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1. Welkom
Een nieuw schooljaar, actuele informatie
Dit is de schoolgids van protestants-christelijke Basisschool De Ark.
Een naslagwerk voor u als ouders/verzorgers van kinderen op onze school.
Ons uitgangspunt is uw kind te begeleiden op weg naar zelfstandigheid en een schakel
te zijn in zijn of haar groei van kleuter naar jongvolwassene. Wij bieden uw kind de mogelijkheden zijn of haar talenten te ontwikkelen en zich voor te bereiden op zijn plaats
in de samenleving. Hoe wij dit doen, leest u in deze schoolgids. Ook vindt u informatie over onze onderwijsinhoudelijke aanpak en over de dagelijkse schoolpraktijk. De
schoolgids bevat tevens belangrijke praktische informatie, zoals schooltijden, adresgegevens en dergelijke. We streven ernaar deze schoolgids zoveel mogelijk op uw informatiebehoefte af te stemmen. Heeft u suggesties, of staan er voor u onduidelijkheden
in, laat het ons weten.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt elk gezin een jaarkalender met alle belangrijke gebeurtenissen op school en de vakantiedata. Eén keer in de drie weken verschijnt er
ook een digitale nieuwsbrief. Hierdoor bent u altijd goed op de hoogte van de gebeurtenissen op onze school.
U bent als ouder/verzorger altijd van harte welkom op De Ark!
Met vriendelijke groet,
Christa Ettema
Directeur

Introductie-ouders
Heeft u vragen over de alledaagse zaken op school, dan
kunt u op eigen verzoek begeleiding krijgen van onze
‘Introductie-ouders’. Deze ouders hebben reeds kinderen op De Ark en kunnen u antwoord geven op vragen
als: "Wat moet ik mijn kind meegeven als pauzehapje?",
"Welke kleding moet mijn kind aan tijdens de gymles?”,
etc. Op deze manier proberen we u wegwijs te maken
op de Ark.
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2. Onze school
2.1 Naam, grootte en ligging

Daarbij vinden we waarden als saamhorigheid,
zorgzaamheid en verbinding belangrijk. We
geven invulling door het inbrengen van bijbelverhalen en lessen levensbeschouwing vanuit
een christelijk perspectief. Wij willen de leerlingen ervaringen meegeven door het vieren
van christelijke feestdagen. Daarnaast laten
we kinderen kennis maken met verschillende
wereldreligies en levensovertuigingen om hen
een breed beeld te geven van de grote
diversiteit aan levensvisies in onze samenleving.

Basisschool De Ark is een school met ongeveer 270 leerlingen. De school staat in de wijk
Getsewoud en is in 2015 geheel gerenoveerd
en gereed gemaakt voor de toekomst. Op het
moment dat er naar een naam gezocht werd
voor de school, stond het gebouw in een grote
plas met water en was de associatie met De
Ark van Noach groot. Een ark waar iedereen
welkom is en die staat voor beweging, plezier,
behulpzaamheid en uitdaging: allemaal zaken
die wij op school belangrijk vinden.
De meeste van onze leerlingen komen uit de
wijk Getsewoud-Zuid. Samen met de basisscholen Bommelstein (R.K.) en ‘t Joppe (openbaar) is De Ark gehuisvest in één gebouw aan
de Laan van Gildestein. Het gebouw is in drieën
verdeeld en elke school heeft zijn eigen ingang.
De gymzalen voor de groepen 3 t/m 8 zijn in
het gebouw van het buurtcentrum naast het
schoolgebouw.

Om onze missie concreet te maken werken wij
vanuit drie kernwaarden:

2.2 Identiteit, missie en visie
Identiteit
De Ark is een open christelijke school.
Dit betekent voor ons dat we de christelijke
identiteit van de school laten terugkomen in de
dialoog met leerlingen, ouders en teamleden.
We kunnen in openheid en op een respectvolle
manier spreken en nadenken over de diversiteit in geloof en levensvisies. We zoeken in de
dialoog altijd naar verbinding met elkaar en
hebben oog voor elkaar.
We geven samen invulling aan de open christelijke identiteit. We willen bijdragen aan de
eigen levensbeschouwelijke ontwikkeling en
de algemene ontwikkeling van de leerlingen.
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Missie en visie
'Krachtig de wereld in' is het uitgangspunt van
De Ark. Wij bereiden kinderen voor op hun
toekomst in de maatschappij, die sterk verandert en soms onvoorspelbaar is. Wij vinden het
belangrijk onze leerlingen een goede basis qua
kennis, (werk)houding, normen en waarden
mee te geven, zodat ze met succes de middelbare school kunnen volbrengen en uiteindelijk
goed kunnen functioneren in de maatschappij.

•
•
•

aanpassingsvermogen (wij zijn flexibel, wij
werken samen, wij vernieuwen);
ruimte (wij geven ruimte, wij heten iedereen welkom, wij zijn rustig en ontspannen)
kracht (wij zijn onszelf, wij zijn betrouwbaar, wij zijn trots op alles wat goed gaat).

De Ark is een school in beweging die op verantwoorde wijze de eigentijdse ontwikkelingen
volgt op onderwijsinhoudelijk, pedagogisch en
didactisch terrein.
Sabine Bakker (ouder): “Iedereen is welkom
op de Ark, het is een warm bad, dat zie ik echt
als de kracht van deze school."
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Pedagogisch klimaat
Op De Ark staat het kind centraal. Dit houdt in
dat de school, bij alle besluiten die genomen
worden, nagaat of het belang van het kind
ermee wordt gediend. Vanuit de christelijke
identiteit heeft de school een positief mensbeeld: ieder mens is uniek en de moeite waard.
Daarom wil de school voorwaarden scheppen
voor een optimale ontplooiing van ieder kind.
Wij helpen uw kind zijn sterke kanten te zoeken
en te waarderen. Het is voor ons een uitdaging
uw kind te motiveren en te prikkelen, zodat hij
zijn talenten ontwikkelt. Ons doel is ervoor te
zorgen dat uw kind verder komt, maar ook dat
uw kind met plezier kan terugzien op een fijne
schooltijd bij ons. Leerlingen, leerkrachten,
ouders/verzorgers en bestuur zorgen er samen
voor dat De Ark een goede en fijne school is.
Met een beetje hulp van de ander telt iedereen
mee.
Didactisch klimaat
Onze school stelt zich tot taak de juiste voorwaarden te scheppen voor ieder kind om zich
optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit betekent
dat wij in ons onderwijs aansluiten bij de
mogelijkheden van de kinderen, door naast het
basisaanbod op meerdere niveaus te werken.
Zo sluit de leerstof optimaal aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Daarnaast
gebruiken wij ook leerstof die kinderen uitdaagt een hoger niveau te bereiken. We werken met minimumeisen en met verrijkingsstof.
Wij vinden het belangrijk dat in ons onderwijs
ruimte is voor eigen inbreng van kinderen, het
ontwikkelen van denkstrategieën, het vinden
van creatieve oplossingen, samenwerken, hulp
vragen en hulp bieden. Met de keuze van onze
methoden en materialen houden wij daar
rekening mee.

6

2.3 Stichting Jong Leren
Onze school is - samen met 28 andere scholen
- onderdeel van Stichting Jong Leren. Hierdoor hebben we een brede basis om te werken
aan onderwijsvernieuwing en om expertise of
capaciteit te delen. Jong Leren is een stichting
voor confessioneel basisonderwijs. We stellen
‘De kunst van het leren’ centraal. Dat betekent
dat wij gaan voor goed onderwijs. Hierin staan
vakmanschap, creativiteit en inventiviteit
voorop. Dit zijn belangrijke competenties, voor
onze leerlingen waar het leren betreft, maar
ook voor de volwassen professionals die bij
Jong Leren werken. Jong Leren staat voor: Wij
geven ruimte, wij dagen uit, wij leren samen.
Dit zie je terug in de invulling van het onderwijsbeleid van de aangesloten scholen. Jong
Leren werkt volgens de Code Goed Bestuur PO
met een Raad van Toezicht en een College van
Bestuur. Lees meer op www.jl.nu.

2.4 Wie werken er op onze school?
Groepsleerkrachten
Het onderwijsteam op De Ark bestaat uit 22
fulltime en parttime leerkrachten. Zij zijn
verantwoordelijk voor het onderwijs in hun
eigen groep. Daarnaast leveren de leerkrachten een bijdrage aan de ontwikkeling van de
school en het onderwijs dat wordt gegeven.
Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen volgen leerkrachten regelmatig trainingen. Alle leerkrachten zijn geschoold om in alle
groepen les te kunnen geven.
Bouwcoördinatoren
De school is verdeeld in een onderbouw (groep
1 t/m 4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8). Elke
bouw wordt gecoördineerd door een bouwcoördinator. Samen met de Intern Begeleider
vormen zij met de directie het managementteam van de school.
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Directeur
De directeur van de school draagt zorg voor
de dagelijkse aansturing. De directeur houdt
zich bezig met de algemene coördinatie van
de werkzaamheden en heeft de verantwoordelijkheid voor personele zaken, de financiën, de
schoolorganisatie, interne en externe relaties,
communicatie en onderwijsinhoudelijke lijn.
De directeur draagt eindverantwoordelijkheid
voor alle activiteiten in en rond de school. De
directeur is vrijgesteld van lesgevende taken.

Meerbegaafdenspecialist
De meerbegaafdenspecialist is een leerkracht
binnen onze school die zich heeft gespecialiseerd in meer- en hoogbegaafde leerlingen.
De specialist biedt buiten de klas de kinderen
verrijkingsstof aan in de plusklas.

Intern Begeleider
De Intern Begeleider zorgt voor de coördinatie
en uitvoering van de zorg aan de leerlingen
binnen de school. De Intern Begeleider onderhoudt het contact met hulpverlenende instanties. Daarnaast levert de Intern Begeleider een
bijdrage aan de ontwikkeling van het
zorgbeleid van de school.

Cultuurcoördinator
De cultuurcoördinator is de spin in het web
voor het cultuuronderwijs op onze school. Zij
draagt zorg voor een doorgaande leerlijn en
coördineert de uitvoering van ons cultuuronderwijs.

Leesspecialist
De leesspecialist brengt nieuwe kennis de
school in en geeft extra aandacht aan ons
leesonderwijs.

Vakdocent bewegingsonderwijs
De vakdocent bewegingsonderwijs verzorgt de
gymlessen binnen de school van groep 3 t/m
8. Deze leerkracht zorgt voor een doorgaande
leerlijn bewegingsonderwijs en een
motorische screening bij alle leerlingen.

Gedragsspecialist en Kanjercoördinator
De Intern Begeleider van de school is tevens
gedragsspecialist en coördineert de Kanjertrainingen. Zij heeft zich gespecialiseerd in
het gedrag van kinderen. Zij kan de leerkracht
ondersteunen wanneer een leerling extra zorg
nodig heeft op het gebied van gedrag. Als de
gedragsspecialist hulp biedt aan individuele
leerlingen is dit in overleg met de ouders.
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Remedial Teacher
De Remedial Teacher geeft extra ondersteuning
aan individuele leerlingen of groepjes leerlingen.
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Onderwijsassistenten
Op school werken meerdere onderwijsassistenten. Zij ondersteunen de groepsleerkrachten in verschillende groepen en werken
onder andere met kleine groepjes leerlingen
aan de zaakvakken, zoals rekenen en begrijpend lezen.
Schoolassistent
De schoolassistent verricht diverse ondersteunende en huishoudelijke taken binnen de
school. De schoolassistent coördineert tevens
de overblijf op de school.
Evenementencoördinator
De evenementencoördinator organiseert in
samenwerking met de Oudervereniging evenementen binnen de school.
BHV-ers
Op elke verdieping van de school zijn
bedrijfshulpverleners (BHV'ers) aanwezig. Zij
zorgen ervoor dat bij calamiteiten de ontruiming van het schoolgebouw goed verloopt.
Ook kunnen zij eenvoudige verwondingen
bij kinderen behandelen. Zij worden jaarlijks
bijgeschoold.
Interne contactpersoon
De contactpersoon, ofwel interne vertrouwenspersoon (zie ook 6.4), is aanspreekpunt voor
leerlingen, ouders en personeel bij klachten
over ongewenst gedrag. De contactpersoon
behandelt alle informatie zeer vertrouwelijk en
kan ondersteunen dan wel begeleiden in een
te volgen traject.
Marije Lazo (ouder): “Het team heeft een
groot empathisch vermogen. De kinderen
worden echt gezien, dat geeft je als ouder een
goed gevoel."
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3. De organisatie v
an on
s onderwijs
3.1 De groepering van de leerlingen

sinterklaas en kerstmis. Tijdens deze thema’s
leren de kinderen allerlei begrippen en vaardigheden en worden ze voorbereid op het
lezen en rekenen in groep 3. In de groepen 1 en
2 neemt het spel van de kinderen een belangrijke plaats in. Daarom is de klas verdeeld in
een aantal speelhoeken. Door te spelen, ontwikkelen kinderen zich op allerlei gebieden: ze
leren actief zijn, plannen maken, oplossingen
bedenken, initiatief nemen, ze breiden hun
woordenschat uit, leren samenwerken etc.

Onze school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat leerlingen
van ongeveer dezelfde leeftijd groepsgewijs de
leerstof aangeboden krijgt. De kinderen van de
groepen 1 en 2 zitten bij elkaar in de groep. De
kinderen van groep 3 t/m 8 zitten zoveel mogelijk in enkelvoudige groepen. Alleen wanneer
het leerlingaantal daartoe aanleiding geeft,
werken we in combinatiegroepen. We proberen het aantal leerlingen in een groep zo klein
mogelijk te houden, zodat we de kinderen
zoveel mogelijk hulp kunnen bieden.

Daarnaast kent de dag een aantal kringmomenten waarop de kinderen gezamenlijke activiteiten doen zoals een taal - of rekenactiviteit,
zingen, muziek maken etc.

3.2 Werkwijze binnen ons onderwijs

Groep 3-8
In de groepen 3 t/m 8 werken we aan de hand
van lesmethoden die veel variatie aan werkvormen bevatten. Ze zijn speels en aantrekkelijk en gaan uit van de belevingswereld van de
kinderen. Om tegemoet te komen aan de onderlinge verschillen tussen de kinderen wordt
de lesstof in de klas op verschillende niveaus
aangeboden.

Voor ons is het pedagogisch klimaat in de
groep erg belangrijk. We willen dat kinderen
zich veilig en competent voelen en daardoor
komen tot optimaal leren.
De vakken lezen, rekenen en taal vormen de
kernvakken binnen ons onderwijs. Zij vormen
de basis voor alle andere vakken.
Groep 1-2
In groep 1-2 wordt aan de hand van een thema
gewerkt, bijvoorbeeld zomer, lente, vervoer,
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ganisatie van ons o
3. De or
nder
wijs
ICT
Wij zien de ontwikkeling van ICT in het onderwijs als een positieve bijdrage aan de mogelijkheden voor kind en leerkracht om effectief, op
maat gemaakt en goed onderwijs te krijgen en
te geven.
Binnen de school wordt met iPads (groep 1-2)
en chromebooks (vanaf groep 3) gewerkt als
aanvulling en ondersteuning van de verschillende vakken.

fout? Dan kan de leerling de opdracht gelijk
verbeteren. Op deze manier krijgen de kinderen directe feedback: niet meer wachten tot de
leerkracht de antwoorden heeft nagekeken.
Dit is een groot verschil met de voormalige
manier van werken. Toch zijn schriften, werkbladen en andere middelen overigens niet volledig uitgebannen. We vinden het ook belangrijk dat daar nog steeds mee gewerkt wordt en
dat kan prima in combinatie met Snappet.

De leerkracht ziet via het dashboard op de pc
Vanaf groep 4 wordt met Snappet gewerkt voor in één oogopslag welke voortgang de kinderen
maken. Snappet helpt bij het interpreteren van
rekenen en spelling. Snappet is een wetenschappelijk onderzochte methode die tot doel de vaardigheids- en voortgangsoverzichten. Op die manier kunnen leerkrachten
heeft de kwaliteit van het basisonderwijs te
hun leerlingen optimaal begeleiden naar een
verbeteren. Daarvoor worden tablets ingezet,
waardoor elke leerling gebruik kan maken van beter resultaat. Dit betekent in de praktijk dat
iedere leerling op zijn/haar eigen niveau werkt.
interactief lesmateriaal. Deze tablets vervangen (een deel van) de huidige werkboeken. De
leerlingen ontvangen een 10-inch tablet van de Als de kinderen klaar zijn met de gewone
opdrachten kunnen ze aan 'doelen' gaan
school in bruikleen.
werken. Per jaar zijn er leerdoelen opgesteld
die een leerling aan het einde van een lesjaar
Hoe werkt Snappet?
moet hebben bereikt. Daar gaan de leerlingen
De leerkracht geeft de gewone lesinstructie
mee oefenen via opdrachten. Als de opdracht
(rekenen, spelling) met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling goed is gemaakt, is de volgende opdracht iets
via de tablet. De leerling ziet daardoor meteen moeilijker.
of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het
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De lesmethoden
Op onze school gebruiken wij de volgende lesmethoden:
Trefwoord

godsdienst

Kanjertraining
Veilig leren lezen

sociaal emotionele ontwikke- groep 1 t/m 8
ling
aanvankelijk lezen
groep 3

Kleuterplein
Wereld in getallen

taal/rekenen
rekenen

groepen 1 en 2
groepen 1 t/m 8

Estafette

technisch lezen

groepen 3 t/m 6

Nieuwsbegrip

groepen 4 t/m 8

Taalverhaal.nu

begrijpend en studerend
lezen
taal

Handschrift

schrijven

groepen 3 t/m 8

Pennenstreken

schrijven

groep 1 en 2

Vier seizoenenboek
Leefwereld

natuuronderwijs
natuuronderwijs

groep 1 en 2
groepen 3 en 4

Naut

natuuronderwijs

groepen 5 t/m 8

Brandaan

geschiedenis

groepen 5 t/m 8

Geobas

aardrijkskunde ideeënboek

groep 1-2 en 3-4

Geobas

aardrijkskunde

groepen 5 t/m 8

Wijzer door het verkeer

verkeersonderwijs

groepen 1 t/m 8

Take it easy

Engels

groepen 5 t/m 8

Moet je doen

drama, muziek, handvaardig- groep 1 t/m 8
heid en tekenen
zingen
groep 1 t/m 8

123Zing
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groep 1 t/m 8
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groepen 4 t/m 8

Plusklas
De plusklas biedt cognitief sterke leerlingen
verrijkingsstof aan. Dit gebeurt via plusklas
'Het Atelier' waar vooral talige, creatieve, muzikale, aardrijkskundige en geschiedkundige
projecten worden gedaan en via plusklas 'Het
Lab' waar vooral wiskundige, natuurkundige,
scheikundige en biologische projecten worden
gedaan. De Ark werkt hierbij samen met RKBS
Bommelstein. De leerlingen gaan een keer in
de week naar de plusklas.
Huiswerk
Op onze school krijgen de leerlingen huiswerk
mee om geleerde lesstof te automatiseren en
extra te oefenen. Uiteraard houden wij rekening met de hoeveelheden, zodat de kinderen
ook na schooltijd alle ruimte hebben voor ontspanning. In de bovenbouw worden kinderen
getraind met het plannen van huiswerk en het
gebruik van een agenda ter voorbereiding op
het voortgezet onderwijs.
Bewegingsonderwijs
De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen
twee keer in de week bewegingsonderwijs.
Daarnaast hebben de kinderen dagelijks spel
en beweging op het rooster staan. De kinderen
van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per week
bewegingsonderwijs. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs worden regelmatig sportclinics
gegeven in samenwerking met Sportservice
Haarlemmermeer om kinderen met meerdere
sporten in aanraking te laten komen. De Ark
doet regelmatig mee aan sporttoernooien.
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3.3 Schooltijden, roosters en vakantie
De schooltijden zijn als volgt:
maandag, dinsdag, donderdag
's morgens 08.15 – 11.45 uur
's middags 13.00 - 15.00 uur
woensdag
's morgens 08.15 - 12.00 uur
vrijdag
's morgens 08.15 – 11.45 uur
vrijdag groep 5 t/m 8
's middags 13.00 - 15.00 uur
De deuren gaan ’s morgens om 8.05 uur open.
De school begint om 8.15 uur. Voor de lunchpauze worden de kinderen van groep 1 t/m 4
door de leerkrachten naar buiten gebracht op
het voorplein. Wanneer ouders van de groepen
1 en 2 zoveel mogelijk langs de buitenrand van
het schoolplein wachten, hebben de
leerkrachten een beter overzicht. De groepen 5
t/m 8 gaan naar buiten via de achteruitgang. ’s
Middags gaan de deuren om 12.50 uur open.
Aan het begin van elk schooljaar ontvangt elk
gezin een kalender met alle belangrijke data,
zoals de vakanties, vrije dagen, activiteiten,
oudergesprekken, het gymrooster etc.
Het is wettelijk bepaald dat de kinderen in de
groepen 1 t/m 4 minimaal 880 uur les moeten
hebben. De groepen 1 en 2 hebben om deze
reden elke vrijdagmiddag en 10 keer per jaar
de hele vrijdag vrij. De groepen 3 en 4 hebben
ook elke vrijdagmiddag vrij en 6-7 keer per jaar
de hele vrijdag vrij. De groepen 5 t/m 8 moeten
minimaal 1.000 uur les hebben en gaan elke
vrijdag de gehele dag naar school.
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3.4 Voor-, tussen- en buitenschoolse
opvang
Voor de voor- en buitenschoolse opvang kunt
u een keus maken uit de diverse opvangorganisaties in de naaste omgeving van de school.
Tussen de middag kunt u gebruikmaken van
de overblijfmogelijkheid op De Ark, of uw kind
kan thuis eten.

3.5 Ziekmelden
Het kan altijd voorkomen dat uw kind door
ziekte of andere omstandigheden niet naar
school kan komen. Het is voor ons heel belangrijk om dit te weten. Wij vragen u daarom om
dit voor 08.30 uur 's ochtends telefonisch aan
ons door te geven (0252-687050).
In verband met mogelijk besmettingsgevaar
vragen wij u aan te geven om welke ziekte het
gaat. Indien uw kind afwezig is zonder afmelding, zullen wij voor 09.15 uur contact met u
opnemen.

3.6 Buitengewoon verlof
Zolang uw kind nog 4 jaar oud is, hoeft zij of hij
nog niet verplicht naar school. Toch vinden wij
het prettig als u van tevoren meldt wanneer u
uw kind thuis houdt. Zodra uw kind 5 jaar oud
is, valt het onder de leerplicht en is dus wettelijk verplicht naar school te gaan. Omdat het
voor sommige kinderen toch wel wat veel is,
mag een kind van 5 jaar 10 uur per week zonder toestemming van de schoolleiding, maar
na overleg met de leerkracht, thuisblijven. U
mag deze uren niet opsparen voor bijvoorbeeld een vakantie.
De wetgeving rond het toekennen van buitengewoon verlof is aangescherpt. Wilt u een
aanvraag bij de directeur indienen, houdt u
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er dan rekening mee dat uitsluitend onder de
volgende condities toestemming kan worden
verleend:
A. Vakantieverlof
Met vakantie gaan tijdens schooltijd is in
principe onmogelijk. Een uitzondering kan
gemaakt worden wanneer een kind gedurende
geen enkele schoolvakantie twee weken
gezinsvakantie kan genieten vanwege de
'specifieke aard van het beroep' van een van
de ouders. Hier dient met name gedacht te
worden aan seizoensgebonden werkzaamheden, respectievelijk werkzaamheden in
bedrijfstakken die een piekdrukte kennen.
Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of
worden aangetoond) dat een vakantie in de
schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Dit verlof
mag slechts eenmaal per schooljaar
worden verleend, mag niet langer duren dan
10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in
de eerste twee lesweken van het schooljaar.
B. Gewichtige omstandigheden tot maximaal tien dagen per schooljaar
Een verzoek om verlof in geval van gewichtige
omstandigheden dient vooraf of binnen twee
dagen na ontstaan van de verhindering aan de
directeur van de school te worden voorgelegd.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
•
•
•
•
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huwelijk van bloed- of aanverwanten tot
en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag;
huwelijk van bloed- of aanverwanten tot
en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee dagen;
overlijden van bloed- of aanverwanten:
maximaal één dag;
bij ernstige ziekte van bloed- of aanver-

•
•
•
•

wanten tot en met de vierde graad: periode
in overleg met de directeur (tot 10 schooldagen);
bij 12-, 25-, 40-, 50-, of 60- jarig ambts- of
huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag;
verhuizing: maximaal één dag;
voor het voldoen aan een wettelijke verplichting indien dit niet buiten lestijd kan;
voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen.

Op school kunt u standaardformulieren verkrijgen voor de aanvraag van het buitengewoon
verlof.
Geen toestemming, toch weg?
Wanneer een ouder geen toestemming heeft
voor extra verlof en de kinderen toch van
school houdt, wordt dit altijd gemeld bij de
leerplichtambtenaar. Scholen zijn verplicht
dit te doen. Deze zal de ouder(s) in dat geval
oproepen en kan ertoe besluiten een procesverbaal op te maken.

3.7 Vervanging bij afwezigheid van de
leerkracht

C. Verlof voor religieuze feestdagen
Per religieus feest kan de school in principe
één vrije dag verstrekken. U dient het verlof
minstens twee dagen van tevoren schriftelijk
aan te vragen.
D. Gewichtige omstandigheden van meer
dan tien schooldagen per jaar

Bij ziekte van een leerkracht zorgt de directie
voor vervanging. Wanneer de directie geen vervanger kan vinden, wordt de groep volgens een
vast plan gesplitst en verdeeld over de overige
groepen. De kinderen krijgen in dat geval werk
mee en worden door een andere leerkracht
begeleid. Slechts in het uiterste geval wordt
een groep naar huis gestuurd. De directie deelt
dit minimaal één dag van tevoren mee aan de
ouders/verzorgers. Bij onoverkomelijke problemen worden leerlingen toch op school opgevangen.
Leerlingen worden in de regel niet langer dan
één dag opeenvolgend naar huis gestuurd. Directie en personeelsleden met speciale taken
zijn in principe niet voor vervanging beschikbaar.

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan tien
schooldagen per schooljaar moet u minimaal
één maand van tevoren via de directeur van
de school bij de leerplichtambtenaar van de
gemeente Haarlemmermeer indienen.
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4. Zorg voor de lee
rlinge
n
4.1 Aanmelden van nieuwe leerlingen
Wanneer ouders informatie over onze school
willen ontvangen, dan worden zij uitgenodigd
voor een uitgebreide rondleiding door de
school en een gesprek met de directie. Tijdens
deze kennismaking krijgen ouders informatie
over het onderwijs van onze school en ontvangen zij de schoolgids en een inschrijfformulier.
Wanneer ouders hun zoon of dochter definitief
hebben ingeschreven, dan ontvangen zij een
bevestiging van de inschrijving. In de weken
voor de 4e verjaardag ontvangen zij een uitnodiging voor hun zoon of dochter om 5 dagdelen te komen wennen in de groep. Kinderen
die tijdens de zomervakantie 4 jaar worden,
komen niet wennen, maar starten direct na de
zomervakantie.
Leerlingen van een andere school
Wanneer leerlingen van een andere basisschool op De Ark komen wennen, krijgen ze
de ruimte om aan de nieuwe situatie te wennen. Na bestudering van het onderwijskundig
rapport van de vorige school, aangevuld met
eigen observaties en toetsen, bepalen we het
niveau van het kind en zetten we, indien nodig,
gerichte ondersteuning in.

sprake is van verstoorde verhoudingen of als
het onderwijsaanbod voor de betreffende
leerling niet toereikend is. De beslissing tot
plaatsing ligt bij de directie, na overeenstemming met de directie van de school van
herkomst. Het wisselen van school vindt niet
plaats in de eerste en laatste 8 weken van het
schooljaar. In alle gevallen vindt uitwisseling
van leerlingengegevens plaats (leerlingdossier,
onderwijskundig rapport). De Intern Begeleiders van de scholen zijn contactpersonen.
Scholen zijn altijd verplicht om een onderwijskundig rapport van het kind voor de nieuwe
school mee te geven.

4.2 Gegevens van nieuwe leerlingen
In het begin van de wenperiode ontvangen
de ouders informatie over de overblijf, de
jaarkalender en oudervereniging en wordt
hen gevraagd een formulier in te vullen over
de voorschoolse ontwikkeling van hun zoon
of dochter. Wanneer kinderen afkomstig zijn
van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf,
ontvangen wij graag het overdrachtsformulier
'Peuterestafette'. Deze voorschoolse informatie van zowel ouders als de peuterspeelzaal
of kinderdagverblijf draagt bij aan een goede
afstemming van het onderwijs op uw kind.

Een tussentijdse wisseling van school is mogelijk bij een verhuizing of wanneer er onvrede
bestaat over de huidige school. Omwille van de
zorgvuldigheid hebben de scholen in de Haarlemmermeer voor het laatste punt afspraken
gemaakt. Als u belt voor informatie in verband
met een wens tot overplaatsing, wordt naar u
geluisterd. De huidige school wordt vervolgens
op de hoogte gebracht van uw verzoek en de
reden van vertrek. Tussentijdse wisselingen
van school vinden slechts plaats wanneer er
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4.3 Het volgen van de ontwikkelingen
van de leerlingen
De leerkrachten volgen de ontwikkelingen van
de kinderen. Zij doen dit door observaties en
door het werk van kinderen dagelijks te bekijken en te beoordelen. Daarnaast werken wij
met toetsen van onze lesmethodes en methode onafhankelijke toetsen. Wij gebruiken een
leerlingvolgsysteem, waarin we het ontwikkelingsproces van alle kinderen vanaf groep 1 tot
en met groep 8 vastleggen en volgen. Zo kunnen we het onderwijs zo goed mogelijk laten
aansluiten bij de ontwikkeling van elk kind.
Voor de methode onafhankelijke toetsen
gebruiken wij het leerlingvolgsysteem van het
Cito.
Deze toetsen laten zien hoe het kind presteert
ten opzichte van andere kinderen in Nederland
in dezelfde leeftijdscategorie.
Wij maken gebruik van de volgende CITO toetsen:
•
•
•
•

•
•
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Rekenen voor kleuters (groep 2)
Spelling (groep 3 t/m 8)
Rekenen en Wiskunde (groep 3 t/m 8)
Lezen:
Begrijpend lezen (groep 4 t/m 8)
Begrijpend luisteren (groep 3)
Drie-Minuten-Toets (groep 3 t/m 8)
Leestempo/leestechniek (groep 3 t/m 8)
Kanvas voor sociaal-emotionele ontwikkeling (groep 1 t/m 8)
Aan het einde van het schooljaar wordt in
groep 8 de verplichte Cito-eindtoets afgenomen.

Naast de leerontwikkeling volgen wij de leerlingen ook op sociaal-emotionele vlak. In
groep 1-2 gebruiken wij daarnaast het BOSOS
ontwikkelingsvolgmodel om de ontwikkeling
van de kinderen te volgen. Andere relevante
informatie rondom de leerling leggen wij vast
in het digitaal leerlingdossier.

4.4 Rapporten
De ouders ontvangen tweemaal per jaar een
rapport over de vorderingen van hun kind tezamen met de resultaten van de Cito-toetsen. Er
worden in het schooljaar meerdere gespreksavonden gehouden, waar we met ouders in
gesprek gaan over de leer- en gedragsontwikkeling van hun kind. Vanaf groep 5 zijn ook de
leerlingen welkom bij deze gesprekken. Daarnaast is er naar behoefte ruimte voor tussentijdse gesprekken.

4.5 Zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Wanneer passend onderwijs?
Soms heeft een kind moeite bij het leren en
meedoen. De scholen van Jong Leren vinden
dat alle kinderen een zo passend mogelijke
plek binnen het onderwijs verdienen. Wij gaan
uit van hun talenten en mogelijkheden. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele
beperkingen of kansen. Als het kan, gaan
kinderen naar het regulier onderwijs. Wanneer
dit mogelijk is, bieden wij extra ondersteuning
in samenwerking met speciale (basis)scholen
of door inzet van specialisten. Als u verwacht
dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft,
geeft u dit dan aan bij aanmelding van uw kind
op school.
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Ondersteuningsstructuur
Het komt voor dat een leerling de leerstof niet
goed heeft opgenomen of dat het tempo te
hoog ligt. Het komt ook voor dat een leerling
al vóór ligt op de leerstof, of zich de stof heel
makkelijk eigen maakt. Elk kind is immers anders. Onze leerkrachten zijn opgeleid om met
deze verschillen om te gaan.

Tweemaal per jaar vinden groepsbesprekingen
met de Intern Begeleider plaats, waarbij alle
leerlingen worden besproken.

4.6 Samenwerkingspartners

Om in te spelen op de verschillende onderwijsbehoeften werken we met een werkdocument
voor de groep waarin het onderwijs op de verschillende niveaus in de klas staat beschreven
(aanbod basisgroep, aanbod verlengde instructie, aanbod verrijkingsgroep). Als een leerling
onvoldoende profiteert van het aanbod zoals
opgenomen in het werkdocument dan wordt
remedial teaching ingezet. Dit is kortdurende
ondersteuning (6-8 weken) met als doel dat
de leerling daarna weer kan aansluiten bij het
leerstofaanbod in de klas.
Incidenteel worden individuele handelingsplannen opgesteld als het niet mogelijk is om
leerlingen met andere leerlingen te clusteren,
of indien er sprake is van een eigen leerlijn. Er
kunnen ook sociaal-emotionele redenen zijn
om een handelingsplan op te stellen.
De Intern Begeleider coördineert en organiseert de hulp op schoolniveau. De Intern Begeleider is verantwoordelijk voor de organisatie
van de zorg op school en zij ondersteunt de
leerkrachten bij de hulp aan kinderen met problemen. Als de leerkracht een probleem signaleert kan hij daarvoor bij de Intern Begeleider
hulp vragen. De Intern Begeleider onderzoekt
het probleem en gaat na hoe hulp geboden
kan worden. Vervolgens zet de Intern Begeleider, als dat nodig is, de hulp in gang.

17

Elke basisschool in Nederland maakt deel
uit van een samenwerkingsverband passend
onderwijs. Een samenwerkingsverband telt
verschillende basisscholen en één of meer speciale scholen voor basisonderwijs. Onze school
werkt samen met:
Passend Onderwijs Haarlemmermeer,
Graan voor Visch 14302,
2132 VJ Hoofddorp, (023) 554 1588 toestel 229,
vraag@passendonderwijshaarlemmermeer.nl,
www.passendonderwijshaarlemmermeer.nl.
Jeugdgezondheidszorg/GGD
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft tot doel
het bewaken, bevorderen en beveiligen van
gezondheid, groei en ontwikkeling van de
jeugd van 4 tot 19 jaar. Dit gebeurt door middel
van een onderzoek van leerlingen, advisering
aan ouders en leerkrachten en kortdurende
begeleiding van leerlingen en hun ouders bij
problemen. Kinderen worden op vaste contactmomenten, zoals is vastgelegd in het landelijke
basistakenpakket van de JGZ, gevolgd. Deze
contactmomenten zijn 5-jarigen en leerlingen
uit groep 7 van het basisonderwijs. Bij alle
5-jarigen en leerlingen uit groep 7 worden de
lengte en gewicht gemeten en de ogen onderzocht. Bij de 5-jarigen wordt ook het gehoor
onderzocht. De ouders van deze leerlingen
wordt gevraagd een gezondheidsvragenlijst in
te vullen.
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De leerkracht vult van desbetreffende leerlingen een vragenlijst in over motoriek, spraak/
taalontwikkeling en gedrag op school. De leerkracht zal alleen die gegevens invullen die bij
u als ouder bekend zijn. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige voert aan de hand van de
onderzoeksresultaten, de ingevulde vragenlijst
van de ouders en de vragenlijst ingevuld door
de leerkracht een gesprek met de leerkracht.
Eventueel worden kinderen met hun ouders
uitgenodigd voor een onderzoek op de GGD
locatie door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

4.7 Day-a-week school
Onze school biedt een selectief aantal bovenbouwleerlingen de mogelijkheid naar de Daya-Week School (DWS) te gaan. Dit project biedt
een deeltijd onderwijsaanbod voor cognitief
talentvolle en creatief denkende kinderen. Een
DWS-groep bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden. Zij komen van verschillende
scholen en werken een hele dag per week samen op een aparte locatie. Zij worden daarin
begeleid door een gespecialiseerde leerkracht.
Een van de doelstellingen is dat de kinderen
leren leren. Daarnaast proberen wij hun leerplezier te verhogen en demotivatie te voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan o.a.
zelfsturend leren, samenwerken en doorzetten. De lesactiviteiten bestaan bijvoorbeeld uit
filosofie, wiskunde, teamuitdagingen, eigen
projecttijd en denkpuzzels.
Ilona van Pelt (ouder): “Ik vind het belangrijk dat een school een missie en visie heeft en
dat je die terugziet in de dingen die het team
doet. Bij De Ark laten ze elk kind op het eigen
niveau leren en groeien."
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Ieder jaar vindt een identificatieprocedure
plaats om te bepalen welke leerlingen het
DWS-onderwijs het meest nodig hebben. Dit
gebeurt in de periode van september t/m december. De leerlingen uit de groepen 5 krijgen
daarbij specifieke, uitdagende opdrachten
aangeboden, waardoor zowel hun analytische
als hun creatieve denkvermogen wordt aangesproken. Als de kinderen daaraan werken
worden zij geobserveerd door de leerkracht,
ondersteund door de IB-er en eventueel een
externe medewerker van DWS. Er wordt hierbij
minder aandacht besteed aan de antwoorden
(het product) en meer aan de manier van denken (het proces).
Zowel de observaties bij deze opdrachten
als de informatie die wij als school over alle
kinderen hebben, worden meegenomen in de
afweging van welke kinderen wij willen voordragen voor deelname aan DWS. Deze kinderen worden vervolgens met de DWS-coördinatoren besproken in een nagesprek. Dit gebeurt
conform de IBP-wet. Tijdens dat nagesprek zal
het besluit worden genomen welke kinderen
de DWS-voorziening op dat moment het meest
nodig hebben. De ouders/verzorgers van deze
kinderen worden vervolgens geïnformeerd en
uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.
Na deze bijeenkomst krijgen zij de gelegenheid
om toestemming te geven tot deelname.

4.8 Leertijd verlengen of versnellen
Wij proberen met ons onderwijs zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leerbehoefte van de
leerlingen. Soms kan het beter voor een kind
zijn om een leerjaar te verlengen (doubleren)
of te versnellen. Ouders worden hier nauw
bij betrokken. De leerkracht bekijkt op welk
niveau de leerling functioneert en past de lesstof aan. In groep 1 en 2 spreken we niet over
doubleren, maar over kleuterverlenging.
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4.9 Dyslexiebeleid
Soms komt het leren lezen en schrijven bij
een kind niet goed op gang. Er kan dan sprake
zijn van dyslexie. De Ark hanteert voor deze
kinderen een dyslexieprotocol. Het protocol
beschrijft welke stappen er genomen moeten
worden, welke testinstrumenten er gebruikt
kunnen worden en hoe de analyse van de uitkomsten leidt tot een afweging over het wel of
niet onderzoeken en/of constateren van dyslexie. Leerlingen met ernstige en hardnekkige
klachten, kunnen in aanmerking komen voor
gespecialiseerde behandeling. Er is dan sprake
van ernstige, enkelvoudige dyslexie.
De zorg voor kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) valt sinds 1 januari 2015
onder de Jeugdwet. Dat maakt gemeenten
verantwoordelijk voor de organisatie en
financiering van deze dyslexiezorg. Gemeenten
hebben dit bij diverse organisaties uitbesteed.

4.10 Gedrags- en omgangsprotocol
Een veilig schoolklimaat
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich
veilig voelen op school. Alleen vanuit dat
gevoel van veiligheid krijgt elk kind de kans
zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Door
duidelijke regels creëren wij een zo groot
mogelijke duidelijkheid naar kinderen om een
zo optimaal mogelijk werk- en leefklimaat te
realiseren. Daarom heeft het team scholing gekregen in een werkwijze die aangeduid wordt
met 'Kanjertraining'. De Kanjertraining heeft
tot doel sociaal vaardig gedrag te stimuleren
en sociale problemen zoals pesten, conflicten,
uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te
voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen.
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Om dit te verwezenlijken streven we de
volgende doelen na:
•
•
•
•
•
•
•

leerlingen durven zichzelf te zijn.
leerlingen voelen zich veilig.
leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
leerlingen kunnen hun gevoelens onder
woorden brengen.
leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.
pestproblemen worden hanteerbaar /
lossen zich op.
de leerkracht wordt gerespecteerd.

In de dagelijkse gang van zaken gelden als
vuistregels voor de leerlingen, maar ook voor
leerkrachten en ouders / verzorgers:
• wij vertrouwen elkaar
• wij helpen elkaar
• niemand speelt de baas
• niemand lacht uit
• niemand doet zielig
Elke groep gebruikt het lesmateriaal dat bij
de methode Kanjertraining hoort. Naast deze
materialen hanteren wij een leerlingvolgsysteem om de sociaal-emotionele ontwikkeling
van onze leerlingen te volgen en te begeleiden.
Wanneer leerlingen zich niet aan de afspraken
houden, worden zij hierop aangesproken. Als
deze leerlingen in hun gedrag geen verbetering
vertonen of problemen blijven geven in de
omgang op school, nemen wij contact op met
de ouders. Bovenstaand hebben we uitgebreid
beschreven in een gedrags- en omgangsprotocol. Hiervoor verwijzen we naar onze website.
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4.11 Schorsing en verwijdering
Schorsing is een ordemaatregel, waardoor een
leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt
ontzegd. Verwijderen betekent het definitief
uitschrijven van een leerling van de school.
Als school hopen wij deze ordemaatregelen zo
min mogelijk toe te moeten passen, maar het
is noodzakelijk dat wij u hierover informeren. U
vindt de stappen die wij dan moeten volgen op
www.jl.nu/ouders. Als u het niet eens bent met •
een dergelijke beslissing, verwijzen wij u naar
de Geschillencommissie Toelating en Verwijdering van de Stichting Onderwijsgeschillen (voor
contactgegevens, zie onder kopje: Kwaliteit en
veiligheid, klachtenregeling).

4.12 Overgang naar het voortgezet
onderwijs
Wij willen de kinderen en ouders zo goed
mogelijk informeren over de diverse vormen
van voortgezet onderwijs in de regio. Daarnaast vinden we het belangrijk de ouders en
kinderen te helpen bij het kiezen van de school
waar het kind zich thuis zal voelen en het een
goede kans van slagen heeft.
Om de ouders/verzorgers van de leerlingen van
groep 8 te informeren over de diverse vormen
van voortgezet onderwijs, organiseert het
Herbert Vissers College Nieuw-Vennep jaarlijks
een speciale ouderavond. Hiernaast wordt ook
door de leerkracht van groep 8 uitleg gegeven
over dit onderwerp op de informatieavond aan
het begin van het schooljaar. Bij de advisering
volgen wij het volgende traject:
•

•
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Aan het eind van het schooljaar (juni)
krijgen de ouders/verzorgers en kinderen
van groep 7 tijdens het 10-minuten gesprek
over het tweede rapport een richtinggevend advies.
In november/december krijgen de ouders/

•

verzorgers en kinderen van groep 8 tijdens
de voortgangsgesprekken een voorlopig
advies en in februari krijgen de ouders/verzorgers en kinderen van groep 8 het definitieve advies voor het voortgezet onderwijs.
Deze adviezen zijn mede gebaseerd op
de leerlingvolgsysteemgegevens van de
voorgaande jaren. Hiernaast zijn de werkhouding, werkinstelling en motivatie van
het kind zeker zo belangrijk.
In de maanden januari en februari kunnen
de ouders/verzorgers met hun kind naar
de 'open dagen' van scholen voor voortgezet onderwijs. De data worden via school
doorgegeven. Ook brengen de kinderen in
schoolverband een bezoek aan het Herbert
Vissers College.
Medio april wordt de Cito-eindtoets bij de
leerlingen afgenomen. Elke basisschool is
verplicht een onafhankelijke toets af te
nemen.
Indien het resultaat van de Cito-Eindtoets
hoger is dan het gegeven definitieve advies,
dan wordt het definitieve advies
heroverwogen. Dit kan eventueel resulteren
in een aanpassing van dit advies.

Als een leerling overstapt naar een andere
school, dan is onze school wettelijk verplicht
om de nieuwe school gegevens over die leerling te verschaffen in een onderwijskundig
rapport. Hierin staan alleen die gegevens die
relevant zijn voor de nieuwe school om de
leerling goed te kunnen begeleiden en te laten
leren. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van
een landelijke standaard, Overstapservice
Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal
uitwisselen.
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5. Contact met oud
ers
5.1 De rol van de ouders
Acht jaar lang zit uw kind bij ons op school.
Tijdens deze periode willen wij uw kind zo
goed mogelijk begeleiden. Dat kan volgens ons
alleen als u zich ook bij de school betrokken
voelt. Wij proberen u bij de school te betrekken
door u op de hoogte te houden van de vorderingen van uw kind en van gebeurtenissen op
school.

kinderen van groep 1 die starten na december,
krijgen het eerste rapport in juni.
De ouders en kinderen vanaf groep 5 worden
bij de volgende gesprekken uitgenodigd:
•
•
•

5.2 Contactmomenten
Wij vinden een goed contact met de ouders
een voorwaarde om de leerlingen goed te
kunnen begeleiden. In principe kunt u ons
altijd spreken, als u dat wilt. Wij vinden het wel
fijn als u vooraf een afspraak maakt. Daarnaast
zijn er een aantal vaste momenten waarop de
ouders en leerkracht met elkaar in gesprek
gaan.
Informatieavonden
De ouders van de leerlingen in groep 3 en
groep 8 worden in het begin van het schooljaar
uitgenodigd voor de informatieavond. De leerkracht geeft dan uitleg over de gang van zaken
en wat uw kind in dat jaar gaat leren en doen.
De ouders van de leerlingen van de andere
groepen ontvangen deze informatie op papier.
Kennismakingsgesprekken
In het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met
de leerkracht. Het doel van het gesprek is om
als leerkracht een zo volledig mogelijk beeld te
krijgen van de leerling om een goed schooljaar
te hebben. De kinderen vanaf groep 5 worden
uitgenodigd bij de gesprekken.
Rapport en oudergesprekken
De kinderen krijgen tweemaal per jaar een
rapport, in februari/maart en in juni/juli. De
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voortgangsgesprek in november;
rapportgesprek in maart;
optioneel rapportgesprek in juli.

5.3 Informatievoorziening
In het begin van het schooljaar ontvangen alle
ouders informatie over het komende schooljaar (algemene informatie en de informatiebrief van de jaargroep). Aan het einde van het
schooljaar ontvangt u de groepsindeling en
leerkracht bezetting van het volgende schooljaar.

De nieuwsbrief
Eén keer in de drie weken krijgt u per e-mail de
nieuwsbrief met informatie uit de school. De
data van verschijnen van de nieuwsbrief vindt
u in de jaarkalender.
Parro
Via de Parro app wordt u doorlopend op de
hoogte gehouden over de activiteiten in de
klas en in de school. Via deze app kunt u zich
ook inschrijven voor ouderavonden, worden
oproepjes geplaatst, foto’s verstuurd etc.
Formele communicatie ontvangt u naast de
Parro app ook via de mail.
Website
Op de website (www.basisschooldeark.nl)
vindt u algemene informatie over de school,
inclusief informatie over de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging. Op de
website vindt u tevens de link naar de facebookpagina van de school.

5.4 Klassenouders
Op De Ark heeft elke groep een klassenouder
die een aantal praktische zaken overneemt
van de leerkracht. Hierbij kunt u denken aan:
hulpouders vragen bij groepsactiviteiten,
voorbereiding van een groepsexcursie, e.d.
Ook is er een aantal activiteiten binnen de
groepen waar we ouderhulp bij nodig hebben.
We denken hierbij aan: hulp bij spelletjes in de
onderbouw, autovervoer bij excursies en/of
uitstapjes, assistentie bij sportevenementen of
festiviteiten, jaarlijkse schoonmaak van materialen. We doen dus een beroep op uw ideeën,
creativiteit en/of specialiteiten. We zijn zeer
blij met de bereidheid van vele ouders om ons
regelmatig te helpen bij allerlei activiteiten.
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5.5 De oudervereniging
Onze school heeft een actieve oudervereniging
die zich inzet voor activiteiten als sinterklaas,
kerst, het schoolreisje, de sportdag of museumbezoeken. Aan alle ouders/verzorgers
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om
activiteiten te kunnen organiseren, die niet
vanuit de subsidie van het Rijk betaald kunnen worden. De oudervereniging bepaalt elk
schooljaar de hoogte van het bedrag en waaraan het geld wordt uitgegeven (zie ook hoofdstuk 8, item Ouderbijdrage).

5.6 Medezeggenschapsraad
De Ark heeft een medezeggenschapsraad (MR).
De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. De MR
is gehouden aan het reglement voor de medezeggenschap, dat door het bestuur van de
stichting Jong Leren en de MR van de andere
scholen binnen de stichting is aanvaard als
werkovereenkomst. De MR vergadert in principe zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn
toegankelijk voor ouders en leerkrachten die
aan de school verbonden zijn. De MR van De
Ark bestaat op dit moment uit acht leden (vier
ouders en vier teamleden).
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Stichting Jong Leren heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar
men onderwerpen bespreekt die voor alle
medezeggenschapsraden van de afzonderlijke
scholen van het bestuur van belang zijn. De
bevoegdheden van de GMR zijn in een
reglement vastgelegd. Zowel de medezeggenschapsraad als de GMR zijn bevoegd voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken,
adviezen te geven, instemming te verlenen
of zich te onthouden van voorstellen van het
bestuur.

5.7 Beleid gescheiden ouders
Als uw kind gescheiden ouders heeft, verwijzen
wij u naar het protocol ‘Gescheiden ouders’ op
www.jl.nu/ouders of www.basisschooldeark.nl
Dit protocol stelt het belang van het kind voorop. Het geeft uitleg over informatievoorziening
aan gescheiden ouders. De hoofdregel is dat
de met het gezag en de dagelijkse zorg belaste
ouder alle informatie, uitnodigingen e.d. doorspeelt aan de andere ouder. Ook leest u over
wat er van de school en de ouders verwacht
mag worden.
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6. Kwaliteit en vei
lighe
id
6.1 Kwaliteitsverbetering
Wij doen graag de goede dingen goed, zodat de
kwaliteit van ons onderwijs blijft groeien. We
hebben veel aandacht voor de professionaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers en
werken volgens beproefde kwaliteitssystemen.
Wij gaan voor goed, toekomstgericht onderwijs
vanuit de volgende pedagogische principes:
Kinderen leren keuzes maken. Kinderen leren
hun eigen waardevolle bijdrage te leveren aan
het samenleven met anderen. We doen dit vanuit een christelijke traditie, waarbij we de eigen
levensbeschouwing van leerlingen en hun ouders respecteren en daarvan willen leren. Onze
kernwaarden zijn: liefde, respect, verantwoordelijkheid, geborgenheid en betrouwbaarheid.
Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten
en te verbeteren, gebruiken we verschillende
evaluatie-instrumenten:
•
•

•
•

6.2 Ontwikkelrichting de komende
jaren
De ontwikkelrichting van de Ark voor de komende jaren is verwoord in het schoolplan dat
meerdere jaren omvat en in het jaarplan.
De komende jaren richten wij ons op het uitbreiden van het eigenaarschap van de leerlingen door het gebruik van het expliciete directe
instructie model (EDI) en de datamuur. Ook bewegend leren, Engels vanaf groep 1 en de 21ste
eeuwse vaardigheden hebben onze aandacht.
In 2019 sluit De Ark zich aan bij de Day-a-Week
school, een deeltijd onderwijsaanbod voor
de cognitief talentvolle en creatief denkende
leerlingen. Op het gebied van de plusklas en
remedial teaching werken wij samen met RKBS
Bommelstein. Ook zijn wij bezig met een renovatie van het schoolplein.

uitslagen van methodegebonden toetsen.
uitslagen van Cito niet-methode gebonden
toetsen; twee keer per jaar maken we vanuit het Cito leerlingvolgsysteem trendanalyses en dwarsdoorsneden.
jaarlijkse audits door het bestuur van Jong
Leren.
tevredenheidspeilingen onder personeel,
ouders en leerlingen en een jaarlijkse
monitoring van de veiligheidsbeleving van
leerlingen groep (6), 7 en 8.

Veranderingen en verbeteringen worden beschreven in een meerjaren schoolplan. Vanuit
het schoolplan wordt ieder jaar een jaarplan
gemaakt met daarin een evaluatie van het
voorgaande schooljaar en de doelen voor
het komende schooljaar. Bij de doelen staan
bijbehorende activiteiten en benodigde nascholing omschreven. Zowel het schoolplan als
het jaarplan worden ter instemming aan de MR
aangeboden.
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6.3 De resultaten van onderwijs
Cito resultaten, eindtoets groep 8
Jaar

Aantal leerlingen

Landelijk

PCBS De Ark

2018-2019

40

536,1

532,4

2017-2018

41

535,6

537,5

2016-2017

56

535,6

537,7

Verwijzing naar voortgezet onderwijs
Voortgezet onderwijs

2016-2017

%

(56 leerlingen)
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2017-2018

%

(39 leerlingen)

2018-2019

%

(40 leerlingen)

Speciaal voortgezet ond.

1

2

-

-

-

-

VMBO-B/K

3

5

6

15

8

20

VMBO-K/MAVO

11

20

-

-

-

-

MAVO/HAVO

14

25

10

26

15

37,5

HAVO/VWO

27

48

23

59

17

42,5
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6.4 Klachtenregeling en vertrouwenspersoon
Overal waar gewerkt wordt gaat weleens wat
mis of loopt het niet zoals bedoeld of gepland.
Dat is op onze school niet anders. Wij vinden
het belangrijk dat een klacht op de juiste
manier wordt behandeld. We hopen uw klacht
binnen de school op te lossen. Bespreekt u
daarom uw klacht eerst met de leerkracht of
andere medewerker waar de klacht ontstaan
is.
Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met onze interne contactpersoon. Deze persoon is aanspreekpunt voor
leerlingen, ouders en personeel bij klachten.
De interne contactpersoon kan u begeleiden
en helpen om de bekijken wat de beste weg
is voor uw klacht. Hij/zij gaat zorgvuldig met
kwesties om en kan u in contact brengen met
de functionaris in de schoolorganisatie, de externe vertrouwenspersoon, het bestuur of een
klachtencommissie.
Onze interne contactpersonen zijn: Anita de
Koker (anita.dekoker@jl.nu) en Dini van Kooten (dini.vankooten@jl.nu). De klachtenregeling is te vinden op: www.jl.nu/ouders.
Iedere medewerker binnen de schoolorganisatie heeft de wettelijke plicht om bij een vermoeden van een zedenmisdrijf, zoals ontucht,
aanranding en verkrachting van een personeelslid met een minderjarige leerling, dit te
melden aan het bevoegd gezag. Het bevoegd
gezag heeft hierover overlegplicht met de vertrouwensinspecteur en is vervolgens aangifteplichtig bij politie/justitie.
Als u vindt dat uw klacht niet afdoende behandeld is, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon om u te begeleiden
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bij de procedure. U kunt de klacht indienen bij
het bestuur van Stichting Jong Leren of bij een
klachtencommissie.
De extern vertrouwenspersoon van Jong Leren
is: Heleen de Jong Advies, bereikbaar via:
info@heleendejongadvies.nl, (023) 5271946 of
06-25024555.
De klachtencommissie waarbij Jong Leren is
aangesloten is de Landelijke Geschillencommissie, te bereiken via: Stichting Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht,
(030) 280 9590, info@onderwijsgeschillen.nl,
www.onderwijsgeschillen.nl.

6.5 Veiligheidsbeleid
Kinderen, ouders en personeel moeten in een
veilige omgeving kunnen werken en leren.
De school heeft hiervoor een veiligheidsplan
opgesteld. Hierin wordt beschreven welke afspraken zijn gemaakt om de fysieke en sociale
veiligheid op school te garanderen, om onveilige situaties te voorkomen en hoe te handelen
bij een incident. Denk bij fysieke veiligheid bijvoorbeeld aan hygiëne, veilige speeltoestellen
en ontruiming van de school bij een calamiteit.
Sociale veiligheid gaat over privacy, omgangsvormen, het voorkomen van pesten, seksuele
intimidatie, geweld of discriminatie.
Het veiligheidsplan is opgesteld met instemming van de GMR en op schoolniveau verder
uitgewerkt met instemming van de MR. Onderliggende protocollen zijn te vinden op www.
jl.nu/ouders en/of op onze schoolwebsite.
Ieder jaar evalueren wij het veiligheidsplan en
nemen we actie als we vinden dat dit nodig is.
Deze evaluatie bespreken wij ook met de MR.
De Ark heeft een gedrags- en omgangsprotocol, deze is te vinden op de website. Voor onze
aanpak verwijzen wij naar paragraaf 4.9.
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6.6 Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten ten behoeve van
de leerlingen. Deze verzekering is van kracht
op weg van huis naar school en verder tijdens
activiteiten in schoolverband, zoals excursies,
sport- en speldagen en schoolkamp. De verzekering voorziet in een uitkering bij overlijden,
blijvende invaliditeit, geneeskundige hulp en
tandheelkundige hulp. De verzekering geldt
niet voor schade aan brillen, kleding, fietsen
e.d. De school is niet verzekerd voor schade
of diefstal van persoonlijke eigendommen.
Als een kind opzettelijk en moedwillig schade
toebrengt aan schooleigendommen stellen wij
de ouders aansprakelijk.

dat zij hun verantwoordelijkheid nemen in het
beschermen van ieders privacy. Ons privacybeleid en -reglement vindt u op: www.jl.nu/
ouders.

6.8 Foto en film
Jaarlijks vraagt de school toestemming aan
ouders voor het extern gebruik van foto’s en
filmpjes van hun kind. Aan het begin van het
schooljaar ontvangen ouders hiervoor een
toestemmingsformulier.
Foto’s, filmpjes en geluidsopnames zijn persoonsgegevens, dus privacygevoelig. Als
ouders kunt u bijdragen aan de privacy van uw
en andere kinderen. Wij kunnen u niet verbie-

6.7 Privacybeleid
De privacy van onze leerlingen en medewerkers vinden wij belangrijk. In ons beleid en dagelijks handelen voldoen wij aan de relevante
wet- en regelgeving. De nieuwe Europese
privacywet (de algemene verordening gegevensbescherming, AVG) die vanaf 25 mei 2018
geldt, hebben wij vertaald naar een informatiebeveiligings- en privacybeleid. Op basis
hiervan hebben we passende maatregelen
getroffen om zorgvuldig om te gaan met de
persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers van onze school. Deze maatregelen
omvatten onder meer: afspraken over het
werken met persoonsgegevens, afspraken over
het maken en gebruiken van foto’s en filmpjes,
het aanstellen van een Functionaris voor Persoonsgegevens en het sluiten van verwerkersovereenkomsten met onze partners/leveranciers. Van alle medewerkers, leerlingen, ouders
en samenwerkingspartners wordt verwacht
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den om foto’s of filmpjes in of rond school te
maken. Wel vragen wij u om terughoudend te
zijn en zich aan deze afspraken te houden:
•

•
•
•

•

Het maken van foto’s en filmpjes in en
rond school en het delen ervan mag alleen
na toestemming van de leerkracht en/of
directeur. Bij sportdagen, schoolexcursies
of andere groeps- of schoolactiviteiten
worden afspraken gemaakt over foto’s en
filmpjes en het gebruik hiervan.
Zet geen foto’s of filmpjes op publiekelijk
toegankelijke websites of sociale media.
Maak overzichtsfoto’s, zodat individuele
kinderen of leerkrachten niet of nauwelijks
te herkennen zijn.
Maak alleen een close-up foto van uw eigen
kind en dan alleen voor eigen gebruik.
Op een foto staan immers bijna altijd ook
klasgenootjes, duidelijk in beeld of op de
achtergrond.
Maak geen foto’s en filmpjes van kinderen
waar je eigen kind niet op staat.

6.9 Sociale media, internet en BYOD
Voor de veiligheid en privacy van u en uw
kind(eren), werkt onze school met een protocol ‘Sociale media, internet en Bring Your Own
Device (BYOD) en een aantal gedragscodes. De
inhoud hiervan wordt tijdens de lessen Mediawijsheid met de kinderen besproken.
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De kern van deze protocollen en gedragscodes
is: gebruik je gezond verstand. Wees je bewust
van het - vaak onbedoelde - effect dat een
bericht op een van de sociale media (Twitter,
Facebook, Instagram) of andere internetgerelateerde programma’s of apps kan hebben; op
jezelf, op je school, je ouders of een ander.
Gepubliceerde teksten of beelden zijn
‘realtime’ en blijven voor onbepaalde tijd
openbaar en/of vindbaar.
Verder is afgesproken dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun mobiele telefoon
of ander toestel (Bring Your Own Device, BYOD).
Zij mogen het alleen gebruiken als zij toestemming hebben van de leerkracht. Telefoons
staan uit en zijn niet zichtbaar aanwezig. Van
leerlingen wordt verwacht dat zij niet meedoen
aan (digitaal) pesten. Tot slot zijn er richtlijnen
opgenomen voor het maximaal gebruik van
beeldschermen op school om myopie
(bijziendheid) te voorkomen. Het protocol en
de gedragscodes vindt u op: www.jl.nu/ouders.
Onze school werkt met Google for Education,
een beschermd portaal. Dat betekent dat alle
leerlingen een eigen account hebben. Kinderen
van groep 1 t/m 4 bereiken dit via Login-plaatjes op school. De oudere kinderen loggen in
met een mailadres en wachtwoord, op school
of thuis.
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7. Schoolactiviteit
en
In dit hoofdstuk lichten wij toe welke schoolactiviteiten gedurende het schooljaar worden
georganiseerd. De activiteiten worden vermeld
op de schoolkalender en via de Nieuwsbrief of
de Parro app ontvangt u hier meer informatie
over.
Kinderboekenweek
Elk jaar besteden wij aandacht aan de landelijke Kinderboekenweek. In elke groep worden
boeken gepromoot en is er extra aandacht
voor het lezen. In groep 5 t/m 8 worden voorleesrondes gehouden en tijdens de afsluiting
van de Kinderboekenweek worden per groep
de winnaars bekend gemaakt.
Sinterklaasfeest
Ieder jaar worden in de aanloop naar de komst
van sinterklaas op onze school allerlei activiteiten in de klas gedaan. Op de ochtend van
het sinterklaasfeest ontvangen wij gezamenlijk
sinterklaas op ons schoolplein. Daarna komt
groep 1 t/m 4 op bezoek bij sinterklaas in de
Kajuit. De kinderen van groep 5 t/m 8 trekken
vooraf lootjes en maken een surprise voor
elkaar.
Kerstmis
In de weken voorafgaand aan het kerstfeest
zijn er diverse activiteiten in de klassen. Het
kerstfeest wordt 's avonds gevierd met een
kerstviering en kerstdiner in de klas.
Pasen
Op Witte Donderdag wordt het paasfeest gevierd op onze school met een paasviering en
paasontbijt/paaslunch in de klas.
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Projectweek
In het voorjaar heeft De Ark twee projectweken
waarin een onderwerp centraal staat (bijvoorbeeld een land, kunst, een techniek etc.). Het
doel is om de kinderen te laten kennis maken
met nieuwe onderwerpen en de wereld van de
kinderen te vergroten. In alle groepen worden
activiteiten rond dit thema gedaan. Ook excursies buiten de school worden hierop afgestemd.
Leerlingenraad
Wij betrekken leerlingen bij ons onderwijs door
de leerlingenraad. De vertegenwoordigers van
de leerlingenraad geven hun mening, brengen
adviezen uit en debatteren.
In de leerlingenraad zitten kinderen van groep
5 t/m 8. In het begin van het schooljaar worden de verkiezingen voor de leerlingenraad
gehouden. Er zitten twee kinderen per groep
in de leerlingenraad, waarvan steeds één oud
lid en één nieuw lid. De leerlingen zitten minimaal twee jaar in de leerlingenraad. De andere
leerlingen van school kunnen hun ideeën in de
ideeënbus stoppen, waarna ze in de leerlingenraad besproken worden.
De leerlingenraad komt 4-5x per jaar bij elkaar.
Onderwerpen waar de leerlingenraad over
meedenkt en meepraat zijn bijvoorbeeld projecten, de schoolreis, schoolafspraken en het
schoolplein. Na elk overleg maakt een leerling
van de leerlingenraad een verslag.
Leerling: “Wat ik leuk vind is dat ze vaak
dingen verzinnen om een onderwerp extra
leuk te maken. We doen regelmatig excursies
of gaan de natuur in of naar een museum. Ik
vond het ook leuk dat de NS langskwam."
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Schoolfotograaf
Elk schooljaar bezoekt de schoolfotograaf
onze school. Deze maakt mooie foto’s van
de kinderen, individueel en met de hele klas.
Daarnaast is er de mogelijkheid om samen met
broertjes en zusjes die wel en/of niet op De Ark
zitten op de foto te gaan. U kunt zelf kiezen of
u de foto’s afneemt.

Culturele activiteiten
Elk jaar worden er activiteiten georganiseerd
op cultureel gebied (drama, muziek, cultureel
erfgoed, beeldende vorming, dans). Dit kunnen
bijvoorbeeld voorstellingen zijn die worden
bezocht of projecten die in de school worden
opgezet. Wij maken gebruik van het aanbod
van PierK (centrum voor kunst en cultuur in
de Haarlemmermeer). Hiervoor is een aparte
bijdrage per kind, per jaar noodzakelijk. Dit
bedrag is verwerkt in de ouderbijdrage.

Schoolreisje
Elk jaar gaat groep 1 t/m 7 op schoolreisje. We
kiezen elk jaar een leuke bestemming voor de
kinderen. De afgelopen jaren zijn wij o.a. naar
Drievliet, Sprookjesbos Enkhuizen, en Julianatoren geweest. Het schoolreisje wordt betaald
vanuit de ouderbijdrage.
De kinderen van groep 8 gaan in het voorjaar
drie dagen op kamp in Nederland. Deze kosten
worden betaald uit de ouderbijdrage, daarnaast wordt een aanvullende bijdrage van de
ouders gevraagd.
Avondvierdaagse
De kinderen van De Ark kunnen meedoen aan
de avondvierdaagse, zij kunnen 5 of 10 kilometer lopen. De kinderen lopen de avondvierdaagse onder de verantwoordelijkheid van de
eigen ouders. De Oudervereniging coördineert
de deelname van onze school. Bij de inschrijving betaalt u meteen de kosten. Als uw kind
vier avonden heeft gelopen, ontvangt het een
bewijs van deelname van de organisatie van de
avondvierdaagse.
Sporttoernooien
In Nieuw-Vennep worden voor de kinderen van
groep 3 t/m 8 verschillende sporttoernooien
georganiseerd. De Ark doet aan een aantal
toernooien mee, afhankelijk van de belangstelling van de leerlingen. De leerkrachten binnen
De Ark coördineren de deelname. De kinderen
ontvangen hiervoor een inschrijfformulier.
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Startfeest en Kerkenpad
Elk schooljaar worden alle leerlingen uitgenodigd voor het 'Startfeest' in De Rank. In groep 7
en 8 doen de leerlingen mee aan 'Kerkenpad'.
De leerlingen bezoeken meerdere kerken in
Nieuw Vennep en Hoofddorp. Dit wordt georganiseerd door de commissie 'School en Kerk'.
Excursies
Elke groep gaat gemiddeld 2x per jaar op
excursie. Hiervoor kunnen verschillende aanleidingen zijn: bijvoorbeeld vanuit natuur- en
milieueducatie, cultuuronderwijs, een project,
een spreekbeurt. Voor het vervoer wordt een
beroep op ouders gedaan.
Sportdag
Elk jaar houden wij met de hele school de
sportdag, deze valt vaak samen met de
Koningsspelen. De kinderen doen groepsdoorbrekend een groot aantal sportieve activiteiten. De sportdag voor groep 3 t/m 8 vindt vaak
plaats op het KIOS-veld en de sportdag voor
groep 1-2 is op het schoolplein.
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Verkeer
Verkeersveiligheid vinden wij van groot belang.
Onze school heeft een verkeerscommissie,
die bestaat uit een aantal teamleden, een
OV-lid, een MR-lid en een verkeersouder. In
de afgelopen jaren heeft deze commissie zich
beziggehouden met de ontwikkeling van de
verkeerseducatie. Hierdoor heeft De Ark het
label ‘Verkeersveilige school’ ontvangen van
de gemeente Haarlemmermeer.
Rondom de school heeft de Gemeente Haarlemmermeer een ‘Schoolzone’ ingesteld, met
een maximum snelheid van 30 km/u. Deze
maatregel beoogt een nog veiligere verkeerssituatie rondom de school. Ook heeft de commissie een activiteitenplan opgesteld, waarin
diverse activiteiten zijn opgenomen om de
kinderen nog meer bewust te maken van het
belang van de verkeersveiligheid. In groep 7
wordt jaarlijks het theoretisch en praktisch
verkeersexamen afgenomen en nemen de
kinderen deel aan het Dode-hoek-project.
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8. Praktische infor
matie
Fietsen
Er is bij school een beperkte ruimte voor de
stalling van fietsen. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of zoekraken van
de fietsen of onderdelen ervan.

zool en klittenband of elastiek meegeven met
de naam in beide schoenen? De schoenen
worden op school in een gymtas van school
bewaard en voor de zomervakantie weer mee
naar huis gegeven.

Gevonden voorwerpen
Als u alle kleding, tassen, jassen, mutsen,
wanten, gymkleding etc. van een naam voorziet, kunnen wij een gevonden voorwerp snel
bij de eigenaar terugbezorgen. Bij de trap van
de hoofdingang staat een mand met gevonden
voorwerpen, waarvan de eigenaar onbekend
is.

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben voor de
gymles gymkleding (korte
broek/trainingsbroek en een shirt) en gymschoenen nodig. In verband met veiligheid
mogen kinderen tijdens de gymles geen
hoofddeksels dragen. Wanneer kinderen hun
gymspullen vergeten, kunnen ze niet meedoen
aan de gymles. De gymkleding gaat na iedere
gymles mee naar huis.

Klassendienst
Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hebben
minimaal één keer in het schooljaar een dag of
een week lang klassendienst. Zij hebben dan
de taak om de klas te vegen, het whiteboard
schoon te maken, plantjes water te geven e.d.
Ze kunnen dan iets later uit school komen.
Bewegingsonderwijs
De leerlingen krijgen twee keer per week gym.
De kleuters gymmen in hun onderkleding en
hebben voor hun gymles alleen gymschoenen
nodig. Wilt u uw kind gymschoenen met lichte
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Mocht uw kind om bepaalde redenen niet mogen gymmen, wilt u dit dan d.m.v. een briefje
of e-mail aan de leerkracht melden? Om
praktische redenen, zoals toezicht, effectieve
lestijd en kletsnatte kleedkamers, wordt na de
gymles niet gedoucht.
Overblijven
In de school bestaat de mogelijkheid om
tussen de middag over te blijven. De leerlingen die overblijven vallen onder de verantwoordelijkheid van school. De kinderen eten
gezamenlijk, onder toezicht van de leerkracht,
in de klas. Na het eten gaan ze, bij goed weer,
onder begeleiding van een professional van
kinderopvangorganisatie Op Stoom of ’t Woudlopertje naar buiten. Bij slecht weer wordt
binnen gespeeld. Voor het overblijven kunt u
zich aanmelden bij mijntso.nl/ark. Als u bent
aangemeld, kunt u uw kind tot 10.00 uur van
de betreffende dag aan- of afmelden. Aan het
einde van de maand ontvangt u een factuur via
de mail. U wordt aan het begin van elk schooljaar geïnformeerd over de overblijfkosten. Het
overblijfgeld wordt onder meer gebruikt om de
professionele leiding te bekostigen en voor de
aanschaf van spelmaterialen.
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Goede doelen
Enkele malen per jaar kiezen wij goede doelen
uit om iets extra’s te doen voor onze medemens. We zamelen dan geld of goederen in
om dit doel te steunen. U wordt hiervan op de
hoogte gehouden.
Schoolplein
In verband met de veiligheid geldt voor iedereen: niet fietsen of steppen op het plein, maar
lopend met de fiets of step aan de hand het
schoolplein op. Ons schoolplein is een rookvrije zone. Tevens verzoeken wij u honden
aan de lijn te houden. Ook mogen honden het
schoolgebouw niet binnen.
Pauze
De kleuters houden verspreid over de ochtend
hun pauze. De kinderen van de groepen 3 t/m
8 van 10.15 - 10.30 uur of van 10.30 – 10.45 uur.
De kinderen van de groepen 1 en 2 spelen op
het voorplein en de kinderen van de groepen
3 t/m 8 op het achterplein. Tot de voorjaarsvakantie speelt groep 3 ook regelmatig op het
voorplein. Voor de pauze mogen de kinderen
drinken en fruit/koek meenemen. Elke woensdag is het fruitdag. We stimuleren de kinderen
om op deze dag geen koekjes, maar fruit mee
te nemen.
Sponsoring
Ons sponsorbeleid gaat uit van het convenant
van het ministerie van OC&W. Bij sponsoring
gaat het om geld, goederen of diensten voor
de school, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt richting ouders of leerlingen
in schoolverband. De school werkt graag mee
aan sponsoring, mits het voldoet aan de landelijke afspraken hierover:
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•
•
•

•

sponsoring moet passen bij het doel en de
taken van de school en mag niet schadelijk
zijn voor leerlingen;
sponsoring mag de objectiviteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de
school niet in gevaar brengen;
de school moet ook zonder de sponsormiddelen onderwijs kunnen geven en de
sponsoring mag niet in strijd zijn met het
onderwijsaanbod en de kwaliteit van het
onderwijs;
het moet voor iedereen duidelijk zijn dat
het om sponsoring gaat.

Kleding op school
Ten behoeve van een goede communicatie
tussen leerlingen, leerkrachten en ouders, om
de geldende omgangsregels tussen mensen
in acht te nemen en om te bevorderen dat de
school ook in hygiënisch opzicht een verantwoorde omgeving is, heeft het bestuur van
Stichting Jong Leren regels opgesteld met
betrekking tot kleding op school. We gaan
ervan uit dat ieder in de school zodanig is
gekleed dat anderen daaraan geen aanstoot
kunnen nemen en dat de gangbare fatsoensnormen niet worden overschreden. Het dragen
van petten en andere hoofddeksels gedurende
de lessen is niet toegestaan. Omwille van een
goede communicatie staan wij ook het dragen
van zonnebrillen en kledingstukken die (een
deel) van het gezicht bedekken in de school
niet toe. Wat betreft de hoofddeksels maken
wij een uitzondering voor leerlingen die deze
om medische redenen moeten dragen.
Rookverbod
In schoolgebouwen geldt een rookverbod. Dit
verbod geldt voor alle activiteiten op school.
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Verjaardagen
Jarige kinderen trakteren meestal de andere
kinderen van de klas. Daarna mogen de kinderen de klassen op de eigen verdieping langs
om de leerkrachten te trakteren. We stimuleren
een verantwoorde traktatie. Ook voor leerkrachten.
Verjaardagskalender
Bij de ingang van de groepen 1 en 2 ligt een
agenda waarin u zelf de verjaardagen van
mama’s, papa’s, opa’s en oma’s kunt noteren.
Uw kind zorgt dan op tijd voor een cadeautje.
Hoogtijdagen als huwelijksfeesten kunt u ook
op de kalender zetten. Ook het overblijven
kunt u hierin noteren.
Ouderbijdrage
Voor het basisonderwijs in Nederland wordt
geen schoolgeld geheven door het rijk. De vergoeding die scholen van het rijk ontvangen is
echter niet toereikend. Onze school vraagt via
de oudervereniging daarom aan alle ouders
een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze bijdrage
is vrijwillig, maar wel noodzakelijk. Het geld
wordt gebruikt om de kinderen te laten genieten van diverse feesten en activiteiten, zoals
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het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de paasviering, de aankleding van de school, projecten
(w.o. Kunstmenu), sportevenementen en de
schoolreis. Over de hoogte en de uitsplitsing
van de ouderbijdrage krijgt u een aparte brief
aan het begin van het schooljaar. Wij vragen
u voor 1 november de ouderbijdrage over te
maken naar de oudervereniging.
Indien u als ouder deze bijdrage niet kunt betalen of als u bezwaren heeft tegen de hoogte
van het bedrag, dan kunt u zich wenden tot de
directie van de school of de voorzitter van de
oudervereniging. In overleg kan dan naar een
oplossing worden gezocht. Er is geen reductieregeling voor meerdere kinderen uit één gezin.
Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier
van uw kind gaan wij ervan uit dat u akkoord
gaat met de voorwaarden die gesteld zijn ten
aanzien van de ouderbijdrage.
Stichting Leergeld Haarlemmermeer helpt om
kinderen tussen de 4 en 18 jaar mee te laten
doen aan sportieve, culturele en schoolse
activiteiten als het inkomen van de ouders dit
niet toelaat.
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Algemene gegevens
PCBS De Ark
Laan van Gildestein 74
2151 HV Nieuw-Vennep
Tel.: 0252 - 687050
E-mail: directie.arknv@jl.nu
Website: www.basisschooldeark.nl
Bankrek.nr.: NL97 ABNA 05.38.24.88.07
Directeur: Christa Ettema
Bestuur Stichting Jong Leren
Secretariaat
Cruquiusweg 42
2103 LT Heemstede
023-5298988 E-mail: info@jl.nu.
Website: www.jl.nu.
Bovenschoolse directie: Mw. Sytske Feenstra, Dhr. John van Veen, Dhr. Paul Bronstring
Inspectie
Inspectie van het onderwijs, info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051.
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