werkzaamheden. Tussentijds kunnen
ouder(s)/verzorger(s) zich altijd aanbieden als ouderraadslid. Alle hulp is
welkom.
 
Hulp van ouder(s)/verzorger(s)
 
Tijdens de informatieavond ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) een
formulier. Hierop kunnen zij o.a. aangeven of zij in de ouderraad willen en
de school willen helpen bij allerlei activiteiten.
Ondersteunende activiteiten van ouder(s)/verzorger(s) waarbij leerlingen
direct zijn betrokken vinden altijd plaats onder verantwoordelijkheid van de
groepsleerkracht.
Voor de ouder(s)/verzorger(s) zijn de verzekerings-voorwaarden van
toepassing die ook voor het personeel van de school gelden. Deze
voorwaarden zijn ter inzage bij de school.
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10.5 De ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor schooljaar 2018-2019 is als volgt opgebouwd:
 
Groep 1-2: €40 (€20 schoolreisje en €20 activiteiten feestdagen)
Groep 3 t/m 7: €60 (€20 schoolreisje, €20 activiteiten feestdagen en €20
sportles buiten de gewone gymlessen)
Groep 8: €40 euro (€20 activiteiten feestdagen en €20 sportles buiten de
gewone gymlessen). De kampbijdrage voor groep 8 is een aparte nog te
berekenen bijdrage.
 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Hiervan worden de activiteiten
bekostigd die de ouderraad organiseert zoals bijvoorbeeld Sinterklaas,
Kerstlunch, sporttoernooien, schoolverlatersavond, schoolreisje etc. De
hoogte van de bijdrage voor het schoolkamp wordt tijdig aan de
ouder(s)/verzorger(s) van de schoolverlaters doorgegeven. Ook voor deze
bijdrage geldt dat deze vrijwillig is. 
Mochten ouder(s)/verzorger(s) de ouder- of kampbijdrage niet kunnen
betalen, wordt hen gevraagd contact op te nemen met de penningmeester
van de ouderraad of de locatiedirecteur. Het al dan niet betalen van de
ouderbijdrage heeft geen gevolgen voor deelname aan activiteiten door de
leerlingen. 
 
 

10.6 Privacywetgeving (AVG)
Privacy
Voor het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen is het nodig om in
een aantal gevallen de ouders (of aan leerlingen van 16 jaar en ouder)
toestemming te vragen.
 
Foto’s en filmpjes
Op onze school maken we regelmatig foto’s en filmpjes tijdens speciale
vieringen zoals sinterklaas of kerst, maar ook van projectweken, open
dagen, schoolreisjes etc. We gebruiken dit beeldmateriaal bijvoorbeeld voor
de website of de nieuwsbrief. Fotoalbums van speciale activiteiten worden
via het ouderportaal gedeeld, en zijn daarom alleen met een login en
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wachtwoord te bekijken.
 
Toestemming
Conform de privacywetgeving vragen we ouders/verzorgers bij inschrijving
om uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal en
ook voor andere gegevensverwerking indien toestemming nodig is. U geeft
uw toestemming voor de duur van de inschrijving. U kunt deze toestemming
eenvoudig weer intrekken door een e-mail naar de directeur en/of
coördinator van de school te sturen.
 
Een of twee ouders
Als een leerling jonger dan 16 jaar is, beslissen de wettelijke
vertegenwoordigers (de ouders) over de privacy. De wet gaat ervan uit dat je
als school mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder. Als dat
vertrouwen terecht is, dan is de andere ouder ook gebonden aan die
mededeling. Bij gescheiden ouders vragen wij de
toestemming/handtekening van beide ouders. Voor het intrekken van
toestemming is de mededeling van één ouder voldoende.
 
Meer informatie?
Meer informatie vindt u op de website www.aloysiusstichting.nl/privacy
 
 

10.7 Schoolverzekering voor leerlingen
De leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen gedurende de tijd dat zij
onder toezicht staan van de groepsleerkrachten. Ook zijn zij verzekerd
gedurende het rechtstreeks van huis naar school gaan en andersom.
Daarnaast zijn zij verzekerd gedurende de weg heen en terug naar een
plaats die door de schoolleiding of groepsleerkracht is aangegeven.
 
 

10.8 Voor- en naschoolse opvang
De voor– en naschoolse opvang voor leerlingen van de Don Bosco
wordt verzorgd door BSO de Theepot en maakt onderdeel uit van het IKC.
 
BSO de Theepot
Ruishornlaan 29
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2161  VW Lisse
06-17129162
info@bsodetheepot.nl
LRKP-nummer: 241815368
 
 
 

10.9 Luizen & douchen
Op de Don Boscoschool volgen we het luizenprotocol van de GGD. Met de
hulp van een groep ouder(s)/verzorger(s) worden alle leerlingen na iedere
schoolvakantie gecontroleerd. 
Enkele groepen maken op school gebruik van luizentassen. Daar de GGD
het beleid m.b.t. het gebruik van luizentassen heeft aangepast, stellen wij
dit niet meer verplicht.
 
Vanaf groep 4 douchen alle kinderen na de gym. Zij nemen zelf een
handdoek mee.
Alleen in overleg met de intern begeleider en/of orthopedagoog en n.a.v.
een medische en/of sociaal emotionele reden wordt hiervan afgeweken.
 
 

10.10 Sponsoring
Ook onze school krijgt regelmatig het verzoek om materialen uit te delen
van of mee te doen aan acties van commerciële instellingen. In principe
worden geen onderwijsactiviteiten georganiseerd in relatie met
commerciële instellingen. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de
grondslag en de doelstelling van de school. Het moet de onafhankelijkheid
van de school en het respect voor onze leerlingen en ouders waarborgen.



Wij wi l len vanuit 
wederzi jdse betrokkenheid 
l eerl ingen helpen om 
zichzelf te kunnen zi jn.
De kracht
van Aloysius 
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:::11 Externe samenwerking

11.1 Centrum voor jeugd en gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is lid van het CvB. Daarin heeft de
afgevaardigde een adviesrol richting de school. Zij denkt mee over
leerlingcasuistiek en is de verbinding met de hulpverlening. Dit zorgt voor
expertise aan tafel bij het CvB en korte lijntjes met de hulpverlening.
 
Het CJG is voor onze school vertegenwoordigd door Arja van Mourik.
 
 
 

11.2 Jeugdarts en GGD
Mw. Marjolein van Marle is als jeugdarts van de GGD aan onze school
verbonden en lid van de CVB (commissie van begeleiding).
De afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ) begeleidt de groei en ontwikkeling
van jeugdigen van 4 t/m 19 jaar. Dat doet zij o.a. door alle kinderen
gedurende de schoolperiode een paar keer te onderzoeken.
 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen ook zelf contact met de jeugdarts of JGZ
opnemen.
Als ouder(s)/verzorger(s) vragen of zorgen hebben over de gezondheid, de
ontwikkeling en/ of de opvoeding van hun kind(eren), kunnen zij ook zelf
contact opnemen met de JGZ (jeugdarts), de Don Boscoschool of CJG
(Centrum voor jeugd en gezin). Indien nodig overlegt de jeugdarts of sociaal
verpleegkundige van de JGZ met de leerkracht, huisarts of andere
instanties.
De afdeling JGZ geeft de school adviezen over veiligheid, hygiëne,
infectieziekten, omgaan met elkaar, pesten, voeding en dergelijke. De GGD
steunt de school bij het uitvoeren van gezondheids- en
weerbaarheidsprojecten.
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Meer informatie kunt u vinden op de website www.ggdhm.nl. Elke
gemeenten heeft de beschikking over een virtueel Centrum voor Jeugd en
Gezin. Dit CJG is een website met informatie over opgroeien en opvoeden.
De website is te vinden op www.cjglisse.nl. Elke gemeente heeft wekelijks
een inloopspreekuur. De dagen en de tijden zijn te vinden op de website.
De school kan u informeren over de naam en de bereikbaarheid van de
jeugdarts of sociaal verpleegkundige JGZ. U kunt rechtstreeks contact
opnemen met het secretariaat JGZ van de GGD Hollands Midden.
Telefoonnummer : 088-3083206 of mailen naar jgzls@ggdhm.nl.
 
 

11.3 Samenwerkingsverband Duin- en
Bollenstreek
Het proces "Weer Samen Naar School" heeft geleid tot een landelijk
dekkend netwerk van zgn. samenwerkingsverbanden. Een
samenwerkingsverband wordt gevormd door scholen voor regulier- en
speciaal basisonderwijs. De scholen van het samenwerkingsverband zijn
samen verantwoordelijk voor de zorgstructuur (het onderwijs aan leerlingen
die extra zorg behoeven) in een bepaalde regio. De Don Boscoschool
participeert in het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek en heeft
als school voor Speciaal Basisonderwijs een streekfunctie.
 
Het SWV ondersteunt de scholen in haar regio door actief de ontwikkeling
richting passend onderwijs te initiëren door o.a. mogelijkheden te bieden tot
deskundigheidsbevordering, delen van kennis en expertise tussen scholen
onderling en organiseert hiervoor allerlei activiteiten, waar de medewerkers
van de scholen aan deel kunnen nemen. De ondersteuning binnen het SWV
staat beschreven in het ondersteuningsplan van het SWV Duin- en 
Bollenstreek.
 
 

11.4 Cardea
Sinds augustus 2006 werkt de Don Boscoschool nauw samen met Cardea
Jeugdzorg en SO cluster 4 De Leidse Buitenschool (3 tot 6 jarigen). Zij zijn
net als de Don Boscoschool gehuisvest in het gebouw van IKC de
Bollenstreek.
Er wordt door meerdere disciplines samengewerkt en afgestemd op de

mailto:jgzls@ggdhm.nl
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zorg- en onderwijsbehoeften van de kinderen.
 
 

11.5 Remedial teacher
Binnen het vaste team van de Don Boscoschool zijn geen remedial teachers
werkzaam. Echter, voor leerlingen die op didactisch gebied extra aandacht
en ondersteuning nodig hebben, kan individuele remedial teaching worden
ingekocht bij particuliere remedial teachers. Dit wordt in bepaalde gevallen
vergoed door de zorgverzekeraar.
 
De remedial teacher stelt een handelingsplan op met doelen die de
begeleiding voor een vaste periode vastlegt. De bedoeling is dat de leerling
na deze periode vaardigheden bezit om om te kunnen gaan met problemen
die hij tegen komt en dat hij met het niveau van de eigen groep mee kan
doen.
 
De remedial teacher neemt op aanvraag deel aan de Zorgcommissie en de
CVB.



82 EXTERNE SAMENWERKING

 
 

11.6 Fysiotherapie
Leerlingen die extra aandacht nodig hebben op het gebied van de motoriek
kunnen terecht bij
de fysiotherapeut. Wij werken samen met Kinderfysiotherapiepraktijk
Lünnemann. Voor een verwijzing is de tussenkomst van de huisarts of
jeugdarts noodzakelijk. Na een eerste onderzoek stelt de fysiotherapeut
behandeldoelen op waaraan in de therapie wordt gewerkt.
 
De fysiotherapeut wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De therapie kan
tijdens schooltijd op school door uw kind worden gevolgd.
 
De fysiotherapeut neemt op aanvraag deel aan de Zorgcommissie en de
CVB.
 
 

11.7 Logopedie
Leerlingen die extra aandacht nodig hebben op het gebied van spraak en
taal kunnen terecht bij de logopedist. Wij werken samen met
Logopediepraktijk Urlus. Voor een verwijzing is de tussenkomst van de
huisarts of jeugdarts noodzakelijk. Na een eerste onderzoek stelt de
logopedist behandeldoelen op waaraan in de begeleiding wordt gewerkt.
 
De logopedist wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De therapie kan
tijdens schooltijd op school door uw kind worden gevolgd.
 
De logopedist neemt op aanvraag deel aan de Zorgcommissie en de CVB.
 
 

11.8 Psychomotorische training (PMT)
Sommige leerlingen zijn gebaat bij psychomotorische therapie. Hiervoor
werken wij samen met PICO. Tijdens individuele psychomotorische therapie
worden activiteiten gedaan waarin het gedrag onderzocht wordt. Dit wordt
gedaan tijdens het spelen van activiteiten die binnen de interesse van de
leerling valt.
Onderwerpen die tijdens de therapie behandeld kunnen worden zijn
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bijvoorbeeld:
Moeite om contact te maken/en of te onderhouden-
Moeite om voor jezelf op te komen-
Aandachts- of motivatieproblemen-
Opstandig, agressief of druk gedrag-
Sterk teruggetrokken gedrag-
Een negatief zelfbeeld-
(Faal) angst-

 
Voor een verwijzing is de tussenkomst van de huisarts of jeugdarts
noodzakelijk. Na een eerste onderzoek stelt de psychomotorisch
therapeut behandeldoelen op waaraan in de begeleiding wordt gewerkt. De
therapie kan tijdens schooltijd op school door uw kind worden gevolgd.
 
De psychomotorisch therapeut neemt op aanvraag deel aan de
Zorgcommissie en de CVB.



Je verleden kun je niet 
veranderen, je toekomst  
die vandaag begint wel!
De kracht
van Rimco Viejou 
Directeur, Het Kompas College
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:::12 Contact

Voor vragen, tips, complimenten of klachten kunt u altijd even contact met
ons opnemen via onderstaande gegevens:
 
SBO Don Boscoschool
Ruishornlaan 29
2162 VW Lisse
tel. 0252-414216
e-mail: donboscoschool@aloysiusstichting.nl
 
Directie:
dhr. Niels Vierling
e-mail: niels.vierling@aloysiusstichting.nl
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