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EEN WOORD VOORAF 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen leren. 
Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, wat wij willen 
bereiken. Deze gids is in samenwerking met het team en de medezeggenschapsraad tot stand gekomen. 
 
In de schoolgids staat de algemene informatie over onze school. De gids staat op onze website  
 www.dezeppelin.nl. Elk jaar wordt een vervangbaar deel verspreid, in de vorm van een bijlage. In dat 
gedeelte vindt u informatie over zaken die jaar gebonden zijn, zoals de groepsindeling, de gymtijden, het 
vakantierooster, enz.  
 
Vragen kunnen op school gesteld worden aan leerkrachten of directie. 
 
Veel plezier bij het lezen van deze schoolgids 
 
 
Namens het team, 
 
Steven de Wit 
 
Directeur 
 
 
N.B. Overal waar ouders staat wordt ook ouder, verzorger en verzorgers bedoeld en overal waar hij of zij 
staat wordt ook zij of haar bedoeld. 
  

http://www.dezeppelin.nl/
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INSTEMMING MET SCHOOLGIDS 2017-2018 

 
 
 
 

School: Basisschool De Zeppelin 

 
 
VERKLARING 
 
 
De medezeggenschapsraad van bovengenoemde school heeft instemming verleend aan de 
schoolgids 2017-2018 
 
 
 
Namens de medezeggenschapsraad, 
 
 
Plaats: Heerhugowaard 

 
 
Datum: dinsdag 28-06- 2017 

 
 
Naam: Esther Boskamp 

 
 
Functie: Voorzitter MR 

 
 
Handtekening:  
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1 DE ZEPPELIN 

 
1.1 Naam van de school 
De Zeppelin wil met kinderen een aantal doelen bereiken. Wij willen allereerst dat onze kinderen hun 
basisschoolperiode in een goede sfeer, veilig en met plezier doorbrengen. Tevens moet de overgang naar 
het vervolgonderwijs op de middelbare school soepel verlopen. We willen de basis leggen voor een goede 
plek in de maatschappij. 
 
Een Zeppelin is een vervoermiddel waar je gebruik van kunt maken als je op weg wilt naar een bepaald doel. 
In een Zeppelin zit je met meerdere mensen. Om je doelen te bereiken moet je goed leren samenwerken 
met alle mensen aan boord, maar ook leer je zelfstandig opdrachten uitvoeren. We willen onze doelen 
zonder al te veel oponthoud en onderbrekingen bereiken. Dit betekent dat er een doorgaande lijn in ons 
onderwijsaanbod zit. Een kind mag wat langer of korter over de basisschoolperiode doen, als het zijn einddoel 
uiteindelijk maar bereikt. 
 
Vanuit een Zeppelin heb je een goed zicht op alles wat er om je heen gebeurt: we zien dus snel wanneer 
kinderen opvallen door gedrag of leerprestaties. We geven deze kinderen dan ook de hulp en begeleiding 
die ze nodig hebben. De directie en de leerkrachten wensen alle kinderen die met ons meevaren een goede 
reis door de basisschoolperiode! 
 

1.2 Visie en Missie van de school 
De groepsleerkrachten en de schoolleiding zorgen ervoor dat er zo min mogelijk kinderen “overboord” vallen; 
wij proberen alle kinderen binnenboord te houden door zoveel mogelijk ons onderwijs op maat te bieden en 
willen zo min mogelijk kinderen doorverwijzen naar een speciale school. 



 

Kath. Basisschool De Zeppelin  blz. 9 

1.3 Onze kernwoorden en kernwaarden 
We vinden het belangrijk dat elk kind het gevoel heeft dat het bij ons hoort. Belangrijk is het werken aan 
een positief zelfbeeld bij de leerlingen. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer een kind zich lekker voelt op 
school, het gemakkelijker leert. Leren om goed met jezelf en de ander om te gaan staat centraal in onze 
lessen. 

 We proberen elk kind positief te benaderen. We leggen de nadruk op wat wel lukt. Voor wat (nog) 
niet lukt, zoeken we leerstof of een manier waarmee we een kind het beste kunnen helpen. Door bij 
het niveau van het kind aan te sluiten willen we zoveel mogelijk succeservaringen bij het kind 
bewerkstelligen. Immers: als iets lukt (lezen, rekenen, knutselen,...) is het leuk om te doen. Als het kind 
eenmaal plezier in het onderwijs heeft staat het meer open voor de volgende nieuwe leerstof. 

 Daarnaast willen we een gevoel van veiligheid bieden. We hebben met elkaar, kinderen, leerkrachten 
en hulpouders, afgesproken: “Je hebt respect voor elkaar en let op je woordgebruik en op je houding!”. 
Deze belangrijkste schoolregel staat ook in het omgangsprotocol, dat we sinds augustus 2013 
hanteren voor de groepen 3 t/m 8. 
We proberen door consequent te reageren zoveel mogelijk rust en regelmaat in ons onderwijs in te 
bouwen. 

 Wij vinden zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van het kind twee belangrijke leerdoelen. 
Zo kan het kind uitgroeien tot een kritische volwassene. Bovendien geeft het in de klas ruimte voor de 
leerkracht om tegemoet te komen aan de verschillen tussen de leerlingen. 

 Een positief zelfbeeld zien wij als voorwaarde voor goed onderwijs. Onderwijs in taal, rekenen, lezen, 
maar ook in de vakken zoals natuur, geschiedenis, aardrijkskunde, en natuurlijk ook de creatieve 
vakken. Kort samengevat proberen wij het kind te stimuleren zich zo veelzijdig mogelijk te ontwikkelen.  

 Emancipatie en tolerantie, dat wil zeggen dat in de school de principiële gelijkwaardigheid van 
opvattingen wordt gegarandeerd. 

 Algemene toegankelijkheid: de school weigert geen leerlingen op grond van ras of overtuiging.  

 Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het steeds 
zelfstandiger worden. Het samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar staan hoog in het 
vaandel. 

 Wij stellen ons actief op om de onderwijsachterstanden ten gevolge van sociale, economische en 
culturele omstandigheden op te heffen en/of te verminderen. Vanuit geborgenheid en vertrouwen 
worden vaardigheden aangeleerd op sociaal (ik en de ander), emotioneel (ik en gevoel), motorisch (ik 
en bewegen), cognitief (ik en het leren), en creatief (ik en vindingrijkheid) gebied, met als doel bij te 
dragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief kritisch denkend mens. Daarom wordt er 
gewerkt met methoden en/of onderwijsleermiddelen die rekening houden met de verschillen tussen 
onze leerlingen en die ook zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken. 

 Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden de ontwikkelingen van individuele leerlingen 
nauwlettend gevolgd om onderwijs op maat te geven, want leerlingen en ouders hebben recht op een 
professionele begeleiding. Daarom heeft de school een actief na- en bijscholingsbeleid voor haar 
personeel. 

 Het team van De Zeppelin probeert door middel van bovenstaande punten een positieve bijdrage te 
leveren aan een samenleving waarin het prettig leven is. 
Goed onderwijs besteedt evenwichtige aandacht aan hoofd, hart en handen.  
Onderwijs dat een balans zoekt tussen cognitieve kennis, het stimuleren van morele en persoonlijke 
ontwikkeling en praktische vaardigheden. 
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1.4 Bevoegd gezag 
 
1.4.1 Stichting Flore  
Onze school ressorteert onder Stichting Flore. Bij Stichting Flore bereiden wij de leerlingen voor op de 
toekomst, hun rol daarin en hun verantwoordelijkheid daarvoor. Wij helpen de leerling uit te groeien tot een 
evenwichtig en volwaardig lid van de maatschappij.  
Wij beschikken over de deskundigheid van 28 scholen en versterken elkaar door kennisuitwisseling en het 
delen van ervaringen. Stichting Flore is vooruitstrevend en staat voor kwaliteit, daadkracht en 
duurzaamheid. 
 
1.4.2 Contact 
Het servicekantoor van Stichting Flore is gevestigd aan de W.M. Dudokweg 47 in Heerhugowaard. 
Het postadres is: 
Postbus 279 
1700 AG Heerhugowaard 
 (072) 5660200 
 flore@stichtingflore.nl 
 www.stichtingflore.nl 
 
1.4.3 Over Flore 
Stichting Flore biedt 7.000 leerlingen kwalitatief hoogstaand onderwijs. Met ruim 700 medewerkers - 
verdeeld over 26 basisscholen en een servicekantoor - richten wij ons vol overgave op onze kerntaak: het 
beste uit kinderen halen. Wij bereiden onze leerlingen voor op de toekomst, hun rol daarin en hun 
verantwoordelijkheid daarvoor.  
 
1.4.4 Flore-scholen 
De 26 Flore-scholen zijn één in verscheidenheid. Iedere school heeft zijn eigen gezicht, onderwijsstijl en 
werkwijze. De ene school is groot, de andere klein. Er zijn dorpsscholen en stadsscholen. Er zijn traditionele 
scholen, brede scholen, een Daltonschool een Jenaplanschool en een school voor natuurlijk leren. Kortom, 
voor iedere leerling is er een school die bij hem past. 
 
1.4.5 College van Bestuur en servicekantoor 
Het College van Bestuur ziet er op toe dat de onderwijskwaliteit van de Flore-scholen hoog blijft. Op het 
servicekantoor wordt op een creatieve manier, op samenwerking gericht, de ontwikkeling van het 
onderwijsbeleid ondersteund. Scholen, maar ook ouders, kunnen er terecht met vragen over de meest 
uiteenlopende onderwerpen. Het servicekantoor adviseert, ondersteunt en neemt veel werk uit handen van 
de schooldirecteuren/scholen, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaak: het beste uit kinderen halen. 
 
U kunt meer lezen over de visie en missie van Stichting Flore op  www.stichtingflore.nl. Hier staan tevens 
onze kernwaarden nader toegelicht.  
  

mailto:flore@stichtingflore.nl
file:///C:/Documents%20and%20Settings/jbruins/Desktop/GMR/www.stichtingflore.nl
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2 IDENTITEIT 

 
2.1 Interconfessioneel 
Onder Stichting Flore vallen scholen met een katholieke, protestants-christelijke en interconfessionele 
identiteit. Stichting Flore biedt ruimte voor levensvragen en zingeving voor leerlingen, leerkrachten en 
andere medewerkers. Door met de ander deze ruimte in te vullen kun je worden wie je bent. Daarbij wordt 
uitgegaan van een verbondenheid tussen authentieke scholen op basis van christelijke waarden. Stichting 
Flore gaat ervan uit dat mensen met hun verschillende levensbeschouwingen elkaar inspireren, aanvullen 
en elkaar laten groeien. 
 
De identiteit van onze school is Katholiek. 

  

Voorzijde van de school 

Schoolplein van de school 
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3 DE SCHOOL 

 
3.1 De geschiedenis en situering van de school 
De Zeppelin staat in een wijk in Heerhugowaard-Zuid. De Zeppelin deelt zijn gebouw met een openbare 
school.  

 
3.2 De school als Kindcentrum 
Vanaf 1 augustus 2007 zijn basisscholen wettelijk verplicht om voor en na school opvang aan te bieden. De 
scholen hoeven zelf geen opvang te verzorgen, maar zijn wel verantwoordelijk voor de aansluiting ervan. 
Stichting Flore heeft per 1 augustus 2007 voor elke school een convenant met diverse 
kinderopvangorganisaties afgesloten. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd die gelden voor de voor- 
en naschoolse opvang, eventueel tussen-schoolse opvang en vakantieopvang.  
 
De kwaliteit in de buitenschoolse opvang moet goed geregeld zijn. Voor kinderen is dit de belangrijkste 
ontwikkelfase in hun leven. Goede kwaliteitsregels hebben een groot maatschappelijk belang. Door 
overheid en brancheorganisaties zijn voor de kwaliteit van kinderopvang al veel afspraken gemaakt. Deze 
hebben onder andere betrekking op het pedagogisch beleidsplan, verdeling leidster/kind, huisvesting, 
medezeggenschap en veiligheid. Naast deze basis kwaliteitsafspraken heeft Stichting Flore kwaliteitseisen 
opgesteld waar een BSO-aanbieder aan moet voldoen. Meer informatie hierover leest u op de website van 
Stichting Flore  www.stichtingflore.nl. 
 

3.3 De Zeppelin als Kindcentrum 
De Zeppelin maakt deel uit van  kindcentrum het Speerpunt. Er is nauwe samenwerking met openbare 
basisschool de Hasselbraam en kinderopvang de Tuinfluiter. De Tuinfluiter is met een dependance 
aanwezig in de school. Zij verzorgen de naschoolse opvang. De samenwerking in kindcentrum Speerpunt 
wordt komende jaren nog meer geïntensiveerd. 
 
  

Schoolkamp groep 8 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/jbruins/Desktop/GMR/www.stichtingflore.nl
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Binnen de scholen van Stichting Flore zal in de komende jaren blijvend aandacht zijn voor het versterken 
van de doorgaande ontwikkelingslijn van ieder kind. Die ontwikkeling begint niet op vierjarige leeftijd en het 
is een goede zaak om te komen tot een nauwere samenwerking met de kinderopvang en de 
peuterspeelzalen, waar veel ouders in de voorschoolse periode gebruik van maken. 
Bestuurlijk wordt gewerkt aan het optimaal organiseren van het gewenste speel/leerklimaat en wordt 
gekeken of we kunnen komen tot een bestuurlijke regie. Maar ook op school wordt gekeken naar 
mogelijkheden om te komen tot een nog betere afstemming tussen de professionals van opvang en 
onderwijs.  
Natuurlijk is de dialoog met en de betrokkenheid van ouders van het (jonge) kind hierbij essentieel. 
Maximale betrokkenheid en het in een zeer vroeg stadium inzetten van een natuurlijk partnerschap in 
spelend leren is van groot belang voor een goede ontwikkeling en groei van ieder kind.  
 

4 PERSONEEL 

 

4.1 De samenstelling van het team. 
 
4.1.1 Directie 
De directie is eindverantwoordelijk voor het onderwijs binnen de school en voor het functioneren van de 
schoolorganisatie. 
 
4.1.2 Groepsleerkrachten 
Personeelsleden hebben een bestuurs-aanstelling bij Stichting Flore. Het personeel is bevoegd en de 
professionele ontwikkeling van al het Flore-personeel wordt bijgehouden in een bekwaamheidsdossier.  
De groepsleerkracht is de eerst verantwoordelijke voor de kinderen in zijn groep. Deze leerkracht verzorgt 
het primaire onderwijsproces in de groep. Hij bereidt de lessen voor, geeft de lessen, begeleidt de leerlingen 
en houdt hun vorderingen bij. Ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kind(eren). 
Een deel van deze verantwoordelijkheid dragen zij over aan de school en in de praktijk dus aan de leerkracht. 
De leerkracht heeft regelmatig contact met de ouders omdat groepsleerkrachten en ouders partners zijn in 
het ontwikkelingsproces van kinderen. Met vragen over uw kind of de school kunt u in eerste instantie bij de 
leerkracht terecht. In de jaargroepen werken meestal meerdere leerkrachten samen. Zij spreken de kinderen 
en de gang van zaken in de groep regelmatig met elkaar door. 
 
4.1.3 Intern Begeleider (IB) 
De Intern Begeleider coördineert de zorg voor de leerlingen binnen de school. Zij ondersteunt leerkrachten 
in de klassen- en schoolorganisatie. De Intern Begeleider richt zich bijvoorbeeld op instructiewijzen, 
organisatievormen en pedagogische aanpakken binnen de schoolorganisatie. Ook onderhoudt de Intern 
Begeleider contacten en voert gesprekken met ouders, de verschillende instanties en 
hulpverleningsorganisaties. 
 
4.1.4 Bouwcoördinator 
In zowel onderbouw als de bovenbouw is een leerkracht aangewezen als bouwcoördinator. Hij is 
contactpersoon voor de leerkrachten in de desbetreffende bouw en voor de directie. De bouwcoördinator 
leidt de bouwvergaderingen en zorgt ervoor dat genomen besluiten uitgevoerd worden. Tevens is hij 
verantwoordelijk voor veel organisatorische activiteiten en een aantal inhoudelijke activiteiten binnen zijn 
bouw. De bouwcoördinatoren en de Interne Begeleiders vormen, samen met de directie, het 
managementteam van de school. 
 
4.1.5 Onderwijsassistente 
De onderwijsassistente begeleidt kinderen die extra begeleiding nodig hebben.  
 
4.1.6 Administratief Medewerker 
De administratief medewerker ondersteunt de directie en het team. Zij verzorgt o.a. de leerling-administratie 
en absentencontrole, beheert de voorraden en maakt en verstuurt de Zeppelin Nieuwsbrief (de Luchtpost). 
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4.1.7 Vervanging van leerkrachten 
Als de groepsleerkracht ziek is, wordt hij vervangen door een andere leerkracht. We vragen zoveel mogelijk 
dezelfde invallers, opdat de kinderen niet steeds aan iemand anders moeten wennen. Helaas lukt dit niet 
altijd. Het tekort aan invallers is een actueel probleem. Het wordt dan ook steeds moeilijker deze te vinden. 
Lukt het niet een invaller te vinden, dan kan het voorkomen dat we de groep splitsen en verdelen we de 
kinderen over de andere groepen. Het kan voorkomen dat er meer dan één leerkracht ziek is. We sluiten niet 
uit dat er dan incidenteel een groep kinderen één of meerdere dagen naar huis gestuurd moet worden, omdat 
er geen adequate vervanging is. Uiteraard doen we er alles aan bovengenoemde situaties zoveel mogelijk 
te voorkomen.  
 

4.2 Bijzondere taken 

 
4.2.1 Scholing van leerkrachten 
Stichting Flore heeft een eigen ‘opleidingstak’; de Flore Kwekerij. In de Kwekerij kunnen alle leerkrachten 
van Stichting Flore zich scholen op gebieden als Gedrag, Taal, Rekenen, Wetenschap en Techniek, Het 
Jonge Kind, ICT en Bedrijfshulpverlening. Het Flore scholingsaanbod past ook bij de veranderonderwerpen 
uit het Koersplan 2016-2020 van Stichting Flore.  
 
4.2.2 Studenten 
Stichting Flore verplicht de scholen om 50% van de formatieplaatsen (aantal groepen) beschikbaar te stellen 
voor stageplekken. Hierover is met de hogescholen een afspraak gemaakt. Ieder schooljaar lopen 
studenten van de Pabo; de opleiding voor leerkrachten, stage op de Florescholen. Zij geven les onder 
verantwoordelijkheid van de leerkracht door wie zij worden begeleid. Deze leerkrachten zijn door Stichting 
Flore tot bevoegd mentor opgeleid. Studenten in het laatste jaar van hun opleiding kunnen solliciteren naar 
een LIO-plaats. LIO betekent “leerkracht in opleiding”. De student(e) zal gedurende een half jaar een aantal 
dagen per week de verantwoordelijkheid voor een klas op zich nemen. De groepsleerkracht blijft wel 
eindverantwoordelijk. In principe kan een jaargroep één maal een LIO-student krijgen. Alleen voor de tweede 
helft van het schooljaar in groep 8 kan voor de tweede keer een LIO toegelaten worden. In enkele groepen 
worden regelmatig stagiaires van het MBO begeleid die de opleiding tot “onderwijsassistent” volgen. We 
zetten deze extra handen in de klas dankbaar in.   
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5 DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 

5.1 Aanmelden en inschrijven van leerlingen 
Zodra uw kind vier jaar is mag het naar de basisschool. Het inschrijven van een leerling geschiedt door 
middel van een aanmeldformulier. De ouders ondertekenen beide dit formulier. Daarmee verklaren de 
ouders dat ze bekend zijn met de inhoud van de schoolgids en de daarin verwoorde afspraken en regels 
nakomen en dat de leerling aan alle activiteiten van de school deelneemt.  
Toelating van een kind is niet afhankelijk van het al dan niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage door 
de ouders.  
De inschrijving van een leerling is definitief als de ouders een schriftelijke bevestiging hebben ontvangen. 
De volledige regeling “Toelating en Inschrijving” van Stichting Flore ligt op de school ter inzage en is te 
downloaden via  www.stichtingflore.nl.  
Bij de inschrijving moeten de volgende gegevens aan de school worden overlegd: het 
Burgerservicenummer, de achternaam, de voorletters, de geboortedatum en het geslacht. Ouders kunnen 
hiervoor een uitschrijfbewijs van de vorige school gebruiken of een van overheidswege verstrekt document 
gebruiken, waar deze gegevens op staan. Onder een van overheidswege verstrekt document verstaan wij 
een document kennisgeving naar het Burgerservicenummer, een eigen paspoort of identiteitskaart van de 
leerling of een geboortebewijs. Let op: de zorgpas kan hiervoor niet gebruikt worden, want die wordt niet 
door de overheid uitgegeven. 
Naast een aanmeldformulier vullen de ouders ook een, wettelijk verplichte, ‘Ouderverklaring opleiding in 
Nederland’ in.  
 

5.2 Kennismaking nieuwe leerlingen 
Ouders kunnen telefonisch contact opnemen met de school om hun kind(eren) aan te melden. De (adjunct) 
directeur maakt dan een afspraak met de ouders voor een oriënterend- of intakegesprek. Van te voren geeft 
de directeur al aan dat de ouders via de website van de school de nodige informatie kunnen lezen. Als de 
ouders na het gesprek hun kind(eren) geplaatst willen zien, dan vullen ze een aanmeldformulier in. Dit 
formulier moet ingevuld en door beide ouders ondertekend op school worden ingeleverd. Bij het 
aanmeldformulier kan ook een estafetteformulier zitten. Er wordt aan beide ouders gevraagd dit volledig in 
te vullen, te ondertekenen en bij het aanmeldformulier te voegen. Na positieve beoordeling door de directie 
van het aanmeld-, het estafetteformulier en de verklaring omtrent het leerling gewicht, staat het kind 
ingeschreven en zal het t.z.t. geplaatst worden. 
 
Als een kind ongeveer 3 jaar en 10 maanden oud is, neemt de groepsleerkracht contact met de ouders op 
voor een intakegesprek. U krijgt op deze dag een introductiepakket (met o.a. de verplicht te gebruiken 
luizenzak) voor uw kind. Uw kind mag maximaal 4 dagdelen komen oefenen om alvast te wennen aan de 
leerkracht en aan de andere kinderen op school. Kleuters mogen de dag na hun vierde verjaardag voor het 
eerst 'echt' naar school. Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten worden met voorrang 
geplaatst, mits ze tijdig aangemeld worden. Het kan zijn dat bij aanmelding het aantal leerlingen in de 
kleutergroepen aan het maximum zit. Dit betekent dat we uw kind niet zullen plaatsen, maar indien u dit 
wenst, uw aanmelding doorsturen naar het bevoegd gezag. Dan wordt er gekeken op welke scholen van 
onze stichting (in de wijk) uw kind wel geplaatst kan worden. U ontvangt daarna een bericht op welke school 
(scholen) uw kind geplaatst kan worden. 
 
Indien een kind van basisschool verandert en bij de Zeppelin wordt aangemeld kan het zijn dat de Zeppelin 
een kind eerst wil observeren en/of toetsen. Dit om te bevorderen dat de nieuwe leerling in de juiste groep 
wordt geplaatst. De directie bepaalt in welke groep een kind wordt geplaatst. Aan het einde van het schooljaar 
wordt er een "wisselmoment" gehouden. Alle leerlingen krijgen dan les van de meester of juf die na de 
vakantie hun groepsleerkracht zal zijn. 

 
  

http://www.stichtingflore.nl/
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5.3 Groepering 
Op onze school zijn de kinderen ingedeeld in jaargroepen. In de onderbouw van de school, zitten kinderen 
van 4, 5, 6 en 7 jaar in de groepen 1/2, 2/3 (indien mogelijk), 3 en 4. In deze ontwikkelingsfase zijn kinderen 
erg gevoelig voor hulp geven aan elkaar en hulp ontvangen van elkaar. Ze leren ook gemakkelijk van elkaar. 
De kinderen worden hier zelfstandiger door en leren dus van, met en door elkaar. In de groepen 3, 4 en 5 
van de school besteden we relatief veel aandacht aan rekenen, taal en lezen. De groepen 5, 6, 7 en 8 
noemen we de bovenbouw van de school. In de bovenbouw ligt het accent naast rekenen, taal en lezen ook 
op de overige kennisgebieden, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuur- en milieueducatie. 
Aan het eind van groep 2 worden de kinderen ingedeeld voor groep 3. Deze groepsindeling kan gedurende 
de schoolloopbaan van het kind veranderen. Wij heroverwegen de groepsindeling aan het eind van ieder 
schooljaar. We bepalen op dat moment of het gewenst is de kinderen opnieuw in te delen voor het volgend 
schooljaar. 
 

5.4 Groepsgrootte en groepssamenstelling 
Onze school is door de jaren heen nogal onevenwichtig gegroeid. Dit heeft tot gevolg gehad dat wij de 
afgelopen jaren een aantal keer met combinatiegroepen hebben gewerkt, dit is een bewuste keuze. 
Kwalitatief verschilt het onderwijs in een heterogene groep niet met het onderwijs in een homogene groep. 
In de onderbouw kiezen we zelfs, als het organisatorisch mogelijk is, voor heterogene groepen (groepen 1/2 
en 2/3). Met betrekking tot de groepsgrootte hebben we met de medezeggenschapsraad de afspraak 
gemaakt dat we er naar streven om de groepen niet groter te laten worden dan 32 leerlingen per groep. In 
het algemeen kunnen we stellen dat de groepsgrootte ligt tussen de 20 en 32 leerlingen.  
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5.5 Activiteiten voor kinderen 
Kinderen komen op school om te leren. De overheid heeft in de kerndoelen vastgelegd wat een kind minimaal 
moet beheersen aan het einde van de basisschoolperiode. Om de kerndoelen te realiseren maakt de 
Zeppelin gebruik van lesmethoden die hieraan voldoen. Aanvullend organiseren we in de klas veel andere 
activiteiten waarin de kerndoelen worden nagestreefd. Doordat we een gevarieerd aanbod aan lessen 
hebben, leren kinderen ook zaken die niet in de kerndoelen genoemd zijn. Alle leerlingen zijn verplicht om 
de activiteiten te volgen die volgens rooster zijn vastgesteld. Dit geldt ook voor de bijzondere activiteiten. 
 

5.6 De onderbouw 
In de onderbouw ligt de nadruk op de volgende ontwikkelingsgebieden: 

 Sociaal- emotionele ontwikkeling (leren omgaan met jezelf en de ander); 

 Spraak- taalontwikkeling (woordenschat, leesvoorwaarden en zich leren uiten); 

 Motorische ontwikkeling (grove en fijne bewegingen bijvoorbeeld; hinkelen en kleuren); 

 Cognitieve ontwikkeling (ruimtelijke oriëntatie en omgaan met hoeveelheden en begrippen); 

 Creatieve ontwikkeling. 
 
In de onderbouw leren de kinderen vooral door te spelen. De groepsleerkracht zorgt ervoor dat er steeds 
een uitdagend aanbod is voor elk kind. Daarbij speelt de leerkracht in op de belevingswereld van de kinderen. 
Naast diverse activiteiten in de grote en kleine kring (bijvoorbeeld; voorlezen, muziek en gesprekken) wordt 
er gewerkt aan opdrachten en gespeeld in de speel/leerhoeken in de klas of op de gang. Mogelijke hoeken 
zijn een huishoek, bouwhoek, lees- en luisterhoek, ontdekhoek en wisselende themahoeken zoals een 
postkantoor of een kappershoek. De ervaringen die de kinderen in deze hoeken opdoen worden besproken 
in de kring. Regelmatig lopen de kleuters een 'kabouterpad' waarbij allerlei activiteiten m.b.t. de natuur 
worden uitgevoerd. Dit ‘kabouterpad’ kan zowel in de directe omgeving van de school plaatsvinden, als iets 
verder weg. 
 
Vanaf groep 3 komt het accent meer te liggen op rekenen, taal en lezen. Elk kind is anders en neemt de 
leerstof in eigen tempo op. Om hieraan tegemoet te komen maken we onderscheid tussen groepen kinderen 
die werken aan de basisstof, de herhalingsstof of de verrijkingsstof. (verdieping en verbreding) Alle leerlingen 
krijgen elke dag de benodigde instructie. Daarnaast verwerken de kinderen zelfstandig de aangeboden 
leerstof. In die tijd geeft de leerkracht extra instructie aan de kinderen die dat nodig hebben. Zo geven we elk 
kind de aandacht die het nodig heeft. Daarnaast werken we met een aantal vakken in niveaugroepen. Op 
deze manier sluit de lesstof nog beter aan bij de behoeften van het kind. 
 

5.7 School en prognose 
Door een naar verhouding groot aantal leerlingen in de bovenbouw, zullen de komende jaren veel leerlingen 
doorstromen naar het Voortgezet Onderwijs. Er zijn meer schoolverlaters uit groep 8 dan nieuwe 
inschrijvingen. Dit betekent dat de school in de komende jaren zal krimpen. Er wordt bij de aanname en 
benoeming van personeel rekening gehouden met deze, te verwachten, krimp. 
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5.8 Schooltijden 
De kinderen moeten in het continurooster volgens het 'Hoorns Model' 940 uur per jaar naar school. Bij het 
continurooster hebben de kinderen 25 uur per week les. De schooltijden zijn: 
 

Groep 
Dag 

Groep 1 t/m 8 

Maandag 08:30 – 14:00 uur 
 

Dinsdag 08:30 – 14:00 uur 
 

Woensdag 08:30 – 14:00 uur 
 

Donderdag 08:30 – 14:00 uur 
 

Vrijdag 08:30 – 14:00 uur 
 

 

5.9 Schoolvakanties 
De vakanties en vrije dagen staan in de jaarlijkse bijlage vermeld en op de website  www.dezeppelin.nl.  
 

5.10 Studie(mid)dagen 
Deze verschillen per jaar. De data van de studie(mid)dagen staan in de jaarlijkse bijlage vermeld en op de 
website van de school  www.dezeppelin.nl. De meeste studie(mid)dagen zijn vastgesteld voor alle 
leerkrachten. Op deze dagen zijn alle kinderen vrij. Het team benut de studie(mid)dagen voor het vergroten 
van de eigen deskundigheid gericht op ontwikkelingen binnen de school en vernieuwingen van het onderwijs. 
 

5.11 Verlofregeling 
U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de 
Leerplichtwet. U kunt wel bij de schooldirectie een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. 
Dat kan alleen als u door uw beroep of dat van uw partner niet mogelijk is om in één van de schoolvakanties 
een gezinsvakantie van twee weken te hebben. Een verzoek tot vrijstelling heet officieel ‘beroep op 
vrijstelling’. 
 
5.11.1 Voorwaarden voor vakantie buiten de schoolvakanties 
Wilt u een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties doen? Dan moet dit ten minste aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 

 Het gaat om een gezinsvakantie; 

 Het gaat om maximaal 10 schooldagen; 

 De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties vanwege het beroep van u of uw 
partner; 

 Het verlof valt niet in de eerste twee weken na de zomervakantie. 
 
5.11.2 Aanvragen verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties 
Dien de verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directeur van de school. Bij voorkeur minimaal 8 weken 
van tevoren. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. De 
directeur kan u om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige vragen. Soms vraagt de 
directeur de leerplichtambtenaar om advies. 
 
5.11.3 Duur en frequentie voor vakantie buiten de schoolvakanties.  
U kunt uw kind maximaal één keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie. U moet dan 
wel voldoen aan alle voorwaarden voor vrijstelling en toestemming hebben van de directeur van de school. 
 
5.11.4 Verlofaanvraag voor meer dan 10 schooldagen. 
Vakantieverlof buiten de schoolvakanties mag nooit langer dan 10 schooldagen duren. Dient u toch een 
verlofaanvraag in voor meer dan 10 dagen? Dan stuurt de directeur van de school de aanvraag door naar 
de leerplichtambtenaar. De ambtenaar hanteert de Leerplichtwet en laat over het algemeen het advies van 

http://www.dezeppelin.nl/
http://www.dezeppelin.nl/


 

Kath. Basisschool De Zeppelin  blz. 19 

de schoolleiding meewegen in het besluit. Meestal is ook een verklaring van een arts of sociale instantie 
noodzakelijk, waaruit blijkt dat verlof nodig is. 
 
5.11.5 Bezwaar maken tegen beslissing vakantie leerling. 
Bent u het niet eens met een beslissing over de vrijstelling? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij 
degene die de beslissing heeft genomen. 
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar  ongeoorloofd verzuim te melden.   
Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal 
opgemaakt worden. 
 

5.12 Benutting van de verplichte onderwijstijd 
De wet vereist dat kinderen na acht jaar basisschool 7.520 uur onderwijs hebben genoten.  
School specifieke urenverdeling per schooljaar is terug te vinden in de jaarlijkse bijlage.  
De tijd die aan de verschillende ontwikkelingsgebieden wordt besteed, verschilt per leerjaar. De 
groepsleerkracht kan u hierover nader informeren. Alle leerlingen die op De Zeppelin zijn ingeschreven 
moeten de lessen, zoals die voor de Zeppelin zijn vastgesteld, volgen. Het is niet mogelijk om kinderen voor 
bepaalde vakgebieden en/of activiteiten vrijstelling te geven. 
 

5.13 Inlooptijd 
Om 08:20 uur gaat de deur open en mogen de kinderen naar hun eigen klas gaan. De leerlingen van de 
kleutergroepen en de groepen 3 mogen door hun ouders in de klas gebracht worden. Vanaf groep 4 bouwen 
we dit af in verband met de veiligheid (aantal mensen in de school) en het bevorderen van de zelfstandigheid 
van de kinderen. We verwachten dat de kinderen zelfstandig naar binnen 
komen en dat u bij de deur afscheid neemt van uw kind. U kunt altijd 
(ongeacht in welke groep uw kind zit) 's ochtends binnenlopen als u de 
leerkracht iets dringends te vertellen hebt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Om het contact met de leerkracht niet uit het oog te verliezen adviseren we ouders om regelmatig even na 
schooltijd binnen te lopen. Dat geeft uw kind ook het gevoel dat u als ouders betrokken blijft bij school. In de 
klas is de eigen groepsleerkracht aanwezig. De kinderen kunnen alvast in de sfeer komen, nog even iets aan 
de leerkracht vertellen of even hun gemaakte werk inkijken. Op deze manier kunnen we om 08:30 uur in een 
rustige sfeer met de lessen starten. Om 08:30 uur wordt gebruik gemaakt van de gangen, bijvoorbeeld voor 
het lezen in groepjes, daarom verzoeken wij alle ouders om 08:30 uur weer buiten te zijn. Sommige kinderen 
komen te vroeg op school. Dit is niet de bedoeling. Wij verzoeken u dit zoveel mogelijk tegen te gaan. De 
school is verantwoordelijk voor de kinderen een kwartier voor tot een kwartier na schooltijd. 
 

5.14 Ziekte 
Mocht uw kind door ziekte moeten verzuimen, wilt u dit dan voor schooltijd telefonisch of schriftelijk via een 
broertje of zusje doorgeven aan de groepsleerkracht. 
 

Koningsdag 

Sponsorloop 
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5.15 Leerplicht 
De leerplicht is de plicht die ouders hebben ervoor te zorgen dat hun kind is ingeschreven op een school en 
de school gedurende de schooltijden ook daadwerkelijk bezoekt. Op basis van de wet op het primair 
onderwijs is een kind leerplichtig vanaf het vijfde jaar. 
 

5.16 Verlof 4-jarigen 
Aanvragen voor verlof voor 4-jarige leerlingen kunt u rechtstreeks bij de leerkracht van uw 
kind(eren)indienen. 
 

5.17 Bezoek tandarts of orthodontist 
Als uw kind een bezoek moet brengen aan de tandarts of orthodontist dan geldt over het algemeen de regel: 
De afspraken worden zoveel mogelijk buiten de schooltijden gemaakt. Mocht dit toch niet lukken, wilt u 
dan de afspraak aan het begin of aan het einde van de schooltijd maken. Anders mist uw kind teveel lestijd.  

 
5.19 Verlof voor therapie en behandelingen onder schooltijd. 

Als uw kind een bezoek therapie of een behandeling nodig heeft onder schooltijd dan geldt over het algemeen 
de regel: De afspraken worden zoveel mogelijk buiten de schooltijden gemaakt. Mocht dit toch niet 
lukken, wilt u dan de afspraak aan het begin of aan het einde van de schooltijd maken. Anders mist uw kind 
teveel lestijd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afsluiting muziekthema 
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6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 

 
6.1 Doelstelling 
Wij vinden het belangrijk dat elk kind het gevoel heeft dat het bij ons hoort. 
Belangrijk is het werken aan een positief zelfbeeld bij de leerlingen. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer een 
kind zich lekker voelt op school, het makkelijker leert. Leren om goed met jezelf en de ander om te gaan is 
de basis voor ons onderwijs. Op de eerste plaats zijn wij een katholieke basisschool, dat wil voor ons zeggen 
dat de omgang met elkaar binnen de school en binnen ons onderwijs gebaseerd is op een christelijk 
perspectief met de daarbij behorende waarden en normen en respect voor elkaar. We denken dat dit ons 
oplevert dat er bij ons op school en dus in de groepen relatief gezien weinig wordt gepest en dat de sfeer op 
school in zijn algemeenheid goed is.  
 
Ook door buitenstaanders (GGD) is geconstateerd dat er relatief weinig gepest wordt. Zie ook verslag 
inspectiebezoek van maart 2012 op de  www.onderwijsinspectie.nl. 
 

6.2 Taakspel 
Taakspel is een methode in spelvorm dat in alle groepen van onze school gespeeld wordt. Deze methode is 
erop gericht kinderen goed gedrag aan te leren. In het taakspel wordt gewerkt met positieve regels. Deze 
regels vertellen de leerlingen welk gedrag gewenst is in de klassensituatie op dat moment. In het Taakspel 
worden kinderen beloond wanneer zij zich aan de regels houden, bijvoorbeeld door een verbaal of non-
verbaal compliment. De leerlingen leren op deze manier dat zij aandacht krijgen wanneer zij gewenst gedrag 
laten zien. Hierdoor neemt het gewenste gedrag toe. Door zo min mogelijk aandacht te geven aan ongewenst 
gedrag neemt dat gedrag af. De leerlingen leren van elkaar en ondersteunen elkaar. De volgende waarden 
spelen binnen taakspel een belangrijke rol: gelijkwaardigheid, hulpvaardigheid, rechtvaardigheid, solidariteit 
en tolerantie. Taakspel bevordert de sociale competentie van de leerlingen. 
 

6.3 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs 
De afgelopen 10 jaar hebben we als team gewerkt met het BAS traject. BAS staat voor: Bouwen aan een 
Adaptieve School. Een adaptieve school is een school die uitgaat van het kind: wat kan een kind met 
betrekking tot alle facetten van zijn ontwikkeling. We stellen dus niet de leerstof centraal, maar het kind dat 
in ontwikkeling is. Kinderen kunnen nogal verschillen in hun ontwikkelingsverloop. Wij spelen daar goed en 
zo adequaat mogelijk op in. Het betekent dat we binnen ons onderwijs rekening houden met al die verschillen 
die er tussen kinderen bestaan. Ons leerkrachtgedrag is daarom op studiedagen vaak onderwerp van 
gesprek geweest en is dat nog. We hebben de afgelopen jaren verschillende onderwerpen besproken en 
deze uitgevoerd in de klas. We zijn bij elkaar op klassenbezoek geweest en hebben elkaar (soms via video-
opnamen) feedback gegeven. Over ieder onderwerp zijn afspraken gemaakt en deze zijn vastgelegd in een 
borgingsdocument. Daarin staat beschreven hoe we vooral organisatorisch, het beste rekening kunnen 
houden met de verschillen tussen kinderen. Iedere groep heeft borgingsdocumenten. We werken met de 
kinderen zoals in die documenten beschreven staat.  
  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/jbruins/Desktop/GMR/www.onderwijsinspectie.nl
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Onderwerpen die we de afgelopen jaren hebben afgerond zijn:  

 Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag: in ons gedrag moeten we voor de kinderen zo voorspelbaar 
mogelijk zijn. Dat schept veiligheid en geeft structuur;  

 Inrichting en aankleding van ons gebouw: zo kindvriendelijk mogelijk; 

 Effectieve instructie en methoden: rekening houden met kinderen die minder of meer instructie nodig 
hebben; 

 Effectieve leertijd: hoe benutten we onze lestijd zo effectief mogelijk; 

 Afspraken en routines: hoe gaan we om met de regels op school, in de bouw en in de klas. Zijn ze op 
elkaar afgestemd en hoe houden we rekening met individuele verschillen tussen leerlingen; 

 Basiscommunicatie en schriftelijke correctie: hoe communiceren we zo effectief mogelijk met kinderen 
zowel mondeling als schriftelijk; 

 Groepsvorming: hoe zorgen we er aan het begin van het schooljaar steeds weer voor dat de groep 
kinderen ook echt als een groep gaat functioneren (sociale vorming). Dit doen we door gesprekken met 
de groep en gerichte opdrachtjes voor de kinderen. Bij de start van het schooljaar gebruiken wij een 
methode die gericht is op sociale cohesie n juiste omgang: ‘Grip op de groep’. 

 Week- en dagplanning, vooral voor de midden- en bovenbouw. We leren de kinderen hun werk goed te 
plannen; 

 Responsiviteit: we kijken met de kinderen regelmatig terug op een activiteit en leren elkaar respons en 
feedback te geven, zowel de leerlingen onderling als ook leerkracht richting kind en omgekeerd.  

 

6.4 Groepsplannen 
Om de zorg op de groep af te stemmen, wordt op ‘De Zeppelin’ door de hele school gewerkt met 
groepsplannen. Door met groepsplannen te werken, wordt er rekening gehouden met de 
ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. Omdat er binnen een groep verschillen zijn tussen kinderen, wordt 
er in de groepsplannen gedifferentieerd door middel van niveaugroepen. Zo kan de leerkracht adequaat 
omgaan met de verschillende ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. Er is een duidelijk overzicht, doordat 
in het groepsplan precies staat aangegeven om welke kinderen het gaat, wat de huidige situatie is, op 
welke manier de organisatie plaatsvindt, welk materiaal er nodig is en aan welke doelen er gewerkt wordt.  
 
Bij een aantal vakken zoals rekenen, spelling en begrijpend lezen hanteren we naast de reguliere methode 
ook een remediërende methode. Deze methode wordt standaard ingezet wanneer de leerling extra oefenstof 
nodig heeft of de lesstof in kleinere stapjes aangeboden moet krijgen. Is de achterstand ingelopen, dat stopt 
ook het werken met de remediërende methode. Ook de zorg voor leerlingen die de leerstof goed beheersen 
en behoefte hebben aan meer uitdaging is opgenomen in de groepsplannen. In de groepsplannen is de 
bandbreedte van ons onderwijsaanbod af te lezen.  
 
Er wordt op de Zeppelin gewerkt met groepsplannen. Er zijn in de midden- en bovenbouw groepsplannen 
voor rekenen, lezen, begrijpend lezen, taal en spelling. In de onderbouw zijn er groepsplannen voor rekenen 
en taal. 
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6.5 Zelfstandig werken 
Zelfstandig werken begint al in de kleutergroepen. De kinderen doen zoveel mogelijk zelf (aan- en uitkleden, 
spullen pakken, opruimen en keuzes maken) of worden indien nodig geholpen door de oudere kinderen in 
de groep. De leerkracht geeft extra aandacht door te werken met een klein aantal kinderen in een kring: dit 
noemen we de kleine kring. De andere kinderen uit de groep werken dan zelfstandig in de hoeken of op de 
vaste werkplekken. Als de leerkracht niet gestoord mag worden, draagt ze een blauwe sjerp. De kinderen 
weten dan dat ze even niets mogen vragen. Ze moeten hun probleempje dan zelf oplossen of het met een 
klasgenootje proberen te bespreken.  
 
In de groepen 3 t/m 8 werken de kinderen ook veel zelfstandig. Na instructie gaan de kinderen zelfstandig 
aan het werk en hebben ze een vraagkaartje op hun tafel liggen. De leerkracht loopt een vaste ronde door 
de klas en ziet meteen aan het kaartje of een kind hulp nodig heeft (rode kant boven) of dat het door kan 
werken (groene kant boven). De leerkracht geeft verlengde instructie (kan aan de instructietafel) aan kinderen 
die dat nodig hebben en loopt daarna weer een ronde. De kinderen weten op deze manier precies waar ze 
aan toe zijn en wanneer de meester of juf weer langs zal komen. Zo leren ze ook omgaan met uitgestelde 
aandacht. Kinderen die meer kunnen dan het opgegeven werk (basisstof), kunnen aan verdiepingsstof 
werken. Zij krijgen, indien gewenst, instructie over die extra stof.  
 
De groepen 3 t/m 5 werken met werkuren en dagtaken. De groepen 6 t/m 8 werken met weektaken. Dit zorgt 
ervoor dat de lestijd effectief gebruikt wordt. Werken aan een weektaak geeft de kinderen gelegenheid hun 
eigen werk te leren plannen. Dit is ook weer belangrijk voor de aansluiting met het voortgezet onderwijs. Dan 
moeten ze hun huiswerk goed kunnen plannen. 
 

6.6 Leerlingvolgsysteem 
Op onze school wordt in alle groepen gebruik gemaakt van het CITO- leerlingvolgsysteem. Spelling, 
Rekenen en Begrijpend lezen voor de kinderen vanaf groep 3 tot en met 8. 
 
6.6.1 Waarom kiezen wij voor CITO? 
Door het gebruik van deze toetsen in alle groepen ontstaat er een doorgaande lijn. Bovendien is deze toets 
landelijk genormeerd. Alle toets uitslagen (methode gebonden) en CITO- uitslagen (niet methode gebonden) 
worden vergeleken en dwingt het team om kritisch te blijven kijken naar, onder andere, het eigen 
onderwijsaanbod. Het CITO- instrument is voor ons een middel om te signaleren. Het leerproces van 
kinderen op zich wordt echter niet gemeten. In teamvergaderingen spreken wij over de sociaal-emotionele 
ontwikkeling, de toets uitslagen en vragen wij ons af hoe het komt dat een kind op een bepaalde manier 
iets presteert of laat zien. Zo proberen wij ook kritisch te zijn naar onszelf, het onderwijs en de kwaliteit van 
het onderwijsaanbod naar de kinderen. 
 

6.7 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 
Op basis van observaties en controle van het gemaakte werk beoordeelt de leerkracht of een kind zich goed 
ontwikkelt, de leerstof begrepen heeft, dan wel extra hulp nodig heeft. Opvallende zaken legt de leerkracht 
schriftelijk vast. Ook resultaten van toetsen die bij de methoden horen worden vastgelegd. 
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Daarnaast worden de kinderen een paar keer per jaar getoetst met toetsen uit ons leerlingvolgsysteem. Van 
de leerlingen uit de onderbouw wordt een observatielijst ingevuld. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 worden 
getoetst op de volgende gebieden: rekenen, technisch- en begrijpend lezen, woordenschat en spelling. 
Tevens worden het gedrag en de werkhouding bekeken aan de hand van invullijsten. De resultaten van de 
toetsen en de lijsten worden opgeslagen in de computer. Hiermee kunnen we in kaart brengen hoe de 
ontwikkeling van de kinderen verloopt. Per groep wordt dan bekeken hoe het met de kinderen gaat, welke 
kinderen uitvallen (naar boven of naar beneden) en hoe ze het beste geholpen kunnen worden. 
 
Remediërende methoden:  
De groepsleerkracht kan door observaties al eerder signaleren dat het niet goed gaat met een kind. De 
leerkracht zal eerst proberen het probleem in de klas op te lossen. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van 
remediërende methoden naast de normale lesmethoden. Voor begrijpend lezen hanteren wij de methode 
“Zuid - Vallei”, voor spelling wordt: “Spelling in de lift” gebruikt en voor technisch lezen gebruiken wij het 
Ralfi-leessysteem. U wordt door ons geïnformeerd als wij met uw kind willen werken met een remediërende 
methode.  
 
Van elke leerling wordt een leerling-dossier bijgehouden. Hierin worden opgenomen: gegevens over het kind, 
over het gezin, afspraken n.a.v. de leerling besprekingen, verslagen van gesprekken met de ouders, 
uitslagen van speciale onderzoeken, groepsplannen en de toets- en rapportresultaten van de verschillende 
jaren. De groepsleerkracht vult het dossier aan met gegevens die van belang zijn. De inhoud van het dossier 
is toegankelijk voor de directie en de groepsleerkracht(en). Op verzoek kunnen ouders het dossier van hun 
kind(eren) inzien en eventueel kopieën maken. 
 

6.8 Het bewaren van leerling-gegevens 
Op de scholen ressorterend onder Stichting Flore wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze 
leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging 
daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze 
gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is 
beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd 
opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De 
leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft haar 
leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt 
voorkomen. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming 
voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. 
In het privacyreglement dat dit schooljaar in overleg met de GMR wordt vastgesteld wordt beschreven hoe 
de school omgaat met haar leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer 
informatie over privacy kunt u lezen op onze website. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie. 
Naast het leerlingvolgsysteem, is er van ieder kind een leerling-dossier. Hierin worden belangrijke gegevens 
bewaard die later nodig zijn bij de leerlingenbespreking, het schoolkeuzeonderzoek of bij de verwijzing naar 
het speciaal basisonderwijs. Het beheer van deze dossiers strookt met de wettelijke regels betreffende 
privacy. Door de school worden in principe geen testuitslagen meegestuurd. Onderzoeksverslagen bij 
uitschrijven van de leerling naar een andere school, worden nooit zonder toestemming van de ouders 
verstuurd. De school heeft de plicht om de nieuwe (vo) school een onderwijskundig rapport of formulier 
warme overdracht te sturen. Ouders hebben inzage in deze informatie. Leerling dossiers worden nog vijf 
jaar bewaard nadat het kind de school heeft verlaten en vervolgens vernietigd. Alleen adresgegevens en 
geboortedata worden bewaard om eventueel te kunnen gebruiken bij reünies. 
 

6.9 Uitstroomgegevens van leerlingen 
De inspectie beoordeelt jaarlijks of de leerlingen van onze school op een niveau presteren dat van hen mag 
worden verwacht.  
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6.10 Zorg voor het (jonge) kind met extra onderwijsbehoeften 
Soms kan een nader onderzoek soms op zijn plaats zijn. 
Hierbij kunnen wij gebruik maken van externe hulp zoals omschreven in een uitgebreid “School 
ondersteuningsprofiel”. Dit ondersteuningsprofiel ligt ter inzage op school of is te downloaden op website 
van de school 
 www.dezeppelin.nl. 
 
Soms kunnen kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte toch op een reguliere school het 
onderwijs volgen. Hier zijn extra arrangementen voor beschikbaar. Ook kan een leerling verwezen worden 
naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.  
Er kan ook een onderwijsexpert (deskundige vanuit het Samenwerkingsverband) in de school komen ter 
ondersteuning of ter advisering van de betrokken leerkracht. Speciale hulpmiddelen kunnen indien nodig 
worden aangeschaft om het leren zo probleemloos mogelijk te laten verlopen. De bekostiging hiervan wordt 
dan georganiseerd via het Samenwerkingsverband. 
 
6.10.1 Samenwerkingsverband  
Onze school maakt deel uit van een samenwerkingsverband van basisscholen en speciale scholen voor 
basisonderwijs. Het doel van dit samenwerkingsverband is om door een goede opvang en begeleiding van 
kinderen verwijzing naar het speciaal onderwijs te voorkomen. De Zeppelin werkt samen met Nexus, de 
school voor speciaal onderwijs in Heerhugowaard. 
Samenwerkingsverband PPO-NK 
Hertog Aalbrechtweg 5 
1823 DL Alkmaar 
072 7920110 
www.ppo-nk.nl  
 

6.11 Passend onderwijs 
Soms kunnen kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking toch op onze school het 
onderwijs volgen want er zijn extra uren en ondersteuning voor beschikbaar. Een leerling kan een indicatie 
krijgen van een speciale commissie voor een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of speciaal 
onderwijs.  
Maar er kan ook een onderwijsexpert (deskundige) in de school komen ter ondersteuning of ter advisering 
van de betrokken leerkracht. Speciale hulpmiddelen kunnen worden aangeschaft om het leren zo 
probleemloos mogelijk te laten verlopen. De directe bekostiging van het arrangement aan school is per 1 
augustus 2014 vervallen. Bekostiging wordt nu georganiseerd via het samenwerkingsverband. 
Vanaf 1 augustus 2014 is de Zorgplicht ingevoerd. Schoolbesturen moeten dan passend onderwijs op één 
van de Flore-scholen kunnen aanbieden of ervoor zorgen dat kinderen elders passend onderwijs krijgen. 
De wijze van uitvoering van deze wettelijke verplichting wordt via een “herijking van de zorg” voor de hele 
regio vastgesteld. Voor meer informatie over toelating en dergelijke kunt u terecht bij de directie. 
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 
doorlopen en wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen. Onderwijsexperts 
vanuit het samenwerkingsverband ondersteunen binnen clusters het zorgteam van de school. 

 

6.12 Groeidocument 
Kinderen die om welke reden dan ook extra ondersteuning nodig hebben, worden besproken in een MDO 
(Multi Disciplinair Overleg). In dit team worden de leerlingen besproken en vervolgens wordt er voor ieder 
kind een plan gemaakt. Ouders zijn bij deze bespreking aanwezig. De intern begeleider (IB) blijft de 
ontwikkeling van deze kinderen volgen. De leerkrachten en de IB worden ondersteund door een 
onderwijsexpert.  
De ouders worden verzocht het groeidocument/topdossier te ondertekenen. De ouders bevestigen daarmee 
dat zij op de hoogte zijn van de extra ondersteunende activiteiten voor hun kind. 

 

http://www.dezeppelin.nl/
http://www.ppo-nk.nl/
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6.13 De school specifieke zorgafspraken  
De school specifieke zorg staat omschreven in het tappenplan zorg van de school. Het stappenplan ligt ter 
inzage op school of is te downloaden op website van de school  www.dezeppelin.nl. 
 

6.14 Speciale zorg voor (jonge) kinderen met extra ondersteuningsbehoefte  
We proberen elk kind de zorg te geven die het nodig heeft. Bij kinderen met leerproblemen overleggen we 
met de ouders. De groepsleerkracht doet, samen met de Speciale Leerhulp of Intern Begeleider, een 
onderzoek en er wordt een groepsplan opgesteld. Ouders kennen de inhoud van het groepsplan. Dit plan 
wordt vooral in de klas uitgevoerd door de groepsleerkracht. Voor de uitvoering van het groepsplan geven 
ouders schriftelijk toestemming. Soms werkt de Speciale Leerhulp in of buiten de groep met kinderen. In 
sommige gevallen kunnen de ouders thuis ook heel goed meehelpen. De Speciale Leerhulp beschikt over 
een speciale ruimte in de school: de Gondel. Daar worden ook de materialen voor kinderen met specifieke 
behoeften bewaard. Soms is het noodzakelijk dat een kind met een eigen leerlijn werkt, d.w.z. dat de normale 
lesmethode niet meer wordt gevolgd. Ouders worden eerst gevraagd toestemming hiervoor te geven. Ook 
kan het zo zijn dat we, na toestemming van de ouders, hulp inroepen van de Ambulante Begeleider (AB). Hij 
kan ingezet worden voor ondersteuningsvragen van de Interne Begeleider (IB). Deze vragen kunnen 
betrekking hebben op onderzoek, observaties, consultatie en ondersteuning van leerkrachten en/of IB. Het 
kan zijn dat het kind wordt doorverwezen naar bijvoorbeeld een logopedist, Centrum voor Jeugd en Gezin of 
fysiotherapeut. 
 
Soms kan een nader onderzoek op zijn plaats zijn. 
Hierbij kunnen wij gebruik maken van externe hulp zoals omschreven in een uitgebreid 
“Ondersteuningsprofiel”. Dit ondersteuningsprofiel ligt ter inzage op school of is te downloaden van de 
website van de school. 
Deze hulp loopt onder regie van het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland 
Samenwerkingsverband PPO-NK 
Hertog Allbrechtweg 5 
1823 DL Alkmaar 
072 7920110 
www.ppo-nk.nl  
 

6.15 Hulp aan kinderen met een handicap 
De Zeppelin staat in principe open voor alle kinderen. Ook kinderen met bijvoorbeeld een motorische 
handicap, slechthorende kinderen en kinderen met een verstandelijke- of lichamelijke handicap. Op basis 
van de Arrangementen van het Samenwerkingsverband biedt de Zeppelin onderwijs aan zogenaamde “extra 
zorgleerlingen”. De leerlingen kunnen onder bepaalde omstandigheden toegelaten worden tot een reguliere 
basisschool eventueel in combinatie met ambulante begeleiding. 
 
Ons bevoegd gezag heeft het recht een “leerling met extra zorg bekostiging” niet toe te laten op grond van 
de volgende criteria: 

1. Ouders respecteren de grondslag van de school niet; 

2. Er is sprake van verstoring van rust en veiligheid; 

3. De verzorging/behandeling van de leerling en het onderwijs kunnen niet voldoende op elkaar worden 
afgestemd; 

4. Er is sprake van verstoring van het leerproces voor andere kinderen; 

5. Gebrek aan opnamecapaciteit. 
Het besluit een “extra zorgleerling” niet toe te laten wordt door het bevoegd gezag voorzien van een 
schriftelijke motivatie. De toelating met betrekking tot het gehandicapte kind is vastgelegd in de wet op de 
leerling-gebonden financiering. Het rijk stelt geld beschikbaar om de extra zorg te kunnen bekostigen. De 
school moet altijd inzicht krijgen in verslagen, onderzoeken, rapporten over kinderen als die noodzakelijk zijn 
voor het goed kunnen begeleiden van kinderen in school. 
 

6.16 Vertraagde of versnelde schoolloopbaan 
We kunnen kinderen meestal binnen de school helpen. Voor een kind met grote leer- en/of sociaal-
emotionele problemen kan het beter zijn een extra jaar in een groep te blijven. Een kind doubleert alleen als 

http://www.dezeppelin.nl/
http://www.ppo-nk.nl/
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het voor minstens twee van de drie basisvaardigheden (taal, lezen en rekenen) echt onvoldoende scoort. In 
deze beslissing worden de ouders altijd betrokken. Uiteindelijk is de directie verantwoordelijk en beslist over 
een mogelijke doublure. Door ‘onderwijs op maat’ komt doublure op de Zeppelin niet of nauwelijks voor.  
Het omgekeerde kan ook het geval zijn. Een kind dat op een hoger niveau functioneert, kan gebaat zijn bij 
het sneller doorlopen van de basisschool. De vraag blijft altijd of een kind er sociaal-emotioneel aan toe is 
om in een hogere groep te functioneren en een jaar vroeger dan zijn leeftijdsgenootjes naar het voortgezet 
onderwijs over te stappen. In de praktijk kan dit betekenen dat een kind in één jaar de leerstof van twee 
leerjaren moet beheersen. De ouders worden vanaf het begin bij deze beslissing betrokken. Uiteindelijk is 
de directie verantwoordelijk en beslist in welke groep een kind wordt geplaatst. Normaal gesproken kunnen 
we (meer) begaafde kinderen binnen de groep voldoende uitdaging bieden.  
 

6.17 Meerbegaafdheid 
Kinderen die op één of meer gebieden verder zijn in hun ontwikkeling dan de gemiddelde leerling en waarbij 
de leerstof grotendeels al wordt beheerst, krijgen aangepaste lesstof meer op hun niveau. Tevens zullen de 
gebieden waar de leerling nog minder goed in is worden gestimuleerd om cognitief evenwichtiger te worden. 
Ouders worden vooraf om toestemming gevraagd voordat er gestart wordt met een aangepast programma 
in de Gondel. 
In het beleidstuk "De Gondel (6.18)" staat beschreven wat meer begaafde / hoogbegaafde kinderen zijn, 
welke doelen we met deze kinderen willen bereiken, wat de uitgangspunten en voorwaarden zijn voor een 
ander lesaanbod en hoe de Zeppelin dit praktisch gaat uitvoeren. 
 

6.18 De Gondel 
Op de Zeppelin is er in de Gondel plaats om leerlingen een ‘lift’ te geven. Er wordt leerlingen zorg op maat 
geboden, op verschillende ontwikkelingsbehoeften, zodat iedere leerling zich ontwikkelt op zijn of haar 
eigen wijze.   
Het doel van de Gondel is dat leerlingen lekker in hun vel zitten, met plezier naar school toe gaan, 
waardoor ze tot leren kunnen komen. 
Het aanbod van de Gondel bestaat uit: 

 Sociaal emotioneel (SE) 

 Plusklas 
 
De begeleiding in de Gondel wordt gegeven door Marion Wijsma en Barbera Planken.  
Juf Marion werkt twee dagen, is gedragsspecialist en geeft sociaal emotionele begeleiding en 
leesbegeleiding. 
Juf Barbera werkt drie dagen, is talenbegeleider en gedragsspecialist. Zij geeft begeleiding aan leerlingen 
in de plusklas en leesbegeleiding. 
 
Sociaal emotioneel (SE) 
De leerlingen die begeleid worden in de SE-groep werken aan de volgende doelen: 

 Het kunnen reflecteren van zichzelf; 

 ontwikkelen van zelfvertrouwen;    

 weerbaar zijn;  

 zich kunnen beheersen; 

 je kunnen inleven en verplaatsen in anderen; 

 samen spelen en werken; 

 kunnen omgaan met verschillen; 

 bewust keuzes maken. 
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Plusklas 
Het doel van de plusklas is leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong die een vergelijkbaar cognitief 
niveau hebben uit te dagen en te stimuleren. Daarnaast is het doel om deze leerlingen specifieke 
vaardigheden aan te leren.  
De belangrijkste vaardigheden waar aan gewerkt wordt zijn: 

 Jezelf motiveren; 

 omgaan met je overtuigingen; 

 geheugen gebruiken; 

 zelfstandig werken; 

 samenwerken; 

 omgaan met frustraties; 

 het opsporen en oplossen van hiaten. 
 
Communicatie en informatie 

 De communicatie rondom de leerling loopt via de leerkracht. 

 Via de Luchtpost worden ouders regelmatig op de hoogte gehouden.  

 In de kijkweek krijgen de ouders de mogelijkheid om een les van hun zoon of dochter in de Gondel bij 
te wonen.  

 Voor alle geïnteresseerde ouders van de Zeppelin, wordt er jaarlijks een informatiebijeenkomst 
gehouden. 

 
  

Kerstviering op de Zeppelin 
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7 DE INVULLING VAN HET ONDERWIJS 

 
7.1 Actief burgerschap en sociale integratie 
 
Wij stellen ons ten doel om het actief burgerschap en de sociale integratie van leerlingen te bevorderen. 
Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap 
en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Burgerschap kan op verschillende manieren worden ingevuld. 
Sociale integratie verwijst naar de deelname van burgers, ongeacht hun etnische of culturele achtergrond, 
aan de samenleving in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties 
en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. Het onderwijs binnen onze 
school: 

 Gaat er mede vanuit dat de leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving; 

 Is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie; 

 Is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. 

Actief burgerschap en sociale integratie vullen wij o.a. in door onze lessen levensbeschouwelijke  
vorming/catechese en staatsinrichting.  

 De leerlingen leren de hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de 
burger; 

 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. (Zie 
ook sociale veiligheid); 

 De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele 
samenleving een belangrijke rol spelen. Ook leren ze respectvol om te gaan met verschillen in opvatting 
van mensen. Dit doen wij o.a. door de wereldgodsdiensten te behandelen, excursies te organiseren naar 
"andere" kerken, praten en discussiëren over vieringen en gebruiken van andere geloven; 

 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en 
anderen; 

 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als 
consument; 

 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 
Voor alle scholen van Stichting Flore is het beleidsdocument Actief Burgerschap en sociale integratie 
vastgesteld. Dit document is te downloaden van de site van Stichting Flore  www.stichtingflore.nl. 
 

7.2 Sociale veiligheid 
Bij sociale veiligheid binnen onze school gaat het niet alleen om het feit dat leerlingen, ouders, personeel, 
vrijwilligers en stagiaires veilig zijn op school, maar ook dat ze zich veilig voelen. Daarom werken wij 
planmatig aan ons veiligheidsbeleid. Dit beleid is erop gericht leerlingen, ouders, personeel, vrijwilligers en 
stagiaires een veilige omgeving te bieden. Voor alle scholen van Stichting Flore is het beleidsdocument 
Sociale Veiligheid vastgesteld. Dit document is te downloaden van de site van Stichting Flore 
 www.stichtingflore.nl.  
 
Op onze school wordt de sociale veiligheid als volgt ingevuld:  
We hebben met elkaar (kinderen, leerkrachten en hulpouders) afgesproken: "Je mag elkaar niet storen door 
je gedrag, houding en taalgebruik". We spreken elkaar hier ook op aan. Vanaf groep 3 hanteren we voor 
leerlingen het omgangsprotocol.  
  

http://www.stichtingflore.nl/
http://www.stichtingflore.nl/
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Vanaf groep 5 wordt dit protocol ondertekend door ouders en leerlingen. Zij geven hiermee aan dat zij, net 
als het team, zich zullen inzetten om zo prettig mogelijk met elkaar om te gaan. 
 
We proberen, door consequent te reageren, zoveel mogelijk rust en regelmaat in ons onderwijs in te bouwen. 
Daarnaast vinden we ook rust in het gebouw belangrijk: de kinderen lopen rustig in de open ruimten en praten 
zachtjes of niet met elkaar. Voor kinderen die zich moeilijk of niet aan de schoolregels kunnen houden en 
waarbij belonen onvoldoende helpt, hanteren we vanaf groep 5 een procedure. Deze ligt ter inzage op school. 
In het kort komt het erop neer dat de kinderen, na een gesprekje met de leerkracht, na schooltijd omschrijven 
wat er steeds misgaat en waarom. Deze omschrijving gaat (met een begeleidend briefje van de leerkracht) 
mee naar de ouders en komt ondertekend door de ouders op school terug. Ons uitgangspunt is steeds dat 
we de kinderen positief benaderen, ook als er dingen niet goed gaan. De procedure hanteren we alleen als 
de “normale” sturing niet voldoende blijkt te zijn. 
Het kan voorkomen dat een kind zich op school misdraagt. Dan worden met de leerling afspraken gemaakt 
en op papier gezet zodat dit niet nogmaals gebeurt. Deze “wat-is-er-gebeurd-brief” gaat mee naar huis en 
wordt door de ouders ondertekend. Bij ernstige of herhaalde misdragingen gaat er ook een brief mee van de 
directeur waarin de maatregelen staan die de school neemt. Wanneer de maatregelen niet het gewenste 
resultaat opleveren, zal de directie het schoolbestuur vragen de leerling te schorsen. De volledige versie van 
het veiligheidsbeleid kunt u vinden op onze site  www.dezeppelin.nl. 
 

7.3 Werkwijze in de groepen 1– 2 
In de kleutergroepen wordt gewerkt met thema’s en met methodes. Methodes worden gebruikt als bron. 
Een thema kan iets zijn wat op dat moment erg in de belangstelling staat, een seizoen, e.d. Een thema 
duurt een aantal weken. Er worden thema’s aangeboden waarin alle vakgebieden verweven zitten. We 
werken vanuit de belangstellingswereld van het kind. Dit is de wereld die dicht bij het kind ligt. Kleuters leren 
door middel van spel, in de groepen wordt daarom bij elk thema bijpassende hoeken gemaakt en de vrije 
en verplichte activiteiten hebben hier mee te maken. Hier kunnen ze de pas verworven informatie weer uiten 
in hun spel en tevens leren van elkaar. De leerkracht observeert het spel om te kijken wat er gebeurt en 
hoe er wordt gespeeld door één of meerdere kinderen. Regelmatig zal de leerkracht kinderen uitnodigen 
om mee te doen met een activiteit om dan de kinderen bepaalde dingen te leren. Ook zal de juffrouw 
regelmatig meespelen in een hoek om zo de kinderen te begeleiden in het spel.  
De kinderen wordt geleerd om zelfstandig keuzes te maken en hier gericht mee om te gaan. Dit doen we 
door middel van het kiesbord en een werklijst dat in alle kleutergroepen aanwezig is. Hierop staan de 
activiteiten waaruit een kind mag kiezen.  

 
7.4 Rekenonderwijs van groep 3 tot en met 8 
Iedere ochtend is er een rekenles voor de kinderen. Het toepassen van het geleerde vindt plaats tijdens het 
zelfstandig werken. Onze rekenlessen zijn gebaseerd op de realiteit. De kinderen maken niet zomaar tien 
rijtjes sommen, maar bij een som hoort een situatie of een verhaal, waarvoor een oplossing gevonden moet 
worden. Op deze manier willen we de kinderen meer inzicht geven, opdat ze ook in een nieuwe situatie hun 
rekenkennis kunnen gebruiken. Wij noemen dit realistisch rekenen. We werken met de methode Rekenrijk. 
 
Wij werken met niveaugroepen. Het grootste deel van de kinderen doorloopt op hetzelfde moment de 
basisstof aangevuld met herhalingsstof of verrijkingsstof. 
Een deel van de kinderen kan toe met minder instructie. Vaak ligt het tempo van de instructie wat hoger en 
maken de kinderen minder van de basisstof en juist meer van de verrijkingsstof. Kinderen die juist behoefte 
hebben aan meer herhaling en een uitgebreidere instructie maken meer herhalingsopdrachten, krijgen 
verlengde instructie en/of begeleiding in oefening. Het tempo ligt vaak iets lager. 

 
7.5 Taal en lezen groep 1 tot en met 8 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren goed te communiceren, zowel schriftelijk als mondeling. Zo 
moeten de kinderen leren hun eigen gedachten te ordenen, hun gedachten te verwoorden, te luisteren naar 
elkaar en samen te vatten. Ook moeten zij een open, maar kritische houding ontwikkelen. De kinderen leren 
dit op alle momenten van de dag in hun omgang met elkaar, met de leerkracht en met de dingen om hen 
heen. Een meer structureel aanbod geven wij met onze taalmethode Taal in Beeld. Hierin komen onder 
meer aan de orde: 

http://www.dezeppelin.nl/
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 Stellen: kinderen leren teksten te schrijven met een goede opbouw en goed taalgebruik zoals brieven, 
gedichten en verhalen; 

 Taalbeschouwing: hoe gebruiken mensen de taal en waarom doen ze dat op die manier? Hier hoort 
ontleden bij; 

 Spreken en luisteren: kinderen leren nieuwe woorden en spreekwoorden en werken deze onderdelen 
uit; 

 Woordenschat. 
 

7.6 Lezen 
Lezen is van groot belang in de huidige samenleving. Daarom besteedt de Zeppelin veel aandacht en tijd 
aan lezen. Kinderen die in de kleutergroep al interesse tonen in lezen, worden daarin begeleid. In groep 3 
beginnen alle kinderen met het leesproces. We gebruiken hiervoor de methode Veilig Leren Lezen (nieuwste 
versie). Belangrijk hierbij is dat elk kind op het juiste niveau werkt. Dit houdt in dat kinderen die al redelijk 
kunnen lezen een aantal stappen in het leesproces kunnen overslaan. Zij besteden meer tijd aan boekjes 
lezen en teksten schrijven. Kinderen die moeite hebben met het leren lezen zijn gebaat bij een uitgebreidere 
instructie en een goede begeleiding bij het inoefenen van de leerstof. We leggen de nadruk op leesbeleving, 
het leuk vinden van lezen staat voorop. In de klas doen we veel aan boekpromotie. Afhankelijk van het thema 
besteden we, vooral in de groepen 1 t/m 5, jaarlijks de nodige aandacht aan de Kinderboekenweek. Kinderen 
die moeite hebben met lezen hebben al hun aandacht nodig voor het 'ontcijferen' van de tekst. Vaak kunnen 
ze dan de lijn van het verhaal niet goed volgen. Om deze kinderen te helpen de tekst beter te begrijpen, 
lezen ze in kleine groepjes o.l.v. een leesouder of leerkracht. De leesouder oefent stukjes uit het boek met 
de kinderen, leest ook af en toe zelf voor en praat over de inhoud van het boek. Leesouders worden begeleid 
door de groepsleerkracht. Vanaf groep 4 gebruiken wij de leesmethode Estafette. 
 
Wij streven ernaar dat kinderen rond groep 5/6 leesniveau AVI-7 beheersen. In de groepen 7 en 8 wordt de 
leesvaardigheid verder uitgebreid. Kinderen met leesproblemen worden begeleid door de leerkracht, 
bijvoorbeeld met behulp van de computer en speciale leesbegeleiding. Zij bereiken het AVI-7 niveau later. 
 

7.7 Spelling 
Spelling is het correct schrijven van woorden en werkwoorden. Een goede spelling maakt schriftelijke 
communicatie mogelijk; iemand anders kan jouw brief of verhaal pas begrijpen als de woorden juist gespeld 
zijn. Kinderen gebruiken spelling in al hun schriftelijk werk. Toch letten wij bij de beoordeling van een verhaal 
in de taalles niet altijd op spelfouten. Een kind heeft dan meestal zoveel aandacht besteed aan de inhoud 
van het verhaal, dat de vorm (spelling) daardoor op de achtergrond komt te staan. Wie heeft er na een blad 
vol strepen nog zin om een nieuw verhaal te schrijven? 
 
Uiteraard besteden we wel genoeg aandacht aan een juiste spelling. We gebruiken hiervoor de methode 
Spelling in Beeld. In deze methode leren de kinderen de spellingafspraken van het Nederlands gebruiken. 
Spelling in Beeld heeft een goede handleiding en een speciaal spellingschrift voor de leerlingen. In dit schrift 
staan basisopdrachten en extra opdrachten. De kinderen leren de woorden correct te schrijven volgens onze 
spellingregels. Indien nodig oefenen de kinderen thuis de woordjes nog eens extra. Eén keer in de week 
krijgen de kinderen een dictee over de nieuw aangeleerde woordjes. 
 

7.8 Begrijpend lezen van groep 3 tot en met 8 
Kinderen leren onder andere de kerngedachten uit een tekst te halen, deze te verwerken en vragen over 
teksten te beantwoorden. Hiervoor gebruiken we de methode NieuwsbegripXL. 
 

7.9 (Voorbereidend) Schrijven in de onderbouw 
In de onderbouw doen de kinderen voorbereidende schrijfoefeningen. Verder wordt er gewerkt aan letter en 
woordkennis en leren de kinderen hun eigen naam schrijven. De letters die worden aangeboden worden 
gestempeld of geschreven volgens de methode die ook in de hogere groepen wordt gebruikt. 
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7.10 Schrijven 
In groep 3 wordt na de herfstvakantie gestart met schrijven volgens de methode Pennenstreken. De letters 
worden aangeboden op volgorde van de aangeleerde leesletters. Zodra een kind een letter kan lezen, leert 
het ook deze letter te schrijven. Als alle letters zijn behandeld, leert het kind in groep 4 de hoofdletters 
schrijven. Kinderen die moeite hebben met het vlot en leesbaar schrijven krijgen extra schrijfles om hun fijne 
motoriek en daarmee hun handschrift verder te ontwikkelen. Wij gebruiken de schrijfmethode Mijn eigen 
handschrift. 
 

7.11 Schrijven, thuis en op school 
Het tijdstip waarop kinderen gaan tekenen of schrijven valt meestal niet gelijk met het tijdstip dat ze naar 
school gaan. Als ouders kunt u daar de nodige sturing aan geven. Als uw kind aan tekenen en/of schrijven 
is, kunt u haar of hem helpen. Enkele aandachtspunten hierbij zijn: 

 Houd de vingertoppen van duim, wijs- en middelvinger losjes bij elkaar; 

 Met de andere hand steekt u de pen tussen de opening van de vingertoppen. De pen komt tegen de 
onderkant van het nagelblad van de middelvinger; 

 De hand rust in het verlengde van de onderarm op de balkant van de hand en op de pink; 

 De vingers worden daarbij licht gebogen; ze mogen niet krampachtig gestrekt of gekromd worden; 

 Laat de pen ten minste 2 cm buiten de vingertoppen steken; 

 De pen hoeft daarbij niet persé naar de schouder te wijzen, schuin naar buiten is ook goed.  

 
 
In de groepen 3 en 4 is de afgelopen twee jaar geëxperimenteerd met het schrijven van blokletters i.p.v. het 
verbonden schrift en we zien hier duidelijk voordelen bij, namelijk: 

 Een blokletter lijkt veel op een leesletter en die is voor een groep 3 leerling sneller en eenvoudiger te 
leren; 

 Het handschrift van de kinderen is in het algemeen beter leesbaar; 

 Het schrijven van blokletters gaat minstens zo snel als het schrijven van verbonden schrift. 
De voordelen vinden wij zo groot dat groep 3 en 4 in blokletters mogen blijven schrijven, ook in de 
bovenbouw. Wel zullen wij vanaf groep 5 het verbonden schrift aanbieden aan kinderen die dit willen en het 
motorisch aan kunnen. 
 

7.12 Godsdienst 
Het katholieke geloof staat aan de basis van de omgang met elkaar. Wij willen openstaan voor elkaar, wij 
vertrouwen en helpen elkaar. Soms komt dit naar voren in thema's als 'delen' en 'anders zijn'. Aan deze 
thema's zijn meestal Bijbelverhalen gekoppeld. De inhoud van Bijbelverhalen is vaak ook uitgangspunt voor 
gesprekken in de klas over hoe we met elkaar omgaan. Wekelijks staat een les op het programma. We 
gebruiken daarbij het tijdschrift: “Hemel en aarde”. De kerkelijke feesten als Kerstmis en Pasen vieren we 
gezamenlijk op school en in de kerk. De voorbereiding op de Eerste Communie, voor de kinderen van groep 
4, vindt buiten schooltijd plaats door een werkgroep van ouders, vanuit de parochie. De leerkracht van groep 
4 is hierover geïnformeerd. Ook andere levensovertuigingen worden in de klassen besproken. In groep 7 en 
8 wordt les gegeven over andere godsdiensten. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich vanuit kennis 
een mening kunnen vormen en niet vanuit beelden of vanuit een vooroordeel. 
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7.13 Aardrijkskunde/Geschiedenis 
We zorgen ervoor dat de kinderen vanaf groep 5 Nederland, Europa en de werelddelen leren kennen en 
weten hoe mensen er leven. Ook de topografie komt hierbij aan bod. Vanaf groep 6 moeten de topografie en 
de behandelde lesstof van het bijbehorende hoofdstuk 
thuis worden geoefend. Daarnaast leren de kinderen over 
de geschiedenis van ons land. In de groepen 1 t/m 4 
worden onderwerpen behandeld die voor jonge kinderen 
interessant zijn. Aan de hand van deze onderwerpen 
ontdekken de kinderen al handelend de wereld om hen 
heen. In de groepen 5 t/m 8 werken we met een methode. 
Vanaf groep 7 moet de behandelde lesstof thuis 
geoefend worden. Onze geschiedenismethode is 
Tijdzaken, voor aardrijkskunde gebruiken wij de 
methode Wereldzaken en onze methode voor natuur en 
techniek is Natuurzaken. 
 

7.14 Tekenen, handvaardigheid en textiele 
werkvormen 

Drie keer per jaar is er in alle groepen een crea-periode. Tijdens een periode werken de kinderen in groepjes, 
begeleid door leerkrachten of ouders. Er is dan een grote verscheidenheid aan materiaal en in iedere periode 
komt er een ander materiaal aan de beurt. Verder wordt er ook in de klas getekend en geknutseld, aansluitend 
bij thema’s in de klas of andere en vrije opdrachten. In de groepen zijn er verschillende methodeboeken 
aanwezig waarvan de leerkracht gebruik kan maken.  
 

7.15 Lichamelijke opvoeding voor groep 1 tot en met 8 
Bewegingslessen zijn belangrijk voor een gezonde groei naar lichamelijke volwassenheid. De 
bewegingslessen worden gegeven door de groepsleerkrachten. De kleuters gymmen in de speelzaal. De 
kinderen gymmen vanaf groep 3 in Sporthal Zuid. 
 
De kinderen dienen tijdens de gymlessen gymschoenen te dragen. De gymschoenen moeten stevig en 
schoon zijn. Dit betekent dat de kinderen deze schoenen niet buiten mogen dragen. Vanwege de veiligheid 
van de kinderen is het ook belangrijk dat er tijdens de gymles geen sieraden en/of hoofddoekjes gedragen 
worden. De gymlessen worden, indien mogelijk, in blokuren gegeven: in plaats van 2x per week kort, gymmen 
we waar mogelijk 1x per week wat langer. Eén toestellen les en een spel les vormen samen een blokuur. 
Voor de lessen gebruiken wij de methode 
Basislessen Bewegingsonderwijs. Deze 
methode waarborgt de doorgaande lijn voor 
gymnastiek. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen 
gelegenheid zich op te frissen en/of te douchen. Bij 
groep die gymnastiek als laatste activiteit van de 
dag heeft, vervalt de verplichting. 

  

Techniek toernooi 

Lichamelijke opvoeding in Sporthal Zuid 
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7.16 Verkeer 
Kinderen oefenen in de klas, op het plein en op straat verschillende 
verkeerssituaties. Het kind in de rol van voetganger en fietser staat hierbij 
centraal. In groep 7 doen de kinderen mee aan het landelijke verkeersexamen. 
Vanaf groep 5 gaan we zoveel mogelijk op de fiets naar activiteiten 
(bijvoorbeeld; excursies) buiten het schoolgebouw. Wij gebruiken de methode 
Wijzer door het verkeer. Jaarlijks doen we mee aan het project “Streetwise” 
van de ANWB.  
 

7.17 Engels 
In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen Engelse les. Zij werken dan met gesproken 
en geschreven Engelse Teksten. Leerdoelen: informatie vragen of geven over 
eenvoudige onderwerpen, zich durven uiten in de Engelse taal, de schrijfwijze 
leren van enkele eenvoudige woorden en woordbetekenissen en deze kunnen 
opzoeken. Wij gebruiken hiervoor de methode Hello World. 
 

7.18 Creatieve en culturele vorming  
We zijn op school op drie verschillende manieren bezig met cultuur: 

 Receptief: kennis maken met kunst en cultuur; 

 Productief: het zelf beoefenen; 

 Reflectief: waardering geven voor eigen gemaakt werk of dat van anderen. 
 
Onder cultuureducatie worden alle vormen van educatie verstaan waarbij kunst en cultuur worden ingezet 
als doel of als middel. Wij willen dat kinderen zich kritisch leren opstellen voor de verschillende uitingen van 
kunst en cultuur waarmee ze in aanraking komen. We willen dat ze hun mening leren geven zonder er direct 
een waardeoordeel aan te verbinden als lelijk of mooi. We willen de kinderen respect en waardering 
bijbrengen voor meningen van anderen en ze leren dat indrukken, ervaringen en emoties op verschillende 
manieren in de kunst worden weergegeven. Ook willen we de kinderen leren door kunstactiviteiten hun eigen 
indrukken, ervaringen en emoties te uiten. Op De Zeppelin werken we met een 4 jarige cyclus. Ieder jaar 
wordt er aan een speerpunt gewerkt. Deze zijn:  

 Muziek en dans; 

 Beeldende vorming en kunstbeschouwing; 

 Drama en film; 

 Cultureel erfgoed. 
 
We geven invulling aan een speerpunt door activiteiten gedurende het schooljaar hierop aan te sluiten, zoals: 

 Projecten van het SKV (Stichting Kunstzinnige Vorming Alkmaar) en de bibliotheek; 

 Voorstellingen in theater de Cool; 

 Eigen voorstellingen; 

 Kerst, Pasen, geldinzamelactie en lichtjesavond; 

 Aanschaf van nieuw materiaal; 

 Bezoek van muzikanten, kunstenaars, dansers en acteurs aan de school; 

 Creatieve activiteiten van de bibliotheek. 
 
Gedurende 8 jaar basisschool komen alle kinderen ten minste twee keer met de verschillende disciplines in 
aanraking.  

Verkeersexamen 
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7.19 Computer (ICT) 
Kinderen werken met de computer of tablet in de klas. In elke groep zijn minimaal twee computers en een 
aantal tablets (groep 1/2) aanwezig die aangesloten zijn op het computernetwerk van de school.  
De computer wordt gebruikt als hulpmiddel om de leerstof te verwerken. Ook wordt de computer gebruikt 
voor herhaling en verdieping van bepaalde leerstof. 
Bij de verschillende methodes gebruiken wij software om kennis en vaardigheden te vergroten. Het internet 
wordt gebruikt door alle groepen. In de groepen 1 t/m 5 worden er vooral speel/leerspelletjes mee gedaan. 
Hogere groepen gebruiken het internet voor het verzamelen van informatie voor bijvoorbeeld een werkstuk.  
De kinderen van de groepen 6 t/m 8 maken voor het verwerken van de leerstof gebruik van tablets. De 
kinderen werken met een programma: “Snappet”. Daarbij is het aanbod van oefenstof via de tablet afgestemd 
op de verschillende methodes die wij gebruiken. 
We hanteren hierbij voor de groepen 5 t/m 8 het internetprotocol. Hierin staan de regels met betrekking tot 
het gebruik van internet. We vinden het ook belangrijk dat kinderen goed leren werken met de computer. ICT 
is in dit geval geen hulpmiddel, maar een doel op zich. De kinderen krijgen geen les in 
computervaardigheden. Kinderen moeten de basisvaardigheden op het gebied van tekstverwerken 
beheersen en ze moeten met Windows en het internet kunnen omgaan. 
 

7.20 Protocol Social Media 
Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, Whatsapp, Hangouts, Snapchat, Instagram en LinkedIn 
zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij scholen. 
De afspraken rond Social Media kunt u teruglezen in het Social Media Protocol van De Zeppelin. Het Protocol 
Social Media kunt u vinden op onze site  www.dezeppelin.nl. 
 

7.21 Privacy Protocol 
Basisschool de Zeppelin wil graag rekening houden met de wet op de Privacy en heeft waar het gaat om 
foto-, video- en tv-opnames van kinderen die bij ons op school zitten. De afspraken rond de wet op de Privacy 
kunt u teruglezen in het Privacy Protocol van De Zeppelin. Het Privacy Protocol kunt u vinden op onze site 
 www.dezeppelin.nl. 
 

7.22 Omgangsprotocol 
Basisschool de Zeppelin is een school waar leerkrachten, leerlingen en ouders zich geborgen en veilig 
moeten voelen. Gepast wederzijds respect draagt bij aan een onderlinge communicatie, waarbij sprake is 
van de grootst mogelijke openheid. Een omgangsprotocol zorgt voor het inkaderen van de heersende normen 
en waarden en zorgt voor een duidelijke regelgeving waaraan iedereen zich dient te houden. Dit 
omgangsprotocol draagt ertoe bij dat onze school de opvang en de begeleiding van de leerlingen als een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders en de leerkrachten ziet. Het is daarom noodzakelijk om op 
de juiste tijden zorg te dragen voor een goede onderlinge communicatie. We verwachten van iedereen een 
actieve opstelling. De afspraken rond het Omgangsprotocol kunt u teruglezen in het Omgangsprotocol van 
De Zeppelin. Het Omgangsprotocol kunt u vinden op onze site  www.dezeppelin.nl. 
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8 DE OUDERS: INSPRAAK EN INFORMATIE 

 
8.1 De betrokkenheid van de ouders 
Een goed contact met de ouders is heel belangrijk. Natuurlijk, het gaat immers om het wel en wee van uw 
kind. De school houdt u op de hoogte van wat er verder allemaal op school gebeurt. We stellen het 
anderzijds ook op prijs als u de school van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Immers: 
een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welzijn van uw kind. Er zijn verschillende 
manieren waarop u als ouder betrokken kunt zijn bij onze school en waarop de school u informeert over uw 
kind of onze school. 
 

8.2 Contacten met ouders 
Kinderen brengen een groot deel van hun tijd op de school door. De school is daardoor een belangrijk 
onderdeel van hun dagelijks leven. Goed contact met thuis en een goede samenwerking tussen de school 
en thuis zijn dan ook van groot belang. 
Wilt u een gesprek aanvragen met de directie of een leerkracht dan gelden de volgende regels: 
1. Het inloopspreekuur van de directie of de inloop voor de aanvang van de lessen is bedoeld voor korte 

doelgerichte vragen. Een heel gesprek kan niet, want de leerkracht moet beginnen met zijn les; 
2. Als de leerkracht/directie van mening is dat een langer gesprek in een meer geschikte (rustige) ruimte 

nodig is, maakt hij een afspraak voor een ander tijdstip; 
3. Om ons goed voor te kunnen bereiden op het gesprek is het belangrijk dat u aangeeft wat het doel is van 

het gesprek. Wij kunnen dan, indien nodig, het leerling-dossier erbij zoeken. Ook kan het belangrijk zijn 
dat de Intern Begeleider bij het gesprek aanwezig is; 

4. Misschien overbodig, maar wij gaan ervan uit dat het gesprek plaats vindt op basis van wederzijds 
respect. 

 

8.3 Informatievoorziening naar de niet-verzorgende ouder 
In het Burgerlijk Wetboek wordt bepaald in art. 1:377b dat: de gezagsouder de niet-gezagsouder op de 
hoogte dient te stellen omtrent kwesties als leerprestaties en schoolkeuze. De school mag ervan uitgaan 
dat de ouders elkaar informeren over de schoolzaken en elkaar op de hoogte brengen over schriftelijke 
informatie van school, rapporten, ouderavonden, huisbezoeken en voortgangsgesprekken. Wanneer de 
gezagsouder de informatie echter niet verstrekt aan de niet-gezagsouder wordt in het Burgerlijk Wetboek 
bepaald in art. 1:377c dat: de scholen wettelijk verplicht zijn om de niet-gezagsouder informatie te 
verstrekken. De informatie moet bestaan uit belangrijke feiten en omstandigheden. Deze moet bovendien 
betrekking hebben op het kind (de kinderen) of op diens verzorging en opvoeding/ontwikkeling. 
De niet-gezagsouder dient nadrukkelijk te vragen om de informatie. Voor de leerkrachten is de 
gezaghebbende ouder de directe contactpersoon betreffende de ontwikkelingen en voortgang van het kind. 
Alleen informatie die ook de gezagsouder heeft ontvangen mag worden verstrekt. Naar aanleiding van 
aangescherpte regelgeving gelden de volgende regels: 

 Gescheiden ouders mogen alleen met toestemming van de directeur apart op een oudergesprek 
komen; 

 De ouder met het gezag krijgt alle informatie en is verantwoordelijk voor het doorgeven van informatie 
aan de ouder zonder het gezag; 

 Wanneer de ouder zonder het gezag om informatie vraagt, dient de school deze te geven tenzij een 
rechtelijke uitspraak dit verbiedt. 

 

8.4 Meedraaikwartier 
Wij nodigen ouders een kwartiertje uit om samen met hun kind een spelletje uit de kast te kiezen en deze 
samen te spelen. We wisselen deze dag in de week van vakantie tot vakantie zodat zoveel mogelijk ouders 
in de gelegenheid worden gesteld te komen. 
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8.5 Informatieavonden 
Aan het begin van het schooljaar wordt in alle groepen een informatieavond gehouden. Tijdens deze avond 
vertelt de groepsleerkracht over de inhoud van het zojuist begonnen schooljaar. Hij licht onder andere toe 
wat de kinderen leren, op welke manier de leerstof wordt uitgelegd, hoe een schooldag eruit ziet en de 
eventuele thema's en projecten van dat jaar. U krijgt tijdens deze avond de gelegenheid materialen te 
bekijken en vragen te stellen aan de leerkracht. 
 

8.6 Het schoolrapport 
De kleuters krijgen een rapport aan het eind van de kleuterperiode. Per kleuterjaar worden de ouders ten 
minste één keer uitgenodigd voor een 10-minuten-gesprek. Voor de groepen 1-2 zullen we naast de kijkweek 
alle ouders uitnodigen in de klas voor meedraaikwartieren. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per 
jaar een rapport mee naar huis. In dit rapport krijgt het kind per vakgebied een waardering met eventueel 
een toelichting. Rond het eerste rapport stellen we alle ouders in de gelegenheid om met de leerkracht te 
praten over het rapport van hun kind. Bij het tweede rapport gebeurt dit alleen als het rapport er aanleiding 
toe geeft. De leerkracht nodigt beide ouders uit voor het gesprek. Wanneer ouders twee aparte gesprekken 
wensen of om dubbele tijd vragen, kan dit alleen in overleg met de directeur van de school. Ouders kunnen 
zelf altijd om een gesprek vragen, de leerkracht maakt dan zo spoedig mogelijk een afspraak. Ouders van 
midden- en bovenbouw kinderen kunnen meerdere keren per jaar door middel van een kijkweek meedraaien 
in de klas van het kind zodat ze zelf kunnen ervaren hoe het kind les krijgt. 
 

8.7 Kwaliteitsgids - ouderavond groep 8 (verwijzingsprocedure) 
De groepsleerkracht van groep 8 geeft, na overleg met de directie, in de loop van het laatste basisschooljaar, 
een schooladvies (officieel: het onderwijskundig rapport). Iedere basisschool is wettelijk verplicht dit advies 
te geven. Het advies is gebaseerd op de leerprestaties, de interesse en de motivatie van de leerling, op de 
IEP-advieswijzer en op de resultaten van de Cito-toetsen die bij de kinderen zijn afgenomen. Op grond van 
al deze gegevens wordt zo goed mogelijk ingeschat welk niveau de leerling waarschijnlijk met succes kan 
volgen: vmbo, havo of vwo. 
Het schooladvies wordt schriftelijk aan de ouders medegedeeld. Er volgt ook een uitgebreide (mondelinge) 
toelichting op het advies. Tevens wordt de centrale eindtoets van het IEP door alle kinderen gemaakt Zo 
wordt nog meer informatie verkregen om tot een zo goed mogelijk advies te komen. Doorgaans komen het 
schooladvies en de centrale eindtoets uitslag met elkaar overeen. Indien dit niet het geval is, volgt er 
nogmaals een gesprek met de ouders en de leerkracht van groep 8. De scholen voor voortgezet onderwijs 
hechten veel waarde aan het schooladvies van de basisschool. 
 
Een school voor vmbo, havo of vwo kan ook zelf onderzoeken of een kind geschikt is. Dat kan op 
verschillende manieren: een toelatingsexamen laten afleggen, proefklassen vormen of een onderzoek doen 
naar kennis en inzicht in het laatste jaar van de basisschool (de centrale eindtoets). Een schoolbestuur kan 
voor toelating ook een minimumscore eisen op de centrale eindtoets van de basisschool. Soms laten scholen 
een psychologisch onderzoek uitvoeren. Maar dat gebeurt alleen als de ouders het daar mee eens zijn. 
 
U kunt uw kind bij elke school voor voortgezet onderwijs aanmelden. In principe heeft u vrije schoolkeuze. In 
de praktijk wordt uw keuze alleen beperkt door het advies van de basisschool en de toelatingseisen van de 
school voor voortgezet onderwijs. Leerlingen moeten het onderwijs immers “aankunnen”. 
 

8.8 De medezeggenschapsraad (MR) 
U kunt als ouder of als medewerker op schoolniveau en op stichtingsniveau meepraten. 
 
8.8.1 Schoolniveau 
Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Ouders en medewerkers kunnen zich verkies 
baar stellen voor deze raad. De MR praat onder andere over de onderwijskundige doelen van de school, 
het schoolplan, het financieel beleid van de school en de organisatie van de school. U kunt bij de directie 
van uw school meer informatie opvragen over de MR. 
 
8.8.2 Wie neemt op school de beslissingen? 
Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het 
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onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een lesmethode of klassenindeling. De 
dagelijkse leiding van de Zeppelin berust bij de directeur. Daarnaast maakt onze school deel uit van Stichting 
Flore. Het College van Bestuur van de stichting is uiteindelijk verantwoordelijk voor alle beslissingen die 
worden genomen. In het directiestatuut of bestuursreglement stelt het bestuur vast wanneer de directeur 
namens het College van Bestuur op mag treden. De directeur bespreekt op zijn beurt weer deze zaken met 
de medezeggenschapsraad (MR). 
 
8.8.3 Wie zitten er in de medezeggenschapsraad? 
In de MR zitten evenveel ouders als leerkrachten. Ouders mogen in de MR zitten zolang zij een kind op 
school hebben. Als er een vacature is, mag iedere ouder zich kandidaat stellen. Als er meer gegadigden dan 
vacatures zijn, worden er verkiezingen gehouden voor invulling van het oudergedeelte. De maximale grootte 
van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen. De MR van de Zeppelin heeft ten minste 6 leden: 3 ouders 
en 3 leerkrachten. Uit haar midden kiest de MR een voorzitter, secretaris en penningmeester.  
 
8.8.4 Waarover praat de MR? 
Over alles wat met school te maken heeft. De MR mag standpunten kenbaar maken en voorstellen doen. Als 
het bestuur of de directeur belangrijke besluiten willen nemen, moeten deze voorgelegd worden aan de MR 
voor advies of instemming. De MR vergadert regelmatig op school en brengt hiervan verslag (notulen) uit. 
De vergaderingen zijn in principe openbaar. De definitieve notulen zijn te lezen op onze website. Er wordt 
ook schriftelijk verslag uitgebracht over de belangrijkste zaken die de MR heeft bezig gehouden in het, dan 
afgesloten, schooljaar. 
 
8.8.5 Blijft het bij praten alleen? 
De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op de twee 
rechten die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht. 
Adviesrecht wil zeggen dat de directie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dit betekent 
niet dat elk advies ook overgenomen moet worden. De directeur dient te verantwoorden waarom hij een 
advies wel of niet overneemt.  
Bij beslissingen waar de MR instemmingsrecht heeft, ligt dit anders. Besluiten met instemmingsrecht kunnen 
niet worden uitgevoerd zonder instemming van de MR. 
 
8.8.6 Welke rechten heeft de MR? 
De Wet Medezeggenschap Onderwijs 2007 (WMO) beschrijft de rechten van de MR. Het voert te ver om hier 
alle rechten volledig op te noemen. Voorbeelden van zaken waarbij instemming van de MR noodzakelijk is 
zijn: 

 Vaststelling of wijziging van het schoolplan of leerplan; 

 Vaststelling of wijziging van regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn; 

 Vaststelling of wijziging van het schoolreglement. 
Een aantal voorstellen waarbij adviesrecht van de MR gevraagd moet worden is: 

 Vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. toelating/verwijdering van leerlingen; 

 Vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. de organisatie van de school; 

 Regeling van de vakantie; 

 Vaststelling of wijziging van het beleid betreffende aanstelling of ontslag van de schoolleiding en het 
overige personeel. 

 
8.8.7 Medezeggenschap en ouders 
Uit het voorgaande blijkt dat medezeggenschap geen loze kreet is. De mensen in de MR proberen met visie 
en daadkracht bij te dragen aan een gezonde en uitdagende schoolomgeving waar het voor leerlingen en 
personeel goed toeven is. Betrokkenheid van alle geledingen is voorwaarde voor ons succes. Het e-mail 
adres van de MR is  mr@dezeppelin.nl. 
 

8.9 Stichtingsniveau 
Als u mee wilt praten over zaken die alle scholen raken, dan kunt u zich aanmelden bij de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR praat onder andere mee over het 
meerjarenplan, het financieel beleid van de stichting en andere beleidszaken en telt 24 zetels; 12 
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ouderzetels en 12 personeelszetels. Binnen de GMR zijn drie werkgroepen werkzaam: Onderwijs, 
Personele Zaken en Middelen. De GMR kent een dagelijks bestuur (DB) van drie leden. Zij dragen zorg 
voor de dagelijkse gang van zaken van de GMR, overleggen met de voorzitters van de werkgroepen en 
onderhouden contact met het CvB en het servicekantoor. Voor vragen op het gebied van medezeggenschap 
kunt u terecht bij het DB: iedere donderdag telefonisch bereikbaar  072-5660238 of via de mail  
gmr@stichtingflore.nl. 
 

8.10 Schoolgids/Jaarkalender: Procedure schoolgids 
Wij vinden de betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van de schoolgids van belang omdat de gids 
ook bedoeld is voor de ouders. De leden van de MR denken en lezen mee met de leerkrachten tijdens het 
opzetten van de gids. De MR heeft instemmingsrecht op de schoolgids. Indien u wensen heeft betreffende 
de schoolgids of suggesties voor verbetering, kunt u contact opnemen met een lid van de MR of de directeur 
van de school. De schoolgids wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en gepubliceerd op de website van de 
school  www.dezeppelin.nl . Op aanvraag krijgt ieder gezin met kinderen op onze school jaarlijks de gids 
uitgereikt. In de jaarkalender in Digiduif staat meer gedetailleerde informatie over het komende schooljaar. 
Het doel is om u te informeren over veel praktische zaken. 
 

8.11 De Zeppelin Nieuwsbrief: de Luchtpost 
In de Luchtpost staan de activiteiten van de komende periode op een rijtje. Deze nieuwsbrief verschijnt zeer 
regelmatig (zie ook  www.dezeppelin.nl ). Wij vinden het belangrijk dat u deze informatie goed leest. Handig 
om thuis op het prikbord te hangen! In de nieuwsbrief worden altijd Tips en Tops gevraagd. Zo kunt u 
commentaar geven op en meedenken met alle schoolse zaken. U kunt uw Tips en Tops kwijt in de speciaal 
daarvoor bestemde bussen in de gang. 
 

8.12 ParnasSys / Digiduif 
Zodra uw kind bij ons op school komt, krijgt u een inlogcode voor Digiduif. De correspondentie van de school 
verloopt zoveel mogelijk via Digiduif. Het is daarom van belang dat u uw code activeert en dat u de 
privégegevens goed bijhoudt in Digiduif ( www.mijn.digiduif.nl).  
 

8.13 Het informatiebord 
Op het informatiebord in het hal van de hoofdingang vindt u informatie van beide scholen en van kindcentrum 
het Speerpunt. Beneden in de gang hangt ook een informatiebord. Ook naast de deur van de kleuterklassen 
hangt vaak informatie.  
Het beeldscherm in de centrale hal vertoont zoveel mogelijk actuele informatie over kindcentrum het 
Speerpunt. 
 

8.14 Jaarlijkse bijlage bij deze schoolgids 
Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u via Digiduif een nieuwe bijlage. Deze bijlage informeert u over 
gymtijden, vakantietijden, studiedagen, groepsindeling en de namen van leden van de 
medezeggenschapsraad, de oudercommissie, het bestuur en het team. Daarnaast bevat deze bijlage 
informatie over de resultaten van het afgelopen schooljaar en een overzicht van de onderwijskundige 
planning voor het nieuwe schooljaar. 
 

8.15 Schoolplan 
De onderwijsinhouden en doelen staan beschreven in een schoolplan. Het schoolplan geldt voor een 
periode van vier jaar en is een intern instrument om ons houvast te bieden bij de gemaakte beleidskeuzes 
en bij de verdere planning van de uitvoering van dit beleid. In de bijlage van het schoolplan kunt u de in 
planning Beleidsvoornemens lezen waar de school op hoofdlijnen op in zet. 
In de tweede plaats dient het schoolplan om verantwoording af te leggen aan het eigen bevoegd gezag, 
Stichting Flore, en de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie bezoekt scholen en beoordeelt onder 
andere of scholen aan de wettelijke eisen voldoen.  
 
Bij de totstandkoming van het schoolplan is de medezeggenschapsraad al in een vroeg stadium betrokken 
en is er gebruik gemaakt van een ouderenquête, leerlingenenquête, leerkrachtenquête, de uitkomsten van 
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de laatste inspectiebezoeken en een eigen sterkte- en zwakte analyse. Het schoolplan wordt geschreven 
voor een periode van vier jaar. 
 

8.16 De Oudervereniging en Oudercommissie 
Elke Floreschool heeft een oudervereniging. Met het aanmelden van uw kind op de basisschool wordt u 
automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging stelt zich ten taak het onderwijs voor zowel 
leerling als leerkracht zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het bestuur van de vereniging (de 
Oudercommissie OC) probeert dit te realiseren in goed overleg met het team en de directie.  
Wij denken hierbij aan activiteiten als Sinterklaasfeest, kerstmaaltijd en schoolreisje. Ook u als ouder kunt 
over deze activiteiten meedenken en meebeslissen tijdens de ouder informatie avond. De contactpersonen 
van de oudercommissie worden vermeld in de jaarkalender/jaarboekje. De oudercommissie is op elk 
moment aanspreekbaar voor vragen en suggesties. 
 
8.16.1 De vrijwillige ouderbijdrage 
Het is op school gebruikelijk dat ouders jaarlijks, met goedkeuring van de MR, een bijdrage betalen aan de 
oudervereniging. Deze vrijwillige bijdrage wordt gevraagd om activiteiten te kunnen bekostigen die buiten 
het normale lesprogramma vallen.  
Graag wil de oudercommissie u informeren over de vrijwillige ouderbijdrage. Voor de kinderen van De 
Zeppelin is de totale ouderbijdrage vastgesteld op € 50,00 per kind per jaar. De totale bijdrage is als volgt 
verdeeld: vrijwillige ouderbijdrage € 22,50 en schoolreisbijdrage € 27,50. 
 
Het deel van de vrijwillige ouderbijdrage is een bijdrage ten behoeve van het bekostigen van diverse 
activiteiten die buiten het normale onderwijsprogramma vallen. Deze activiteiten worden gedeeltelijk of niet 
door de school betaald. Hierbij moet u denken aan: sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest, carnaval, 
avondvierdaagse enz. De schoolreisbijdrage is een bijdrage die volledig wordt gebruikt voor de schoolreis 
van uw kind in het komende schooljaar. Van de schoolreisbijdrage worden o.a. de bus, het park, de 
begeleiders en een lunch betaald. De schoolreisbijdrage voor groep 8 wordt besteed aan het kamp, welke 
aan het eind van het schooljaar zal plaatsvinden.  
 
Mocht u onvoldoende financiële middelen hebben om de ouderbijdrage te voldoen is het altijd mogelijk om 
in onderling overleg het bedrag in termijnen te voldoen. Mocht u om een of andere reden niet in staat zijn 
om het bedrag te voldoen, neem dan contact op met de directeur van de school.  
Als het bedrag niet meer toereikend is om de onkosten te dekken, wordt het bedrag op de volgende 
jaarvergadering opnieuw vastgesteld. In geval van verhuizing etc. kunt u een gedeelte van de ouderbijdrage 
terug ontvangen. Kinderen die na januari op school komen, betalen een gedeelte van de vastgestelde 
ouderbijdrage. 
De ouderbijdrage wordt in de algemene vergadering van de oudervereniging vastgesteld en heeft - 
wettelijk - een vrijwillig karakter.  
De contactpersonen van de ouderraad worden vermeld in de jaargids.  
 
8.16.2 Ouderparticipatie 
Bij deze activiteiten is de hulp van ouders onmisbaar. Veel ouders zetten zich dan ook in voor de school 
(oudercommissie, leesouders, creatieve ouders, etc.). Zonder de ouderhulp zouden veel activiteiten niet 
georganiseerd kunnen worden. Via de Luchtpost of Digiduif wordt er om ouderhulp gevraagd. Is er acuut 
ouderhulp nodig, dan hangt de groepsleerkracht een briefje op bij de klassendeur. 
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8.16.3 Klassenouders  
Aan het begin van het nieuwe schooljaar vraagt de groepsleerkracht een ouder om voor dat schooljaar 
klassenouder te worden. De klassenouder ondersteunt de leerkracht bij een aantal organisatorische 
groepstaken. Tevens vervult de klassenouder een brugfunctie tussen de ouders en de leerkracht. Dat wil 
zeggen dat de klassenouder ook met de leerkracht bespreekt wat er leeft onder de ouders van de klas. 
 
 

  

Bezoek IVN in Bergen 
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9 RECHTEN EN PLICHTEN VAN OUDERS/VERZORGERS, LEERLINGEN, 
DIRECTIE EN HET BESTUUR 

9.1 Klachten 
Overal waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, of gaat iets niet helemaal zoals gedacht. Dat is binnen 
onze stichting niet anders. Zo kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Bij Stichting Flore zien wij een 
school als onderwijsgemeenschap waar medewerkers, kinderen en ouders gezamenlijk er voor zorgen dat 
de kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarbij is het van groot belang om goed te communiceren 
over de goede, maar ook de minder goede zaken. Het is in aller belang om deze zaken bespreekbaar te 
maken en samen met betrokkenen op te lossen.  
 
9.1.1 Goed overleg 
Zaken waarvan u van mening bent dat het anders kan, kunt u in eerste instantie bespreken met de leerkracht 
van uw kind en/of de directeur van de school. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken 
in de school kunt u in goed overleg oplossen. Wanneer het gesprek met de school niet tot het gewenste 
resultaat leidt, kunt u contact opnemen met het College van Bestuur van Stichting Flore via  072-5660200 
of u kunt het klachtenformulier op de site  www.stichtingflore.nl invullen. 
 
9.1.2 Vertrouwenspersoon 
Op elke school is een vertrouwenspersoon aangesteld. Voor onze school is dat Gertie Verhagen.  
U kunt tevens terecht bij de vertrouwenspersoon van stichting Flore, de heer R. Musman van de 

Onderwijsbegeleidingsdienst Noord West Holland. Ook de heer Musman gaat eerst na of door 
bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en of u eerst heeft geprobeerd het probleem met de 

betrokkene of met de schoolleiding op te lossen. De heer Musman is bereikbaar onder  
 0229-259380 of  06-52346536. 
 
9.1.3 Klachtenregeling 
Voor alle scholen van Stichting Flore is de Klachtenregeling van toepassing. Deze klachtenregeling is alléén 
van toepassing wanneer het overleg met de school en het overleg met het College van Bestuur niet tot 
tevredenheid heeft geleid. Met deze regeling hoopt Stichting Flore bij te dragen aan een goede 
communicatie over problemen en klachten en een, naar tevredenheid van alle partijen, acceptabele 
oplossing. De klachtenregeling van Stichting Flore kunt u downloaden van onze site  
 www.stichtingflore.nl. Ook kunt u daar het klachtenformulier invullen. 
De klachtenregeling van Stichting Flore kunt u downloaden van onze site www.stichtingflore.nl. Ook kunt 
u daar het klachtenformulier invullen. 
Ernstige klachten kunnen vervolgens aangemeld worden bij de Stichting Geschillen Commissies 
Bijzonder Onderwijs (GCBO). Postbus 82324, 2508 EH Den Haag  
Tel. 070 – 386 16 97 E-mail: info@gcbo.nl 
Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten)procedures, de 
samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.  
De vertrouwensinspecteur van de schoolinspectie is bereikbaar via het Meldpunt  

0900-1113111. U kunt hier terecht wanneer het gaat om intimidatie, fysiek en psychisch geweld. 
 
Meldcode kindermishandeling 
Stichting Flore hanteert het landelijk vastgesteld Protocol Kindermishandeling dat is vastgesteld voor alle 
beroepskrachten die werken met kinderen tot 19 jaar door Bureau Jeugdzorg Agglomeratie 
Amsterdam/’Veilig Thuis’ Amsterdam en Bureau Jeugdzorg en ‘Veilig Thuis’ Noord-Holland. U kunt dit 
protocol downloaden via www.protocolkindermishandeling.nl.  
Beroepskrachten hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de kinderen en ouders 
met wie zij in hun werk te maken hebben. Zij zijn degenen die in actie moeten komen als er mogelijk sprake 
is van kindermishandeling of huiselijk geweld.  
Elke school heeft een aandachtsfunctionaris aangesteld. Deze aandachtsfunctionaris is het eerste 
aanspreekpunt voor teamleden, ouders en hulpverleningsinstanties bij vermoeden van kindermishandeling. 
Alle aandacht functionarissen op de scholen van Stichting Flore zijn geschoold in het hanteren van dit 
protocol. De aandachtsfunctionaris op onze school is Barbera Planken.

http://www.stichtingflore.nl/
http://www.stichtingflore.nl/
http://www.stichtingflore.nl/pg-25185-7-57400/pagina/klachten.html
http://www.stichtingflore.nl/
mailto:info@gcbo.nl
http://www.gcbo.nl/
http://www.protocolkindermishandeling.nl/
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Vragen over onderwijs 
Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht alle vragen bij één “loket” binnen te laten komen. Dat loket is 
Informatie Rijksoverheid. De Inspectie beantwoordt geen telefonische vragen meer. De volgende informatie 
is van belang: 
Inspectie van het onderwijs:  info@owinsp.nl en  www.onderwijsinspectie.nl ; 
Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht alle vragen bij één “loket” binnen te laten komen. Dat loket is 
Postbus 51. De Inspectie beantwoordt geen telefonische vragen meer van ouders. 
De volgende informatie is van belang: 
Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl  www.onderwijsinspectie.nl  

 
9.2 Schorsing - Verwijdering 
Schorsen of verwijderen doen wij niet graag. Toch gaan wij hiertoe over als er gegronde redenen voor zijn. 
Schorsen is een maatregel wanneer het bevoegd gezag of de directie bij ernstig wangedrag onmiddellijk 
moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. 
Verwijderen is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het College van Bestuur concludeert dat 
de relatie tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar is verstoord. 
Redenen om een leerling te schorsen en of te verwijderen zijn: 

 Het gedrag van de leerling is dusdanig dat het zijn eigen ontwikkeling en veiligheid in de weg staat; 

 Het gedrag van de leerling is dusdanig dat dit het gevoel van veiligheid en het welzijn van andere 
leerlingen of de leerkrachten in gevaar brengt; 

 De leerprestaties van de leerling zijn zodanig dat er op school geen mogelijkheden meer zijn om 
onderwijs te volgen passend bij het niveau van de leerling; 

 De ouders van de leerling oefenen fysiek geweld uit tegenover leerlingen of leerkrachten. 
 
De volledige Regeling Schorsing en Verwijdering van leerlingen ligt ter inzage op school en is te downloaden 
via  www.stichtingflore.nl. Deze maatregelen vallen onder de verantwoording van het College van Bestuur 
en worden slechts gebruikt na zorgvuldig onderzoek, na overleg met bijvoorbeeld de inspectie en na advies 
van een jurist. 
 

9.3 Sponsoring 
Sponsoring gaat om elke vorm van verstrekking van geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt 
aan de directie van de school, de leerkrachten, het niet-onderwijzend personeel of de leerlingen, waarvoor 
de sponsor een tegenprestatie verlangt waarmee leerlingen of hun ouders in schoolverband worden 
geconfronteerd. 
Sponsoring mag geen enkele invloed hebben op de inhoud van het onderwijs. 
Schenkingen vallen niet onder sponsoring omdat er geen vorm van tegenprestatie verwacht wordt. 
Elk voornemen tot sponsoring wordt door de directie met de medezeggenschapsraad besproken. 
De directie van de school is te allen tijde verantwoordelijk voor wat binnen de schoolorganisatie ten aanzien 
van sponsoring plaatsvindt.  
Als beleid conformeert Stichting Flore zich aan de richtlijnen van het Ministerie van OCW. Zie hiervoor het 
convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2015-2018” 
 

9.4 Verzekeringen 
Onze school heeft een collectieve ongevallenverzekering. De voorwaarden liggen ter inzage bij de directie. 
De kinderen en de leerkrachten zijn tegen ongevallen verzekerd. De verzekering geldt op weg naar en van 
school (een kwartier voor schooltijd tot een kwartier na schooltijd), gedurende de schooltijd, bij het gym- en 
zwemonderwijs en tijdens excursies en schoolreisjes. Alle ouders die opdrachten uitvoeren voor de directie 
en/of de leerkracht zijn ook verzekerd. Dus: hulpouders tijdens excursies, op weg naar excursies of op een 
andere manier onderweg in opdracht van de school, zijn verzekerd. 
 

9.5 Wettelijke aansprakelijkheid (WA) 
Hoe is uw kind verzekerd? 
Stichting Flore heeft een uitgebreid verzekeringspakket afgesloten voor alle scholen. Naast de wettelijk 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering is er een schoolongevallenverzekering, een 

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.stichtingflore.nl/
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schoolevenementenverzekering en een doorlopende reisverzekering. De verzekeringen gelden voor 
personeel, kinderen en hulp/overblijf-ouders. Dit betekent onder andere dat kinderen verzekerd zijn tijdens 
schooltijden en een kwartier ervoor en erna. Ook zijn de kinderen en hulpouders verzekerd tijdens 
overblijven, schoolreisje, schoolkamp en andere schoolse activiteiten. Let wel: schade ten gevolg van eigen 
onzorgvuldig handelen, blijft de verantwoordelijkheid van de ouders. Indien kinderen elkaar onder schooltijd 
schade berokkenen worden de kosten op de verzekering van de ouders verhaald en niet door de 
schoolverzekering gedekt.  
 
Het is niet noodzakelijk om een ongevallen-inzittenden-verzekering voor uw auto af te sluiten wanneer u voor 
schoolactiviteiten kinderen vervoert. De school heeft een verzekering werkgeversaansprakelijkheid 
verkeersdeelnemers die ook van toepassing is op vrijwilligers en ouders. 
 
Wij adviseren voor kinderen jonger dan 12 jaar en korter dan 1,35 meter gebruik te maken van een 
stoelverhoger. Iedere gordel moet worden gebruikt en op de achterbank zijn dit er dikwijls drie. Kinderen 
mogen nooit los in de auto vervoerd worden. 
 

9.6 Onderwijsgids 
Het ministerie van OC & W brengt jaarlijks de landelijke onderwijsgids uit. In deze gids kunt u meer lezen 
over de rechten en plichten van ouders/verzorgers en de leerlingen. Deze gids is verkrijgbaar bij de 
bibliotheek en op het gemeentehuis. 

 
  

Dansslag op de Zeppelin 

Afsluiting Muziekthema 
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10 PRAKTISCHE ZAKEN 

10.1 Partners van de school in Kindcentrum het Speerpunt 
 

10.2 Bibliotheek Heerhugowaard 
Jaarlijks biedt de bibliotheek via een uitgebreide brochure in alle groepen de mogelijkheid om leerlingen in 
contact te brengen met de bibliotheek. Van deze diensten maken wij graag gebruik. We merken dat kinderen 
heel enthousiast zijn over boeken, lezen en de bibliotheek. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen 
ook buiten schooltijd in de bibliotheek komen. Het lidmaatschap is gratis voor kinderen! 
 

10.3 Voor-, en naschoolse opvang 
Met ingang van het schooljaar 2007-2008 is de school (het schoolbestuur) verplicht de opvang van kinderen 
voor en na schooltijd te regelen. Stichting Flore heeft voor onze school een contract afgesloten met Stichting 
Kinderopvang Heerhugowaard (S.K.H.). Zij verzorgen de opvang. U kunt via de directie of rechtstreeks via 
S.K.H. hierover informatie krijgen. Zie ook de website  www.kinderopvangheerhugowaard.nl  
 

10.4 Peuterspeelzaal 
Wij werken samen met Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (S.K.H.) op de locatie de Tuinfluiter. Zij 
verzorgen de peuterspeelzaal. U kunt via de directie of rechtstreeks via S.K.H. hierover informatie krijgen. 
Zie ook de website  www.kinderopvangheerhugowaard.nl  
 
10.4.1 Steunpunt Opvoeding 
In Heerhugowaard is een steunpunt opvoeding actief. Wat doet dit steunpunt? 
Het steunpunt geeft ouders hulp bij de opvoeding van hun kind(eren), geeft ouders die binnen lopen advies 
of informatiemateriaal en voert indien u dit wilt een gesprek met u. Het steunpunt is gevestigd in het gebouw 
van de GGD. Het adres van de GGD vindt u op de website  www.ggdhollandsnoorden.nl. 
 

10.5 Jeugdgezondheidszorg/GGZ 
Scholen hebben een belangrijke taak als het gaat om het beschermen en bevorderen van de gezondheid 
van leerlingen. De GGD biedt ondersteuning door het geven van informatie en het verzorgen van een thema 
voor een ouderavond over diverse gezondheid- en opvoedingsvragen. Daarnaast leent de GGD 
lesmaterialen uit over onderwerpen als pesten, voeding, dood en rouw. Verder heeft de sector 
Jeugdgezondheidszorg een adviserende taak betreffende de hygiëne op scholen en het tegengaan van de 
verspreiding van besmettelijke ziekten. Uw team Jeugdgezondheidszorg bestaat uit een jeugdarts, 
jeugdverpleegkundige, logopedist en een doktersassistente. Het adres van de GGD vindt u op de website  
www.ggdhollandsnoorden.nl. 
De schoolarts neemt de zorg van het peuterbureau over op het moment dat de kinderen naar de basisschool 
gaan. Sommige kinderen blijven onder controle van de schoolarts voor bijvoorbeeld ogen, oren, lengte of 
gewicht. Zodra uw kind 4 jaar wordt, neemt de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD de begeleiding 
van uw kind over van het consultatiebureau. De medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg letten op de 
gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind. Tijdens het opgroeien kunnen er stoornissen of 
achterstanden ontstaan, ook zonder dat kinderen ziek lijken. Het is belangrijk dat deze stoornissen of 
achterstanden zo vroeg mogelijk ontdekt worden om problemen op latere leeftijd te voorkomen. Ook voor 
opvoedingsvragen of zorgen om het gedrag van uw kind kunt u terecht bij de medewerkers van de 
Jeugdgezondheidszorg. Wat kunt u verwachten? 

 
10.5.1 Onderzoeken 
De volgende onderzoeken vinden plaats: 

 In groep 2 van het basisonderwijs vindt een onderzoek plaats door de jeugdarts en de doktersassistente. 
Tijdens dit onderzoek wordt vooral gelet op de sociale- en emotionele ontwikkeling van uw kind. 
Daarnaast wordt de lengte en het gewicht gemeten; 

 Soms is een gericht onderzoek gewenst. Daarvoor kunnen allerlei redenen zijn: twijfel over spraak, 
gehoor en gezichtsvermogen of problemen bij de opvoeding, op school of met het gedrag van uw kind. 
U als ouder/verzorger, de leerkracht of het kind zelf kan om een gericht onderzoek verzoeken. Als er bij 
een onderzoek afwijkingen gevonden zijn, kan in overleg met u besloten worden het kind na enige tijd te 

http://www.kinderopvangheerhugowaard.nl/
http://www.kinderopvangheerhugowaard.nl/
file:///D:/Data%20ing.%20J.A.H.%20Bruins/99.%20Prive/GMR/www.ggdhollandsnoorden.nl
file:///D:/Data%20ing.%20J.A.H.%20Bruins/99.%20Prive/GMR/www.ggdhollandsnoorden.nl
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controleren. Meestal ontvangt u daarvoor geen uitnodiging, het onderzoek vindt plaats op school. U wordt 
wel op de hoogte gesteld van de resultaten. 

 
10.5.2 Vaccinaties 
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, ontvangt uw kind een oproep voor twee vaccinaties. Het betreft 
een inenting tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en een inenting tegen bof, mazelen en rode hond (BMR).  
 

10.6 Kinderziektes. 
Kinderziektes (kinderzeer, waterpokken, roodvonk etc.) kunnen over het algemeen goed behandeld worden. 
Of uw kind met een kinderziekte de school kan bezoeken is afhankelijk van de vorm en incubatietijd. U kunt 
hierover alles vinden op de website  www.ouders.nl/lziektes.htm. 
 

10.7 Hoofdluis  
Iedereen, zowel kinderen als volwassenen, kan hoofdluis krijgen. Dit heeft niets met de gewone lichamelijke 
hygiëne als goed douchen en haren wassen te maken. U hoeft zich daarom dan ook geen verwijten te maken 
als uw kind hoofdluis heeft opgelopen. Niemand hoeft zich daarvoor te schamen. 
 
Iemand die voor het eerst hoofdluis heeft, merkt het vaak niet. Pas een volgende keer kan jeuk ontstaan, 
maar ook dat is niet altijd het geval. Het is dus belangrijk om uw kind regelmatig te controleren, ook al heeft 
het geen jeuk. Als u denkt dat uw kind luizen of neten heeft, controleer dan of de anderen in huis niet ook 
besmet zijn. Het is belangrijk om niet alleen naar de luizen te kijken, maar vooral ook naar de neten (eitjes). 
Dit zijn kleine witte zakjes die dicht tegen de hoofdhuid aan de haren plakken en er niet zo uit te schudden 
zijn. Ze komen vooral voor achter de oren, in de nek, onder de pony en in de kruin. Ze zijn er wel uit te 
kammen met een speciale luizenkam (2 weken lang kammen is het GGD advies) deze kunt u bij de drogist 
kopen. Ook kunt u bij de drogist of apotheek speciale middelen kopen om de hoofdluis te bestrijden.  
 
Wilt u als uw kind hoofdluis heeft dit direct op school melden? De andere ouders kunnen dan direct 
geïnformeerd worden, waardoor geprobeerd wordt verdere besmetting te voorkomen. Omdat hoofdluis erg 
besmettelijk is, mag uw kind pas weer naar school als het behandeld is tegen hoofdluis. Kort na elke vakantie 
vindt er in ieder klas een controle plaats, dit wordt gedaan door ouders. De controlemomenten zijn altijd zo 
spoedig mogelijk na de vakanties, wilt u hierbij rekening houden met de haardracht van uw kind? Als er 
hoofdluis wordt geconstateerd, wordt contact opgenomen met de ouder. Het kind gaat naar huis om 
behandeld te worden en krijgt een brief over hoofdluisbestrijding mee. Broertjes en zusjes worden extra 
gecontroleerd. De overige kinderen van de groep krijgen een waarschuwingsbriefje mee. In de week na deze 
melding wordt de groep opnieuw gecontroleerd. Deze cyclus moet soms een aantal malen worden herhaald.  
 

10.8 Medicijnverstrekking en medische handelingen 
Wanneer het nodig is dat uw kind onder schooltijd (bijvoorbeeld) medicijnen moet innemen, dan dient u als 
ouder zelf zorg te dragen voor iemand die de medicijnen komt verstrekken. De leerkracht mag geen 
medische handelingen verrichten of medicijnen verstrekken. Het protocol ‘Medicijnverstrekking en 
medische handelingen op basisscholen’ ligt ter informatie bij de directie of is te downloaden  
via  www.stichtingflore.nl.  

 
10.9 Abonnementen en software 
Van de software die wij op school gebruiken, bestaat vaak ook een thuisversie. U zoon/ dochter kan dan op 
dezelfde manier thuis oefenen zoals hij/ zij dat ook op school gewend is. Wij raden u de volgende software 
aan zie de website  www.ambrasoft.nl. 
 

10.10 Fietsen 
Er is op school beperkt ruimte om fietsen te stallen. Daarom mogen alleen kinderen die buiten de 
Huijgenhoekring wonen op de fiets naar school komen. De school is niet verantwoordelijk voor 
beschadigingen die ontstaan door het stallen van de fiets bij de school. 

  

http://www.ouders.nl/lziektes.htm
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10.11  Eet- en drinkpauze en schoolfruit 
In de loop van de ochtend is er een eet- en drinkpauze. Deze pauze is geen verlaat ontbijt, maar een 
"tussendoortje”. Wij vragen u dan ook met het volgende rekening te houden:  

 U geeft uw kind niet teveel mee; 

 U geeft uw kind melk of vruchtensap mee en geen frisdranken als cola of sinas;  

 Wilt u uw kind fruit (bij voorkeur 'hapklaar'), rijstwafel, een boterham, rozijnen of een kinderkoek 
meegeven en geen chocolade, snoep of een zakje met kleine koekjes?; 

 1x per week houden wij fruitdag tijdens de eet- en drinkpauze. De vrijdag is de vaste fruitdag. 
 

10.12  De lunch 
Voordat de kinderen naar buiten gaan, wordt er in de klas, onder toezicht van de leerkracht gegeten en 
gedronken gedurende maximaal 15 minuten. De kinderen nemen hun eigen eten & drinken mee en de 
leerkracht kan mee-eten met de kinderen. De nadruk ligt op gezond eten. Per groep zullen afspraken 
gemaakt worden over wat wel/niet is toegestaan tijdens het eten. 
 
Omdat de kinderen in de groepen 1 en 2 vaak meer tijd nodig hebben om te lunchen, wordt hier soepeler 
mee omgegaan. De kinderen kunnen iets langer dooreten als dit nodig is. De pauzetijd wordt immers ook 
aan de buitenspeeltijd gekoppeld. 
 
Bij de lunch hoort een aantal regels of manieren die de leerkracht en kinderen toepassen: 
• kinderen beginnen met schone handen aan het eten; 
• iedereen begint op hetzelfde moment met eten; 
• netjes eten en drinken; 
• blijven zitten onder het eten en drinken; 
• netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken; 
• wachten tot iedereen klaar is met eten (uitgezonderd groepen 1/2); 
• overgebleven eten en drinken gaat weer mee naar huis zodat ouders kunnen zien of hun kind(eren) 

geluncht hebben; 
• In het kader van hygiëne en veiligheid komen eten (lunchboxen) en drinken zoveel mogelijk in de 

lunchtas op de gang op een aangewezen plek. Ouders wordt geadviseerd om koellunchboxen aan te 
schaffen of koeltasjes te gebruiken. 

 
 

 
10.13  Bijzondere activiteiten voor kinderen 
Jaarlijks organiseren we een aantal bijzondere activiteiten onder schooltijd en nemen we deel aan een aantal 
buitenschoolse activiteiten. Dat zijn: 

 Weekopening / weekbreek, weeksluiting 
We streven ernaar om met alle bouwen een weekopening, -sluiting of -breek te houden. Dit wordt 
uitgevoerd volgens een rooster. Inhoudelijk betekent dit dat er bijvoorbeeld een toneelstukje 
opgevoerd wordt, een dansje gedaan, een gedicht voorgedragen of er wordt een lied gezongen. 
Ouders zijn hierbij welkom. 

 Sportdag 
Voor alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 is er bij voldoende ouderhulp één keer per jaar een 
sportdag. Tijdens deze dag vinden allerlei spelletjes, sportactiviteiten en behendigheidsspelen 
plaats. Voor de kleutergroepen is er bij voldoende ouderhulp elk jaar een spelletjes dag op de 
speelplaats. 

 Sint Maarten en Lichtjesavond 
Voorafgaand aan Sint Maarten houden wij een lichtjesavond. De lokalen en gangen zijn verlicht door 
de lampions die de kinderen zelf hebben gemaakt. Alle ouders zijn van harte welkom om dit 
lichtjesfeest te bezoeken. 

 Sinterklaas 
Het Sinterklaasfeest wordt vlak voor of op 5 december gevierd. Met de hele school ontvangen wij de 
Sint en zijn Pieten. Daarna wordt het feest in de speelzaal en/of de klassen gevierd. Sinterklaas 
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probeert in elke klas een kijkje te nemen. De kinderen tot en met groep 5 krijgen een cadeautje. De 
oudercommissie en de leerkrachten helpen de Sint bij de inkoop van de cadeautjes. Vanaf groep 6 
maken de leerlingen surprises voor elkaar. 

 Kerstmis 
Voor elke kerstviering wordt een thema gekozen. In de weken voorafgaand aan de kerstviering 
werken de klassen aan dit thema. Tijdens de gezamenlijke viering in de kerk zijn er activiteiten door 
en voor de kinderen en wordt het thema afgesloten. Ook is er een kerstmaaltijd voor de leerlingen. 

 Pasen 
Voor de paasviering wordt ook een thema gekozen. Aan dit thema wordt gewerkt in de periode voor 
Pasen. Het paasfeest vieren we gezamenlijk in de kerk en daar sluiten we het thema af. Op school 
is er in de klas een paasmaaltijd voor de leerlingen. 

 Schoolkamp 
In de tweede helft van het schooljaar gaat groep 8 op schoolkamp. Gedurende drie dagen zijn de 
kinderen bezig met de natuur, spel en ontspanning en gaan op excursie en. Tot nu toe zijn we ieder 
jaar naar Texel geweest. Om deze dagen te kunnen organiseren wordt een extra bijdrage (tussen 
de € 50,- en € 60,-) van de ouders gevraagd. Dit bedrag staat los van de bijdrage van € 27,50 voor 
het schoolreisje dat in de ouderbijdrage is opgenomen. Deze bijdrage wordt in groep 8 voor het 
schoolkamp gebruikt. De kinderen krijgen hiervoor vervoer, onderdak, eten en een aantal activiteiten. 

 Afscheidsavond groep 8 
Als het einde van de basisschooltijd nadert, heeft een aantal kinderen soms moeite met het komende 
afscheid. Wij willen dat de kinderen met een fijne herinnering de basisschoolperiode afsluiten. 
Daarom eindigt het schooljaar van groep 8 met een afscheidsavond. De kinderen ontvangen het 
getuigschrift van onze school en krijgen een afscheidscadeau. 

 Sport 
Bij voldoende belangstelling van leerlingen doet de school mee aan diverse sporttoernooien 
waaronder het schoolvoetbaltoernooi. 

 Avondvierdaagse 
Ieder jaar loopt een aantal leerlingen van de Zeppelin mee met de avond 4-daagse. Deze activiteit 
is zeer populair bij kinderen en ouders van onze school. De groep die meeloopt, wordt dan ook ieder 
jaar groter. De oudercommissie organiseert de deelname. Op de verschillende avonden zetten ook 
de leerkrachten zich in om van de loop een succes te maken. Zij moedigen de kinderen onderweg 
aan en staan achter een kraampje om bijvoorbeeld; limonade en medailles uit te delen. 

 Verjaardag 
Als uw kind jarig is, mag het trakteren in de eigen groep. De voorkeur gaat uit naar een gezonde 
traktatie. De leerkracht deelt graag mee in de traktatie voor de kinderen. De kinderen gaan niet langs 
andere groepen. De leerkracht vindt het prettig van te voren even contact te hebben met de ouders 
wanneer en hoe laat de verjaardag wordt gevierd. Ouders kunnen hierbij aanwezig zijn. 
De groepsleerkracht viert zijn verjaardag in de groep. 

 Kinderpostzegels 
Groep 7 en 8 doen jaarlijks mee aan de kinderpostzegelactie. 

 Excursies 
Alle groepen gaan één of meerdere keren per jaar op excursie. U moet dan denken aan: bezoek aan 
het Muiderslot (geschiedenislessen), een bezoek aan de supermarkt, een bezoek aan de bakker, 
een bezoek aan de redactie van een krant, bezoeken aan culturele voorstellingen (jaarlijks vast te 
leggen), een excursie naar de vuilverbranding in Alkmaar (groep 8) en we gaan jaarlijks met een 
aantal groepen naar de bioscoop. 

 Sponsoractiviteiten 
Om het jaar wordt er een sponsoractiviteit georganiseerd of een andere bijzondere activiteit, zoals 
een braderie. De kinderen zoeken sponsors uit de eigen buurt of familiekring. Een deel van de 
opbrengst van beide activiteiten bestemmen we voor een goed doel. Het ander deel van de 
opbrengst gebruiken wij om speciale dingen voor de school aan te schaffen, zoals (extra dure) 
leermiddelen en buitenspelmaterialen. Een deel van de kosten voor het nieuwe pleinzitje is uit de 
sponsorgelden betaald. 

 Schoolreisje 
Alle kinderen tot en met groep 7 gaan één dag per jaar op schoolreis. We proberen de bestemming 
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niet te ver weg te zoeken zodat we zo lang mogelijk op de plek van bestemming kunnen zijn. Elk jaar 
zoeken we een ander reisdoel, bijvoorbeeld een pretpark, een speeltuin, de dierentuin of een 
museum. 

 Schoolfotograaf 
Elk schooljaar komt de schoolfotograaf. Hij maakt individuele foto's, een groepsfoto. 

 Koningsspelen 
We doen jaarlijks mee met de Koningsspelen die gehouden worden op of rond 27 april. 

 Zwemmen 
De groepen 6 en 7 sluiten jaarlijks het schooljaar af met zwemmen in zwembad ‘de Hoornse Vaart’ 
in Alkmaar. 

 
 

10.14  Schoonmaak 
Stichting Flore heeft voor alle scholen de schoonmaak via een Europese aanbesteding ondergebracht bij 
Succes en Asito. Klachten over de hygiëne en netheid in de school kunt u neerleggen bij de directie.  

 

10.15  Website 
De website  www.dezeppelin.nl van basisschool de Zeppelin heeft als doel om (nieuwe) ouders te 
informeren over diverse schoolzaken. Heeft u vragen over of ideeën voor onze website, dan kunt u die 
stellen via  
 mail@dezeppelin.nl  
 

10.16  Goed om te weten 
 
10.16.1 Kleuters 

 Wilt u ervoor zorgen dat uw kleuter gymschoenen heeft, beide voorzien van naam; 

 Uw kleuter moet zindelijk zijn als hij naar school komt; 

 Wij gaan er ook van uit dat uw kleuter zichzelf aan en uit kan kleden. Dus ook zelfstandig zijn jas en 
schoenen aan en uit kan doen; 

 We verwachten ook dat uw kind zelfstandig naar de wc kan; 

 De kinderen mogen alleen op een nog vast te stellen middag (zie bijlage) speelgoed meenemen. De 
regels die hiervoor gelden zijn: 
o Bij voorkeur iets waar de kinderen samen mee kunnen spelen; 
o Geen zogenaamde; vechtspullen zoals zwaarden, pistolen en handboeien; 
o Als het minder mooi weer is geen grote dingen als poppenwagens i.v.m. de ruimte; 
o Geen speelgoed dat veel geluid maakt. 

 
10.16.2 Kleding 
Voor alle kinderen is het prettig dat laarzen, bekers, pantoffels en gymspullen gemerkt zijn (een strookje 
Hansaplast met de naam van uw kind werkt uitstekend). Dit voorkomt onnodig zoeken. Rubber laarzen zijn 
niet toegestaan in de klas. U geeft uw kind dan pantoffels of sloffen mee. Jassen worden in een luizenzak 
aan de kapstok gehangen. Wij adviseren u uw kinderen, vooral met het oog op handvaardigheid en buiten 
spelen, niet de mooiste kleren aan te trekken. Dit voorkomt teleurstellingen. Wilt u in de winter de wanten 
van de jonge kinderen aan een touwtje door de mouwen vastmaken? Ze raken dan niet steeds zoek. 
 
10.16.3 Gevonden voorwerpen 
Gevonden kledingstukken en voorwerpen liggen in de gevonden voorwerpenkast in de centrale keuken. 
 
10.16.4 Spullen op school 
Kinderen hoeven van thuis alleen een etui mee te nemen. Deze moet in het laatje op te bergen zijn. Kistjes 
of bakken zijn niet toegestaan. Deze vallen namelijk nogal eens en nemen een te grote plaats in op de tafel 
of in het kastje. Inktwissers zijn eveneens niet toegestaan, omdat ze vervelende vlekken in de schriften 
geven. Verdere materialen worden door de school verstrekt. Indien een kind moedwillig beschadigingen aan 
deze materialen veroorzaakt zijn wij genoodzaakt dit in rekening te brengen. Een overzicht van de kosten 
van de diverse materialen kunt u verkrijgen bij de directie. Bij het schrijfonderwijs gelden de volgende regels: 

http://www.dezeppelin.nl/
mailto:mail@dezeppelin.nl
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 Aan het einde van elk schooljaar gaan de schrijfgerei mee naar de volgende groep; 

 Als het schrijfgerei zoek raakt of stuk gaat kunt u nieuw kopen op school; 

 De school verstrekt de vullingen voor de vulpen. 
 

  Schoolvoetbal toernooi Avondvierdaagse 
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11 VEILIGHEIDSBELEID 

 
Op grond van de Arbo-wet moet onze school, net als alle andere scholen en bedrijven, een veiligheidsplan 
hebben. 
 
Voor de scholen onder Stichting Flore is een gezamenlijk Arbo-beleidsplan ontwikkeld. In dit beleidsplan 
worden afspraken rond fysieke en sociale aspecten van veiligheid geregeld. Aan dit plan is een overzicht 
“Veiligheid Gezondheid, Welzijn en Milieu” gekoppeld. Daarin worden op een praktische manier 
documenten, afspraken en adressen die onze school aangaan, zichtbaar, en dus toegankelijk gemaakt. 
“Inzicht, voorkomen en optreden” (inspectie) worden hiermee geborgd.  
 
In het beleidsplan worden ook de koppelingen aangegeven naar vastgestelde beleidsdocumenten op 
bestuursniveau en worden de acties beschreven voor het plan van aanpak van de organisatie. Op onze 
school is de directeur preventie-verantwoordelijke. Hij/zij is het aanspreekpunt in de school voor de 
leerlingen, teamleden, ouders en externe partijen. In de uitvoering wordt de directie ondersteund door onze 
BHV-ers (bedrijfshulpverleners) en de leerkrachten. 
 
Iedere vier jaar vindt op school een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) plaats. In overleg met de BPM 
(Bovenschools Preventie Medewerker) van Flore en na afstemming met MR van de school, wordt het plan 
van aanpak van de school vastgesteld. Algemene zaken voortkomend uit de RI&S van alle Florescholen 
worden gekoppeld en uitgewerkt in het plan van aanpak van de Stichting Flore. De school voldoet aan de 
wettelijke eis van het benodigde aantal bedrijfshulpverleners in de school. Deze bedrijfshulpverleners 
worden jaarlijks geschoold in de Flore Kwekerij. 

 
11.1 Veiligheid 
We zijn gericht op een veilige en ordelijke omgeving. Kinderen gaan in onze visie met plezier naar school 
als ze weten dat ze zich er thuis kunnen voelen. Om een veilige ordelijke omgeving te creëren zijn er 
afspraken en regels nodig. 
 

11.2 Beleidsdocumenten veilige school  
We bieden voor iedereen binnen de school: leerkrachten, leerlingen, onderwijs ondersteunend personeel 
een veilige omgeving. Ten aanzien van de fysieke en sociale veiligheid zijn afspraken gemaakt en 
vastgelegd in het ARBO beleid. In schooljaar 2013-2014 is het ARBO plan aangevuld met het 
Veiligheidsplan. Dit is te vinden op de website www.dezeppelin.nl 
 
 
  

http://www.dezeppelin.nl/
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Inmiddels heeft de school op de volgende aspecten al plannen gemaakt en activiteiten uitstaan. Het ARBO 
beleidsplan met o.a. het Convenant Veilige School te Heerhugowaard. In het ARBO beleidsplan worden 
o.a. de volgende zaken opgenomen:  

 ARBO beleidsplan met o.a. Convenant Veilige Scholen te Heerhugowaard in samenwerking met de 
gemeente en de politie; 

 Risico inventarisatie, evaluatie en plan van aanpak per schooljaar; 

 Gebruikersvergunning brandveiligheid; 

 Ontruimingsplan en oefeningen; 

 BHV´ers en scholing; 

 Registratie van incidenten en aanpak van de school om onveilige speel- werksituaties te voorkomen en 
aan te pakken; 

 Registratie pestgedrag en preventieve aanpak ten aanzien van pesten. Zo ook bij ongewenst gedrag, 
discriminatie en seksuele intimidatie; 

 Inspectie speeltoestellen, speelzaal, gymzaal; 

 Controle noodverlichting, blusapparatuur; 

 Inspectierapport keuring elektrische installatie; 

 Legionella beheersplan; 

 Controle / opslag giftige brandbare stoffen; 

 EHBO materiaal, actuele controle; 

 Arbeidstijdenregistratie; 

 Bijhouden ziekmeldingen, begeleiding, re-integratie; 

 Informatie ten aanzien van ARBO zaken; 

 Rookbeleid; 

 Frisse scholen en CO2 uitstoot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Project wind in de zeilen 

Winnaars van de techniekweek 
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12 SCHOOLREGELS 

12.1 Algemeen 
Veiligheid staat op onze school bovenaan. Iedereen moet zich veilig voelen. Leerkrachten, leerlingen en 
ouders behandelen elkaar met respect.  

 
12.2 Pleinregels 
Voor de onder- en bovenbouw zijn afzonderlijke pleinregels (buitenspelregels) afgesproken. 
 
12.2.1 Pols- en kniebeschermers en helm 
We zien steeds meer steppen, waveboarden, skeelers etc. op school. Wanneer kinderen tijdens het 
speelkwartier met deze materialen willen spelen moeten ze een helm en pols- en kniebescherming dragen. 
Dit om nare ongelukken te voorkomen. 
 

12.3 Regels binnen het gebouw 
 
12.3.1 Roken 
De Zeppelin is een rookvrije school, ook de speelplaats is rookvrij. Wij streven ernaar dat ook de 
schoolomgeving rookvrij is tijdens het brengen en halen. 
 
12.3.2 Mobiele telefoons 
Steeds meer kinderen nemen een mobiele telefoon mee naar school. Een mobiele telefoon is voor kinderen 
heel interessant en natuurlijk ook handig, maar deze telefoons hebben ook een vervelend aspect. Steeds 
meer mobiele telefoons kunnen fotograferen en filmen en de materialen razend snel uploaden op het internet. 
Helaas hebben we een paar nare ervaringen gehad zoals fotograferen en filmen tijdens het 
omkleden/douchen na gymnastiek en het bijhouden van sociale media (Facebook, Hyves, Twitter, etc.) 
tijdens de les m.b.v. een mobiele telefoon. Daarnaast is het afgaan van een telefoon uiterst storend en niet 
bevorderlijk voor de concentratie. Om de privacy van kinderen en leerkrachten te kunnen garanderen is het 
niet toegestaan om mobiele telefoons mee naar school te nemen. Als een kind desondanks een mobiele 
telefoon mee heeft naar school zal de leerkracht de telefoon van de leerling innemen en deze na schooltijd 
terug geven. Bij herhaling zal de leerkracht u verzoeken de telefoon zelf op school op te halen. 
 
Voor dringende zaken mag elke leerling altijd onder of na schooltijd naar huis bellen met de telefoon van 
school. Ouders kunnen in dringende gevallen altijd de school bereiken via het normale telefoonnummer of 
via het noodnummer dat op het antwoordapparaat wordt vermeld. In bijzondere omstandigheden is het 
gebruik van een mobiele telefoon wel toegestaan, uitsluitend na toestemming van de directie. 
 

12.4 Parkeren 
Als u uw kind(eren) met de auto naar school brengt of van school ophaalt, dient u uw auto in de daarvoor 
bestemde vakken te parkeren. Let daarbij goed op de veiligheid van uw eigen kind(eren) en van de kinderen 
die lopend of met de fiets naar school komen! Parkeer alleen in de daarvoor bestemde vakken en rijd 
stapvoets in de directe omgeving van de school! De Zeppelin ligt midden in de woonwijk, daarom vragen wij 
u om uw kind(eren) lopend of per fiets op te halen en weg te brengen. Het kost u veelal geen extra tijd, u 
draagt bij aan een schoner milieu en het bevordert de verkeersveiligheid rondom de school! houdt u zich 
ook aan de afgesproken breng- en haal routes en richting? 
 
 

12.5 Verkeerssituatie 
Het is de bedoeling dat alle ouders die hun kind(eren) van school komen halen op het schoolplein bij de 
hoofdingang, bij de kopse kant of op het grote plein wachten. Alleen dan is het voor de (kleuter) leerkrachten 
mogelijk om goed in de gaten te houden dat elk kind wordt opgehaald. Belangrijk is dat alle leerlingen en hun 
ouders het schoolplein op de juiste manier verlaten: 

 Kinderen die per fiets naar school komen verlaten het schoolplein en de stoep voor de school lopend 
met hun fiets aan de hand; 

 De kinderen mogen niet over de hekken klimmen; 
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 In verband met de veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat de leerkrachten een goed overzicht 
hebben over het schoolplein. Daarom verzoeken wij u uw kind(eren) op de speelplaats of op de stoep 
voor de ingang af te halen. 

 

12.6 Vervoersprotocol 
Voor sommige activiteiten is er ouderhulp nodig voor het vervoer van de leerlingen naar de activiteit. Wij zijn 
heel erg blij met alle hulp want excursies e.d. verrijken ons onderwijsaanbod. We vertrouwen erop dat tijdens 
dit soort dagen alles goed zal verlopen. Toch moeten wij ook rekening houden met eventuele ongelukken. 
Daarom vermelden wij op elke hulpbrief de volgende zin: “Ik verklaar dat ik voldoe aan de vervoerseisen 
zoals die staan omschreven in het vervoersprotocol van de schoolgids”. Door het plaatsen van een 
handtekening op een ouderhulpbrief verklaart u te voldoen aan de onderstaande vervoerseisen en mogen 
wij van uw hulp gebruik maken. 

 Ik heb een WA-verzekering voor mijn auto; 

 Ik heb een ongevallen-inzittendenverzekering; 

 Ik vervoer niet meer kinderen dan waarvoor ik verzekerd ben; 

 Per auto vervoer ik niet meer kinderen dan er gordels aanwezig zijn; 

 Ik zie erop toe dat elk kind zijn gordel draagt; 

 Ik heb geen alcohol genuttigd of drugs gebruikt en gebruik geen medicijnen die de rijvaardigheid 
beïnvloeden. 

 

12.7 Slot 
Wij hopen dat u na het lezen van deze schoolgids een goed beeld heeft gekregen van onze school. Mocht u 
nog vragen, suggesties of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd bij de groepsleerkrachten of de directie 
terecht. 
Deze schoolgids staat op de website  www.dezeppelin.nl . Elk jaar krijgt u gratis een vervangbaar deel (de 
bijlage). In deze bijlage vindt u informatie over: 

 Het adres van de school; 

 Groepsindeling: welke leerlingen zitten bij welke leerkracht; 

 Namen van de leden van de MR; 

 Namen van de leden van de oudercommissie; 

 Namen van de leden van het bestuur; 

 Adres van het bestuurskantoor; 

 Adres van de inspectie; 

 Gymtijden; 

 Vakantierooster; 

 Cursus- en studiedagen (data); 

 Hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage; 

 Resultaten van het onderwijs in het afgelopen jaar; 

 Contactpersonen binnen de klachtenregeling en de vertrouwenspersoon. 

http://www.dezeppelin.nl/

