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Voorwoord
Wij bieden u graag de schoolgids 2018-2019 aan.
Wij hopen dat u door de informatie in deze schoolgids een goed beeld krijgt van ons
onderwijs.
Ieder jaar wordt er naast deze schoolgids, een schoolkalender uitgegeven waarop alle
activiteiten, vakanties en studiedagen vermeld staan. Deze kalender blijkt al jaren een handige
wegwijzer te zijn.
Voor onze school staan er in de komende twee schooljaren grote veranderingen op stapel.
Ons gebouw wordt verbouwd en gerenoveerd. De start staat gepland in februari 2019.
Het wordt een prachtig gebouw dat gaat voldoen aan de eisen van de huidige tijd.
Een grote hal, waar de hoofdingang zal zijn, zal van de school een uitgesproken markering
maken in de Wippolder.
Binnen in het gebouw worden er leerpleinen gecreëerd.
Op de begane grond zullen de jonge kinderen hun weg vinden. Op de verdieping zullen de
groepen 4 t/m. 8 een plek vinden in de vernieuwde lokalen.
Technische mogelijkheden zoals klimaatbeheersing, een gas loos gebouw en zonnepanelen
op de daken zijn maar een paar van de in het oog springende zaken aan de buitenkant.
Voor het zover is zullen we, vanaf februari 2019 tijdelijk in andere gebouwen onderwijs geven.
Groep 1 t/m. 6 gaat naar de Nieuwe Laan en de groepen 7 en 8 naar de Jaffalaan in het
gebouw van de Internationale school.
Voor de organisatie van het onderwijs is de overstap naar het vijf gelijke dagen rooster een
grote verandering. Vooral voor de leerlingen en leerkrachten wordt het wennen aan een hele
dag op school zijn.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit de rust en regelmaat zal vergroten en dat daardoor het leren
nog meer tot zijn recht kan komen.
Namens het team wens ik u en uw gezin een heel goed schooljaar toe.
Marja Bocxe
Directeur Cornelis Musiusschool.
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Inleiding
1.1 De Cornelis Musiusschool
Onze school verzorgt ruim 90 jaar het katholiek onderwijs in de wijk Wippolder en omgeving.
De school is toegankelijk voor iedereen die onze uitgangspunten respecteert. De Cornelis
Musiusschool (CMS) is ontstaan uit een samengaan van de Geertruida van Oostenschool, de
Theresia kleuterschool en de Cornelis Musiusschool.
Wij beschrijven in deze gids in kort bestek de visie, de uitgangspunten en de organisatie van
de school. Zo krijgt u een beeld van ons onderwijs.
Wij hechten veel waarde aan een goede zorg voor elk kind. Onze zorgstructuur is ontstaan
vanuit een jarenlange onderwijspraktijk. Wij vinden het belangrijk dat we de verwachtingen die
wij in deze schoolgids wekken, waar maken en dat we doen wat we beloven!

1.2 “De Cornelis Musiusschool, de school met PIT”
1.2.1 Visie
De Cornelis Musiusschool is een school voor katholiek onderwijs, die het als haar opdracht
ziet om kwalitatief sterk onderwijs te bieden om het kind te ondersteunen en motiveren zijn/
haar mogelijkheden en talenten optimaal te ontwikkelen. Het lesgeven is de kern van ons
werk.
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1.2.2 Missie
“Met Plezier en Inzet je Talenten ontwikkelen.”
De Cornelis Musiusschool is de school met PIT!!
P: Plezier
Leren begint bij plezier hebben in wat je doet. Op de Cornelis Musiusschool hechten wij veel
waarde aan het creëren van een veilig en uitdagend schoolklimaat, waarin iedere leerling
zichzelf mag zijn en met zelfvertrouwen kan werken aan de diverse leeractiviteiten. Het team
van de Cornelis Musiusschool staat voor het creëren van een uitdagend, divers en
betekenisvol onderwijsaanbod, dat aansluit bij de interesses en onderwijsbehoeften van de
leerling. Op deze manier gaan plezier en leren hand in hand.
I: Inzet
Goed onderwijs maak je samen. Voor de optimale ontwikkeling van de leerling is de inzet van
zowel de leerling zelf, het schoolteam als de ouders van groot belang. Wij vinden het
belangrijk dat de leerlingen actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Op de Cornelis
Musiusschool worden leerlingen gestimuleerd om mede-eigenaar te zijn van hun leerproces
door het voeren van gesprekken met de groepsleerkracht en het inzichtelijk maken van de te
bereiken doelen. Wij zien ouders als de belangrijkste partner van de school bij het begeleiden
van de leerling. Een hoge betrokkenheid van ouders bij het onderwijsleerproces van hun kind
wordt op de Cornelis Musiusschool dan ook aangemoedigd.
T: Talent
Ieder kind heeft zijn eigen, unieke talenten. Op de Cornelis Musiusschool worden leerlingen
uitgedaagd hun talenten te ontdekken en in te zetten. Naast structurele aandacht voor de
basisvaardigheden rekenen, taal en lezen, wordt er op de Cornelis Musiusschool thematisch
gewerkt. Wij zijn een IPC school. ( International Primairy Curriculum). Binnen de
betekenisvolle context dat een IPC thema biedt, komen wereldoriëntatie, creatieve en
muzikale ontwikkeling, het toepassen van de basisvaardigheden en 21st Century Skills
(samenwerken, omgaan met informatie, presenteren en ICT-gebruik) in samenhang aan bod.
Dit biedt leerlingen de mogelijkheid hun eigen interesses te ontdekken en hun talenten zo
optimaal mogelijk te ontwikkelen.

1.2.3 Het schoolconcept
De Cornelis Musiusschool richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn totaliteit: naast
aandacht voor de cognitieve ontwikkeling en optimale leerprestaties richt de school zich ook
op de sociaal-emotionele, de creatieve en motorische ontwikkeling van het kind. We staan
voor goed onderwijs aan alle kinderen, waarbij zelfverantwoordelijkheid voor het leren,
samenwerkend leren en omgaan met informatie en communicatie belangrijk zijn. Van groep 1
t/m 8 is er dan ook aandacht voor het werken met coöperatieve werkvormen en worden
kinderen gestimuleerd om zelfstandig te werken aan opdrachten.

1.2.3.1 Groep 1 en 2
In groep 1 en 2 wordt er gewerkt in heterogene groepen, dat wil zeggen dat er kinderen in de
leeftijd van 4 – 6 jaar bij elkaar in de klas zitten. Er wordt ontwikkelingsgericht gewerkt aan de
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hand van thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Het spelend leren staat
hierbij centraal.
De inrichting van de speelleeromgeving en de onderwijsactiviteiten worden afgestemd op het
thema en op de ontwikkelingsfase van de kinderen in de groep. De ontwikkelingslijnen op de
gebieden taalontwikkeling, rekenontwikkeling, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele
ontwikkeling vormen hierbij het uitgangspunt. Op deze manier worden kinderen spelenderwijs
én doelgericht voorbereid op groep 3 t/m 8 van de basisschool.

1.2.3.2 Groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 wordt er gewerkt in homogene groepen.
Gedurende de ochtenden is er structurele aandacht voor het aanleren van de
basisvaardigheden: rekenen, taal en lezen/spelling aan de hand van moderne
onderwijsmethoden en gebruik van ICT middelen.
Uitleg van de lesstof vindt plaats volgens het EDI-model. EDI staat voor Effectieve, Directe
Instructie. Alle leerlingen werken aan hetzelfde lesdoel, waarbij de instructie door de leerkracht
gegeven wordt.
Tevens is er sprake van dialoog tussen de leerling en de groepsleerkracht en de leerlingen
onderling. Dit gebeurt o.a. door het gebruik van coöperatieve werkvormen.
De onderwijsbehoeften van de leerlingen vormen steeds het uitgangspunt. Door de leerdoelen
zichtbaar te maken en met leerlingen te bespreken, worden zij steeds meer eigenaar van hun
eigen leerproces en leren zij hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Hiernaast kunnen
leerlingen, bijvoorbeeld tijdens het zelfstandig werken, aan persoonlijke doelen werken, die zij,
in overleg met de groepsleerkracht, zelf gekozen hebben.
Het grootste gedeelte van de middagen wordt besteed aan thematisch werken. Hiervoor
gebruiken we het IPC curriculum. Op deze wijze komen de kerndoelen van de verschillende
vakken aan de orde. Er wordt gebruikt gemaakt van thema’s die aansluiten bij de
ontwikkelingsfase en de belevingswereld van de kinderen. Tijdens het werken aan de thema’s
komen de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, burgerschap, natuur en techniek,
handvaardigheid, tekenen, muziek en beweging in samenhang aan bod. In elk thema komen
verschillende vakgebieden aan de orde, zodat de kinderen leren vanuit verschillende
invalshoeken naar een onderwerp te kijken.
Ieder thema heeft een aantal vakinhoudelijke en vakoverstijgende leerdoelen (zoals bronnen
gebruiken, presenteren, samenwerken), waaruit de leeractiviteiten voortkomen. De activiteiten
zijn zo ontwikkeld dat kinderen uitgedaagd worden verschillende talenten en vaardigheden te
ontdekken en ontwikkelen.
Door deze thematische manier van werken komt er meer ruimte voor de eigen inbreng van
kinderen bij het samenstellen van het onderwijsaanbod. Hierdoor wordt de interesse van
kinderen geprikkeld; zij worden uitgedaagd zelf vragen over het thema in te brengen en
vervolgens op zoek te gaan naar antwoorden en deze te presenteren.
Door een goede organisatie en het geven van duidelijke effectieve instructie is de leerkracht in
staat tijdens het zelfstandig werken aandacht te geven aan kinderen die specifieke hulp nodig
hebben. Het actief leren wordt bevorderd door gebruik te maken van verschillende werkvormen
en materialen, waarbij de computer een belangrijke plaats inneemt. De extra aandacht van de
leerkracht gaat op de momenten van zelfstandig werken uit naar zowel de vlotte leerling als de
leerling die misschien meer moeite heeft met de aangeboden lesstof.
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2. Het personeel
2.1 Groepsindeling en schoolteam
De functie/taakverdeling van de mensen die op school werken is als volgt:
Directeur mw. Marja Bocxe
Groepsleerkrachten:
Groep 1 - 2 A. mw. Elly Mostert
Groep 1 - 2 B. mw. Mariska van Marrewijk
Groep 1 - 2 A en B mw. Monique Reijgersberg
Groep 3 mw. Astrid de Wit en mw. Gabriëlle van Velzen
Groep 4 mw. Inge van Hoof en mw. Jolien Boere
Groep 5 mw. Mariëlle van der Arend en mw. Gabriëlle van Velzen
Groep 6 dhr. Stef van Soest
Groep 7 mw. Ina Murre en mw. Gabriëlle van Velzen/ mw.Inge van Hoof
Groep 8 mw. Yasmina Boujendar & mw. Jolien Boere
Vakleerkrachtbewegingsonderwijs mw. Anoeska Suijker
Leerlingenzorg:
Interne begeleiding: mw. Karin Zeestraten
Specialisten:
Gedragsspecialist: mw. Elly Mostert
Taalspecialist: mw. Yasmina Boujendar
Rekenspecialist: mw. Karin Zeestraten (vervangend)
IPC coordinator: mw. Astrid de Wit
Onderwijs ondersteunend personeel:
Conciërge dhr. Ahmet Ozkuzugudenli
Administratie mw. Mirjam Franke
Het managementteam van onze school bestaat uit:
Mw. Marja Bocxe en Mw. Karin Zeestraten.
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3. Het onderwijs op de Cornelis Musiusschool
3.1 Leerstofjaarklassen
De Cornelis Musiusschool is een basisschool met een duidelijke structuur.
In onze kleutergroepen zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in dezelfde groep
(4, 5 en 6 jaar). De kinderen blijven 2 tot 3 jaar in dezelfde groep, afhankelijk van het moment
dat ze 4 jaar geworden zijn.
De kinderen uit de hogere groepen zitten in jaarklassen. Dit zijn groepen kinderen van
ongeveer dezelfde leeftijd. De kinderen blijven over het algemeen één jaar in dezelfde groep
en bij dezelfde leerkracht. Aan het eind van het jaar schuiven de kinderen door naar een hoger
leerjaar als de sociaal-emotionele ontwikkeling en de prestaties dit toelaten.
Voor ons is de groep als sociale eenheid van essentieel belang, daar moeten de kinderen zich
thuis voelen en zich verder ontwikkelen.
Binnen de groep past de leerkracht via een planmatige, duidelijke en gestructureerde aanpak
het onderwijs zo goed mogelijk aan de mogelijkheden van elk kind aan.
Als schoolteam realiseren en bewaken we de doorgaande leerlijnen in onze school. Ons
onderwijs is enerzijds gericht op het eigene van het kind, anderzijds ook op wat de
maatschappij nu en later vraagt. Dit betekent dat we een goede voorbereiding op het
voortgezet onderwijs heel belangrijk vinden.

3.2 Kwaliteit van ons onderwijs
In de afgelopen jaren heeft de school verder gewerkt aan het Opbrengst en Handelingsgericht
werken. Dit houdt in dat, n.a.v. de observaties van de leerkrachten, de resultaten van de
methoden, de analyses van de Cito toets resultaten, het onderwijs vorm wordt gegeven.
Het thematisch werken binnen de kleutergroepen is verder verdiept. Spelend leren en samen
spelen en leren binnen een rijk aanbod staat steeds voorop.
Het team heeft zich in het afgelopen jaar verdiept in het Effectieve Directe Instructiemodel.
Hierdoor is het nog meer mogelijk om aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen te
voldoen. Er wordt tijdens de instructie uitgezocht wie het al begrijpt en verder kan en wie nog
extra uitleg nodig heeft. Hierdoor verschillen de groepjes per les en worden de leerlingen niet
bij voorbaat al ingedeeld in een groepje voor de extra uitleg. De implementatie is uitgevoerd
met ondersteuning van het HCO en de studiedagen zijn o.a. hieraan gewijd.
Een van de resultaten van de analyses is dat we m.i.v. 2017-2018 een nieuwe rekenmethode
zijn gestart in de groepen 3 t/m. 5: Wereld in getallen.
In schooljaar ’18-’19 wordt de methode in groep 6 ingevoerd en zo ieder schooljaar een groep
verder. In 2020-2021 zullen alle groepen met deze methode werken.
In de groepen 7 en 8 wordt er met Wizwijs gewerkt.
Door de inzet van het tablet (Snappet) , vanaf groep 6, krijgen de leerlingen stof op maat: is
het te makkelijk wordt de opdracht moeilijker gemaakt door het systeem, is het te moeilijk dan
volgt een makkelijkere opdracht. De leerkracht heeft op het beeldscherm een overzicht van de
resultaten zodat een extra uitleg snel gegeven kan worden. Hierdoor is er onderwijs op maat
mogelijk.
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Door de voortgaande implementatie van IPC, International Primary Curriculum, gaan de
leerlingen enthousiast en gemotiveerd aan de slag tijdens het thematisch werken. Door de inzet
van de materialen en lessen van de Maakotheek hebben de thema’s van IPC een inhoudelijk
sterke toevoeging gekregen. De ICT materialen bevorderen de betrokkenheid en laten de
leerlingen kennis maken met nieuwe mogelijkheden. Bij het presenteren van de thema’s is er
veel belangstelling van ouders en andere mensen.

De Kanjertraining heeft een prominente plaats gekregen in de school. Wij hopen in 2019 het
predicaat ‘Kanjerschool’ te krijgen. Aan het begin van het schooljaar hebben we de
Kanjerweken, waarbij de groepsvorming in de nieuwe groep de aandacht heeft. Na de
meivakantie is er nog een Kanjerweek, waarin een ouderavond gepland is.
Voor het vergroten van de woordenschat wordt er in de kleutergroepen en groep 3 en 4 gewerkt
met LOGO 3000.

3.3 Het aanbod
3.3.1 De kleutergroepen
Kinderen die bij ons in de kleutergroepen komen, zijn afkomstig van peuterspeelzalen en
organisaties voor kinderopvang.
Veel peuters stromen door vanuit peutercentrum ‘Het Muizenhuis’. Het Muizenhuis is gevestigd
in ons gebouw. We werken intensief samen met Het Muizenhuis. Er is regelmatig overleg in het
VVE team. ( VVE = voor en vroegschoolse educatie) Een goede overgang tussen de
peuterspeelzaal en de basisschool wordt bewaakt. De samenwerking tussen de school en
peuterspeelzaal wordt financieel ondersteund door de gemeente Delft via het VVE-beleid.
Wennen in de nieuwe groep
Kleuters die gaan starten op onze school mogen 5 dagdelen komen ‘wennen’ voor hun 4e
verjaardag. Deze 5 keer worden met de kleuterleerkrachten afgesproken.
In de kleutergroepen staat het spelend leren centraal.
We kiezen thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kleuter. In samenwerking met
het Muizenhuis als clusterpartner VVE, worden de thema’s gepland en uitgevoerd. Minstens
drie keer per jaar is er een gezamenlijke activiteit voor ouders, peuters en kleuters.
In verschillende hoeken, ingericht n.a.v. het thema, doen kinderen allerlei activiteiten en werkjes
die bijdragen aan een goede ontwikkeling op verschillende gebieden. Waar nodig krijgen
kinderen in aparte groepjes extra instructie of extra oefening. Verdieping of uitbreiding van het
onderwerp is ook mogelijk.
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De kinderen werken ook zelfstandig aan werkjes naar eigen interesse en vaardigheid.
Met leerlingen in groep 2 wordt er steeds gerichter gewerkt aan vaardigheden die de leerling
moet beheersen om goed het aanvankelijk lees- en rekenproces te kunnen starten.
We maken gebruik van het KIJK!-registratiemodel. KIJK! is een praktisch
ontwikkelingsvolgsysteem om te observeren en te registreren. KIJK! bevat ontwikkelingslijnen
en ook leerlijnen van een groot aantal aspecten van de ontwikkeling van het kind.
Vanuit deze lijnen worden de doelen gesteld die, door het aanbieden van verschillende
activiteiten, behaald gaan worden.
Het programma voor kinderen van 3 tot 6 jaar is een totaalprogramma. Het geeft de kinderen
ruimte om zelfstandig te spelen, te werken en te leren. Ouders en leerkrachten werken samen
aan de ontwikkeling van het kind. D.m.v. de informatie in de Informusie en de spelinloop worden
de ouders op de hoogte gebracht van de projecten en worden er tips gegeven over wat zij thuis
met hun kind(eren) kunnen ondernemen.
Alle belangrijke ontwikkelingsgebieden krijgen expliciet aandacht:
sociaal-emotionele ontwikkeling
persoonlijkheidsontwikkeling en zelfredzaamheid
motorische ontwikkeling
creatieve ontwikkeling
ontwikkeling van de waarneming
taalontwikkeling en voorbereiding op lezen
denkontwikkeling en voorbereiding op rekenen
oriëntatie op ruimte en tijd
In groep 1 en 2 werken we aan deze acht ontwikkelingsgebieden aan de hand van onderwerpen
en thema’s, waarin de ontwikkelingsgebieden in samenhang voorkomen
Bij het werken met KIJK! geeft de leerkracht, op basis van zijn of haar professionele observatie,
aan in welke ontwikkelingsfase een kind zich bevindt. Door ook te kijken naar de
basiskenmerken, de betrokkenheid bij de activiteiten en de eventuele aanwezigheid van
risicofactoren ontstaat een compleet beeld van de ontwikkeling. De leerkrachten kunnen op
deze manier de leerstof aanbieden die bij de ontwikkeling van het kind past op pedagogisch,
didactisch en organisatorisch vlak.
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3.3.2 Vanaf groep 3
Het onderwijs is constant in ontwikkeling. Didactische inzichten wijzigen en kinderen leren op
veel verschillende manieren. Dit betekent dat wij ons steeds afvragen of wij het goede doen op
de goede, gepaste manier. Vanaf groep 3 wordt er meer methodisch gewerkt. Voor de
basisvakken hebben we methoden gekozen die voldoen aan de vraag van onze leerlingen. In
de afgelopen jaren zijn deze methoden vernieuwd en voldoen ze goed. We zijn gestart met IPC
omdat we vinden dat dit goed past bij de manier waarop kinderen leren, zich verder ontwikkelen
en leren samenwerken. Alle verschillende talenten van de kinderen kunnen aan bod komen en
ze kunnen ze zelf ontdekken: ‘ik wist niet dat ik dit kon’, ‘ik wil hier verder mee’.

3.3.3 Methoden
Vak
Lezen: aanvankelijk
Voortgezet technisch
Begrijpend lezen
Taal
Spelling
Schrijven
Rekenen

Engels
Zaakvakken, techniek,
creatieve vakken, ICT
vaardigheden
Sociaal emotionele
ontwikkeling
Verkeer

Groep
3
4 t/m. 8
4 t/m. 8
4 t/m. 8
4 t/m. 8
1-2
3 t/m. 7
3 t/m. 6
7 en 8
6 t/m. 8
1 t/m. 8
3 t/m. 8

Methode
Veilig leren lezen
Estafette
Nieuwsbegrip XL
Taal in Beeld
Spelling in Beeld
Schrijfdans
Pennestreken
Wereld in Getallen
Wizwijs
Snappet
Take it easy
International-Primary
Curriculum

1 t/m. 8

Kanjertraining
Kanvas
Straatwerk
Op voeten en fietsen
Muziek in de basisschool
Liedmachien
Trefwoord
Bijbelverhalen
LOGO 3000
Spreekbeeld
Software behorend bij
verschillende methoden

3 t/m. 8

Muziek

3 t/m. 8

Catechese

3 t/m. 8
1-2
Peuters, 1-2-3-4
1-2-3
3 t/m. 8

Woordenschat
Teken/klankkoppeling
Computergebruik ( oefenen)

Vanaf groep 1 wordt er Engels als vroege vreemde taal aangeboden, met gebruik van de digitale
mogelijkheden van de methode.
Engels wordt aan de hele groep aangeboden.
Groep 1 t/m 6 krijgt een half uur per week Engels. Groep 7 & 8 hebben 1 uur per week Engels.

3.3.4 Bewegingsonderwijs
De kleuters bewegen in de speelzaal en buiten op het schoolplein. In de speelzaal worden
gerichte activiteiten aangeboden voor de motorische ontwikkeling.
Schrijfdans is een onderdeel van voorbereidend schrijven en het bewegingsonderwijs. Dit wordt
door de vakleerkracht gegeven of door een van de kleuterleerkrachten.
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Kleuters
De vakleerkracht geeft aan de groepen 3 t/m. 8 bewegingsonderwijs in de gymzaal. Voor
iedere groep 2 keer in de week.
Voor groep 4 is er een keer per week zwemles, hierdoor vervalt één gymles. De zwemlessen
worden gegeven in het Sportfondsenbad. Hiervoor gaat de groep met de bus naar het
zwembad. Het Instructiebad wordt gesloten, vandaar deze aanpassing.
Voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen is er motorische remedial teaching. Dit
gebeurt in overleg met de ouders, de leerkracht en de IB’er, door de vakleerkracht.

3.3.5 De Kanjertraining

Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect
Wij zetten de Kanjertraining in voor de sociaal emotionele ontwikkeling en een lijn in de school
m.b.t. het gedrag van alle betrokkenen in de school.
Het doel is dat kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig en welkom voelen op onze school.
Ook de rust die nodig is om tot leren te komen, wordt bereikt. We gaan hiermee verder op de
ingeslagen weg. De leerkrachten zijn hierin gecoacht en hebben de opleiding gevolgd. De
meeste leerkrachten hebben licentie B behaald. Leerkrachten die later ingestroomd zijn,
hebben de licentie A of gaan die in het komende schooljaar behalen.
In de school is de Kanjertraining zichtbaar in de klassen door de ‘petten’ en de posters die
hierbij horen, belangrijker is de uitvoering van de lessen in de groepen en de aandacht die
eraan geschonken wordt bij het oplossen van problemen.
Meer informatie over de Kanjertraining is te vinden op de website: www.Kanjertraining.nl
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3.3.6 International Primary Curriculum
Sinds januari 2017 werken we met IPC ( International Primary Curriculum). Het is een complex
programma waarbij de onderdelen van de verschillende zaakvakken thematisch, dus in een
context aangeboden worden.
Onze kinderen komen continue in aanraking met enorme hoeveelheden informatie in
verschillende vormen. Daarbij krijgen ze te maken met allerlei verschillen tussen mensen en
tussen (sub)culturen.
Dit vraagt om ander onderwijs. Onderwijs waarbij er naast kennis ook aandacht is voor
vaardigheden en inzicht. IPC biedt een combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en
inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw.
Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten.
Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich
verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij
en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.
We hebben gemerkt dat de leerlingen en de leerkrachten met veel enthousiasme aan de slag
zijn. Er wordt veel geleerd, op een andere manier dan we gewend zijn.
Tijdens de presentaties aan het einde van ieder thema, zien we dat de ouders en andere
belangstellenden verbaasd zijn over datgene dat de kinderen kennen en kunnen.

3.3.7 De Vindplaats
Deze schoolbibliotheek is in samenwerking met DOK en de gemeente Delft tot stand
gekomen. Naast het uitlenen van prachtige, nieuwe boeken worden er ook activiteiten
georganiseerd in het kader van de bevordering van het technisch lezen, het begrijpend lezen
maar ook voor de uitbreiding van de woordenschat.
Onder schooltijd zijn er bijeenkomsten voor kleuters en groep 3 waar het voorlezen centraal
staat. Het bevorderen van de leesbeleving en het vergroten van de woordenschat zijn de
doelen.
Voor de oudere kinderen worden er ook activiteiten na schooltijd georganiseerd, zoals
bijvoorbeeld Theaterlezen. Kinderen kunnen zich hiervoor opgeven, maar er is ook een
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Cornelis Musiusschool, de school met PIT
actieve rol voor de leerkrachten weggelegd door het stimuleren van deelname door kinderen
die het zeker nodig hebben.
Bovenal staat het bevorderen van het leesplezier op elk niveau centraal!

3.3.8 (T)huiswerk
Huiswerk is een manier om de schooldag te verlengen. Uit onderzoek blijkt dat dit bijdraagt aan
betere resultaten. Daarnaast willen wij de kinderen voorbereiden op het voortgezet onderwijs.
Huiswerk kan bestaan uit: leren, lezen, maken of opzoeken.
Bij ons op school heeft huiswerk om te leren of te maken vooral te maken met het inoefenen
van datgene dat op school is aangeleerd. Uit onderzoek blijkt, dat het nieuw geleerde dan beter
blijft ‘hangen’ bij de kinderen.
Wanneer thuis blijkt dat dit huiswerk niet door uw kind wordt begrepen, vragen wij met klem dit
bij de groepsleerkracht kenbaar te maken en niet zelf proberen uit te leggen. Dit kan voor uw
kind verwarrend werken en is dus niet de bedoeling van ons huiswerk.
Naast het normale klassikale huiswerk kan het ook gebeuren dat kinderen individueel huiswerk
krijgen.
De groepsleerkracht zal met het plannen van huiswerk een redelijke tijd geven om de kinderen
de opdracht uit te laten voeren.
Een rustig plaatsje in huis geeft meestal het beste resultaat. Wij raden aan kinderen niet al te
lang achter elkaar te laten "leren"! Een paar keer 10 minuten geeft een duidelijk hoger
rendement dan één keer een lange periode!
We verzoeken de ouders, als er problemen zijn bij het huiswerk, dat direct door te geven aan
de groepsleerkracht, zodat gezamenlijk naar een oplossing kan worden gezocht.
In de kleutergroepen krijgen de kinderen al eenvoudige huiswerkopdrachten.
De kinderen vanaf groep 3 krijgen ook af en toe een huiswerkopdracht. Dit zal vooral gerelateerd
zijn aan het op gang brengen van het lees- en rekenproces.
In groep 4 gaat het voornamelijk om het leren van de tafels. Daarnaast blijft lezen en rekenen
op tempo iets dat op school en thuis geoefend moet worden.
De kinderen van groep 5 hebben in principe 1 á 2 keer per week een huiswerkopdracht voor
taal, rekenen en voor IPC.
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 krijgen regelmatig een huiswerkopdracht voor deze
vakken.
De frequentie zal in de groepen in een doorgaande lijn worden opgevoerd. Door kinderen van
de bovenbouw regelmatig huiswerk te geven, bereiden we hen ook beter voor op het voortgezet
onderwijs. De meeste kinderen kunnen niet uit zichzelf plannen, op school en thuis zullen ze
daarbij goed geholpen moeten worden. Door hiermee al op de basisschool te beginnen, hebben
zij hierin een voorsprong in het voortgezet onderwijs.
Een agenda is daarbij een goed hulpmiddel.
Vanaf groep 7 zijn de kinderen verplicht een schoolagenda aan te schaffen. De schoolagenda
moet elke dag mee naar school en weer mee naar huis.
Vanaf groep 5 moeten de kinderen ook in het bezit zijn van een huiswerkmap. Zo kunnen
eventuele blaadjes netjes vervoerd worden van school naar huis en andersom.
De kinderen krijgen geen leer- of maakhuiswerk voor de eerste paar dagen na een vakantie.
Het kan wel voorkomen dat de kinderen een zoekopdracht meekrijgen voor in de vakantie.
In individuele gevallen zal er bij kinderen wel huiswerk meegegeven worden in de vakantie. Dit
zal altijd gaan in overleg met de ouder(s). Meestal zal het meegeven van huiswerk in de vakantie
bijdragen aan het op gang houden van het leerproces.
Aan het begin van elk schooljaar zal de groepsleerkracht het huiswerk voor de betreffende groep
toelichten op de informatieavond.
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Naast het reguliere huiswerk zoals hierboven beschreven, zal in elke groep ook geoefend
worden met vertelbeurten, boekbesprekingen en spreekbeurten.

3.4 Leerlingvolgsystemen en toetsen
Een systeem om de ontwikkeling van de leerlingen afzonderlijk goed in de gaten te houden is
onontbeerlijk. Het leerlingvolgsysteem bij de kleuters is KIJK! en daarna in de groepen 3 t/m.8
het Cito leerling volgsysteem. Dit stelt ons in staat om de individuele ontwikkelingen te volgen
en de doelen voor de toekomst vast te stellen. Wij hebben hierdoor ook zicht op het rendement
van ons onderwijs. De toets uitslagen worden door het team geanalyseerd en er worden n.a.v.
deze analyses aanpassingen gedaan.Tijdens de besprekingen van de rapporten worden de
overzichten uit deze systemen met de ouders besproken.
In groep 7 wordt in april de Entree toets afgenomen. Deze toets geeft een voorspelling over het
niveau van het vervolg onderwijs voor de leerling. De toets geeft ook een indicatie over de
mogelijke hiaten die opgelost moeten worden om succesvol aan het vervolgonderwijs te kunnen
deelnemen. De uitslag van deze toets wordt in mei met de leerling en de ouders besproken.
In groep 8 wordt de Eindtoets basisonderwijs afgenomen. Dit is een verplichte toets. Wij hebben
sinds 2017 gekozen voor Route 8. Deze toets wordt digitaal afgenomen en duurt ongeveer een
dagdeel. Omdat het een digitale toets is, past deze zich aan aan het niveau van de leerling.
Als het nodig is worden er andere toetsen afgenomen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders
en er moet een duidelijke reden zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een IQ onderzoek, een
onderzoek over het gedrag, een onderzoek naar de belemmeringen van de ontwikkeling.
In groep 1 wordt er een taaltoets afgenomen. Zo kunnen we bepalen hoe een kind bij ons
binnenkomt, een zgn. 0 meting. In groep 2 worden de Cito taal en rekenen toetsen 1 keer
afgenomen. De toets ‘fonemisch bewustzijn’ wordt 2 keer afgenomen. Fonemisch bewustzijn
gaat over vaardigheden rond klanken en letters en zijn een belangrijk onderdeel van de
ontwikkeling van geletterdheid in groep 1 en 2 en dragen bij aan een goede leesstart.
De toetsen uit het Cito leerlingvolgsysteem worden twee keer per jaar afgenomen in de groepen
3 t/m.8. Het gaat om de vakgebieden rekenen, technisch en begrijpend lezen, spelling en
woordenschat. Het niveau van het technisch lezen wordt d.m.v. de Avi en de DMT toets bepaald.
De resultaten van al deze toetsen worden met de ouders besproken. De oudere leerlingen
kunnen ook aanwezig zijn bij deze gesprekken. In de rapporten gaan de resultaten mee naar
huis. Als het nodig is wordt er ‘op maat getoetst’. In overleg met de ouders, leerkracht en IB’er
wordt het niveau van de toets aangepast aan het niveau van de leerling op het betreffende
vakgebied.

3.4.1 Overgang of doubleren (zittenblijven)
De overgang van de leerling heeft niets meer te maken met de leeftijd, maar wel met de
ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt. Met name zal de school kijken naar de sociaal
emotionele ontwikkeling, (het welbevinden) de werkhouding, inclusief de cognitieve
ontwikkeling. Het oordeel zal gebaseerd zijn op gesprekken met ouders, leerling, observaties,
toetsen en gesprekken met de leerkracht en de IB’er.
Na gezamenlijk alle informatie te hebben afgewogen, komen de school en de ouders tot een
besluit waarin het belang van het kind centraal staat. Mocht ondanks het traject waarin we
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samen optrekken, geen eenduidige mening door school en ouders zijn gevormd, beslist
uiteindelijk de directeur van de school over de overgang.
De onderwijsinspectie stelt de vraag aan scholen of de school per leerling bekijkt of de leerling
door kan, los van de geboortedatum. Wel dient een school te bevorderen (maar is dus niet
verplicht) dat de verblijfsduur in het primair onderwijs 8 aaneengesloten jaren bedraagt (zie
Wet op het Primair Onderwijs, artikel 8). De wet kunt u lezen/downloaden via www.wetten.nl
De inspectie heeft geen definitie over doubleren. Een school moet aan ouders goed
beargumenteren wanneer een leerling versneld of vertraagd het basisonderwijs doorloopt. Het
kan voorkomen dat een kind, ondanks extra begeleiding, nog niet toe is aan een volgende
groep.
Op onze school kunnen kinderen langer doen over de basisschoolperiode. Vooral kinderen in
groep 1 t/m 6 kunnen gebaat zijn bij een extra jaar. Een enkele keer zal het in groep 7 of 8
gebeuren. Kinderen kunnen eventueel overgaan naar de volgende groep met de aantekening
‘twijfelachtige overgang’. We kennen géén voorwaardelijke overgang.
Procedure:
1. Bij de eerste leerlingbespreking in oktober/november bespreken we kinderen waar zorg over
is met de leerkracht en de ouders. Extra begeleiding kan dan gestart worden, of is al opgestart.
De leerkracht informeert tijdens een oudergesprek de ouders.
2. In februari/maart bepalen de leerkracht en de intern begeleider tijdens de leerlingbespreking
welke kinderen eventueel in aanmerking komen voor een doublure. De betreffende ouders
zijn/worden geïnformeerd. De directeur wordt op de hoogte gebracht.
3. Uiterlijk vier weken voor het eind van het schooljaar neemt de school een besluit over de
doublure. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Bovenstaande betekent dat de
uiteindelijke beslissing door de directeur wordt genomen.
4. Indien de ouders het niet eens zijn met de doublure, kan er een afspraak gemaakt worden
met de directeur.
Van groep 2 naar groep 3
In 1985 zijn de kleuterschool en de lagere school samengevoegd tot de basisschool en
sindsdien is ook de datum 1 oktober afgeschaft. De overgang van de leerling heeft dus niets
meer te maken met de leeftijd maar wel met de ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt.
Met name zullen wij samen met de ouders kijken naar de werkhouding, de cognitieve
ontwikkeling en de sociaal- emotionele ontwikkeling. Het oordeel zal gebaseerd zijn op het
welbevinden van de leerling, observaties, toetsen, een gesprek met de IB’er en de
concentratie/spanningsboog.
Wij hanteren 1 januari als datum waarvoor kinderen in principe 6 jaar moeten zijn geworden om
over te gaan naar groep 3. We kunnen ook overwegingen hebben uw kind een jaar langer in
groep 2 te laten, of uw kind iets vroeger naar groep 3 te laten gaan. De leerkracht gaat dan na
of een kleuter geschikt is om de overstap naar groep 3 te maken. We kijken dan naar een aantal
factoren en maken hierbij gebruik van (kleuter)toetsen en observatie instrumenten:





Is het kind er verstandelijk aan toe. Is het verstandelijk vermogen van het kind voldoende
ontwikkeld om de leerstof die in groep 3 aangeboden wordt te begrijpen.
Is het kind er emotioneel aan toe. Kan het kind het emotioneel aan om de aangeboden
leerstof te verwerken, de meer klassikale aanpak te volgen en het speelse van de
kleutergroepen geleidelijk achter zich te laten.
Kan het kind zich voor langere tijd concentreren.

Wennen in de nieuwe groep
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We laten kinderen die overgaan naar de volgende groep, een keer wennen in de nieuwe groep
bij de nieuwe leerkracht. Dit betekent dat er aan het einde van het schooljaar een tijd gepland
wordt waarop dit plaatsvindt.

3.5 Kennismakingsgesprekken en rapportage aan ouders
Aan het begin van het schooljaar houden alle leerkrachten zgn. kennismakingsgesprekken met
de ouders van de leerlingen in hun nieuwe groep. De leerkrachten kunnen zo n.a.v. de informatie
van ouders, een goed beeld krijgen van de leerlingen en van datgene dat hij/zij nodig heeft.
Tijdens dit gesprek worden er afspraken gemaakt over de frequentie en de manier waarop er
contact is tussen school en ouders. Wij verwachten de ouders in ieder geval op de
informatieavond en de twee rapportbesprekingen.
Wij vinden het van groot belang dat ouders op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun
kind(eren). Daarbij staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kinderen centraal.
Ouders vanuit hun kennis over het kind en leerkrachten vanuit hun kennis over het kind en
kennis van het onderwijs
De rapportage aan de ouders wordt tijdens twee formele oudercontactmomenten gegeven.
Voor deze momenten in januari en juli worden de ouders uitgenodigd via digiDuif. Deze twee
momenten zijn verplicht voor de ouders. Bij kinderen die meer aandacht nodig hebben, worden
de ouders vaker uitgenodigd voor een gesprek.
Ouders kunnen te allen tijde zelf het initiatief nemen voor een gesprek met de groepsleerkracht.
Bij de kleuters worden de KIJK! registraties besproken en de ontwikkeling van de kleuter in de
groep.
Vanaf groep 3 worden de resultaten van de verschillende toetsen besproken. Niet alleen de Cito
toetsen, maar ook de methode gebonden toetsen. De sociaal emotionele ontwikkeling en het
gedrag zijn onderwerpen van gesprek.
In de week voorafgaand aan de oudergesprekken gaan de rapporten mee naar huis, zodat de
ouders zich voor kunnen bereiden op het gesprek. Leerlingen uit de midden- en bovenbouw
kunnen aanwezig zijn.
De oudergesprekken duren 15 minuten.
Voor groep 8 is er een andere planning i.v.m. de advisering voor het voortgezet onderwijs. In
november wordt er een voorlopig advies uitgebracht. De leerlingen kunnen zich dan informeren
bij de verschillenden scholen voor voortgezet onderwijs. In februari wordt het definitieve advies
gegeven. Hiermee kunnen de leerlingen zich opgeven op de school voor voortgezet onderwijs
van hun keuze.
Na de eindtoets in april wordt er gekeken of het advies bijgesteld moet worden n.a.v. de
resultaten. Het advies mag alleen naar boven worden bijgesteld. Dit gaat in overleg met de
leerling en ouders.

3.6 Een Gezonde School
Visie:
Als Gezonde school staan wij ervoor om bij te dragen aan de gezondheid van onze kinderen.
Dit doen wij op een ongedwongen en positieve manier, zodat de leerkrachten, kinderen en
ouders zich hierbij prettig voelen. Door op een positieve manier met kinderen over verschillende
aspecten van gezonde voeding en drinken te praten willen wij het onderwerp laagdrempelig
houden zonder waardeoordelen.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zowel in de pauzes, tijdens de lunch, tijdens uitjes en
festiviteiten en bij het trakteren gezonde voeding krijgen aangeboden.
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Daarnaast krijgen de leerlingen een structureel aanbod van lessen over gezonde voeding en
drinkgewoonte. Door hier op een speelse manier mee om te gaan en leerlingen er met elkaar
over te laten praten, willen we begrip en kennis bij de kinderen vergroten.
Goede voeding is goed voor de ontwikkeling en hersenrijping van kinderen.
Het aanleren van gezonde eet- en beweeggewoonte is voor kinderen de beste garantie voor
een lang en gezond leven. Daar willen we als school een positieve en actievere rol in gaan
spelen.
Het beleid zal u richtlijnen geven die we als school hanteren met betrekking tot:
- De pauzehap.
- De drinkbeker of de drinkpakjes die van huis uit worden meegenomen.
- De lunch tijdens de overblijf.
- De traktaties op school.
- Bijzondere vieringen zoals het kerstdiner, de paasbrunch, etc.
Onze voedingsregels op school (Volgens de richtlijnen van het voedingscentrum.)
Een gezonde ‘pauzehap’ Een pauzehap is niet bedoeld als een hele maaltijd. Het moet niet te
groot zijn en niet teveel calorieën bevatten. Let op de algemene voedingsregels van de schijf
van vijf: eet gevarieerd, niet te veel, gebruik minder verzadigd vet, eet volop groente en fruit en
ga veilig met voedsel om. Op de site van het voedingscentrum is deze schijf van vijf te vinden.
Geschikte pauzehappen zijn: - fruit, zoals een mandarijn, banaan of appel - ontbijtkoek (naturel)
- een mini-krentenbol - een eierkoek - een soepstengel - groentehapjes, zoals komkommer,
cherrytomaatjes en radijsjes
Geschikte drankjes zijn:
- halfvolle of magere melkproducten
- halfvolle of magere yoghurtdrank
- water
Trakteren: hoe groter, hoe beter? Uitgangspunt is dat een traktatie een extraatje is. Voorbeelden
van traktaties zijn: een doosje rozijnen, krakelingen, popcorn, zoute sticks, waterijsjes,
(volkoren)biscuitjes, lange vingers, soepstengels, rijstwafels, ongezoete popcorn,
groentezakjes, kaas (beperkte hoeveelheid), worst (beperkte hoeveelheid), stukjes
komkommer, worteltjes of cherrytomaatjes.
Een paar leuke ideetjes: een trosje pitloze druiven in cellofaan met een lint, mandarijntjes
versierd als muisjes, een spies met groente/fruit eventueel gecombineerd met “gezonde”
snoepjes. Denk ook eens aan iets niet eetbaars. Stuiterballen, een pen of een ander klein
cadeautje zijn ook een mogelijkheid.
Op http://gezondtrakteren.nl en http://www.voedingscentrum.nl zijn leuke en gezonde traktaties
te vinden.
Feesten: Feesten als Kerst en Sinterklaas zijn uitzonderingsdagen.
Overblijf: Voor de overblijf gelden dezelfde regels qua drankjes en er moet in ieder geval brood
worden meegegeven.
Voor de afwisseling kunt u ook krentenbollen meegeven of ontbijtkoek. Er mag geen snoep of
koek worden meegegeven.
Smaaklessen: Smaaklessen is hét lesprogramma over voeding voor groep 1 t/m 8 van de
basisschool. Door te proeven, ruiken, horen, voelen en kijken verkennen kinderen hun eten. Op
www.smaaklessen.nl kunt u de suggesties bekijken.
Het lesmateriaal van Smaaklessen bestaat uit een lerarenhandleiding per groep. Per groep zijn
er 5 lessen (voor groep 1-2: 9 lessen) die gemiddeld 45-60 minuten duren.
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Hierdoor zijn de lessen ook goed inpasbaar in ons thematisch onderwijs.
Thema’s
Het lesmateriaal voor elke groep is onderverdeeld in vijf thema’s:
1. Smaak
2. Gezond eten
3. Voedselproductie
4. Consumentenvaardigheden
5. Koken
Rookbeleid
In onze school en in de omgeving van de school, wordt niet gerookt. Dit wordt aangegeven door
de stickers op de deuren. Er is een actief handhavingsbeleid: mochten er mensen toch roken,
dan wordt er direct actie op ondernomen.
De leerkrachten, stagiaires, hulpouders en andere mensen in de school roken niet!

4. Zorg op school
4.1 Onderwijs op maat
In de basisschool presteren de kinderen niet allemaal op hetzelfde niveau. Het ene kind zal
zonder veel problemen de ontwikkeling doormaken die past bij de betreffende leeftijd, het
andere kind daarentegen kan daar (tijdelijk) moeite mee hebben of zoekt juist extra uitdaging in
de leerstof.
Het is zaak dat de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen goed volgt en op tijd signaleert
wanneer een kind extra aandacht nodig heeft.
We streven ernaar ons onderwijs zodanig in te richten, dat het afgestemd is op de ontwikkeling
van de mogelijkheden van elk kind.
Ieder kind moet in staat zijn succesvol te leren.
Onze school is klassikaal georganiseerd. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten meestal in
dezelfde jaargroep. Bewust reserveren we tijd voor het werken met individuele kinderen of met
kleine groepjes kinderen. We kunnen zo extra rekening houden met verschillen tussen kinderen.
Daarnaast worden de instructies van rekenen en taal aangeboden volgens het model “
effectieve directe instructie”. We hanteren een zgn. afschilmodel, waarbij de groep opgedeeld
is in hoogstens 3 niveaugroepen; een groep leerlingen die zonder veel uitleg (zelfstandig) aan
de slag kan, een groep leerlingen die aan een (korte) uitleg voldoende heeft en een groep
leerlingen die extra instructie nodig heeft.
Een belangrijk keuzecriterium voor ons bij de aanschaf van een methode is de manier waarop
de methode omgaat met de verschillen tussen de individuele kinderen. Daarnaast moet er de
mogelijkheid bestaan om gebruik te maken van moderne onderwijsleermiddelen zoals ICT.

4.2 Zorgverbreding
In eerste instantie is de zorg binnen onze school er op gericht om, al dan niet met ondersteuning
van externen, alle zorg aan leerlingen te bieden die nodig is.
Indien deze zorg niet toereikend is, wordt er een beroep gedaan op de zorg binnen het
samenwerkingsverband. Dit is een boven schoolse organisatie die vanuit hun expertise advies
en begeleiding geven op aanvraag van ouders en school.

20

Cornelis Musiusschool, de school met PIT
In het ondersteuningsteam van de Cornelis Musiusschool hebben de volgende mensen zitting:
directie van de school, intern begeleider van de school, schoolbegeleider (psycholoog of
orthopedagoog) van v. Graafeiland, Sociaal team Delft, de schoolarts en de
leerplichtambtenaar.
Voor bespreking van een kind wordt vooraf toestemming aan de ouders gevraagd. In alle
gevallen vinden wij het contact met ouders van groot belang.
Om onze kinderen een zo intensief mogelijke zorg op maat aan te bieden, hebben we de
volgende maatregelen en activiteiten ontwikkeld:
- Zorg in de groep
-Interne begeleiding
- Externe deskundigen
- Leerling onderwijsvolgsysteem ( LOVS)

4.2.1 Zorg in de groep
Zorgverbreding vindt allereerst plaats in de groep door de eigen groepsleerkracht. De
leerkrachten op onze school geven de kinderen binnen de klassensituatie extra hulp. Door
toetsen, observeren, registreren en analyseren weet de leerkracht precies welke kinderen extra
begeleiding nodig hebben. Door ons onderwijs zo effectief mogelijk te organiseren is er in de
groep tijd om deze extra hulp te geven. Dit gebeurt o.a. door het toepassen van het model
effectieve directe instructie.

4.2.2 Interne begeleiding
Als blijkt dat extra hulp moeilijk te geven is of onvoldoende resultaat oplevert en dat nog meer
specifieke aandacht noodzakelijk is, worden de kinderen op die onderdelen nog een keer
getoetst. In samenspraak met de intern begeleider (zorg-coördinator) wordt dan een
handelingsplan voor ongeveer 8 weken voor hen opgesteld. Deze kinderen krijgen extra
begeleiding van de eigen leerkracht binnen of buiten de groep.
Het kan ook zijn dat een kind door getoetst wordt wegens heel goede resultaten. Er wordt dan
een aanpak bedacht met ouders en kind samen om het kind voldoende uitdaging te kunnen
blijven bieden.
Het handelingsplan dat is opgesteld wordt altijd besproken met de ouders. De leerkrachten
houden de vorderingen van de leerlingen bij in het digitale programma Esis/ Cito
leerlingvolgsysteem. De inhoud hiervan is altijd in te zien voor de ouders.
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De periode van een handelingsplan is ongeveer 8 weken. Na deze 8 weken is er een evaluatie
samen met de ouders om te bekijken of de ingezette acties het gewenste effect hebben gehad
en of er vervolghandelingen nodig zijn.

4.2.3 Externe deskundigen
In sommige gevallen reikt de kennis op onze school niet ver genoeg. Wij hebben dan diverse
mogelijkheden.
Via het samenwerkingsverband kunnen wij hulp inroepen van externe deskundigen. Zij kunnen
ons begeleiden in het maken van een programma dat beter aansluit bij de behoefte van de
kinderen.
Het is ook mogelijk om kinderen te laten onderzoeken door een externe deskundige. Voor beide
vormen van hulp is toestemming nodig van de ouders van de betrokken leerling. De resultaten
van het onderzoek worden besproken met de ouders, het kind, de groepsleerkracht en de intern
begeleider. De externe deskundige geeft adviezen voor de verdere aanpak.
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er meer hulp nodig is, zijn er twee mogelijkheden.
In bepaalde gevallen kan het kind naar een school voor speciaal (basis) onderwijs verwezen
worden. Ook kan er een arrangement opgesteld worden waarbij extra ondersteuning geboden
wordt. Hierbij is het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Delflanden betrokken.

4.2.4 Leerling Onderwijs Volgsysteem ( LOVS)
Ons uitgebreide leerling onderwijs volgsysteem dient om de ontwikkeling van de kinderen
nauwgezet te kunnen volgen, in een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Dit LOVS omvat de
volgende vakken: begrijpend- en technisch lezen, spelling, woordenschat en rekenen. We
gebruiken hiervoor de toetsen van CITO. Deze toetsen worden twee keer per jaar afgenomen
(begrijpend lezen in groep 5 t/m 8 één keer). Door al deze gegevens in kaart te brengen (zowel
per kind als per groep) en deze te analyseren, zijn we in staat uw kind op de juiste manier te
begeleiden en de juiste doelen te stellen.
De resultaten worden vergeleken met het landelijk gemiddelde. Hierdoor weten we waar we als
school staan qua resultaten en kunnen we geëigende maatregelen nemen als de resultaten
daar aanleiding toe geven.

4.2.5 Motorische Remedial Teaching (MRT)
Op onze school hebben we een vakleerkracht gymnastiek met de bevoegdheid MRT. Deze
leerkracht bekijkt de motoriek van de leerlingen en kan kinderen extra begeleiding bieden. Op
advies van de groepsleerkracht kan er ook MRT aangeboden worden. Als dit gebeurt, nemen
we altijd contact op met de ouders.

4.3 Arrangementen
Het samenwerkingsverband voor Passend Primair Onderwijs (PPO) Delflanden is
verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De
ouders en de school kunnen dit aanvragen. Voor dit kan gebeuren heeft de school al het nodige
gedaan en vastgelegd in documenten. Op basis van deze gegevens en altijd in overleg met
ouders, wordt er besproken wat de leerling, de leerkracht en de school nodig hebben om aan
de onderwijsbehoeften van de leerling te kunnen voldoen.
In de bijlage is het ondersteuningsprofiel van de school te lezen. Hierin staat wat wij als school
kunnen bieden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
Meer informatie is te vinden op de website: www.ppodelflanden.nl

4.4 Zorginstanties waarmee wij samenwerken
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4.4.1 Jeugdgezondheidszorg
Opgroeien en opvoeden gaat gelukkig meestal goed en zonder problemen. Toch gaat het niet
altijd vanzelf. Alle ouders hebben wel eens vragen over de ontwikkeling en opvoeding van hun
kinderen. JGZ ondersteunt ouders bij hun alledaagse zorg. En we geven op de juiste
momenten vaccinaties die beschermen tegen ziekten. De diensten van JGZ zijn gratis, met
uitzondering van sommige cursussen en themabijeenkomsten.
Voor kleine en grote kinderen
JGZ gaat voor blije en gezonde kinderen. Ons werk is erop gericht om tijdig eventuele
gezondheidsproblemen op te sporen. Tot de leeftijd van vier jaar bent u regelmatig met uw
kind bij ons op het consultatiebureau geweest. Nu uw kind op de basisschool zit neemt het
aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling van uw kind volgen.
Gezondheidsonderzoek groep 2
In groep 2 wordt uw kind uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Net als bij de vorige
bezoeken wordt uw kind eerst gemeten en gewogen. Er wordt een ogentest en een
gehooronderzoek gedaan. Daarna voert de jeugdarts een lichamelijk onderzoek uit, waarbij
onder meer gekeken wordt naar de houding en de motoriek. De jeugdarts gaat met u in
gesprek over de gezondheid en de opvoeding. Heeft u vragen of zorgen, aarzel dan niet om
die te bespreken.
Spraak-taalonderzoek
Een kleuter maakt al goede, eenvoudige zinnen. Rond vijf jaar maakt hij langere zinnen met
‘want’ of ‘maar’. Een goed moment om te kijken hoe het met de taalontwikkeling gaat. Onze
logopedisten doen onderzoek om te achterhalen of een kind problemen heeft met spreken,
luisteren, taal, stem of mondgedrag. Dit onderzoek wordt niet bij elk kind gedaan. Het gebeurt
alleen als u of de leerkracht aangeeft dat er vragen of zorgen zijn over de taal- en
spraakontwikkeling. U krijgt hier vooraf informatie over.
Gezondheidsonderzoek groep 7
In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een gezondheidles in de klas. De les gaat
onder meer over voeding, puberteit en pesten. De jeugdverpleegkundige voert daarna met uw
kind een gesprek over dingen die uw kind bezighouden. Zit uw kind in groep 7, dan ontvangt u
in de loop van het schooljaar een brief over dit onderzoek.

Preventie via vaccinatie
Uw kind krijgt vaccinaties bij 4 en 9 jaar. Het is een herhaling van eerdere vaccinaties en
belangrijk omdat uw kind pas helemaal is beschermd tegen bepaalde infectieziekten als het
alle prikken heeft gehad. U krijgt hiervoor een uitnodiging thuisgestuurd.
Meisjes van 12 jaar krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.
Opvoedinformatie
Kinderen worden niet met een gebruiksaanwijzing geboren. Het is dus logisch dat u af en toe
op zoek bent naar bruikbare informatie of advies bij problemen. Kijk dan eens op onze website
www.jgzzhw.nl.
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Neem dan
contact met ons op via telefoonnummer 088 - 054 99 99 of via info@jgzzhw.nl.
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Volg ons ook op Facebook! Hier deelt Jet, onze virtuele medewerkster, haar ervaringen, tips
en leuke nieuwtjes over gezondheid, verzorging en opvoeding. U vindt haar via
facebook.com/JetvandeJGZ.
Contact:
Contactbureau: 088 - 054 99 99
E-mail:

info@jgzzhw.nl

Website:

www.jgzzhw.nl

De jeugdarts die aan onze school is verbonden is Diane Twerda.

4.4.2 Verwijsindex Haaglanden
Wat is de Verwijsindex Haaglanden? De Verwijsindex is een digitaal hulpmiddel waarin
begeleiders, leerkrachten en hulpverleners een signaal kunnen afgeven voor een kind waar zij
zich zorgen over maken. Het gaat om vroegtijdige signalering indien een zorg is geconstateerd.
Bijvoorbeeld als een kind spijbelt, er gezinsproblemen zijn of als de ouders/verzorgers van het
kind kampen met een (licht) psychiatrische stoornis, verslaving of verstandelijke beperking.
Hoe werkt het? Als een signaal in de Verwijsindex wordt afgegeven, worden alléén algemene
gegevens zoals naam, geboortedatum en BSN in de Verwijsindex bekend gemaakt. Bij een
tweede signaal over hetzelfde kind door een begeleider van een andere organisatie, krijgen
beide begeleiders een email met daarin de mededeling dat er nog een begeleider is die zich
zorgen maakt. Vanaf dat moment moeten ze contact met elkaar opnemen om te overleggen
hoe ze het kind het beste kunnen helpen. Op deze manier werken de begeleiders van
verschillende organisaties samen met het doel het kind beter te kunnen helpen.
Wat is het doel? Vroegtijdige signalering van problemen bij kinderen tot en met 22 jaar zodat
tijdige, effectieve en gecoördineerde hulp geboden kan worden. Bijdragen aan een sluitende
aanpak voor kinderen door samenwerking te realiseren tussen alle betrokken organisaties in de
jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs en justitiële organisaties.
Toestemming? Om informatie te mogen uitwisselen wordt toestemming gevraagd aan de ouders
en/of het kind. Als toestemming is gevraagd voor uitwisseling van informatie, wordt de Wet
bescherming persoonsgegevens goed nageleefd. In enkele gevallen is geen toestemming
vereist, bijvoorbeeld op grond van geldende wetgeving zoals de Leerplichtwet. De ouders en/of
het kind moeten dan wel worden geïnformeerd over het signaal. Alleen in uitzonderlijke gevallen
wordt dit niet gedaan, bijvoorbeeld als sprake is van overmacht of een bedreigende situatie.
Wie doen er mee? De gemeenten in Haaglanden streven er naar dat zoveel mogelijk
organisaties zich aansluiten bij de Verwijsindex Haaglanden. Begin 2013 zijn circa 200
instanties aangesloten op de Verwijsindex Haaglanden. Dit zijn uiteenlopende organisaties
vanuit onderwijs, jeugdgezondheidszorg, welzijnswerk, kinderopvang, jeugdhulpverlening en
jeugdzorg. Een actuele lijst van aangesloten organisaties is te vinden op de website van
Verwijsindex Haaglanden http://www.verwijsindexhaaglanden.nl.

4.4.3 GGD Zuid-Holland West
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Wanneer wij als school aan de slag gaan met gezondheidsthema’s, zoals gezonde voeding,
pesten, sporten, roken, alcohol, seksualiteit of mondgezondheid bijvoorbeeld in een les, of als
thema van de projectweek voor de hele school kunnen wij de gezondheidsdienst GGD ZuidHolland West inschakelen. De GGD zal onze school op diverse manieren ondersteunen. De
dienstverlening is voor school kosteloos. De GGD is er ook voor informatie over hygiëne,
infectieziekten en binnenmilieu. Daarnaast kunt u voor informatie en advies bij de GGD terecht
bij nare gebeurtenissen op school.
Wat doet de GGD voor onze school? Leerkrachten, directie, de OR, de MR en de intern
begeleider van onze school kunnen bij de GGD terecht voor:
Leskisten over diverse
gezondheidsthema’s.
Advies over activiteiten bij het thema, zoals digitale lessen, theater,
lespakketten, wedstrijden, gastlessen, bijscholing voor leerkrachten en ouderbijeenkomsten.
Advies over schoolgezondheidsbeleid, zoals gezond traktatiebeleid en ouderbetrokkenheid bij
gezondheid op school. Advies over het structureel werken aan gezondheid op de school en
het certificeren van de school als Gezonde School (www.gezondeschool.nl). Informatie over
het bespreken van nare gebeurtenissen (bv. overlijden van een leerling, een leerkracht of een
ouder).
Vragen over hygiëne, dieren, ongedierte, medicijngebruik en voedselveiligheid op
school. Wettelijk verplichte meldingen van ziekten die vermoedelijk besmettelijk zijn. Vragen
en klachten over het binnenmilieu op school (bv. luchtkwaliteit, temperatuur, akoestiek).
Ook ouders kunnen contact opnemen met de GGD met vragen over gezondheidsonderwerpen
op school. Contactgegevens GGD Zuid-Holland West www.ggdzhw.nl
Team Gezonde School: gezondeschool@ggdzhw.nl en 079-3430888
Team Infectieziektebestrijding: infectieziekten@ggdzhw.nl en 079-3435430
Team Medische Milieukunde: mmk@ggdzhw.nl en 079-3430807

4.5 Regels op school: een goede sfeer om met succes te leren
Regelmatig bespreken we de regels op school n.a.v. de Kanjertraining.
Orde en regelmaat zorgen er voor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is. De kinderen
moeten weten waar de grenzen liggen. Het duidelijk aangeven van die grenzen geeft hun de
nodige houvast en zekerheid. Het schept ook het juiste klimaat op school dat nodig is om
succesvol te leren.
Natuurlijk wordt er wel eens een kind gestraft, maar we steken veel meer energie in het belonen
van goed gedrag. Daarbij wordt er rekening gehouden met de leeftijd van de leerlingen.
Pesten en pestgedrag zijn regelmatig onderwerp van gesprek binnen de klas. Ook in de
Kanjertraining komt dit aan de orde. Pesten wordt op school niet geaccepteerd. Als schoolteam
vragen we ons regelmatig af of we naast de onderwijskundige doelstellingen ook het beoogde
pedagogische klimaat realiseren. Indien noodzakelijk passen we ons onderwijs ook aan,
verleggen we accenten en spreken elkaar daar op aan.

4.5.1 Social media
Het gebruik van de mobiele telefoon door leerlingen is op school niet toegestaan. Als er
telefonisch contact nodig is met ouders, dan wordt dat met de schooltelefoon geregeld.
In
de wereld van telefoons en computers zijn programma’s als Facebook, App etc. veelgebruikte
middelen. Ook kinderen gebruiken deze digitale mogelijkheden om met elkaar te
communiceren. Aan het gebruik van deze programma’s kunnen echter ook risico’s verbonden
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zijn, zoals digitaal pesten en verkeerde contacten. Als onderdeel van de zorg voor de
leerlingen wordt hier tijdens de lessen regelmatig aandacht aan besteed.
Wij hanteren een pestprotocol dat ons handvatten biedt in het handelen bij pestgedrag. Dit
pestprotocol is op te vragen bij de leerkracht, intern begeleider of de directie en terug te lezen
op onze site in het sociaal veiligheidsplan

4.5.2 Ontzegging van de toegang tot de school: schorsing
Soms ziet de schooldirectie geen andere uitweg meer, dan het tijdelijk verwijderen van een
kind: een schorsing. Wij zien het schorsen van een leerling op de basisschool als uiterste
redmiddel. De veiligheid van het kind, van de andere kinderen of aanwezigen in school moet
in het geding zijn. Een zorgvuldige uitvoering van de procedure is dan ook in het belang van
alle betrokkenen. Voorafgaande aan een schorsing zijn al diverse gesprekken met de ouders
en de leerling gevoerd.
De procedure:
•
•

•

•
•

De directie kan, na overleg met het bestuur en de leerplichtambtenaar, een kind voor
een beperkte periode schorsen.
Schorsing vindt in principe pas plaats, nadat er in eerdere gesprekken met de ouders
en de leerling is aangegeven dat dit middel ingezet gaat worden wanneer de situatie
niet verandert.
De directie deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mee. In dit besluit
worden de redenen voor schorsing vermeld, de aanvang en de tijdsduur, alsmede
eventuele andere genomen maatregelen. In deze melding wordt een datum genoemd
waarop de directie en de ouders opnieuw met elkaar in gesprek gaan.
Om te voorkomen dat een kind een achterstand oploopt, wordt er huiswerk opgegeven.
De directie stelt leerplicht, het bestuur en de inspectie van het onderwijs in kennis van
de schorsing en de redenen daarvoor.

4.5.3 Verwijdering
Indien schorsing niet het gewenste effect heeft, kan er worden overgegaan tot verwijdering.
Voorwaarden en procedure:
•

•

•
•
•
•

Als het bestuur een besluit tot verwijdering wil nemen en het kind gedurende de looptijd
van de besluitvorming en gedurende het zoeken naar een andere school een schorsing
oplegt, zal de rechter toetsen op redelijkheid en billijkheid en bijvoorbeeld kijken naar
maatregelen die het bestuur heeft genomen om de schade voor het kind gedurende die
tijd zoveel mogelijk te voorkomen.
Het bestuur informeert de ouders van het kind schriftelijk over de verwijdering en de
reden daarvan. In de brief wordt ook vermeld, dat een verzoek van de ouders om
herziening van het besluit tot verwijdering binnen 6 weken na dagtekening moet worden
ingediend bij de directie van de school.
De directeur stuurt een kopie van deze brief naar het bestuur, de inspectie van het
onderwijs en de leerplichtambtenaar.
Het bestuur behandelt een eventueel verzoek om herziening en overlegt met de
directie.
De directie stelt de ouders en het kind in de gelegenheid om te worden gehoord.
Het bestuur neemt een besluit tot herziening.

26

Cornelis Musiusschool, de school met PIT
•

De directie informeert de ouders over de inhoud van het besluit en de mogelijkheid om
beroep aan te tekenen.

Verwijdering is het allerlaatste middel op de Cornelis Musiusschool.
Een exemplaar van de notitie Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen ligt ter inzage
op school en is te vinden op de website van de Laurentius Stichting:
www.laurentiusstichting.nl.

5. Naar de basisschool
5.1 Een bewuste keuze
Wanneer uw kind vier jaar wordt, gaat het voor het eerst naar de basisschool. Een grote stap
voor ieder kind, een belangrijke gebeurtenis voor de ouders. U vertrouwt uw kind toe aan een
school.
Scholen werken elk op hun eigen manier en leggen zelf de accenten. Natuurlijk wil elke school
kinderen zo goed mogelijk onderwijs geven, maar iedere school vult dat op een eigen manier
in. De ene school legt sterk de nadruk op het leren, terwijl de andere ook de creatieve
ontwikkeling stimuleert of de kinderen leert zelfstandig te werken. Elke school heeft eigen
uitgangspunten en onderwijsidealen, heeft een eigen identiteit.
Wanneer u een basisschool zoekt voor uw kind(eren) en meer informatie wilt hebben over de
Cornelis Musiusschool, dan kunt u altijd een afspraak maken voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek. Een rondleiding door de school hoort daar ook bij. Daarnaast
organiseren wij een open dag. U kunt dan de school ‘in bedrijf’ zien.
Voor actuele informatie kunt u de website van de school bekijken! Bij de schoolpresentaties en
de thema presentaties bent u ook van harte welkom.

5.2 Aanmelden van nieuwe leerlingen
Kinderen kunnen het hele jaar door aangemeld worden. Er gaat een gesprek met de directie
aan zo’n aanmelding vooraf. U kunt daarvoor telefonisch of via de mail een afspraak maken.
Middels het gesprek en de rondleiding door de school, kunnen nieuwe ouders kennismaken.
Wanneer u besluit om uw kind aan te melden, vult u de inschrijfformulieren in. Op dat moment
wordt uw kind in de administratie van school opgenomen. U ontvangt een bevestiging van de
inschrijving van uw kind. Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u een uitnodiging
voor een intakegesprek met de IB’er. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt uw kind in
een van de kleutergroepen geplaatst. U kunt dan met de groepsleerkracht afspraken maken
voor de wendagen.
Indien uw kind reeds een andere basisschool bezoekt en u zoekt om welke reden dan ook een
andere basisschool, dan kan het kennismakingsgesprek en intakegesprek worden
gecombineerd.
Bij een tussentijdse wisseling van basisschool, vragen wij altijd uw toestemming om contact op
te nemen met basisschool van herkomst. Dit zorgt ervoor dat de doorgaande lijn in de
schoolontwikkeling van uw kind door ons goed kan worden opgepakt.
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Wij behouden ons het recht voor kinderen te plaatsen of af te wijzen op basis van de
onderwijsbehoeften van het kind en de mogelijkheid daar aan te kunnen voldoen.

5.3 Wendagen
Kinderen die de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden hebben bereikt, mogen een 5 dagdelen op
school komen om alvast te wennen.
Wanneer uw kind is aangemeld, krijgt u een uitnodiging voor het intakegesprek. Na het
intakegesprek kunt u met de groepsleerkracht afspraken maken voor de wendagen. De
ouder(s) mogen een deel van de wendagen bij hun kind in de groep blijven. Op de dag dat uw
kind 4 jaar wordt, mag uw kind elke dag naar school. Vanaf 5 jaar zijn kinderen in Nederland
leerplichtig.

6. Ouders en de school
6.1 Algemeen
De school heeft belang bij een goede relatie met de ouders, vooral ook omdat we samen
hetzelfde belang hebben: de ontwikkeling van uw kind dat aan onze zorgen is toevertrouwd.
Door middel van kennismakingsgesprekken, rapportgesprekken, inloop en diverse
schoolactiviteiten proberen we de ouders bij het dagelijkse schoolgebeuren te betrekken.
U stelt uw vertrouwen in ons en wij doen er alles aan dit vertrouwen niet te beschamen!
Iedereen heeft er belang bij dat de wederzijdse relatie is gebaseerd op respect.
Wij verwachten van de ouders dezelfde respectvolle benadering naar de school. Ondanks de
wederzijdse inspanning, is het mogelijk dat u knelpunten ervaart en deze wilt bespreken. U
kunt daarvoor terecht bij de groepsleerkracht.
Te allen tijde kunt u uw knelpunten ook bespreken met de directie van de school. In gesprek
zijn en blijven met elkaar is in onze ogen de sleutel tot succes. Tijdens gesprekken passen wij
hoor en wederhoor toe, met alle betrokken partijen zullen wij zoeken naar oplossingen. Het
team van de Cornelis Musiusschool zal er alles aan doen om eventuele problemen opgelost te
krijgen.
Net als de kinderen, kan de school in uiterste nood, ook ouders schorsen. Hiervoor is een
protocol bij de Laurentius Stichting beschikbaar.
De Cornelis Musiusschool is er alles aan gelegen problemen bespreekbaar te krijgen, omdat
erover praten veelal de beste weg is om een conflict op te lossen.
Wij rekenen hierbij op uw medewerking. Samen staan we sterker tenslotte!

6.2 Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad (MR) wordt de algemene gang van zaken met betrekking tot het
beleid van de school besproken. Indirect vindt er overleg met het schoolbestuur plaats.
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De MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Dit betreft bijvoorbeeld
het uitbrengen van advies over of instemmen met het vaststellen en wijzigen van het
schoolplan, het schoolrooster, het vakantierooster, deze schoolgids en het formatieplan.
Bevoegdheden en taken van de MR zijn volgens de wettelijke verplichtingen vastgelegd in het
MR reglement.
In deze raad hebben twee leden zitting namens de ouders en twee leden namens het
schoolteam. De leden van de MR worden gekozen voor de tijdsduur van twee jaar. Ouders die
geen zitting hebben in de MR, kunnen hun stem via de leden van de MR laten horen.
Samenstelling medezeggenschapsraad 2018-2019
Leden namens de ouders:

Leden namens het team:

Bianca Luiten

Mariska van Marrewijk

Jaimy Lieuw-A-Len

(GMR)

Inge van Hoof

Carola Marcus
De medezeggenschapsraad vergadert tenminste 4 keer per jaar. De data waarop de MR
vergadert, zijn te vinden op de website. De directeur van onze school is op uitnodiging van de
MR aanwezig bij deze vergaderingen als vertegenwoordiger van het bestuur.

6.3 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Laurentius
Stichting
Elke school is tevens vertegenwoordigd in de GMR met een lid (oudergeleding of
personeelsgeleding), dat stemgerechtigd is. Een lid heeft zitting voor drie jaar. Ook in de
GMR bestaat instemmingsrecht en adviesrecht voor de gehele raad en in sommige gevallen
voor de geledingen apart. In de GMR worden zaken besproken die voor alle scholen van de
stichting van belang en dus school overstijgend van toepassing zijn, o.a. het meerjarig
bestuursformatie plan, begroting en jaarrekening van de stichting, klachtenregeling, toelating
en verwijdering van leerlingen, vakantieregeling. Het College van Bestuur is de
gesprekspartner van de GMR.
Het secretariaat van de GMR is bereikbaar op gmr@laurentiusstichting.nl

6.4 Het medezeggenschapsstatuut
Het medezeggenschapsstatuut dat voor de gehele stichting geldt voor een periode van steeds
twee jaar, regelt de wijze waarop de medezeggenschap is ingericht, hoe de
informatievoorziening van bevoegd gezag naar GMR/MR verloopt, hoe de communicatie
binnen de organisatie verloopt en hoe de GMR en de MR gefaciliteerd wordt.
Het GMR- en MR-reglement en medezeggenschapsstatuut zijn ter inzage op school en te
vinden op de website van de stichting (www.laurentiusstichting.nl)
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6.5 Ouderraad
De ouderraad (OR) ondersteunt de school bij allerlei praktische zaken. De OR is betrokken
bij de organisatie van verschillende activiteiten onder schooltijd, zoals het Sinterklaasfeest,
het Kerstfeest en het Paasfeest. Daarnaast is de OR ook bij activiteiten buiten schooltijd
betrokken, zoals de Jeugdavondvierdaagse en de sportactiviteiten. Een aantal ouders uit de
OR nemen deel aan de werkgroepen binnen de school waarin leerkrachten en leerlingen uit
de leerlingenraad over de organisatie van de activiteiten afspraken maken. Deze
samenwerking zorgt ervoor dat de ouders mee kunnen denken over de invulling van de
activiteiten binnen de school.
Deze activiteiten worden financieel mogelijk gemaakt door middel van de vrijwillige
ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt op de jaarvergadering in september
vastgesteld. ( in het schooljaar 17-18 is er € 55,-- gevraagd. Hierin zijn ook de kosten voor
het schoolreisje opgenomen.)
De samenstelling van de OR voor het schooljaar 2018-2019 wordt op de jaarvergadering in
september bekend gemaakt. Op de website, op de pagina van de OR, kunt u de namen
vinden.
De ouderraad komt ongeveer 8 keer per jaar bijeen. Bij deze vergaderingen is een
afgevaardigde van het schoolteam aanwezig.

6.4 Hulpouders
Onze school heeft een groep ouders die ons actief ondersteunt bij allerlei activiteiten.
Denkt u hierbij aan:
• uitstapjes naar kinderboerderij, park of museum
• (voor)lezen, schoolzwemmen en activiteiten ochtenden of -middagen
• controle van kinderen op hoofdluizen
• hulp bij feesten (open dag, Sinterklaas, Kerst, e.d.)
• begeleiding bij schoolreis of schoolkamp
Zonder deze hulpouders kunnen wij deze activiteiten niet realiseren.
Als u ook wilt ondersteunen, kunt u dat bij de leerkracht aangeven. Regelmatig wordt in ons
informatieblad de Informusie een oproep gedaan voor deze hulp.

6.5 Ouderbijdrage
Om alle activiteiten te kunnen bekostigen vraagt de ouderraad aan alle ouders een vrijwillige
ouderbijdrage. Deze wordt voor elk schooljaar vastgesteld op de jaarvergadering van de MR
en beheerd door de OR.
Van de ouderbijdrage worden diverse extra activiteiten betaald:
•
•
•

feestelijke activiteiten: jubileumfeesten, sinterklaasfeest, kerst- en paasmaaltijd,
versieringen in de groepen
sportieve activiteiten: sportdag, schaatsen, tenues
creatieve activiteiten
attenties voor verjaardagen, zieken en schoolverlaters
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De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de penningmeester van de ouderraad. De
ouderbijdrage kunt u ook in termijnen betalen. Als u in aanmerking komt voor de Delftpas, kunt
u de ouderbijdrage gedeeltelijk via deze pas betalen.
U ontvangt in het begin van het schooljaar een brief over de ouderbijdrage en
betalingsmogelijkheden. Mocht u om redenen de bijdrage niet kunnen of willen voldoen,
neemt u dan contact op met de directie.

6.6 Delftpas, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
Inwoners van Delft met een laag inkomen kunnen voor schoolkosten een Delftpas
aanschaffen. Denk aan de ouderbijdrage, kosten voor schoolreis en schoolkamp.
http://www.delft.nl/Inwoners/Cultuur_sport_en_vrije_tijd/Delftpas
Hiernaast willen wij u wijzen op het Jeugdsportfonds en het Cultuurfonds van de gemeente
Delft. Via het Jeugdsportfonds kunnen contributie en sportkleding worden vergoed. Via het
Jeugdcultuurfonds kunnen lidmaatschap van een toneelvereniging, muziekvereniging,
scouting of cursussen bij de VAK of het buurthuis worden vergoed. Dit zijn slechts een drietal
voorbeelden van de extra vergoedingen voor Delftenaren met een laag inkomen. Bij de directie
kunt u het boekje met alle regelingen opvragen.

6.7 Klachtenprocedure
Volgens de Wet op het Primair Onderwijs moeten ouders en leerlingen klachten kunnen
indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag
en het personeel. Naast ouders en leerlingen kan eenieder die deel uitmaakt van de
schoolgemeenschap klachten indienen.
Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het
onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de school op
eenvoudige wijze signalen, die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs
en de goede gang van zaken op school.
De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht
kan.
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling
overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden
afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de
afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de
klachtenregeling.
De contactpersoon van de school is het eerste aanspreekpunt bij klachten en verwijst de
klager naar de juiste persoon of instantie of naar de vertrouwenspersoon. De
vertrouwenspersoon gaat na of een oplossing kan worden bereikt en gaat na of de
gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur of de Landelijke
Klachtencommissie en begeleidt de klager zo nodig in deze procedure.
Ook kan de vertrouwenspersoon indien nodig verwijzen naar andere instanties.
Contact-en vertrouwenspersoon hebben geheimhoudingsplicht.
Is een klacht ingediend bij het bestuur dan wordt deze afgehandeld door het College van
Bestuur.
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Na het indienen van een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie kan de commissie
besluiten tot het terugsturen van de klacht naar het bestuur. Ook kan de commissie
besluiten tot een mediation traject tussen klager en aangeklaagde. Als de klacht door de
commissie wordt afgehandeld volgt een hoorzitting waarbij beide partijen in aanwezigheid
van elkaar worden gehoord en volgt een advies m.b.t. de gegrondheid van de klacht en
volgen eventuele aanbevelingen over te treffen maatregelen.
De contactpersoon van de school is:
Mw. M.Bocxe (directeur) – email: cornelismusius@laurentiusstichting.nl
De vertrouwenspersoon van de school is:
Mw. K. Zeestraten (IB) – email: kzeestraten@cornelismusius.nl

De vertrouwenspersonen van de Laurentiusstichting zijn:
Dhr. R. van der Ouderaa
Koningsvaren 62
2661 PB BERGSCHENHOEK
Tel: 010 – 785 39 91
Email: rhj.vanderouderaa@telfort.nl
Dhr. J.M. van Ochten
Ranonkelweg 1
2651 MX BERKEL EN RODENRIJS
tel. 010 – 511 32 02
Een exemplaar van de klachtenregeling ligt ter inzage op school en is te vinden op de website
van de stichting www.laurentiusstichting.nl
De Landelijke Klachtencommissie hanteert een eigen reglement. Dit is te vinden op
www.onderwijsgeschillen.nl
Het adres van de Landelijke Klachtencommissie is:
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht Tel: 030-2809590
email: info@onderwijsgeschillen.nl.
site: www.onderwijsgeschillen.nl
De vertrouwensarts, advies en meldpunt kindermishandeling:
Glashaven 66, 3011 XK Rotterdam, tel. 010-4128110
Voor vragen over onderwijs kunt u terecht op nummer 0800 – 8051 of op de site van de
onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl

7. Lesrooster
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7.1 Schooltijden
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 gaan we over naar het vijf gelijke dagen rooster.
Dit betekent dat de schooltijden voor alle groepen hetzelfde zijn.
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

08.30-14.00 uur
08.30-14.00 uur
08.30-14.00 uur
08.30-14.00 uur
08.30-14.00uur

Het toegangshek naar het schoolplein in de Simonsstraat gaat ’s morgens om 8.15 uur open.
De kinderen kunnen meteen naar de klas, Zij kunnen ook nog op het schoolplein blijven. Bij de
1e bel om 8.25 uur gaat iedereen naar binnen. Na de 2e bel om 8.30 uur starten de lessen.
De eerste 4 weken van het schooljaar kunnen de ouders van groep 1 t/m 3 hun kind
begeleiden naar de groep. Daarna gaat groep 3 zelfstandig naar binnen.
Wij vragen alle ouders rekening te houden met de aanvang van de lestijden. U kunt met uw
vragen voor de groepsleerkracht terecht om 14.30 uur. De leerkrachten hebben om 14.00 uur
recht op pauze. (Arbo)
Wij vragen de ouders van groep 1 t/m 4 nadrukkelijk ’s morgens bij de groepsleerkracht aan te
geven wanneer uw kind(eren) door anderen dan uzelf wordt opgehaald.
Indien u niet in de gelegenheid bent persoonlijk uw vragen bij de groepsleerkracht neer te
leggen, kunt u te allen tijde telefonisch of via de mail een afspraak maken.
De school kent 3 ingangen; twee aan de kant van het plein en één hoofdingang aan de Prins
Mauritsstraat 37. Na de 2e bel zullen de deuren aan het schoolplein worden gesloten. U kunt
na de aanvang van de lessen gebruik maken van de hoofdingang. Het hek gaat niet op slot in
geval van calamiteiten kunnen we hierdoor de school verlaten.
Gedurende de schooldag zullen er pauzes ingepland worden.
Bij de kleutergroepen zal er goed gekeken worden naar de behoeften van de kinderen. Zo rond
10 uur zal er een kleine pauze gehouden worden. Dan kan er iets gedronken en gegeten
worden. Wij vragen nadrukkelijk om dit gezonde etenswaren te laten zijn.
Rond het middaguur zal er een langere pauze zijn om de lunch te kunnen eten. Ook hiervoor
geldt graag gezonde producten en drinken.
Voor de hogere groepen zullen er tussen 10.00 en 10.30 uur momenten zijn om iets te eten en
te drinken en om 15 minuten buiten te spelen.
Tijdens de middagpauze wordt dit ook zo geregeld. De kinderen eten in de eigen klas onder
toezicht van de leerkracht. Het buitenspelen zal door leerkrachten en assistentie begeleid
worden. Er zullen steeds 3 groepen per toerbeurt buiten zijn.
Om 14.00 uur gaat de school uit en gaan de kinderen naar huis of naar de opvang.
Na de verbouwing zal de buitenschoolse opvang van Plukkebol in ons gebouw gevestigd
worden. Tot die tijd is er een mogelijkheid dat de kinderen door hen worden opgehaald en op
een andere locatie worden opgevangen.
Andere organisaties voor buitenschoolse opvang, zoals de Lange Keizer, zullen ook de
kinderen ophalen.
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7.2 Zwemles in groep 4
De kinderen van groep 4 krijgen zwemles.
Onder begeleiding van de groepsleerkracht en een hulpouder gaan de kinderen met een bus
naar het Sportfondsenbad aan de Weteringlaan, waar zweminstructeurs zwemles geven.
Garantie voor het behalen van het zwemdiploma wordt er niet gegeven. Het streven is dat de
kinderen “watervrij” worden.
De kinderen van groep 4 zwemmen dit hele schooljaar op dinsdagmiddag. De lessen duren
30 minuten. Zij vertrekken om 12.30 uur vanuit school en zullen rond 14.00 uur weer terug
zijn.

7.3 Bewegingsonderwijs
Voor het bewegingsonderwijs in onze eigen gymzaal of speelzaal heeft uw kind sportkleding
nodig: gymschoenen, sportbroek en T-shirt of gympak.
De lessen in de groepen 3 t/m 8 worden gegeven door de vakleerkracht.
Vanwege hygiëne willen we dat alle kinderen van groep 3 t/m 8 zich na het sporten opfrissen.
Daarvoor dienen de kinderen zelf een handdoek en slippers mee te nemen.
Als een kind eenmalig zich niet kan/mag opfrissen, dan kunnen de ouders dit schriftelijk
bij de groepsleerkracht melden. Ouders van kinderen die niet mogen opfrissen, wordt
verzocht dit in een gesprek met de directie toe te lichten. Dagen waarop de kinderen
gym hebben:
Groep 1/2:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:

elke dag, ten minste 2 keer per week in de speelzaal.
woensdag +
donderdag
donderdag
woensdag +
donderdag
woensdag +
donderdag
woensdag +
donderdag
woensdag +
donderdag

Vanaf februari 2019 zullen de gymlessen gegeven worden in de gymzaal van de
Oostpoortschool i.v.m. de verbouwing.
Hierover ontvangen de ouders t.z.t. informatie over dagen en tijden.

7.4 Schoolvakanties en studiedagen
Vakantierooster 2018 - 2019
Vakantie
Zomervakantie 2018
Herfstvakantie 2018
Kerstvakantie 2018
Voorjaarsvakantie 2019
Paas-meivakantie 2019
Hemelvaartsdag
Pinksteren 2019
Zomervakantie 2019

Periode
ma 16-07-2018 t/m vr 24-08-2018
ma 22-10-2018 t/m vr 26-10-2018
ma 24-12-2018 t/m vr 04-01-2019
ma 25-02-2019 t/m vr 01-03-2019
vrij 19-04-2019 t/m zo 05-05-2019
do 30-05-2019 + vr 31-05-2019
ma 10-06-2019 t/m vr 14-06-2019
ma 22-07-2019 t/m vr 30-08-2019

Studiedagen 2018-2019
Dinsdag 9 oktober ‘s middags
Vrijdag 19 oktober 2018
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Maandag 19 november 2018
Woensdag 5 december ’s middags
Vrijdag 21 december ‘s middags
Vrijdag 22 februari 2019
Donderdag 4 april 2019
Op vrijdag 19 oktober en maandag 19 november zal het team een cursus volgen over het
omgaan met kinderen die een traumatische ervaring hebben gehad. Dit gaat dan bijvoorbeeld
over scheiding, sterfgevallen in de naaste familie of over vluchtelingen kinderen.
De studiemiddagen worden ook gebruikt om samen IPC thema’s voor te bereiden.

7.5 Schoolpresentaties en thema-afsluitingen
Een aantal keer per schooljaar zijn de schoolpresentaties gepland. Op de kalender zijn de
precieze data te vinden. In het verleden hadden we de maandsluiting, maar door de themaafsluitingen van IPC hebben we dit veranderd in een paar keer per jaar.
De thema-afsluitingen van IPC vinden meestal in de samenwerkende groepen plaats. ( groep
3&4, 5&6, 7&8).
De kinderen geven d.m.v. presentaties een overzicht van datgene wat ze geleerd hebben.
Belangstellenden kunnen een tentoonstelling komen bekijken, of zelf proberen te evenaren
wat de kinderen geleerd hebben.
Wij hopen bij de schoolpresentaties en de thema-afsluitingen veel ouders, grootouders,
familieleden en andere belangstellenden te mogen zien!

IPC Doelenbord gr.8

7.6 Verlof en Leerplicht
Onze school houdt zich aan de Leerplichtwet en legt daarover verantwoording af aan de
Leerplichtambtenaar van Delft. Hieronder leest u de regels, die daarbij worden gehanteerd:
o
o
o

Als uw kind 3 jaar en tien maanden is, mag het bij ons vijf dagdelen komen
kennismaken (wennen).
Op de dag dat uw kind vier jaar wordt, mag het naar school.
Tot het 6e jaar, mag u uw kind vijf uren per week thuishouden. Dat is natuurlijk niet
wenselijk, maar het mag. U moet dit wel bespreken met de school. Als u uw kind
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meer uren per week thuis wilt houden, dan heeft u speciale toestemming van de
directie nodig. Dat kan ook voor maximaal vijf uren.
o Vanaf 5 jaar zijn kinderen in Nederland leerplichtig.
o Scholen moeten de kinderen verlof geven voor de dagen waarop ze vanwege
geloofs- of levensovertuiging niet op school kunnen zijn. Dit geldt ook voor dagen met
belangrijke familieverplichtingen, zoals een begrafenis of huwelijk.
Over het algemeen gaat het om 1 dag verlof.
o Iedereen moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. In bijzondere
gevallen mag de directie een kind vrij geven om met zijn ouders op vakantie te gaan.
Dat mag hooguit één keer per jaar, voor een periode van ten hoogste tien dagen. De
ouders moeten dan een verklaring van hun werkgever laten zien waaruit blijkt dat zij
niet op een ander moment met vakantie kunnen, dus in geen enkele schoolvakantie,
niet alleen de zomervakantie. Willen ouders meer dan 10 dagen verlof, dan moet een
aanvraag ingediend worden bij de Leerplichtambtenaar. De directie mag geen
toestemming geven als het om de eerste twee weken na de zomervakantie gaat.
o Ouders kunnen tegen een beslissing van de directie bezwaar maken bij de
leerplichtambtenaar.
Meer informatie is te verkrijgen bij de directie van de school.

7.7 Ziek melden
Als uw kind ziek is, willen wij dat graag weten. U kunt dit op verschillende manieren melden
bij school:
U kunt ons bellen: 015-2568365 tussen 8.00 uur en 8.30 uur.
Ook kunt u ons mailen: ziek@cornelismusius.nl
Als uw kind zonder opgegeven reden niet op school is, bellen wij vóór 9.30 uur naar een door
u opgegeven nummer. Het is van groot belang dat u ten minste één telefoonnummer
doorgeeft aan school waar wij u kunnen bereiken.
Indien het bij ons niet bekend is waar uw kind is, zullen wij dit in onze administratie bijhouden
als ongeoorloofd verzuim. Indien dit regelmatig voorkomt, zijn wij verplicht hier melding van te
maken bij de leerplichtambtenaar. U wordt dan door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor
een gesprek. In het uiterste geval kan de leerplichtambtenaar waarschuwingen geven en
boetes opleggen.

7.8 Het Kunstmenu
Het kunstmenu is een samenhangend kunstprogramma volgens een driejaren planning,
waarbij alle zes kunstdisciplines aan bod komen. Elk jaar twee disciplines per leerjaar. Deze
disciplines zijn: muziek, beeldende kunst, dans, literatuur, theater en geluid, film, foto en
video. De kinderen komen zo tijdens hun schoolloopbaan twee tot drie keer met alles in
aanraking. Dit kunstmenu wordt uitgevoerd door de Vrije Akademie.

7.9 Schoolreisje en schoolkamp
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Eenmaal per jaar gaan we met de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreis. De schoolreis
heeft geen nadrukkelijk educatief karakter. We gaan vooral gezellig een dagje uit met elkaar.
De kosten van het schoolreisje worden vastgesteld op de jaarvergadering van de MR. De
kosten die daarmee gemoeid zijn, zullen begin dit schooljaar worden geïnd. De schoolreis
maakt deel uit van het normale schoolprogramma. Wanneer er niet voor de kinderen is
betaald, worden zij op school verwacht.
Voor groep 8 organiseren we in dit schooljaar een schoolkamp. Tijdens deze 3 dagen
worden in schoolverband activiteiten ondernomen. Dit alles onder begeleiding van
leerkrachten. De kosten worden in een brief aan de betrokken ouders kenbaar gemaakt. Het
schoolkamp maakt deel uit van het schoolprogramma. Het is ook een zinvolle en leuke
afsluiting van de basisschooltijd.
Zowel voor het schoolreis als het schoolkamp geldt: indien u een betalingsregeling wilt
treffen, bestaat deze mogelijkheid na een gesprek met de directie.

8. Algemene verordening gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan, een privacywet
die geldt in heel Europa. Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle
landen van de Europese Unie op dezelfde manier geregeld.
Ook scholen verzamelen persoonsgegevens. Binnen de AVG worden school en bestuur gezien
als ‘verwerkersverantwoordelijke’. Dat betekent dat de school bepaalt waarom de school de
persoonsgegevens verzamelt, hoe dat gebeurt en hoe deze worden verwerkt. Schakelt de
school een partij in die namens de school iets met persoonsgegevens doet, dan moeten
daarover afspraken gemaakt worden in een verwerkersovereenkomst, die op bestuursniveau
wordt afgesloten. Dat geldt b.v. o.a. voor Basispoort (digitale leermiddelengebruik), ESIS
(leerlingadministratiesysteem) en Cito (leerlingvolgsysteem). Een lijst van leveranciers en
bedrijven die persoonsgegevens verwerken en waarmee verwerkersovereenkomsten zijn
afgesloten wordt op bestuursniveau up to date gehouden en is ter inzage bij de directie. Het
model verwerkersovereenkomst, dat in gebruik is maakt deel uit van het Convenant Digitale
Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0 (maart 2018), een initiatief van o.a. de PO- en de VO-Raad.
In schooljaar 2018-2019 wordt overgegaan naar nummervoorziening voor de leerlingen. Daarbij
krijgen de leerlingen een nummer voor het gebruik van digitale leermiddelen, dat niet meer
herleidbaar zal zijn tot de naam van de leerling.
Uiteraard heeft de invoering van de AVG gevolgen voor de wijze waarop de school van u
gegevens omtrent uw zoon/dochter opvraagt en in sommige gevallen incidenteel uw
toestemming nodig heeft.
Wij moeten duidelijk zijn:
 in het doel, waarvoor wij de gegevens opvragen,
 in de grondslag waarop de gegevens worden verwerkt
 in de beperking van de hoeveelheid en het soort gegevens dat wij verwerken
 in de verantwoording naar betrokkenen over het gebruik van hun persoonsgegevens
 in de juistheid en actualiteit van de te verwerken persoonsgegegevens.
Voor u verandert er in die zin meer dat wij u soms meer moeten vragen, b.v. om uw toestemming
voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en film). Wij moeten dat jaarlijks doen en soms
incidenteel om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Tevens moeten wij als school en stichting
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met iedereen, die uw gegevens verwerkt, ook b.v. met externe partijen (b.v. uitgeverijen,
adviseurs) een verwerkersovereenkomst sluiten, zodat we verzekerd zijn van een juiste wijze
van omgaan met gegevens. Daarnaast zijn er verplichte regels voor het al of niet bewaren van
uw gegevens.
Voor u als ouders/verzorgers betekent dit dat, als het gaat over het gebruik van uw gegevens,
u het recht heeft:
 op inzage in persoonsgegevens die wij van u en uw kind(eren) verwerken
 persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen
 om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking
Binnen de stichting wordt gewerkt met een handboek voor alle privacyregels. De komende
maanden zullen aan de hand van dit handboek alle scholen van de juiste informatie worden
voorzien. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden. Mocht u vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met de directie van de school of met de functionaris gegevensbescherming
van de Laurentius Stichting via tel. 015-2511440.

9. Adressen
Cornelis Musiusschool
Prins Mauritsstraat 37
2628 SR Delft
Tel. 015-2568365
Mailadres: cornelismusius@laurentiusstichting.nl
www.cornelismusius.nl
Vertrouwenspersoon:
Karin Zeestraten
kzeestraten@cornelismusius.nl
Directeur:
Mw. Marja Bocxe
Intern begeleider / Leerlingenzorg:
Karin Zeestraten
kzeestraten@cornelismusius.nl
School bestuur:
Laurentiusstichting
Mw. S. Schenning ( voorzitter college van bestuur)
Hr. K.v.d. Kraan
Postbus 649
2600 AP Delft
Tel. 015 2511440

Meldingen klachtencommissie:
Mw. E. Cools
Postbus 649
2600 AP Delft
tel.015 2511440
secretariaat@laurentiusstichting.nl

Inspectie van het onderwijs:
http//wwwonderwijsinspectie.nl
Tel. 0800-8051
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