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Tips, suggesties en teksten voor Vensters PO (Scholen op de Kaart) 

Document met handige weetjes en standaardteksten - op basis van de inhoudsopgave 

 

NB: Dit document is de vervanger/opvolger van de ‘Checklist schoolgids 2018-2019’ 

 

 

 

Belangrijk! 

Hier vind je allerlei handige ondersteuningsdocumenten van Vensters PO:  

https://www.vensters.nl/ondersteuningsdocumenten-basisonderwijs 

 

Informatie die al klaarstaat in Vensters (zie ook de jaarkalender 2018-2019):   

(incl. jaarlijkse update - maand x beschikbaar > maand y automatisch gepubliceerd) 

● Aantal leerlingen (januari > maart, juni: prognose beschikbaar) 

● Algemene gegevens van uw school (januari > maart) 

● Voedingsgebied (januari > maart) 

● Leerlingendoorstroom, tussentijdse in- en uitstroom (januari > maart) 

● Waardering door inspectie (januari > maart) 

● Financiën (januari > maart) - NB: deze gegevens worden niet zichtbaar voor ouders, wel 

bestuur/management. 

● Personeelskenmerken (april > juni) 

● Tevredenheidsenquêtes voor leerlingen, ouders, personeel (1 november-31 mei) 

● Schooladviezen en plaatsing in vervolgonderwijs (mei) 

● Niveau van uw uitgestroomde leerlingen in voortgezet onderwijs na drie jaar (mei) 

● Automatische doorlevering rapport Sociale Veiligheid (1 juni of 1 juli, indien aangevinkt) 

● Gemiddelde resultaat op de eindtoets (juni voorlopig > oktober > december) 

 

Informatie om zelf toe te toevoegen: 

● Profiel van uw school 

● Organisatie van het onderwijs 

● Voor- en vroegschoolse educatie 

● Onderwijstijd 

● Schooltijden en opvang 

● Relatie met ouders 

● Leerlingtevredenheid 

● Schoolklimaat en veiligheid 

● Schoolondersteuningsprofiel (voorheen bekend als: onderwijsprofiel) 

● Kwaliteitszorg 

● Sociale opbrengsten 

 

 

 

Leeswijzer: 

https://www.vensters.nl/ondersteuningsdocumenten-basisonderwijs
https://www.vensters.nl/ondersteuningsdocumenten-basisonderwijs
https://drive.google.com/drive/folders/156JQZXonDEaKuaB6mCeOlPxS6VmRatsy
https://drive.google.com/drive/folders/156JQZXonDEaKuaB6mCeOlPxS6VmRatsy
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- Dit document bevat de inhoudsopgave van Vensters PO. Het bevat een omschrijving per 

onderdeel. 

- In cursief staat een beschrijving wat hier de bedoeling is. 

- Er staan ook tekstsuggesties in (bron = document ‘Checklist schoolgids 2018-2019, inclusief 

updates). 
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Tips vooraf 

 

Tip 1:  Vermijd jargon en andere termen die op meerdere manieren in te vullen zijn. 

B.v. homogene groepen, zaakvakken, inoefening, blokdagen, … 

 

Tip 2:  Er is bij de meeste onderwerpen ruimte voor ‘Toelichting van de school’.  

Als je geen toelichting wil schrijven, vink dit dan aan! Anders staat er vermeld:  

“Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.” 

 

 

Tip 3: Bepaalde termen, zoals VVE, worden toegelicht via het icoontje ‘uitleg’:  

Is dus niet meer nodig om zelf te doen.  

 

Tip 4: Vensters PO heeft ervoor gekozen om niet volledig te willen zijn, maar zich te  

richten op de belangrijkste zaken en de wettelijke verplichte informatie voor ouders om een 

nieuwe school te kiezen. Voor sommige onderwerpen is een min of meer logische plek 

beschikbaar in Vensters PO. Voor andere onderwerpen kun je beter een andere vorm kiezen om 

informatie hierover (jaarlijks) aan ouders mee te geven (kalender, jaargids, flyer, brochure, Parro 

bericht, etc.).  

 

 

 

Welkomstpagina 

Algemene gegevens school (NB: staan er al in vermeld) 

 

Dank voor uw interesse in onze school. U vindt hier informatie, feiten en cijfers over onze school. Waar 

nodig en/of wenselijk geven wij een toelichting hierbij, zodat u een genuanceerd beeld van onze school 

krijgt.  

 

Vertel kort iets over je profiel. Zowel profilering als onderwijsinhoudelijk (indien voor een specifieke 

methode/aanpak gekozen). 

En waarom je school populair is:  B.v. Veel ouders weten onze school te vinden vanwege … 

 

Ook op onze website kunt u lezen waar onze school voor staat: www….. 

Eventueel voor meer praktische informatie verwijzen naar een jaargids, kalender, anders 

 

Schoolbestuur 

Stichting Jong Leren 

Aantal scholen: 26 

Aantal leerlingen: circa 5600 

Website: www.jl.nu 

 

http://www.jl.nu/
http://www.jl.nu/
http://www.jl.nu/
http://www.jl.nu/


4 

Samenwerkingsverband 

<keuze> 

● Samenwerkingsverband Passend onderwijs Haarlemmermeer 

● Samenwerkingsverband Passend onderwijs Zuid Kennemerland  

● Samenwerkingsverband Amstelronde 

 

Algemeen 

Aantal leerlingen 

Vertel iets over de gemeente / wijk: samenstelling populatie, opleidingsniveau, groei of krimp en andere 

demografische ontwikkelingen. 

 

Voedingsgebied 

(NB: gegevens staan er al in)  

Samenvatting: vertel iets over de wijken/gemeenten waar leerlingen vandaan komen.  

 

Profiel 

Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf? 

Gebruik je slogan of andere woorden die je profiel samenvatten. 

 

Wat is de missie/visie van de school? 

 

Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal? 

Geef samenvatting van je schoolplan, of neem een verwijzing op naar dit plan (bijlage of pagina op je website).  

 

Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit? 

Onze achtergrond is een … . Omdat … Dit merk je doordat … 

 

<graag toevoegen> 

Over Jong Leren 

Onze school is - samen met 25 andere scholen - onderdeel van Stichting Jong Leren. Hierdoor hebben we 

een brede basis om te werken aan onderwijsvernieuwing en om expertise of capaciteit te delen. Jong 

Leren is een stichting voor confessioneel basisonderwijs. We stellen ‘De kunst van het leren’ centraal. Dat 

betekent dat wij gaan voor goed onderwijs. Hierin staan vakmanschap, creativiteit en inventiviteit 

vooraan. Dit zijn belangrijke competenties, voor onze leerlingen waar het leren betreft, maar ook voor de 

volwassen professionals die bij Jong Leren werken. Jong Leren staat voor: ‘wij geven ruimte, wij dagen uit, 

wij leren samen’. Dit zie je zo veel mogelijk terug in de dagelijkse schoolpraktijk en het onderwijsbeleid 

van de aangesloten scholen.  

 

Lees meer op www.jl.nu. 

 

Organisatie van het onderwijs 

Groepering 

Keuzemenu 

 

Verlof personeel 

Er wordt een opsomming getoond, deze kun je aanpassen naar eigen inzicht.  

Je kunt ook deze standaardtekst toevoegen: 

http://www.jl.nu/
http://www.jl.nu/
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Wanneer een leerkracht (studie)verlof heeft of uitvalt door b.v. ziekte, nemen wij contact op met het 

Regionaal Transfer Centrum (RTC) voor een vervanger. De vervangingspool van alle Jong Leren-scholen is 

hierin opgenomen. Via RTC werken we sinds 2016 samen met andere besturen in de regio.  

 

Vakleerkrachten 

Keuzemenu 

 

Toelichting 

Deze ruimte is geschikt om een toelichting te geven wanneer je een specifiek onderwijsconcept of -methode 

gebruikt die je graag wilt toelichten. Denk aan: Teach like a Champion, Atelieronderwijs, Ricardo van Rhijn 

Foundation,Unitonderwijs, De Noordwijkse methode. Je kunt het kort omschrijven en een link toevoegen naar je 

eigen webpagina voor meer informatie.  

 

Schooltijden 

Schooltijden en opvang 

Geef toelichting indien voor bepaald rooster is gekozen en algemeen / hoe / met welke samenwerkingspartners 

opvang (BSO: VSO, TSO, NSO) wordt georganiseerd.  

 

Welke schooltijden/opvangtijden hanteert de school? 

 

Van welk rooster maakt de school gebruik?  

<(Keuzemenu invullen?> 

 

Hoe wordt de opvang geregeld? Waar vindt de opvang plaats? Zijn er kosten voor de ouders? 

In tabel: VSO / TSO / NSO 

 

Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties? 

Ruimte voor toelichting hoe dit georganiseerd is.  

 

Wanneer zijn de vakantie en speciale dagen in 2018-2019? 

Vakantierooster invullen 

 

Welke spreekuren zijn er op de school? 

Eventueel bereikbaarheid/aanwezigheid vermelden van directeur, IB, vertrouwenspersoon.  

Of:  

We werken op school niet met vaste spreekuren. Mocht u iemand willen spreken dan kunt u hiervoor 

een afspraak maken of even bij deze persoon binnenlopen. 

 

Onderwijstijd 

Genoemde uren zijn een indicatie, gebaseerd op onze onderwijsaanpak en speerpunten. Deze worden 

altijd afgestemd op de behoeften van de groep en de actualiteit.  

 

NB:  
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als je de tabellen niet invult (niet verplicht), worden ze ook niet getoond. Omdat veel scholen niet met vaste 

roosters werken, is het dan handiger om in de toelichting een globale omschrijving van de verdeling van de 

onderwijstijd te geven.  

 

Hoe wordt de tijd op school besteed? 

Uitgedrukt in percentages 

 

Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht? 

Uitgedrukt in uren 

Bij toelichting: Als niet reguliere vakken, geef omschrijving van deze vakken inhouden.  

 

Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren 

Uitgedrukt in uren 

Bij toelichting: Als niet reguliere vakken, geef omschrijving van deze vakken inhouden. 

 

Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?  

Denk aan: bibliotheek, speellokaal, gymlokaal, kinderopvang, etc.  

Maar ook: b.v. Stroomgroep, Verrijkingsgroep, DWS (zie onder), etc.  

Geef uitleg in de toelichting als je deze groepen toevoegt en noem speciale omstandigheden en/of 

samenwerkingspartners. 

  

Indien relevant:  

Day a Week School / Day a Week School Jong Leren 

Onze school biedt een selectief aantal bovenbouwleerlingen de mogelijkheid om naar de Day a Week 

School (DWS) te gaan. De DWS is gericht op cognitief talentvolle en creatief denkende kinderen. Een DWS 

groep bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden. Zij komen van verschillende scholen en werken 

een hele dag per week samen op een aparte locatie. Zij worden daarin begeleid door een 

gespecialiseerde leerkracht. Een van de doelstellingen is dat de kinderen leren leren. Daarnaast 

proberen wij hun leerplezier te verhogen en demotivatie te voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan 

o.a. zelfsturend leren, samenwerken en doorzetten. De lesactiviteiten bestaan bijv. uit filosofie, 

wiskunde, team uitdagingen, eigen projecttijd en denkpuzzels. Ieder najaar vindt een 

identificatieprocedure (opdrachten en observaties) plaats om te bepalen welke leerlingen het DWS-

onderwijs het meest nodig hebben.  

 

Voor- en vroegschoolse educatie 

 

Is de school een VVE school? 

 

Werkt de school samen met andere partijen? 

 

Welke VVE programma’s worden door de school gebruikt? 

 

Op welke wijze wordt de samenwerking met de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf vormgegeven? 

Bijvoorbeeld:  
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De communicatielijnen tussen school en de kinderopvangorganisaties zijn kort. Er vindt op regelmatige 

basis overleg plaats. 

 

Overstappers 

(Gegevens staat er al in, in cijfers en percentages) 

Geef bij toelichting een samenvatting van de overstappers, bijvoorbeeld:   

De leerlingen die tussentijds onze school hebben verlaten, zijn bijna allemaal verhuisd. 

 

Resultaten 

Resultaten eindtoets 

Geef bij toelichting een samenvatting en leg uit wat opvallend is. Geef ook hoe je de Cito resultaten gebruikt in 

je onderwijs.  

 

(NB: resultaten staan al vermeld. Er is echter wel sprake van een vertraging, zodat je mogelijk wel de 

‘oude cijfers’ ziet. PRO-leerlingen, leerlingen korter dan 4 jaar in NL en ingestroomde leerlingen groep 

7&8 zouden door BRON al uit de berekening gehouden moeten zijn. Er zijn echter leerlingen die om 

andere redenen uit de gemiddelden gehouden mogen worden, zoals leerlingen met een IQ onder de 80 

of leerlingen die het eindniveau van groep 6 op taal EN rekenen niet halen. In de analyse van de 

eindtoets die in juni met het bestuur gecommuniceerd wordt, worden alle leerlingen onderbouwd, die uit 

de gemiddelde score gehaald mogen worden. De cijfers die in Vensters PO staan, kunnen dus op basis 

van bovenstaande niet geheel correct zijn, omdat leerlingen met een IQ onder de 80 niet automatisch 

eruit gehaald worden. Dat is te checken en je kunt ze zelf handmatig aanpassen. In uitzonderlijke 

gevallen heb je een leerling die niet onder de bovenstaande uitsluitregels valt, maar die je toch (in 

overleg met het bestuur) uit de berekening wilt houden. In dat geval kun je de berekening formeel 

aanpassen in Vensters PO door het aanvraagformulier van Vensters PO in te vullen in juni, zie de 

resultaten eindtoets indicator en voor hulp: https://www.vensters.nl/ondersteuningsdocumenten-

basisonderwijs) 

 

Schooladvies en plaatsing in het voortgezet onderwijs 

(NB: resultaten staan al vermeld) 

Geef bij toelichting een samenvatting en leg uit wat opvallend is. Vertel hoe het schooladvies tot stand komt en 

hoe ouders/kind het schooladvies krijgen.  

 

Vermeld ook OSO (onderstaande tekst verplicht in schoolgids opnemen): 

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe 

school gegevens over die leerling te verschaffen in een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die 

gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten 

leren. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke 

standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en 

betrouwbaar digitaal uitwisselen. 

 

Plaats in voortgezet onderwijs na drie jaar 

Geef bij toelichting een samenvatting en leg uit wat opvallend is. En/of schrijf het volgende: 

https://www.vensters.nl/ondersteuningsdocumenten-basisonderwijs
https://www.vensters.nl/ondersteuningsdocumenten-basisonderwijs
https://www.vensters.nl/ondersteuningsdocumenten-basisonderwijs
https://www.vensters.nl/ondersteuningsdocumenten-basisonderwijs
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Bureau Oberon voert jaarlijks in opdracht van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs van Zuid-

Kennemerland en Haarlemmermeer een monitor uit hoe onze leerlingen het doen in het voortgezet 

onderwijs. Wij gebruiken deze gegevens om het schooladvies aan onze leerlingen en hun ouders te 

optimaliseren.  

 

Sociale opbrengsten 

Beschrijf de visie van school op de sociale opbrengsten.  

 

Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten? 

Noem kernwaarden.  

 

Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten? 

Welke aanpak gebruik je, zijn hiervoor afspraken of protocollen voor beschikbaar? 

 

Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen? 

(Keuzemenu invullen) 

 

Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school? 

(Keuzemenu invullen) 

 

Waardering 

Waardering inspectie 

(NB: meest recente bestuursinspectierapport van 2018 staat vermeld) 

Geef een toelichting op dit rapport: hoe ervaren, welke maatregelen of wijzigingen sindsdien plaatsgevonden.  

Eventueel kun je deze tekst opnemen: 

 

Eens per vier jaar bezoekt de inspectie ons schoolbestuur en de scholen. Deze aanpak is sinds 1 

augustus 2017 ingevoerd, dus het kan zijn dat u op internet nog een oud inspectierapport van onze 

school kunt vinden. In het Inspectierapport van 2018 leest u meer over de waardering van de inspectie 

over onze school.  

 

Noem eventueel relevante citaten van de inspectie.  

Daarnaast kent onze school een systeem van jaarlijkse kwaliteitsaudits door het bestuur van Jong Leren.  

 

Oudertevredenheid 

(NB: resultaten staan vermeld, na afnemen enquête en online plaatsen resultaten. Hulp bij het uitzetten? 

https://www.vensters.nl/ondersteuningsdocumenten-basisonderwijs ) 

Vermeld opvallende resultaten en eventueel welke acties naar aanleiding van dit onderzoek worden/zijn 

genomen). 

 

Leerlingtevredenheid 

(NB: resultaten staan vermeld, na afnemen enquête en online plaatsen resultaten. Hulp bij het uitzetten? 

https://www.vensters.nl/ondersteuningsdocumenten-basisonderwijs ) 

https://jl.nu/syndeo_data/media/Voor_ouders/40775_-_definitief_rapport_vierjaarlijks_onderzoek_bestuur_en_scholen_JL.pdf
https://jl.nu/syndeo_data/media/Voor_ouders/40775_-_definitief_rapport_vierjaarlijks_onderzoek_bestuur_en_scholen_JL.pdf
https://www.vensters.nl/ondersteuningsdocumenten-basisonderwijs
https://www.vensters.nl/ondersteuningsdocumenten-basisonderwijs
https://www.vensters.nl/ondersteuningsdocumenten-basisonderwijs
https://www.vensters.nl/ondersteuningsdocumenten-basisonderwijs
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Vermeld opvallende resultaten en eventueel welke acties naar aanleiding van dit onderzoek worden/zijn 

genomen). 

 

Beleid 

Ouders en school 

Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school? 

Wij zijn ervan overtuigd dat ouder, leerkracht en kind als gelijkwaardige partners op moeten trekken om 

tot optimale schoolontwikkeling van uw kind te komen. Wij streven er daarom naar om u volledig en 

toegankelijk te informeren en met u in gesprek te zijn. Ons doel is om constructief samen te werken, 

waarbij ieders specifieke rol en deskundigheid erkend wordt. 

Aanvullen indien concrete momenten, aanpak of activiteiten ontwikkeld zijn (MR, OV, ouderpanel, 

kennismakingsgesprekken, etc.). Als nog niet uitgekristalliseerd, dan bijvoorbeeld: 

Dit kan op verschillende manieren, variërend van een tienminutengesprek over uw kind tot 

medezeggenschap in de MR. Hiervoor krijgt u gedurende het jaar diverse mogelijkheden aangeboden. 

 

Op welke manier worden ouders geïnformeerd? 

Op onze school communiceren de leerkrachten en ouders met elkaar via de Parro-app. Dit is een app die 

gekoppeld is aan Parnassys, het leerlingvolgsysteem op onze school. In deze app doen leerkrachten 

mededelingen die alle ouders aangaan, er kunnen activiteiten worden ingepland of hulpouders gevraagd 

worden en ouders kunnen zich inschrijven voor de 10-minutengesprekken. Ook de schoolagenda met 

alle belangrijke momenten staat erin vermeld.  

 

Wanneer er gecommuniceerd moet worden over een individuele leerling, dan neemt de leerkracht 

persoonlijk contact met u op, of ontvangt u hierover een mail vanuit ParnasSys.   

 

Aanvullen met b.v. periodieke nieuwsbrieven, startbijeenkomsten begin schooljaar,  

rapporten, tien minutengesprekken, anders. 

 

U bent altijd welkom om in gesprek te gaan met de leerkracht van uw kind, of met de directeur.  

 

Omdat onze school onderdeel uitmaakt van Stichting Jong Leren hebben we gezamenlijk een aantal 

regelingen, protocollen en afspraken vastgesteld. Deze staat op: www.jl.nu/ouders. Jaarlijks verschijnt 

een stichtingsbreed jaarverslag.  

 

Wat is de klachtenregeling van de school? 

Overal waar gewerkt wordt gaat wel eens wat mis of loopt het niet zoals bedoeld of gepland. Dat is op 

onze school niet anders. Wij vinden het belangrijk dat een klacht op de juiste manier wordt behandeld. 

We hopen uw klacht binnen de school op te lossen. Bespreekt u daarom uw klacht eerst met de 

leerkracht of andere medewerker waar de klacht ontstaan is.  

 

Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met onze interne contactpersoon. Deze 

persoon is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel bij klachten. De interne contactpersoon 

kan u begeleiden en helpen om te bekijken wat de beste weg is voor uw klacht. Hij/zij gaat zorgvuldig 

met kwesties om en kan u in contact brengen met de functionaris in de schoolorganisatie, de extern 

vertrouwenspersoon, het bestuur of een klachtencommissie.  

 

http://www.jl.nu/ouders
http://www.jl.nu/ouders
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Onze interne contactpersoon is: [naam/namen, mailadres, telefoon, eventueel bereikbaarheid].  

De klachtenregeling is te vinden op: www.jl.nu/ouders.  

 

Iedere medewerker binnen de schoolorganisatie heeft de wettelijke plicht om bij een vermoeden van een 

zedenmisdrijf, zoals ontucht, aanranding en verkrachting, dit te melden aan het bevoegd gezag. Het 

bevoegd gezag heeft hierover overlegplicht met de vertrouwensinspecteur en is vervolgens 

aangifteplichtig bij politie/justitie. 

 

Als u vindt dat uw klacht niet afdoende behandeld is, kunt u contact opnemen met de extern 

vertrouwenspersoon om u te begeleiden bij de procedure. U kunt de klacht indienen bij het bestuur van 

Stichting Jong Leren of bij een klachtencommissie.  

 

De extern vertrouwenspersoon van Jong Leren is: Heleen de Jong Advies, bereikbaar via: 

info@heleendejongadvies.nl, (023) 5271946 of 06-25024555. 

De klachtencommissie waarbij Jong Leren is aangesloten is de Landelijke Geschillencommissie, te 

bereiken via: Stichting Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht, (030) 280 9590, 

info@onderwijsgeschillen.nl, www.onderwijsgeschillen.nl. 

 

Werkt de school met een school-ouderovereenkomst 

<keuzemenu?> 

 

Heeft de school een keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid? 

<keuzemenu?> 

 

Op welke wijze hebben ouders inspraak 

<keuzemenu?> 

 

Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders 

 

 

Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage 

<keuzemenu?> 

 

Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage 

<bedrag invullen> 

(NB: het is wettelijk verplicht in de schoolgids de hoogte van de vrijwillige bijdrage op te nemen! Is het 

bedrag (nog) niet bekend, dan dient het bedrag van het afgelopen jaar vermeld te worden, met de 

opmerking dat het bedrag nog opnieuw vastgesteld wordt.) 

 

Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage 

<keuzemenu?> 

 

Bijvoorbeeld: 

Onze school heeft een actieve oudervereniging (...) die zich inzet voor activiteiten als Sinterklaas, Kerst, 

het schoolreisje, de sportdag of museumbezoeken ….). Alle ouders/verzorgers wordt om een vrijwillige 

bijdrage gevraagd om activiteiten te kunnen organiseren, die niet vanuit de subsidie van het Rijk betaald 

kunnen worden. De oudervereniging bepaalt elk schooljaar de hoogte van het bedrag en waaraan het 

geld het wordt uitgegeven. Wanneer u de ouderbijdrage niet kunt betalen, kunt u contact opnemen met 

de directeur.   

 

http://www.jl.nu/ouders
mailto:info@heleendejongadvies.nl
mailto:info@heleendejongadvies.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Zijn er overige schoolkosten? 

<Keuze: ja / nee> 

 

Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten? 

 

Is er sprake van een schoolverzekering? 

Ja.  

 

Extra informatie over de schoolverzekering 

Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallen en -aansprakelijkheidsverzekering afgesloten ten 

behoeve van de leerlingen, medewerkers en vrijwilligers. Deze verzekering is van kracht op weg van huis 

naar school en verder tijdens activiteiten in schoolverband, zoals excursies, zwemmen, sport- en 

speldagen en schoolkamp. De verzekering voorziet in een uitkering bij overlijden, blijvende invaliditeit, 

geneeskundige hulp en tandheelkundige hulp. De verzekering geldt niet voor schade aan brillen, kleding, 

fietsen e.d. De school is niet verzekerd voor schade of diefstal van persoonlijke eigendommen. Als een 

kind opzettelijk en moedwillig schade toebrengt aan school eigendommen stellen wij de ouders 

aansprakelijk. 
 

Verzuimregeling 

 

Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden? 

 

Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen? 

 

Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld? 

Welke informatie wil je dat ouders zeker moeten weten. Dit is een voorstel:  

 

Gescheiden ouders 

Als uw kind gescheiden ouders heeft, verwijzen wij u naar het protocol ‘Gescheiden ouders’ op 

www.jl.nu/ouders. Dit protocol stelt het belang van het kind voorop. Het geeft uitleg over 

informatievoorziening aan gescheiden ouders. De hoofdregel is dat de met het gezag en de dagelijkse 

zorg belaste ouder alle informatie, uitnodigingen e.d. doorspeelt aan de andere ouder. Ook leest u wat 

van de school en wat van de ouders verwacht mag worden  

 

Foto en film 

Jaarlijks vraagt de school toestemming aan ouders voor het extern gebruik van foto’s en filmpjes van hun 

kind. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders hiervoor een toestemmingsformulier. 

 

Foto’s, filmpjes en geluidsopnames zijn persoonsgegevens, dus privacygevoelig. Als ouders kunt u 

bijdragen aan de privacy van uw en andere kinderen. Wij kunnen u niet verbieden om foto’s of filmpjes in 

of rond school te maken. Wel vragen wij u om terughoudend te zijn en zich aan deze afspraken te 

houden: 

- Het maken van foto’s en filmpjes in en rond school en het delen ervan mag alleen na 

toestemming van de leerkracht en/of directeur. Bij sportdagen, schoolexcursies of andere groeps- 

of schoolactiviteiten worden afspraken gemaakt over foto’s en filmpjes en het gebruik hiervan. 

- Zet geen foto’s of filmpjes op publiekelijk toegankelijke websites of sociale media. 

- Maak overzichtsfoto’s, zodat individuele kinderen of leerkrachten niet of nauwelijks te herkennen 

zijn. 

http://www.jl.nu/ouders
http://www.jl.nu/ouders
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- Maak alleen een close-up foto van uw eigen kind en dan alleen voor eigen gebruik. Op een foto 

staan immers bijna altijd ook klasgenootjes, duidelijk in beeld of op de achtergrond.  

- Maak geen foto’s en filmpjes van kinderen waar je eigen kind niet op staat. 

 

Schoolondersteuningsprofiel (voorheen bekend als onderwijsprofiel) 

<ruimte om kort te beschrijven hoe de school dit heeft ingericht, eventueel met bijlage of link naar website, 

benoem b.v. ook samenwerkingsverbanden met fysiotherapeuten e.d., als buiten samenwerkingsverband 

Passend onderwijs valt, of je geen vaste kracht hiervoor in huis hebt.> 

 

Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan? 

 

Aannamebeleid 

Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school. Op onze school 

maken wij geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst. Voorwaarden van de aanname is 

dat ouders de grondslag en het onderwijsbeleid van de school respecteren of verklaren dit te 

onderschrijven.  

 

In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur 

aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben 

aangemeld. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven. De school zal 

vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld 

onderzoeksrapporten van externe instanties. U kunt hierover meer lezen in het aanname protocol op: 

www.jl.nu/ouders. 

 

<tekst aanpassen indien afwijkt van ‘standaard’ aannamebeleid> 

 

U kunt via onze website een aanmeldformulier invullen en opsturen. Wij nemen contact met u op voor 

een rondleiding en kennismakingsgesprek. Dit moet minimaal tien weken voor de 4e verjaardag. Wij 

gaan ervan uit dat kinderen die voor het eerst naar school gaan zindelijk zijn. [eventueel: In overleg is het 

mogelijk dat uw kind op onze school start als hij/zij 3 jaar en 10 maanden is.]  

 

Als de school de leerling met een ondersteuningsbehoefte niet kan toelaten, zoekt de school, in 

samenspraak met de ouders, een passende onderwijsplek op een andere school. Belangrijk daarbij is 

een goede balans tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van de school. 

 

Als blijkt dat we uw kind de ondersteuning kunnen bieden die het bij het onderwijs nodig  heeft en dat 

uw kind leerbaar is (en blijft), dan wordt er samen met de ouders een plan van aanpak opgesteld. In alle 

gevallen evalueren wij minimaal tweejaarlijks. Als dan blijkt dat de school tegen een grens aanloopt, 

wordt samen naar mogelijke oplossingen binnen het samenwerkingsverband gezocht.  

 

Leerplicht, schoolverzuim en verlof 

Zolang uw kind nog 4 jaar oud is, hoeft zij of hij nog niet verplicht naar school. Toch vinden wij het prettig 

als u van tevoren meldt als u uw kind thuis houdt. Zodra uw kind 5 jaar oud is, valt het onder de 

leerplicht en is dus wettelijk verplicht naar school te gaan. Omdat het voor sommige kinderen toch wel 

wat veel is, mag een kind van 5 jaar 10 uur per week zonder toestemming van de schoolleiding, maar na 

overleg met de leerkracht, thuisblijven. U mag deze uren niet opsparen voor bijvoorbeeld een vakantie.  

 

Als uw kind 6 jaar geworden is, kan het geen gebruik meer maken van deze regeling. Wij verwachten dat 

u uw kind alleen thuis houdt als het echt noodzakelijk is, zoals bij ziekte.  

http://www.jl.nu/ouders
http://www.jl.nu/ouders
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Omdat uw kind vanaf 5 jaar leerplichtig is, mogen wij - behalve bij buitengewone omstandigheden - geen 

toestemming geven voor extra vrije dagen. Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie verplicht dit te 

melden aan de ambtenaar van leerplichtzaken op het gemeentehuis. Dit kan een boete tot gevolg 

hebben. Wilt u zich daarom houden aan de geplande schoolvakanties? Voor het aanvragen van 

buitengewoon verlof, kunt u [procedure noemen, verwijzen formulier, directeur beslist].  

 

Schorsing en verwijdering 

Schorsing is een ordemaatregel, waardoor een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. 

Verwijderen betekent het definitief uitschrijven van een leerling van de school. Als school hopen wij deze 

ordemaatregelen zo min mogelijk toe te moeten passen, maar het is noodzakelijk dat wij u hierover 

informeren. U vindt de stappen die wij dan moeten volgen op www.jl.nu/ouders. Als u het niet eens bent 

met een dergelijke beslissing, verwijzen wij u naar de Geschillencommissie Toelating en Verwijdering van 

de Stichting Onderwijsgeschillen. 

 

Samenwerkingsverband passend onderwijs 

Soms heeft een kind moeite bij het leren en meedoen. De scholen van Jong Leren vinden dat alle 

kinderen een zo passend mogelijke plek binnen het onderwijs verdienen. Wij gaan uit van hun talenten 

en mogelijkheden. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen of kansen. Als het kan, 

gaan kinderen naar het regulier onderwijs. Wanneer dit mogelijk is, bieden wij extra ondersteuning in 

samenwerking met speciale (basis)scholen of door inzet van specialisten. Als u verwacht dat uw kind 

extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dit aan bij aanmelding van uw kind op school.  

 

Elke basisschool in Nederland maakt deel uit van een samenwerkingsverband passend onderwijs. Een 

samenwerkingsverband telt verschillende basisscholen en één of meer speciale scholen voor 

basisonderwijs. Onze school werkt samen met:  

 

[een van deze 3 overnemen:] 

Passend Onderwijs Haarlemmermeer, Graan voor Visch 14302, 2132 VJ Hoofddorp, (023) 554 1588 

toestel 229, vraag@passendonderwijshaarlemmermeer.nl, www.passendonderwijshaarlemmermeer.nl. 

Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland, Schipholpoort 2, 2034 MA Haarlem, (023) 543 0116, info@po-

zk.nl, www.passendonderwijs-zk.nl. 

Amstelronde Passend Onderwijs, Bouwerij 102, 1185 XX Amstelveen, (020) 640 1917, 

info@amstelronde.nl, www.amstelronde.nl. 

 

Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig 

<invulsysteem> 

 

Schoolklimaat en veiligheid 

Maak gebruik van bijgaande teksten: 

 

Veiligheidsbeleid 

Kinderen, ouders en personeel moeten in een veilige omgeving kunnen werken en leren. De school heeft 

hiervoor een veiligheidsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven welke afspraken zijn gemaakt om de 

fysieke en sociale veiligheid op school te garanderen, om onveilige situaties te voorkomen en hoe te 

handelen bij een incident. Denk bij fysieke veiligheid bijvoorbeeld aan hygiëne, veilige speeltoestellen en 

ontruiming van de school bij een calamiteit. Sociale veiligheid gaat over privacy, omgangsvormen, het 

voorkomen van pesten, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie.  

 

http://www.jl.nu/ouders
http://www.jl.nu/ouders
mailto:vraag@passendonderwijshaarlemmermeer.nl
mailto:vraag@passendonderwijshaarlemmermeer.nl
http://www.passendonderwijshaarlemmermeer.nl/
http://www.passendonderwijshaarlemmermeer.nl/
mailto:info@po-zk.nl
mailto:info@po-zk.nl
mailto:info@po-zk.nl
mailto:info@po-zk.nl
http://www.passendonderwijs-zk.nl/
http://www.passendonderwijs-zk.nl/
mailto:info@amstelronde.nl
mailto:info@amstelronde.nl
http://www.amstelronde.nl/
http://www.amstelronde.nl/
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Het veiligheidsplan is opgesteld met instemming van de GMR en op schoolniveau verder uitgewerkt met 

instemming van de MR. Onderliggende protocollen zijn te vinden op www.jl.nu/ouders en/of op onze 

schoolwebsite. Ieder jaar evalueren wij het veiligheidsplan en nemen we actie als we vinden dat dit nodig 

is. Deze evaluatie bespreken wij ook met de MR.  

 

Privacybeleid 

De privacy van onze leerlingen en medewerkers vinden wij belangrijk. In ons beleid en dagelijks handelen 

voldoen wij aan de relevante wet- en regelgeving. De nieuwe Europese privacywet (de algemene 

verordening gegevensbescherming, AVG) die vanaf 25 mei 2018 geldt, hebben wij vertaald naar een 

informatiebeveiligings- en privacybeleid. Op basis hiervan hebben we passende maatregelen getroffen 

om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers van onze school. 

Deze maatregelen omvatten onder meer: afspraken over het werken met persoonsgegevens, afspraken 

over het maken en gebruiken van foto’s en filmpjes, het aanstellen van een Functionaris voor 

Persoonsgegevens en het sluiten van verwerkersovereenkomsten met onze partners/leveranciers. Van 

alle medewerkers, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners wordt verwacht dat zij hun 

verantwoordelijkheid nemen in het beschermen van ieders privacy. Ons privacybeleid en -reglement 

vindt u op: www.jl.nu/ouders. 

 

Sociale media, internet en BYOD 

Op onze school wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van mediawijsheid bij onze leerlingen. 

Hierdoor komen zij actief in aanraking met (toepassingen van) ICT in de de breedste zin van het woord.  

Voor de veiligheid en privacy van u en uw kind(eren), werkt onze school met een protocol en 

gedragscode ‘Sociale media, internet en Bring Your Own Device (BYOD). De inhoud hiervan wordt tijdens 

de lessen Mediawijsheid met de kinderen besproken. De kern van deze protocollen en gedragscodes is: 

gebruik je gezond verstand. Wees je bewust van het - vaak onbedoelde - effect dat een bericht op een 

van de sociale media (Twitter, Facebook, Instagram) of andere internetgerelateerde programma’s of apps 

kan hebben; op jezelf, op je school, je ouders of een ander. Gepubliceerde teksten of beelden zijn ‘real 

time’ en blijven voor onbepaalde tijd openbaar en/of vindbaar. 

  

Verder is afgesproken dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun mobiele telefoon of ander 

toestel (Bring Your Own Device, BYOD). Zij mogen het alleen gebruiken als zij toestemming hebben van 

de leerkracht. Telefoons staan uit en zijn niet zichtbaar aanwezig. Van leerlingen wordt verwacht dat zij 

niet meedoen aan (digitaal) pesten. Het protocol/gedragscode vindt u op: www.jl.nu/ouders. 

 

We doen op school ons best om de 20-20-2 richtlijn na te leven om myopie te voorkomen: 20 minuten 

lezen of scherm gebruik - 20 seconden wegkijken in de verte - 2 uur buiten zijn.  

 

Onze school werkt met Google Suites for Education, een beschermd portaal. Dat betekent dat alle 

leerlingen een eigen account krijgen, waarmee ze binnen een afgeschermde omgeving leren 

samenwerken, delen en mailen. Kinderen van groep 1 t/m 4 bereiken dit via Login-plaatjes op school. De 

oudere kinderen loggen in met een mailadres en wachtwoord, op school of thuis. Daarnaast werkt onze 

school met andere digitale onderwijsmiddelen ter ondersteuning van het leerproces.  

Eventueel aanvullen met Snappet, Chromebooks, etc.  

 

Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in? 

We werken met …. <methode noemen, waarom hiervoor gekozen en om kort omschrijven hoe je dit toepast 

op je school>  

 

Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school 

<keuze menu, systeem zelf in te vullen> 

http://www.jl.nu/ouders
http://www.jl.nu/ouders
http://www.jl.nu/ouders
http://www.jl.nu/ouders
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Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon? 

<invulmogelijkheid> 

 

Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid 

<keuzemenu, mogelijkheid om je eigen documenten eraan te linken > verwijs zo veel mogelijk naar documenten 

op www.jl.nu/ouders of anders naar je eigen website> 

 

Tussentijdse resultaten 

<Vertel kort op welke manier de school de leerontwikkeling van een leerlingen volgt, voorbeeldtekst, aangevuld 

naar eigen inzicht:> 

Om na te gaan welke ontwikkeling onze leerlingen doormaken, neemt onze school regelmatig 

tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de 

kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen. 

 

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd? 

<vertel kort iets over de perioden of manier waarop deze tussenresultaten wordt gebruikt en/of gedeeld met het 

team of de ouders> 

 

 

Kwaliteitszorg 

Voor alle scholen van Jong Leren geldt dat wij graag de goede dingen goed doen, zodat de kwaliteit van 

ons onderwijs blijft groeien. We hebben veel aandacht voor de professionaliteit en ontwikkeling van onze 

medewerkers en werken volgens beproefde kwaliteitssystemen. Wij gaan voor goed, toekomstgericht 

onderwijs vanuit de volgende pedagogische principes: Leren (nieuwsgierigheid en kennis), Werken 

(vaardigheden) en Leven (betrokken houding). Kinderen leren keuzes maken. Kinderen leren hun eigen 

waardevolle bijdrage te leveren aan het samenleven met anderen. We doen dit vanuit een christelijke 

traditie, waarbij we de eigen levensbeschouwing van leerlingen en hun ouders respecteren en daarvan 

willen leren. Onze kernwaarden zijn: liefde, respect, verantwoordelijkheid, geborgenheid en 

betrouwbaarheid.  

 

Iedere vier jaar stellen directeuren, IB'ers en beleidsmedewerkers gezamenlijk een Strategische 

Beleidsagenda (SBA) op waarin de (streef)kwaliteit van het onderwijs, personeel, organisatie en onze 

partnerschappen wordt vastgesteld. Dit SBA biedt kaders waarbinnen onze school het eigen schoolplan 

vastlegt.  

 

Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg 

Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en te verbeteren, gebruiken we verschillende evaluatie 

instrumenten:  

● uitslagen van methode gebonden toetsen. 

● uitslagen van niet-methode gebonden CITO  toetsen; twee keer per jaar maken we analyses van 

de groepen en de school. 

● jaarlijkse audits door het bestuur van Jong Leren. 

● tevredenheidspeilingen onder personeel, ouders en leerlingen en een jaarlijkse monitoring van de 

veiligheidsbeleving van leerlingen groep (6), 7 en 8. 

● teamscholingen en individuele professionalisering. 

● hanteren van het directe instructiemodel in alle groepen. 

http://www.jl.nu/ouders
http://www.jl.nu/ouders
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● het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers. 

 

Veranderingen en verbeteringen worden beschreven in een meerjaren schoolplan. Vanuit het schoolplan 

wordt ieder jaar een jaarplan gemaakt met daarin een evaluatie van het voorgaande schooljaar en de 

doelen voor het komende schooljaar. Bij de doelen staan bijbehorende activiteiten en benodigde 

nascholing omschreven. Zowel het schoolplan als het jaarplan worden ter instemming aan de MR 

aangeboden.  

[Ons schoolplan en jaarplan is te lezen … (webpagina of anders)]. 

 

<ook een alinea toevoegen over het leerlingenvolgsysteem: hoe werkt dit en wat kunnen ouders er ervan 

verwachten?> 

 

Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school? 

<Het meest recente rapport wordt automatisch getoond> 

In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze 

indicator. De Inspectie bezoekt elk schoolbestuur minimaal één keer per vier jaar. 

 

<vertel wat er sinds het verschenen rapport aan veranderingen/verbeteringen heeft plaatsgevonden, indien 

gewenst/relevant - b.v. als ‘oud’ rapport> 

 

Bedrijfsvoering 

Personeelskenmerken 

<geef toelichting bij de getoonde grafiek, indien gewenst, anders aanvinken dat je geen toelichting wilt geven, 

bijvoorbeeld:> 

 

Over het personeel van Jong Leren 

Van het personeel van alle Jong Leren-scholen wordt verwacht dat zij bijdragen aan goed onderwijs; het 

stimuleren van leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen. Zo kunnen de kinderen zich, binnen hun 

mogelijkheden, optimaal ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst. Ons personeel geeft hen ruimte, 

richting en ruggensteun met behulp van toekomstgerichte onderwijsconcepten. Om dit mogelijk te 

maken blijven onze medewerkers zich regelmatig (bij)scholen en ontwikkelen.  

 

Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2017-2018? 

<grafiek met leeftijdsopbouw staat reeds gepubliceerd> 

 

> meer informatie 

<Er is meer informatie in de vorm van verschillende grafieken beschikbaar over personeel, namelijk: 

gemiddelde leeftijd, bemensing, fte, functiegroepen, geslacht, etc. - geef toelichting bij de getoonde grafiek, 

indien gewenst, anders aanvinken dat je geen toelichting wilt geven>  

 

Tot slot (niet in Vensters PO!) 

 



17 

Er zijn allerlei praktische zaken die voor je eigen school relevant of uniek zijn. Hiervoor kun je zelf een 

vorm kiezen hoe deze informatie (jaarlijks) aan de ouders mee te geven (kalender, jaargids, flyer, 

brochure, Parro bericht, etc.). Denk bijvoorbeeld aan:  

- Activiteiten (alleen belangrijke noemen? 

verjaardagen, sportdag, feestdagen, 

excursies, schoolkamp, avond4daagse, 

schoolfotograaf, …) 

- Verstrekken van materiaal door school 

- Gevonden voorwerpen 

- Hoofdluis 

- Gymkleding (sieraden) 

- Schoolplein, in- en uitgang 

- Beleefdheid 

- Parkeren 

- Halen/brengen 

- Fietsen 

- Roken 

- Honden 

- Klaarover 

- Eten/drinken/traktaties 

- Kleding 

- Schoolzwemmen 

- Duurzaamheid/milieu 

- Sponsoring 

- ... 


