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1. Ter introductie

In deze schoolgids geven wij u informatie over de organisatie 
en de inhoud van het onderwijs op de Dr. Plesmanschool. Onze 
school ligt in de groene zone omgeven door een rustige wijk in 
Badhoevedorp. Het dorp is sterk verbonden met de luchtvaart 
en de bedrijvigheid op en rond Schiphol. Onze school is daarom 
vernoemd naar de belangrijkste luchtvaart pionier Dr. Albert 
Plesman.

Albert Plesman was begin twintigste eeuw nauw betrokken bij 
de ontwikkeling van de Nederlandse militaire luchtstrijdkrachten 
(toen de “militaire luchtvaartafdeling” genoemd). 
Zijn inspanningen leidden op 7 oktober 1919 tot de oprichting 
van de N.V. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland 
en Koloniën (KLM), waarvan Plesman eerst administrateur en 
later directeur werd. Na de Tweede Wereldoorlog werd Plesman 
benoemd tot president-directeur van de KLM. Na het herstel van 
de door de oorlog geleden schade werd het bedrijf onder zijn 
leiding een luchtvaartmaatschappij van grote allure.

De naam van onze school is al jaren verbonden aan deze man die 
symbool stond voor daadkracht en kennis die met zijn energieke 
benadering veel voor elkaar heeft gekregen. Het zijn deze 
eigenschappen die we als team uitdragen binnen ons onderwijs. 
Met deze schoolgids nemen wij u mee op een bijzondere vlucht 
die uw kind gaat maken gedurende dit schooljaar.
Wij willen u daarbij kennis laten maken met een bijzondere 
school, vernoemd naar een bijzondere man, gelegen in ons 
prachtige Badhoevedorp.

Naast de wettelijke verplichting om u via de schoolgids te 
informeren, vinden wij het belangrijk dat u als ouder/verzorger 
goed op de hoogte bent van onze werkwijze en de manier 
waarop wij het onderwijs verzorgen voor uw zoon of dochter. 
Wij delen met u de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en 
willen daarin graag een goede didactische en opvoedkundige 
samenwerking aangaan. We hopen dat ouders die op zoek zijn 
naar een school, na het lezen van deze schoolgids, nieuwsgierig 
zijn naar onze werkwijze en een afspraak maken voor een 
kennismakingsgesprek en rondleiding. Onze huidige ouders 
bieden we hierbij nieuwe informatie voor dit schooljaar. 
Het team en bestuur van de Dr. Plesmanschool wensen u veel 
informatief leesplezier en een leerzaam en mooi schooljaar. 

 Angelique Post, Directeur Dr. Plesmanschool

In deze schoolgids wordt verteld over activiteiten en 

bijeenkomsten die normaal gesproken (zonder COVID-19) 

plaats kunnen vinden. Het is zeer waarschijnlijk dat er 

aanpassingen gemaakt moeten worden als er nieuwe 

richtlijnen van het RIVM zijn. Onze school houdt zich 

aan de richtlijnen van het RIVM. Wij stellen ouders/

verzorgers op de hoogte wanneer iets verandert.
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De lesblokken bij rekenen beginnen en worden afgesloten met 
een korte toets. De leerlingen en leerkrachten ontdekken op 
deze manier waar de verbeterpunten liggen. De kinderen worden 
zo meer betrokken bij de instructies en zijn trots op wat ze al 
hebben geleerd. In hoofdstuk 7 leest u meer over hoe wij de 
voortgang in de ontwikkeling volgen. 

Eigenaarschap 
Eén van de ambities van de Dr. Plesmanschool is om het eige-
naarschap van kinderen bij hun leerproces te vergroten. De 
keuzes die we als team maken worden mede gestuurd door dit 
uitgangspunt. In ons onderwijs kunt u dit terug zien in:
• Het samen met de ouders opstellen van tien belangrijke  

vaardigheden/leerhoudingen waarmee we actief aan de   
slag gaan:

o Ik weet wat ik leer en waar ik op let
o Ik weet waarom ik dit leer
o Ik kan vertellen over hoe ik leer
o Ik maak keuzes
o Ik ga aan het werk
o Ik zie fouten als kans om te leren
o Wanneer het moeilijk wordt, houd ik vol
o Ik weet wat ik moet doen als ik ergens niet uitkom
o Ik ben kritisch op mijn werk
o Ik help andere kinderen bij het leren

• We bespreken actief deze punten en maken duidelijk waar 
deze onderdelen terugkomen in ons onderwijs. In samen-
werking met een expert op dit gebied hebben we onze 
eigen posters gemaakt.

• In de leerlingenraad met kinderen uit groep 5 t/m 8 
bespreken wij regelmatig wat we kunnen doen om van de 
school een fijne plek te maken om prettig te kunnen leren.

Schoolklimaat
Wij vinden het belangrijk dat we samen met u als ouders/verzor-
gers een vreedzaam en ondersteunend schoolklimaat creëren. Op 
school gebruiken we daarvoor o.a. de Kanjertraining. De Kanjer-
training gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in 
groepen. Vertrouwen is immers de basis voor het creëren van rust 
in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig 
schoolklimaat. Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren 
zo op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. (zie www.
kanjertraining.nl). De leerlingen leren met hun eigen en ander-
mans gevoelens om te gaan, begrip te hebben voor elkaar en 
vooral niet te pesten of te leren hoe ze kunnen stoppen met het 
slachtoffer te zijn. De lessen zijn gericht dat het creëren van een 
goede sfeer een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. 

2. Het leren op de 
Dr. Plesmanschool in vogelvlucht
Op de Dr. Plesmanschool willen we met en van elkaar leren. 
Dit leren gaat niet alleen over taal en rekenen, maar ook over 
de sociale en creatieve ontwikkeling. We betrekken kinderen bij 
hun eigen leerproces (leren leren). Op deze manier ontdekken 
we elkaars talenten en werken we samen aan een goede start 
op het voortgezet onderwijs en wellicht verder.  

In ons onderwijs houden we zo veel mogelijk rekening met de 
verschillen in niveau tussen leerlingen. De kern- en einddoelen 
van onze school staan in ons schoolplan beschreven. Ons streven 
is om deze doelen met alle leerlingen te bereiken. Op grond van 
de resultaten en wat we weten over de leerlingen bepalen we 
halfjaarlijks voor ieder kind streefdoelen.
Op de Dr. Plesmanschool houden we rekening met de verschillen 
tussen leerlingen. Het klassikale onderwijs heeft daarom plaats-
gemaakt voor meer individuele aandacht. De leerstof bieden we 
aan op een paar niveaus: 

• Leerlingen die meer kunnen, krijgen verdieping 
 en uitdaging. 
• Leerlingen die extra of speciale hulp nodig hebben krijgen 

extra instructie. De lessen beginnen gezamenlijk zodat 
leerlingen ook de kans krijgen van elkaar te leren. 

Na de 1e instructie volgens het Directe Instructie Model (DIM) 
gaan de leerlingen die het begrijpen aan de verwerking begin-
nen, terwijl andere leerlingen nog verder oefenen met de leer-
kracht. Leerlingen die nog moeite hebben met het werk oefenen 
met elkaar of met de leerkracht door. Vaak ook in kleinere stapjes 
en aan de instructietafel. De les eindigt met de vraag of de stof 
begrepen is en hoe er gewerkt is. Hier maken de leerkrachten 
aantekeningen van. De leerlingen kijken hun werk zoveel moge-
lijk zelf na, de leerkrachten controleren het werk aan het einde 
van de dag. 

Zelfstandigheid
Vanaf groep 1 werken de leerlingen met weektaken aangepast 
aan hun leeftijd. Ze leren stapsgewijs zelfstandig de leerstof te 
verwerken en krijgen zo zelf zicht op wat nog moeilijk is en wat 
goed gaat. Deze werkwijze verhoogt de motivatie. Op school 
gebruiken we computers (Pc’s en Chromebooks) waarmee de 
leerlingen de stof kunnen oefenen en uitwerken. Door middel van 
het toetsen weten de leerlingen waar ze staan in hun leerproces.
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bezig met organisatorische taken, zoals uitvoering geven aan het 
onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, financieel en materieel 
beleid.
Als u de directie wilt spreken of de school wilt komen bekijken 
maakt u dan even een afspraak via onze administratie 
(tel: 020 4490761). 

Het zorgteam
Het zorgteam bestaat uit de interne begeleiders.
Taken van het zorgteam zijn o.a.:
• Pedagogisch en didactisch onderzoek van leerlingen 
 coördineren 
• Gesprekken voeren met leerlingen, eventueel samen met   
 de leerkracht
• Observeren van leerlingen in de groep
• (Groeps)handelingsplannen en groepsplannen samen met   
 leerkrachten maken
• (Groeps)handelingsplannen en groepsplannen met leer  
 krachten (doen) uitvoeren
• Gesprekken voeren met leerkrachten 
• Gesprekken voeren met ouders
• Voorbereiden en voorzitten van de groeps- en leerling-
 bespreking
• Overleg voeren met de directeur (regelmatig overleg)
• Overleg voeren met externen

Over hoe wij de ondersteuning van leerlingen vormgeven leest u 
in hoofdstuk 7.

De groepsleerkrachten
De groepsleerkrachten werken met een groep en besteden de 
meeste tijd aan het lesgeven aan de leerlingen, voorbereiden van 
de lessen, het bespreken van het werk en het planmatig volgen 
van de ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast onderhouden 
zij hun eigen professionele ontwikkeling, o.a. door het volgen van 
teamscholingen en cursussen. Uiteraard onderhouden zij als eerst-
verantwoordelijke het contact met de ouders/ verzorgers van 
de leerlingen van hun groep. Daarnaast zijn er de professionele, 
werkgerichte overleggen met de diverse collega`s. 

De administratief medewerker 
De school heeft een administratief medewerker: mevrouw Astrid 
Maengkom. Zij heeft tot taak het bijhouden van de administratie 
o.m. de ziekmeldingen, het beantwoorden van de telefoon, het 
ontvangen van gasten, etc. Ook is zij belast met enkele conciër-
getaken. 

De onderwijsassistent
De Dr. Plesmanschool beschikt over een onderwijsassistent: 
mevrouw Ingrid v.d. Jagt. Zij ondersteunt de leerkrachten van 
groep 1 tot en met 8. Zij helpt binnen en buiten de groep onder 
verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht met het begeleiden 
van groepjes leerlingen en/of individuele leerlingen. 

3.4 Het schoolbestuur
De Dr. Plesmanschool maakt deel uit van de ASKO: de ASKO 
(Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en 
Interconfessioneel Onderwijs) is de grootste organisatie voor pri-
mair katholiek/oecumenisch onderwijs in Amsterdam en omstre-
ken. Dagelijks zetten ongeveer 900 professionals zich in voor zo’n 
9.000 leerlingen op meer dan 30 scholen. Het bestuurskantoor 
van de ASKO ondersteunt onze school bij het uitvoeren van onze 
doelstellingen en taken. 

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de Dr. Plesman-
school en legt verantwoording af aan het bestuur van de ASKO 
in de persoon van De heer J.W. van Schendel, Directeur Onderwijs 
& Ontwikkeling ASKO.

Bezoekadres:  Kalfjeslaan 380
   1081 JA Amsterdam
   T 020-3013888
Postadres: Postbus 87591
   1080 JN Amsterdam
Website   www.askoscholen.nl 

Binnen de Kanjertraining komen zaken aan de orde als: 
 “Wat moet je doen om gelukkig te worden? Wat is dat eigenlijk: 
‘geluk’? Is dat voor iedereen hetzelfde? Kun je iemand anders 
gelukkig maken? En wat is het verschil tussen ‘geluk hebben’ en 
‘gelukkig zijn’?”
Zo leren we de leerlingen ook wat democratisch burgerschap is. 
Er zijn lessen voor alle groepen. De ouders mogen één keer per 
jaar een “kanjerles” bijwonen.

Ook tijdens de lessen “Identiteit” wordt aan sociale - en 
burgerschapsvorming gewerkt. De Dr. Plesmanschool is een van 
oorsprong Katholieke school en valt daarom onder het bijzonder 
onderwijs. Onze waarden en normen sluiten aan bij de christelijke 
traditie. In de praktijk betekent dit dat we bidden voor het eten. 
Als je niet wilt bidden, ben je even stil. Er zitten kinderen van 
veel verschillende achtergronden op school. Ook op dit vlak willen 
we met en van elkaar leren.

Leren met en van elkaar
Op onze school vinden snelle of meer begaafde leerlingen 
hun plek maar ook leerlingen die moeite hebben met leren. 
Ze zijn ons allemaal even lief en wij zetten ons in om het hoogst 
haalbare te bereiken met elk kind. Dit doen we in samenspraak 
met de leerlingen en de ouders. 

3.   school
3.1 Situering van de school

De Dr. Plesmanschool ligt aan de Papegaaistraat 4 in een mooi 
wijk met veel groen. Nu de A9 is verlegd om het dorp, is het licht 
en “stil” op het schoolplein.
Het gebouw dateert uit 1975. Zo’n tien jaar geleden is er op het 
gebouw een complete etage met 6 leslokalen, een ICT/vergader-
ruimte, een directiekamer en een aantal spreekkamers geplaatst. 
Ook zijn er op de begane grond een diverse aanpassingen 
gedaan. Zo is er bijvoorbeeld een handenarbeidlokaal gemaakt, 
en zijn er rond het schoolgebouw enkele speelplaatsen opnieuw 
ingericht. 
In de directe omgeving van de school vindt u een kinderdagver-
blijf en de voor- en naschoolse opvang van “De Wildenhorst”, 
“Small steps”, “Het Strand” en “Klein Duimpje”.

3.2 Teamsamenstelling en groepsverdeling

Groep   1A            Annemarie de Ruiter (alle dagen)
Groep   1B            Ineke Buskermolen (ma, di, do en   
    vrij) Ria Streng (wo)
Groep   3              Inge Kilsdonk (ma, di en wo)
    en Jenneke Alberts (do en vr)
Groep   4               Jolanda v.d. Star (alle dagen)
Groep   5               Edith Samuel (ma, di, vr) 
    Marion Lubbers (wo en do)
Groep   6               Jill van den Berg (alle dagen)
Groep   7               Anneke Janssen-Vuijk (alle dagen) 
    en Dianne Hoogenboom (LIO)
Groep   8               Nienke Everts (alle dagen)

IB Onderbouw           Elly Elst (ma en di)
IB Bovenbouw     Jenneke Alberts (ma en di)
Onderwijsassistent    Ingrid van der Jagt (ma, di, wo en do)
Gymnastiek               Justin Ruijter (wo, do en vr)
Administratie          Astrid Maengkom (ma, do en vr)
TSO coördinator       Inge Beijers 
Directie    Angelique Post

3.3 Rollen en taken van het personeel
De directie
De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en 
sturing van een de school. De directeur houdt zich voornamelijk 
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4. Waar de school voor staat

4.1 Uitgangspunten en visie

Wij willen dat de school een fijne plek is voor ieder kind. 
Op deze plek wordt met en van elkaar geleerd. We kiezen 
ervoor om het onderwijs zo in te richten dat kinderen:
• Instructie en feedback krijgen op maat;
• Samen met en van elkaar leren;
• In een groep zitten waar we aandacht besteden aan hoe   
 we met elkaar op een positieve manier omgaan;
• Een goede leerhouding ontwikkelen zoals: fouten durven   
 maken, kritisch zijn op je werk, weten wat je leert en   
 keuzes durven te maken;
• Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid ontwikkelen;
• Veel vakken met uitzondering van taal en rekenen op een   
 thematische manier leren;
• ICT afwisselend gebruiken in hun leerproces    
 (vaste computers en Chromebooks)
In de eerste twee leerjaren van de school ligt het accent op het 
ontdekken, spelend verkennen en onderzoeken. Zo leren de 
leerlingen basisvaardigheden op het gebied van alle vak- en 
vormingsgebieden. Aan het einde van groep 2 is de aandacht van 
de leerlingen steeds meer bij leren lezen en rekenen gekomen 
(de beginnende geletterdheid en gecijferdheid).  Het accent op 
de cognitieve ontwikkeling wordt in de hogere groepen steeds 
groter. Er komen meer vakken bij, zoals bv. wereldoriëntatie, 
verkeer en natuuronderwijs. Naast het leren van de cognitieve 
vakken, wordt ook aandacht besteed aan expressie, beweging, 
spel, drama, samenwerken en samenspelen. 

4.2 Het klimaat van de school
Een prettig en vooral ondersteunend schoolklimaat is van 
wezenlijk belang voor een school. Aandacht hebben voor elkaar, 
opkomen voor elkaar en elkaar helpen zijn in de meeste gevallen 
dagelijkse gebeurtenissen. De Kanjertraining wordt preventief 
ingezet om bijvoorbeeld te voorkomen dat leerlingen elkaar gaan 
pesten. Als dit toch gebeurt hebben we een plan, waarin we 
naast onze regels en afspraken (de gedragscode) ook beschrijven 
hoe wij handelen in het geval van pesten (het pestprotocol). 
De ouders zijn op de hoogte van onze gedragscode. Ouders en 
school werken samen. We zetten ons immers samen in voor het 
welzijn van de leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd. Als zaken 
anders verlopen dan is afgesproken dan gaan we met leerlingen 
en ouders in gesprek. Als overleg uiteindelijk niets oplevert dan 
kan het protocol grensoverschrijdend gedrag ingezet worden.
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5. Aanname en plaatsing, 
 op zoek naar een school
Leerplicht
In de wet op het basisonderwijs wordt voorgeschreven dat leer-
lingen leerplichtig zijn als zij 5 jaar geworden zijn. Zij zullen dan 
de basisschool moeten bezoeken. In de wet staat het volgende: 
“De verplichting om te zorgen dat een minderjarige als leerling 
van een school is ingeschreven begint op de eerste schooldag van 
een maand volgende op die waarin de minderjarige de leeftijd 
van vijf jaar bereikt.” Leerlingen mogen al naar school vanaf de 
dag dat zij 4 jaar zijn.

De plaatsing van een leerling op school, als 4-jarige
Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag het naar school gaan. U 
gaat op zoek naar een school en u zult verschillende scholen 
bezoeken en uiteindelijk uw keuze maken. Na de kennismaking 
en een informatief gesprek op de Dr. Plesmanschool krijgt u o.a. 
een inschrijfformulier mee. Na inlevering ontvangt u bericht van 
inschrijving. Dit bericht van inschrijving garandeert echter niet dat 
uw kind meteen geplaatst is. Daarover ontvangt u apart bericht. 
Als uw kind geplaatst is, ontvangt u twee maanden voordat het 4 
jaar wordt een bericht in welke groep en bij welke leerkracht uw 
kind komt. De ouders worden ook in de gelegenheid gesteld om 
een kennismakingsafspraak te maken met de leerkracht. De dag 
waarop uw kind 4 jaar wordt, of volgens afspraak zoveel dagen 
later, komt uw kind op school. Wordt uw kind in de laatste week 
of laatste twee weken van het schooljaar vier jaar, dan bespreken 
de ouders en de leerkrachten het startmoment (start voor of na 
de vakantie).

Wij stellen aan de leerlingen die zich bij ons aanmelden de vol-
gende eisen:
• Uw kind moet zindelijk zijn,
• zichzelf kunnen uit- en aankleden,
 (op het knopen van veters en dichtmaken van ritsen na)
• zelfstandig naar het toilet kunnen gaan en 
• de lunch netjes kunnen opeten. 

De leerlingen komen in principe meteen de gehele dag op school. 
Wanneer dat nog te veel vraagt van het jonge kind, dan kan 
het gedurende een bepaalde tijd alleen de ochtenden komen. 
De overgang naar hele dagen zal dan geleidelijk verlopen. Na 6 
weken wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor een eerste 
evaluatiegesprek.

Verdeling van de 4-jarige leerlingen
Alle leerlingen die tussen 1 oktober en 1 oktober van het jaar 
daarop 4 jaar worden, verdelen wij over de verschillende groepen 
1-2. U mag eventueel een schriftelijke voorkeur voor plaatsing in 
een bepaalde groep te kennen geven op de brief van de defi-
nitieve inschrijving. Deze brief ontvangt u in mei, voorafgaande 
aan het schooljaar waarin uw kind 4 jaar wordt. Bij de verdeling 
houden we rekening met:
• De groepssamenstelling wat betreft jongens en meisjes.
• De gelijkmatige groei van de verschillende kleutergroepen.
• Broertjes en zusjes worden niet bij elkaar in de groep 
geplaatst.
Omdat we met het bovenstaande rekening houden, zult u 
begrijpen dat wij niet in alle gevallen de ingediende voorkeuren 
kunnen inwilligen. De verdeling is definitief en wordt in principe 
niet gewijzigd.

Wisselen van school
Het wisselen van school gedurende het schooljaar ontraden 
wij ten stelligste. De directies van de scholen in Badhoevedorp 
hebben met elkaar afgesproken dat tussentijdse wisselingen naar 
elkaars scholen in principe niet gehonoreerd worden. Uiteraard 
kunnen zich altijd situaties voordoen waardoor van deze regel 
kan en moet worden afgeweken. Maar dat zal een hoge uitzon-
dering zijn. Wanneer zo’n geval zich voordoet, wordt er overleg 
tussen de directies van de scholen gepleegd. Aan het eind van 
een schooljaar geldt deze afspraak niet. Wanneer een leerling 
overstapt naar een andere school, worden de CITO-gegevens aan 
de nieuwe school doorgegeven. Het betreft alleen de uitslagen 
van de toetsen. Dit is een onderdeel van het onderwijskundig 
rapport, dat altijd bij het verlaten van de school aan de nieuwe 
school wordt toegezonden.

Aanname van leerlingen van andere scholen, na verhuizing
Ouders die hun kind op onze school wegens verhuizing, of andere 
redenen aanmelden volgen de volgende procedure:
• Er volgt een kennismakingsgesprek. Daarin wordt de gang   
 van zaken op de school duidelijk gemaakt. Bij dit gesprek   
 kan naast de directie een ib-er (intern begeleider) 
 aanwezig zijn;
• In principe wordt de leerling geplaatst in de groep die over  
 eenkomt met de groep van zijn/haar oude school, mits   
 er ruimte is;
• Wij vragen voor we tot definitieve plaatsing overgaan aan   
 de “oude” school gegevens van de leerling. Ook verwach  
 ten wij van deze school een onderwijskundig rapport.   
 Schriften en rapporten zijn voor ons een goede aanvulling   
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 om een compleet beeld van de leerling te krijgen;
• Op basis van de verzamelde informatie beslissen we welk   
 jaar het beste past bij de leerling. Dit wordt aan ouders   
 voorgelegd en deze kunnen dan beslissen of zij kiezen voor  
 onze school;
• Het kan zo zijn dat een kind op basis van de opgevraagde   
 gegevens meer begeleiding nodig lijkt te hebben dan wij   
 kunnen bieden, of dat er bijvoorbeeld al een verwijzing   
 naar een niet reguliere basisschool ligt. In dat geval kunnen  
 ook wij besluiten dat onze school niet de beste plek is voor  
 dit kind en niet tot plaatsing overgaan;
• Gaan de ouders akkoord, dan volgt de definitieve plaatsing  
 op de Dr. Plesmanschool.

6. De organisatie van het onderwijs

6.1 De organisatie van de school

Samenstelling en groepsgrootte 
In groep 1 en 2 is ervoor gekozen de groepen te combineren. Op 
die manier hebben we meerdere groepen 1/2. Vanaf groep 3 
werken we met leerstofjaargroepen (dus groep 3, groep 4, groep 
5, etc.) Binnen deze groepen maken we keuzes om zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij het niveau van de leerlingen. 

De gemiddelde groepsgrootte voor de hele school bedraagt op dit 
moment ongeveer 23 leerlingen. De school streeft ernaar om het 
aantal leerlingen per groep te beperken tot maximaal 30. 

Ruimten
De school bestaat uit een hoofdgebouw met 12 groepslokalen, 
een administratieve ruimte, een speellokaal, een teamkamer, 
een directiekamer, twee IB-kamers, drie kamers waar leerlingen 
in kleine groepjes of individueel extra ondersteuning krijgen en 
een handenarbeidlokaal. De kamers worden ook gebruikt door 
de logopediste, fysiotherapie, vergoede dyslexiebehandeling, de 
schoolartsassistente, leerkrachten voor gesprekken met ouders 
en andere besprekingen. Ouderavonden worden gehouden in de 
aula op de 1e verdieping. Voor grote evenementen kunnen we 
uitwijken naar de gymzaal.

Ontruimingsplan/ EHBO
Onze school heeft een ontruimingsplan. Dit plan hangt in iedere 
groep, zodat de groepsleerkracht precies weet hoe te handelen. 
Wij oefenen, onder leiding van de bedrijfshulpverleners, twee 
keer per jaar in het ontruimen van de school. Wij hebben op 
school een aantal bedrijfshulpverleners die regelmatig worden 
bijgeschoold.

Bij ernstige ongelukken bellen wij in principe de ouder(s), die 
dan met hun kind naar de huisarts of het ziekenhuis gaat(n). 
Is de verwonding spoedeisend of ernstig dan gaat iemand van 
school met de leerling naar het ziekenhuis en worden de ouders 
verzocht daar heen te gaan. De school houdt een ongevallenre-
gistratie bij.

6.2 De start op school,

 informatie over groep 1-2

Beginnen in groep 1
Uw kind mag naar school als het 4 jaar is. De groep waarin de 
leerlingen komen heet groep 1.  In groep 2 zitten kinderen die 
6 jaar worden tussen 1 januari van het lopende schooljaar en 1 
januari van het volgende schooljaar. 

Spelen en leren binnen een thema
In de groepen 1 en 2 proberen we een balans te vinden tussen 
het spelen en het gerichte leren. We geloven erin dat kinderen 
in hun spel veel leren. We bieden veel materiaal aan en passen 
de omgeving aan zodat het spel een rijke leeromgeving blijft. 
Daarnaast worden er ook in bijvoorbeeld de kleine kring gerichte 
lessen gegeven. Er wordt dan bijvoorbeeld voorgelezen of een 
moeilijke opdracht uitgelegd. Daarnaast krijgen de kinderen om 
de zelfstandigheid te bevorderen een weektaak (1 opdracht per 
week). Deze weektaak past in onze doorgaande lijn rond zelfstan-
dig werken. Ook is er de mogelijkheid voor kinderen om zelf hun 
activiteiten te kiezen. De kinderen geven hun keuze aan op het 
keuzebord.

Thematisch
Er wordt geleerd aan de hand van thema’s. We gebruiken thema’s 
uit de methode Schatkist en daarnaast werken we met aanvullen-
de thema’s. (Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en 
een project van de Kleuteruniversiteit).
Op deze manier hebben we de doorgaande lijn te pakken en 
kunnen we inspelen op de belevingswereld van de kinderen. In 
het aanbod komen alle aspecten van de kleuterontwikkeling aan 
de orde zoals: spel en beweging, creativiteit, constructie, taal en 
rekenen. Naast de activiteiten met de leerkracht krijgen de kinde-
ren volop de gelegenheid om zelfstandig te experimenteren en te 
spelen in de hoeken. 

Sociaal emotionele ontwikkeling
We zijn een Kanjerschool (zie onderdeel schoolklimaat). 
In de groepen 1-2 leren we bij de kanjertraining op speelse 
wijze prettig om te gaan met elkaar en hoe je conflicten oplost. 
Deze manier van werken wordt doorgezet in de hogere groepen. 
We streven ernaar dat de kinderen zich thuis voelen bij ons en 
zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

In groep 1 en 2 worden letters aangeboden 

en beginnen sommige kinderen al echt te 

lezen. Kinderen die naar groep 3 gaan en al 

voldoende kunnen lezen beginnen in groep 

3 met een aangepast programma.
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6.3  Informatie over groep 3
In groep 3 staan de basisvaardigheden centraal. Kinderen leren 
hier lezen, rekenen, schrijven en taal. Uiteraard is er ook nog 
ruimte voor spel. 

Wat gestart wordt in de groepen 1/2 wordt voortgezet in groep 3. 
Zo wordt er ook gewerkt met een kiesbord om de in groep 1/ 2 
opgebouwde zelfstandigheid niet te verliezen. Bij het leren lezen 
maken we gebruik van de nieuwe versie van de methode “Veilig 
leren lezen “: de Kim-versie. Aan het begin van het schooljaar 
kennen de meeste kinderen al de letters. Sommige leerlingen 
kunnen dan al lezen. Kinderen die al voldoende lezen krijgen een 
ander programma. Het reguliere programma biedt tot en met 
januari de leerlingen alle letters en dubbelklanken aan.

Onze ervaring is dat met kerstmis de leerlingen vrijwel allemaal 
kunnen lezen. Als leerlingen nog meer oefening nodig hebben, 
vooral om het leestempo te verhogen, oefenen we extra. Lezen is 
namelijk de basis voor de andere vakken. Voor rekenen gebruiken 
we de methode Wereld in getallen.
Naast deze basisvaardigheden krijgen alle andere vakken ook 
veel aandacht, denk aan expressie (tekenen, beeldende vorming, 
muziek, drama) en ook verkeer, wereldoriëntatie, natuur en tech-
niek en bewegingsonderwijs. 

6.4  Informatie over de groepen 4 t/m 7

Rekenen
In de groepen 4 tot en met 7 werken we op deze manier verder 
aan het versterken van de basisvaardigheden. 
Op rekengebied worden het getalbegrip en de betekenis van 
de cijfers verder aangeleerd. In groep 4 worden bijv. de tafels 
aangeleerd, die in groep 5 geautomatiseerd moeten zijn. Was 
het rekenen in groep 4 nog veel uit het hoofd, in groep 5 krijgen 
de leerlingen inzicht in het cijferend rekenen, te weten optellen, 
aftrekken en vermenigvuldigen. In groep 6 komt daar cijferend 
delen nog bij. 
Hoofdrekenen (of wel handig rekenen genoemd) heeft veel aan-
dacht bij het rekenen. Onze rekenmethode, Wereld in Getallen, is 
een realistische methode, veel rekenproblemen hebben te maken 
met de alledaagse praktijk. Het rekenen wordt o.a. aangeboden 
in de vorm van projecttaken. Voor leerlingen die extra stof aan 
kunnen werken we naast de methode ‘Wereld in Getallen’ onder 
andere met de methode ‘Kien.’

Het volgen van leerlingen
Tijdens het spelen en werken letten we op werkhouding, cogni-
tieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. We note-
ren onze bevindingen. Daarnaast gebruiken we de resultaten van 
de Cito-toetsen Taal voor Kleuters en Rekenen voor Kleuters. Met 
het programma Digiregie* van *Schatkist kunnen we de ontwik-
keling van de leerlingen vastleggen en volgen. Afhankelijk van 
de ontwikkeling van de kinderen doen ze mee met activiteiten 
uit groep 1 of 2.

* Digiregie is een digitaal leerlingvolgsysteem dat de leerkracht 
ondersteunt bij het opbrengstgericht werken. Na elke kern maakt 
de leerkracht een plan voor de volgende kern, rekening houdend 
met de verschillende instructiebehoeften van de leerlingen. Ook 
krijgt de leerkracht informatie voor halfjaarlijkse groepsplannen.

*Schatkist: Verwonderen en ontdekken in een rijke omgeving 
waarin kleuters nog echt kleuter mogen zijn: dát is Schatkist.
Schatkist editie 3 werkt doelgericht aan de brede ontwikkeling 
van kinderen uit groep 1 en 2. Alle ontwikkelingsgebieden komen 
aan bod, op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, 
praktijkervaringen en maatschappelijke veranderingen. Spelen-
derwijs leren kleuters de wereld om zich heen begrijpen.

Beweging
Kinderen leren door te ervaren met hun hele lichaam. Spelen, 
ontdekken, vallen en weer opstaan. Het liefst samen. Daar sluit 
het onderwijs op de Dr. Plesmanschool op aan. Daarom bouwen 
wij aan een wereld waar alles samenkomt door bewegend leren.
• Bewegen is gezond: Bewegen is erg goed voor je. Door   
 regelmatig te bewegen blijf je mentaal én fysiek gezond.
• Betere concentratie: Door bewegen en leren af te wisselen  
 of zelfs te combineren kun je je beter concentreren.
• Betere schoolprestaties: Steeds meer onderzoeken conclu  
 deren dat meer bewegen leidt tot betere schoolprestaties.

De kinderen krijgen tweemaal per week gymles en spelen 
dagelijks twee keer buiten op ons grote schoolplein met schom-
mels, zandbak en volop steppen en (loop)fietsen.  Verder zijn er 
activiteiten buiten de klas zoals het werken in de tuin waar ze 
zelf bloemen zaaien en kennismaken met allerlei beestjes en 
insecten.

Schrijven 
Tegenwoordig brengen wij veel tijd door achter het toetsenbord 
van onze pc, laptop of telefoon. Schrijven leer je echter het beste 
als je als kind de handvaardigheid van het schrijven je eigen 
maakt.
In groep 2 krijgen de kinderen voorbereidend schrijven. De kinde-
ren leren schrijfpatronen van bogen, golven of lussen. Dit leren ze 
als voorbereiding op het schrijven van letters en cijfers.

Verkeer
Het verkeer wordt steeds drukker en complexer. In onze mobiele 
maatschappij beginnen de verkeerslessen voor kinderen al heel 
vroeg. Het kinderzitje in de auto, het juiste gedrag op weg naar 
school, het fietsexamen. 
Voor de groepen 1-2 is er een verkeersproject met aandacht voor 
veilig oversteken.

Brengen en halen tijdens Corona 
Door de nieuwe situatie met Corona moeten we dit anders doen. 
Alle kinderen worden door hun ouders afgezet bij het hek. Ouders 
gaan niet mee het schoolplein op en lopen niet de school in. 
Alleen als daar toestemming voor is gegeven door een medewer-
ker van de school. 
De eerste bel gaat om 8.30 uur. Dan gaat de deur open en kun-
nen de leerlingen naar binnen.
De twee bel gaat om 8.40 uur. Dan moet het kind in de school 
zijn. Dan heeft het nog vijf minuten om jas op te hangen en klaar 
te gaan zitten voor de les begint. Om 8.45 uur gaat de derde bel. 
Dan start de leerkracht met de les.

De leerkracht van groep 1 en 2 brengt de groep bij het uitgaan 
van de school tot het hek. Wanneer u niet zelf in staat bent uw 
kind te halen, dan geeft u van tevoren aan de leerkracht door 
met wie uw kind meegaat.
De ouders wachten – bij normale weersomstandigheden - buiten 
het hek. Binnen het hek worden de kinderen opgevangen door 
de diverse naschoolse opvangorganisaties.

Speelgoedmiddag
Op vrijdag is er speelgoedmiddag. Dat is het moment om je 
speelgoed van huis mee te nemen. Normaal is dat speelgoed 
voor binnen, maar bij mooi weer kan dit speelgoed ook mee 
naar buiten. Zet de naam van uw kind wel op het speelgoed. 
Wij verzoeken u de leerlingen geen zwaarden, pistolen, geweren, 
scherpe dingen en schmink mee te geven. 
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Schrijven
Het schrijfonderwijs blijft tot en met groep 8 een punt van aan-
dacht. In groep 2 leren de leerlingen de letters en cijfers schrijven 
en vanaf groep 3 gaat dat in het verbonden schrift licht hellend. 
Hoe verder de leerling komt, hoe meer het een eigen handschrift 
gaat ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is een goed duidelijk 
leesbaar handschrift te krijgen, met voldoende snelheid. 

Engels
Op de Dr. Plesmanschool vinden we kennis van vreemde talen 
belangrijk. Daarom geven we Engels al vanaf groep 1. We gebrui-
ken in groep 3 t/m 8 de methode Groove.me. Het is een metho-
de waarin muziek, het zingen van liedjes een belangrijke plaats 
inneemt. In groep 1 en 2 zit Engels in een aantal projecten die we 
aanbieden (Kleuteruniversiteit). 

Wereldoriëntatie
De wereldoriëntatievakken zijn verkeer, aardrijkskunde, 
geschiedenis en natuur & techniek. We gebruiken hiervoor 
het International Primary Curriculum. Dit levert onder andere 
de volgende voordelen op
• een grotere samenhang tussen de vakken onderling;
• door het clusteren van zaakvakken dieper op een onder  
 werp in te kunnen gaan;
• de vaardigheden van het leren, ICT en begrijpend lezen  
 toe te kunnen passen in het thema.
 We zullen het leerproces op een gestructureerde en   
 meer betekenisvolle manier inrichten. Excursies   
 of veldonderzoek kunnen deel uitmaken van    
 het lesprogramma en de thema’s. 

Wat is IPC?
Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor 
het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. 
We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door 
boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de school en de 
leerkracht hierbij.

Het streven van IPC is om kinderen te laten leren, zo effectief 
en leuk mogelijk, op basis van hoge verwachtingen. Leerlingen 
werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen 
talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip leren 
hebben voor elkaar. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswe-
reld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij 
en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren 
– is daarbij onmisbaar. Lees er meer over op de site 
https://ipc-nederland.nl/ipc/wat-is-het-ipc 

Verkeer
Als school werken we mee aan de verkeersveiligheid in het dorp 
door onze leerlingen te leren zich veilig en verantwoord te gedra-
gen in het verkeer. Speciaal voor verkeer krijgen wij extra hulp 
van onze verkeersouders. Zij coördineren de praktijkopdrachten 
voor de groepen 3 t/m 8. Bij de groepen 1-2 sluiten we aan bij 
de thema’s en maken we meerdere keren per jaar een wandeling 
in de omgeving van de school met aandacht voor oversteken en 
verkeersborden. Voor de groepen 3-4 is er een verkeersspeur-
tocht, voor de groepen 5-6 fietsvaardigheidslessen en voor de 
groepen 7-8 les over groot verkeer. De school is in het bezit van 
een keurmerk: het verkeersveiligheidslabel van de Haarlemmer-
meer.

Creatieve vakken.
Naast de leervakken hebben handvaardigheid en textiele werk-
vormen onze aandacht. Deze vakken worden natuurlijk gegeven 
in ons eigen handenarbeidlokaal. De leerlingen maken werkstuk-
ken van allerlei materialen en die gaan vaak mee naar huis. Soms 
worden werkstukken ook tentoongesteld in de school.  De metho-
de “Uit de kunst” wordt als naslagwerk en ideeënboek gebruikt. 
Deze expressievakken zijn “dure vakken”; we bekostigen deze 
voor een deel uit de schoolbijdrage. Om inspiratie op te doen en 
kennis over kunst en cultuur te vergroten
organiseert de museumcommissie voor de groepen excursies naar 
verschillende musea.

Huiswerk
In alle groepen krijgen de leerlingen weleens de opdracht om van 
thuis iets mee te brengen. Maar vanaf groep 6 krijgen de leerlin-
gen ook een keer per week een huiswerkopdracht mee. Het gaat 
hier vooral om onderwerpen die op dat moment van belang zijn. 
Het huiswerk wordt in de klas op het bord genoteerd. In de groe-
pen wordt aan de kinderen uitgelegd hoe ze het maken en leren 
van huiswerk moeten aanpakken. We leggen daarbij grote nadruk 
op de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de 
leerlingen. Vanaf groep 7 krijgen ze tweemaal per week huiswerk 
mee. Op deze manier wennen de kinderen er aan om eenvoudige 
opdrachten als huiswerk thuis te maken en te leren.

De reguliere schooltijd moet in principe genoeg zijn voor de 
kinderen om de leerstof te leren. Soms zijn leerlingen door ziekte 
of familieomstandigheden wat achter geraakt. In overleg met 
ouders zullen we dan naar oplossingen zoeken. Kinderen kunnen 
op dit soort momenten bijvoorbeeld extra huiswerk mee krijgen.  

Kien
Kien rekenen doet een groot beroep op de rekenvaardigheid van 
kinderen. Ze vergroten hiermee hun probleemoplossend ver-
mogen. De opdrachten onderscheiden zich van die in reguliere 
methodes, maar lopen niet vooruit op de lesstof. De opgaven in 
Kien rekenen zijn gevarieerd en motiverend. Inhoudelijk, maar 
ook qua vorm. Want goede rekenaars willen extra materiaal dat 
afwijkt van de standaard lesstof.  

Taal 
Taalontwikkeling vinden wij een essentieel onderdeel van de 
algemene ontwikkeling van het kind:
Taal is een communicatiemiddel: door te spreken, denken, fan-
taseren, komt een kind in contact met zijn omgeving en kan het 
‘met woorden’ verstaanbaar maken hoe het de dingen om zich 
heen beleeft.
Taal helpt ook om het zelfbesef en de identiteit te doen groeien. 
Taal ook een belangrijk hulpmiddel voor de sociale ontwikkeling. 
Het ondersteunt om tot een groep te kunnen behoren en in een 
groep te kunnen functioneren.

In ons taalonderwijs wordt veel aandacht besteed aan woorden-
schat, spreekvaardigheid, stellen en spellen. De methode Taal in 
beeld leent zich hier goed voor. Uiteraard wordt de spelling van 
de (werk)woorden niet verwaarloosd. Hiervoor krijgen de leerlin-

gen vaste regels aangeleerd. Het stellen (=het opschrijven van 
je gedachten in goede zinnen en een logische opbouw) wordt 
gedaan in het stelschrift. 

Begrijpend lezen
Het steeds beter begrijpen van hetgeen je leest, is soms een hele 
uitdaging. Dit willen we kinderen leren met het vak begrijpend 
lezen. Om dit te kunnen werken we aan een viertal gebieden:
• Technisch lezen, een kind dat goed kan lezen, kan de aan-

dacht optimaal op de inhoud richten;
• Leesstrategieën, een aantal manieren om de tekst beter te  

begrijpen;
• Woordenschat, wanneer je veel woorden kent, wordt het  

begrijpen van een tekst eenvoudiger;
• Kennis verzamelen, tijdens de andere vakken lezen we  

regelmatig. We willen bereiken dat we ook echt willen 
begrijpen wat we lezen. Als het ons niet lukt, zetten we de 
strategieën en onze kennis in om het te begrijpen.

Vanaf groep 4 staat begrijpend lezen op het rooster. In groep 1, 2 
en 3 werken we aan begrijpend luisteren. Voor begrijpend lezen 
maken we gebruik van Nieuwsbegrip. Kinderen lezen elke week 
actuele teksten op eigen niveau en deze worden in de groep 
besproken. Daarnaast staat elke week ook een strategie centraal. 
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Bewegingsonderwijs in groep 1 en 2
De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen tweemaal per week 
les van een vakleerkracht. De lessen worden in de speelzaal in 
school gegeven. De gymspullen worden voorzien van naam in 
een tas in de klas bewaard. De gymschoenen dienen bij voorkeur 
een sluiting van klittenband of elastiek te hebben, liever geen 
veters. 

Bewegingsonderwijs in groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per week les van 
een vakleerkracht in de gymzaal die aan ons schoolplein grenst. 
Het rooster voor de gymlessen wordt bekend gemaakt op de 
eerste schooldag. Dit zal op de woensdagen, donderdagen en 
vrijdagen vallen.

Als een leerling geen gymkleren heeft, dan kan er niet mee-
gedaan worden met de gymles. Als een leerling niet mee mag 
gymmen, dient er altijd een briefje mee genomen te worden.

Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 mogen na afloop van de 
gymles kort douchen. Zij moeten dan wel zelf een handdoek en 
badslippers bij zich hebben en ervoor zorgen dat zij gelijk met de 
andere leerlingen van de klas klaar zijn met aankleden. 

Extra ondersteuning
De school probeert zoveel als mogelijk de kinderen in de groep 
zelf te laten begeleiden door de leerkrachten. Wanneer hier meer 
nodig is, dan betrekken we ouders en gaan we in gesprek. Om 
het onderwijs zo goed als mogelijk voor alle kinderen vorm te 
geven ontvangt de school extra gelden van het Samenwerkings-
verband. Hiervan betalen we onder andere extra individuele 
ondersteuning door de onderwijsassistent. 

Meldcode huiselijk geweld
Het werken met deze meldcode is een wettelijke verplichting 
voor iedereen die werkt met kinderen. De Meldcode is een 
stappenplan waarin staat hoe een professional moet omgaan met 
het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishan-
deling. 

Als een leerkracht een ernstig vermoeden van kindermishande-
ling of huiselijk geweld heeft, dan worden volgens de Meldcode 
de volgende stappen gezet:
• stap 1: het in kaart brengen van de verschillende signalen.;
• stap 2: overleg met de Kwaliteitsteammedewerker en/of   
 directeur. En zo nodig raadplegen van het Advies- en   
 Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk   
 Geweld;
• stap 3: gesprek met de ouders;
• stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling;
• stap 5: de school neemt een besluit: 
 Hulp organiseren in overleg met de ouders of melden
 bij de geëigende instantie.

Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om ver-
moedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet 
te melden, berusten bij de professional. Het stappenplan van de 
meldcode biedt haar bij die afweging houvast.

Instrument veiligheid
De leerkrachten nemen jaarlijks de signaleringsvragenlijst ZIEN 
af. We vragen ook de leerlingen vanaf groep 5 dit in te vullen. De 
resultaten bespreken de leerkrachten met de intern begeleiders. 
Op basis hiervan worden wanneer nodig acties geformuleerd die 
uitgewerkt worden in het groepsplan. 

6.5 Informatie over groep 8, naar het    
 voortgezet onderwijs

De puntjes op de i
In groep 8 nemen we vooral de tijd om op basis van wat we 
weten van de leerlingen ze zo goed mogelijk voor te bereiden op 
het vervolgonderwijs. Op basis van een proefcito en het compu-
terprogramma LOVS wordt in beeld gebracht wat de sterkte en 
minder sterke kanten zijn van de leerlingen. Op basis hiervan 
maken we een plan en gaan de leerlingen en de leerkracht hard 
aan de slag. Daarnaast is er ook tijd om de basisschool af te 
sluiten. De musical en schoolkamp zijn nog steeds fantastische 
evenementen waar nog lang over nagepraat wordt. 

Adviesprocedure Voortgezet Onderwijs
Aan het einde van groep 7 krijgen de leerlingen met hun ouders 
het voorlopig advies. Tijdens dit gesprek worden de Cito-resulta-
ten besproken en wordt er gekeken naar de wens van de leerling 
t.a.v. het voortgezet onderwijs. De leerkrachten geven dan aan 
welk schooltype op basis van ons beeld het best passend lijkt. In 
groep 8 wordt in januari het definitieve advies gegeven.  
Het definitieve advies wordt in overleg met de leerkrachten van 
groep 6, 7 en 8, de intern Begeleider en de directie genomen. Tij-
dens deze bespreking wordt er gekeken naar de resultaten die in 
het LOVS systeem staan en we kijken naar de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen.

Tenslotte volgt de eind Cito-toets in half april. Over het algemeen 
bevestigt de uitslag het advies. Wanneer de Cito-score aanmerke-
lijk hoger is dan op grond van het gegeven advies te verwachten 
was, dan stellen wij in overleg met ouders ons advies naar boven 
bij. Een lagere Cito zal echter nooit zorgen voor een naar beneden 
gesteld advies.

Elk jaar in de maand november wordt er door de school een 
voorlichtingsavond voor de ouders van groep 8 georganiseerd. 
Enkele brugklascoördinatoren zijn dan aanwezig om u een korte 
uitleg te geven over hun school en uw vragen te beantwoorden. 
Tenslotte brengen de leerlingen van groep 8 enkele bezoeken aan 
scholen van het voortgezet onderwijs in Amsterdam, Hoofddorp 
en/of Amstelveen. Ouders kunnen mee als ze dat willen. Deze 
bezoeken vallen buiten de zogenaamde open dagen en informa-
tieavonden. U kunt zo op veel scholen een kijkje nemen en ze 
met elkaar vergelijken. Ook ouders van oud-leerlingen kunnen u 
veel over het voortgezet onderwijs vertellen.
De leerlingen krijgen op school nog een boekje “keuze naar het 
voortgezet onderwijs”, dat veel en goede informatie geeft over 

het vervolg onderwijs. Hierin staat informatie over welke gege-
vens over de leerlingen worden verzameld, de wijze van advise-
ren en de procedure die gevolgd wordt.

De ouders melden hun kind zelf aan op de school van hun keuze, 
en geven het advies van de basisschool af. De basisschool wordt 
later verzocht de CITO- gegevens en informatie over de leerpres-
taties en het gedrag door te geven. In de maand mei horen de 
ouders definitief of hun kind is aangenomen waarna meestal 
een kennismaking volgt. De leerlingen krijgen hiervoor uiteraard 
verlof. Voor Amsterdam is er een zgn. matching systeem. Meer 
informatie hierover krijgt u tijdens de voorlichtingsbijeenkomst in 
november.

In een enkel geval willen wij over extra informatie beschikken bij 
ons advies over de vorm van voortgezet onderwijs. Wij kunnen 
dan in overleg met de ouders de leerling de zogenaamde NIO test 
laten afnemen. Deze intelligentietest geeft een indicatie van het 
niveau voor de middelbare school.

Nadat de leerlingen onze school hebben verlaten kan er na enke-
le maanden een gesprek tussen de groepsleerkracht van de Dr. 
Plesmanschool enerzijds en de brugklascoördinator van de school 
van voortgezet onderwijs anderzijds plaatsvinden. 

6.6 Bewegingsonderwijs voor alle groepen

Bewegingsonderwijs krijgt een steeds grotere rol in de bewe-
gingsopvoeding van kinderen. Kinderen bewegen tegenwoordig 
minder en eenzijdiger thuis en op straat. Daarom is het belang-
rijk dat kinderen een aantal keer per week bewegingsonderwijs 
krijgen door deskundige leerkrachten.
Wij geven een deel van onze lessen volgens het circuitmodel. Dat 
wil zeggen dat tijdens de les verschillende vormen van bewegen 
of samenspelen tegelijk in de zaal zijn uitgezet. De leerlingen 
zijn verdeeld in groepjes en gedurende een bepaalde tijd is elk 
groepje met een bepaald onderdeel bezig. Daarna wordt er van 
onderdeel gewisseld. Deze organisatie zorgt ervoor dat kinderen 
veel actiever aan de les kunnen deelnemen.

Voor de gymlessen zijn sportkleding en gymschoenen (geen 
zwarte zolen) nodig.  Deze spullen zitten in een deugdelijke tas. 
Wij raden de leerlingen aan om die dag zo min mogelijk kostbaar-
heden (ringen, armbanden, etc.) bij zich te hebben.
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plan worden aangepast aan het verwachte uitstroomniveau. 
De grenzen van wat wij als school kunnen bieden aan extra 
ondersteuning staan beschreven in het School Ondersteunings-
profiel (SOP). U kunt het SOP vinden op de website van de school.
          
Interne begeleiding
De HGW-cyclus wordt uitgezet en bewaakt door de intern 
begeleiders (IB'ers). Zij adviseren de groepsleerkrachten bij het 
pedagogisch-didactisch handelen en ondersteunen hen daarbij 
door lessen te bekijken en adviezen te geven. De IB'ers bespre-
ken tenminste vier keer per jaar de ontwikkelingen van de groep 
en individuele leerlingen met de leerkrachten. Zij maken twee 
keer per jaar een schoolanalyse van alle toetsresultaten om die 
vervolgens te gebruiken om waar nodig het onderwijsprogramma 
nog efficiënter te maken. Als leerlingen extra of speciale zorg 
nodig hebben regelen zij waar nodig de contacten met externen. 
De IB'ers hebben zitting in het Zorgteam en onderhouden de 
contacten met externen en het Samenwerkingsverband Haarlem-
mermeer.

Gedurende de groeps- en leerlingbesprekingen spreken de 
leerkracht en de interne begeleider de ontwikkeling van alle 
leerlingen door. Als extra hulp nodig is proberen zij de hulpvraag 
te verhelderen en vervolgens bespreken zij welke mogelijkheden 
er zijn om een antwoord te geven op de hulpvraag. De interne 
begeleider kan in het geval van een leerprobleem een pedago-
gisch-didactisch onderzoek afnemen om zo het niveau van de 
leerling in kaart te brengen en om eventuele hiaten die in het 
leerproces zijn ontstaan op te sporen.

Er kan een observatie in de groep plaatsvinden door de IB’er of 
een externe specialist als er mogelijk sprake is van een gedrags-
probleem. Wanneer er een diagnose gesteld is kan een plan voor 
de extra begeleiding opgesteld worden of kunnen de activiteiten 
in het groepsplan opgenomen worden. Zo heeft de leerkracht 
een goed overzicht van wat alle leerlingen nodig hebben. De 
intern begeleiders helpen de groepsleerkracht bij het opstellen 
van dit plan en bewaken de kwaliteit daarvan. De mogelijkheid 
bestaat om een onderzoek en/of een observatie aan te vragen 
bij een extern bureau. Deze aanvraag komt altijd tot stand na 
overleg met ouders. Wanneer er een onderzoek door deze dienst 
heeft plaatsgevonden volgt er een gesprek waarbij ouders, intern 
begeleider, groepsleerkracht en een medewerker van de externe 
specialist aanwezig zijn. Zowel de ouders als de school krijgen 
hiervan een verslag.

Naast het overleg tussen leerkrachten, ouders en IB'ers zijn er 
nog andere bijeenkomsten die van belang zijn voor de kwaliteit 
van ons onderwijs:
• Het Zorg Advies Team (ZAT): Drie keer per jaar komt het 

ZAT bij elkaar. Het team heeft een wisselende samenstel-
ling en bestaat uit een aantal direct betrokken medewer-
kers van de school en uit een aantal externen zoals een 
schoolmaatschappelijke werkster, een schoolverpleegkun-
dige of een orthopedagoog. Een leerling kan door ouders, 
leerkrachten, IB'ers of de directie voor de ZAT aangemeld 
worden. Aan de ouders wordt toestemming gevraagd, om 
de leerling in het ZAT-team te bespreken. Samen met de 
ouders wordt de hulpvraag geformuleerd. Deze hulpvraag 
zal worden besproken in dit overleg in bijzijn van ouders. 

 Zodi: Een keer per drie weken bespreken de IB'ers met de 
directeur zaken rond leerlingen en de professionalisering 
van leerkrachten. Zo blijft de directeur goed op de hoogte 
van wat er speelt. Ook wordt in dit overleg gekeken naar 
de analyse van de toets resultaten, zodat het beleid even-
tueel bijgesteld kan worden. 

Plaatsing en verwijzing
Soms kunnen wij als school, ondanks alle inzet, niet voldoen aan 
de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling. Wij zullen 
dan in overleg met ouders een traject ingaan om te kijken welke 
school een passend aanbod heeft, waar deze leerling zich opti-
maal kan ontplooien.  Wanneer ouders, de verwijzende school 
(lees Dr. Plesmanschool) en de ontvangende school, van mening 
zijn een passend aanbod te hebben gevonden voor deze leerling, 
dan zal er een toelaatbaarheidsverklaring worden opgesteld door 
de ontvangende school. 

Bijles of ondersteuning op school
In principe verzorgen onze eigen leerkrachten het onderwijs 
onder schooltijd. Het komt af en toe voor dat een kind extra hulp 
krijgt van externen onder schooltijd. Voorbeelden hiervan zijn de 
gerichte dyslexiehulp onder schooltijd in de IB-ruimte of extra 
ondersteuning vanuit een arrangement of persoonsgebonden 
budget (PGB). Dit kan alleen mits de begeleiding opgenomen 
is in een individueel plan door school (en bijvoorbeeld hier een 
diagnose is gesteld). Dit wordt zorgvuldig besproken met leer-
krachten, IB, directie en ouders voordat de directie hierover een 
uiteindelijke beslissing over neemt. Reguliere bijles valt hier niet 
onder en zal buiten schooltijd plaatsvinden. 

7. Kwaliteit en communicatie 

7.1 Kwaliteitszorg, het goed volgen van onze   
 kinderen en ons onderwijs

Elke school dient de algemene aanpak rond ondersteuning van 
het onderwijs te beschrijven in haar schoolplan. In deze school-
gids staat een beknopte versie hiervan. U als ouder weet dan wat 
u van ons kunt verwachten op het gebied van (extra) ondersteu-
ning aan leerlingen. 

De HGW-cyclus
Wij hanteren de cyclus van hande-
lings- en opbrengstgericht werken 
(HGW-cyclus). In het onderstaande 
worden de stappen van deze cyclus 
toegelicht. 

Waarnemen: We volgen de kinde-
ren door middel van observaties en 
toetsen. We willen weten of de leerlingen voldoende profiteren 
van ons onderwijs. Dit brengen wij in beeld met onder andere 
de vaardigheidsgroei. Aan de hand van de vaardigheidsgroei 
kunnen we zien of kinderen ten opzichte van andere kinderen 
voldoende vooruitgegaan zijn. We gebruiken van groep 1 t/m 8 
zowel methode gebonden als methode onafhankelijke toetsen. 
Deze toetsen zijn terug te vinden in onze toetskalender. Naast 
het cognitieve gedeelte brengen we ook de sociaal-emotionele 
ontwikkeling in beeld met het programma Zien. Eén keer per jaar 
(najaar) willen we weten hoe onze kinderen zichzelf zien en hoe 
de leerkrachten ze zien. Het gaat dan om welbevinden, betrok-
kenheid, samenwerking, voor jezelf opkomen, etc.

Begrijpen: De resultaten en observaties proberen we zo goed 
mogelijk te begrijpen en te verklaren. Dit doen we op school-
niveau, groepsniveau en op individueel niveau. 

Plannen: Op basis van de waarnemingen en de verklaringen 
maken we plannen. Dit kunnen plannen zijn voor de hele school 
(bijvoorbeeld als de resultaten van een bepaald vak over de 
hele linie achterblijven), voor een groep (bijvoorbeeld wanneer 
we zien dat een groep een groot percentage sterke rekenaars 
heeft) of voor individuele kinderen.  Een plan bestaat uit gestel-
de doelen, inhoud, materialen, planning en evaluatie. We willen 
kinderen betrekken in de plannen en daarnaast willen we de 
plannen praktischer maken. Om deze reden zijn we met rekenen 

begonnen met een pilot. De kinderen maken bij rekenen aan 
de start van een rekenblok een toets. Op basis hiervan kunnen 
we samen kijken per leerdoel/les of ze uitdaging nodig hebben, 
vooral een korte instructie en oefening of extra instructie. Na 
afloop van het rekenblok maken de kinderen weer een soortge-
lijke toets. De leraren en de kinderen kunnen dan direct zien wat 
de echte vorderingen zijn. 

Realiseren en evalueren: De leraren gaan zo snel mogelijk aan 
de slag met de plannen. Als onderdeel van de cyclus nemen we 
in januari en juni de landelijk genormeerde Cito-toetsen af en 
tussen die afnamen in evalueren we nog twee keer (concreet in 
november en april op basis van observaties en methode-gebon-
den toetsen) de uitvoering van de groepsplannen en wanneer 
nodig stellen we deze bij. We beginnen dan eigenlijk de cyclus 
weer opnieuw.

Na de zomervakantie willen de leerkrachten zo snel mogelijk 
gericht met de kinderen aan de slag. Om deze reden hebben de 
leerkrachten algemene informatie over de leerlingen, toetsresul-
taten en plannen overgedragen gekregen van hun voorganger. 

Ander tempo van leren
Voor leerlingen die moeite hebben met leren of juist sneller 
kunnen, maken we afspraken in het onderwijs ‘op maat ‘plan. 
Het feit dat we inmiddels geleerd hebben meer te variëren in 
onze manier van lesgeven en de organisatie van ons onderwijs 
maakt dat we veel beter ‘op maat’ onderwijs kunnen geven. 
Dat is voor de leerlingen heel aantrekkelijk. 

Ondersteuning op maat plan 
Onderwijs/ondersteuning op maat plannen: Wanneer we zien dat 
een kind of een groep een achterstand heeft gaan we gedurende 
een korte tijd intensief oefenen. In dit plan beschrijven we de 
inhoud, aanpak, planning en evaluatie. Deze plannen hebben 
over het algemeen een looptijd van ongeveer 8 weken. Aan het 
einde van deze periode wordt er geëvalueerd en bekeken wat de 
vervolgstap kan zijn.
Bij kinderen met een voorsprong wordt vaker beschreven wat 
er op een compacte wijze aangeboden kan worden en waar er 
verdiept kan worden.  

Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Wanneer een leerling een arrangement heeft of een PRO uit-
stroom profiel kunnen we als school een OPP maken. Er moet 
dan sprake zijn van een oplopende achterstand. In overleg met 
de ouders wordt het OPP opgesteld. De doelen van een dergelijk 
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8. Activiteiten

Activiteiten onder schooltijd
Activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden horen over het 
algemeen bij het aanbod van de school en hebben een verplicht 
karakter. Bij een sportdag verwachten we dat kinderen meedoen 
met sporten en wanneer we bijvoorbeeld Kerst in de kerk vieren 
gaat iedereen mee. In het geval van kerst hebben de kinderen de 
middag vrij en telt de kerstmaaltijd in de avond als schooltijd en 
we gaan er dan ook vanuit dat iedereen er is. Wanneer er sprake 
is van principiële bezwaren of andere onmogelijkheden dan horen 
we dit graag en zullen we open staan voor oplossingen.

Activiteiten worden bij voorkeur ruim van tevoren gepland en 
aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt in de school-
kalender. U kan dan denken aan het bezoeken van musea. 
Daarnaast wordt er uiteraard veel op school georganiseerd zoals 
verkeersexamen, project ‘Ik eet het beter’, voorlezen door een 
auteur, etc. Daarnaast kan het zo zijn dat de hockeyvereniging 
een gastles komt geven.

Klassendienst
Leerlingen kunnen langer op school moeten blijven omdat ze 
bijvoorbeeld per toerbeurt klassendienst hebben. Hierbij moet u 
denken aan het schoonmaken van het bord, het aanvegen van 
de klas en het verzorgen van de plantjes. Ook kan het gebeuren 
dat een kind nog even een werkje moet afmaken. Dit laatste zal 
nooit langer duren dan 15 minuten. Moet een kind langer blijven, 
dan mogen zij hun ouders opbellen, zodat die op de hoogte zijn 
en niet ongerust hoeven te zijn. 
 
Buitenschoolse activiteiten
Buitenschoolse activiteiten worden door de school gestimuleerd 
en zijn niet verplicht. Aan deelname aan deze activiteiten zijn 
kosten verbonden en de verantwoordelijkheid ligt bij de organi-
serende partij. We vragen organisaties die dit verzorgen hierover 
duidelijk te communiceren. We streven een breed aanbod na en 
staan open voor suggesties van ouders en anderen. Aantal voor-
beelden van activiteiten na schooltijd op school:

• Technieklessen, Mad Science
• Musicalschool, Stars2go

Buitenschoolse activiteiten en sport
Gedurende het schooljaar worden verschillende buitenschoolse 
activiteiten georganiseerd. De organisatie berust vaak bij een 
sportvereniging. Onze oudervereniging begeleidt de leerlingen 
tijdens de diverse toernooien. Zo doen we mee aan korfbaltoer-
nooien en straatvoetbal. De inschrijving verloopt vaak via de 
school. Ook doen we mee aan de avondvierdaagse. Met een brief 
wordt u op de hoogte gesteld van de voorwaarden, de kosten en 
de tijden van de start. Ouders blijven die avonden ook verant-
woordelijk voor hun kinderen. De leerkrachten zijn per toerbeurt 
aanwezig. Bij andere buitenschoolse activiteiten moeten de 
leerlingen zich middels een getekend briefje door de ouders, 
waarin zij verklaren dat zij akkoord gaan met de deelname van 
hun kind(eren), opgeven.

Onderwijs aan langdurig zieke leerlingen
Ziekte van leerlingen kan ook stagnatie in het leerproces tot 
gevolg hebben. Sinds 1 augustus 1999 moet volgens de wet iede-
re school onderwijs aan zieke leerlingen verzorgen. We praten 
hier over leerlingen die voor enige tijd ziek zijn of leerlingen die 
chronisch ziek zijn. Deze leerlingen kunnen door herhaalde afwe-
zigheid het onderwijs niet regelmatig volgen. De school zal met 
de ouders overleggen over de te bieden hulp. In overleg met de 
school kan besloten worden de hulp in te roepen van de consu-
lent onderwijs aan zieke leerlingen van de Onderwijsadviesdienst 
(OBD). Deze kan ondersteuning geven aan ouders, leerkrachten, 
het team en de leerling. Ook bij algemene vragen over ziekte en 
school kan de consulent geraadpleegd worden 
(Tel: 023-510 00 51).

7.2 Rapportage door de groepsleerkracht
In de groepen 1 t/m 2 houdt de leerkracht van ieder kind een 
kinderdagboek bij. Regelmatig wordt hierin geschreven hoe de 
leerling speelt en werkt. Vanaf groep 3 worden er waarderingen 
en/of cijfers over de prestaties van de leerlingen verzameld. De 
leerlingen van groep 1 en 2, die voor 1 januari op school zijn, 
ontvangen 1x per jaar, in de maand juni, een rapport. Vanaf groep 
3 krijgen de leerlingen 2x per jaar een rapport. 
Het rapport wordt bewaard in een map, zodat u steeds een 
totaaloverzicht heeft van alle vorderingen. Aan het eind van 
groep 8 mag uw kind de map houden. 
      

7.3 De wijze waarop wij de ouders informeren. 
Ons uitgangspunt is dat we in gesprek met leerlingen en ouders 
willen zijn over het welzijn en het leren van de leerlingen en 
onze gezamenlijke bijdrage hieraan. 

De ouders ontvangen 4 keer per jaar een uitnodiging voor een 
gesprek. Direct na de vakantie voeren alle leerkrachten een 
startgesprek. Eind november, begin december volgt een voort-
gangsgesprek.

De leerlingen van de groepen 1-2 krijgen in juni een rapport. De 
leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen 2 rapporten in febru-
ari/maart en in juni. Bij deze rapporten zit een overzicht van het 
Leerling Onderwijs Volg Systeem (LOVS) bijgesloten. In februari/ 
maart en tegen het einde van het schooljaar zijn er gesprek-
ken over de ontwikkeling van uw kind naar aanleiding van het 
rapport.

Vijf keer per jaar is er na schooltijd een ‘kijkuurtje’. In groep 1 
t/m 8 ligt het werk van uw zoon/dochter op tafel om te bekijken. 
U kunt dan denken aan bijvoorbeeld de plakboeken bij de 
groepen 1-2 en werkschriften en toetsen in de groepen 3 t/m 8. 
U kunt tijdens dit uurtje algemene vragen stellen aan de leer-
kracht en bijvoorbeeld een afspraak maken als u over de 
ontwikkeling wilt praten. (Helaas kunnen deze bijeenkomsten 
gezien de richtlijnen nu niet plaatsvinden.)

Daarnaast hebben wij de jaarvergadering van de oudervereni-
ging gecombineerd met de algemene thematische informatie-
avond. Bij deze gelegenheden praten wij over algemene zaken 
aangaande de school en de groepsactiviteiten. Uiteraard kunt u 
als ouders/verzorgers altijd een afspraak met de leerkracht na 
schooltijd of (telefonisch) met de directie maken. (Helaas kunnen 
deze bijeenkomsten gezien de richtlijnen nu niet plaatsvinden).

Met onze digitale nieuwsbrief “het Plesmanjournaal” houden 
wij de ouders op de hoogte van zaken die van belang zijn voor 
de kinderen en/of de school. Alle relevante informatie kunt u 
ook vinden op onze website: www.plesmanschool.nl. 
Wij sturen zoveel mogelijk informatie (brieven en nieuwsbrieven) 
per e-mail. Ook gebruiken wij de Parro-app.  Deze app is gekop-
peld aan ons leerlingvolgssysteem, waarbij de school makkelijk 
kan communiceren met ouders, oudergesprekken kan plannen 
en ouders aan kunnen geven hoe er om gegaan kan worden 
met beeldmateriaal van hun kind. De ouder zet deze app op de 
mobiele telefoon en krijgt een inlogcode van school.  

7.4 Beeldcoach 
De intern begeleiders van onze school hebben de oriëntatie 
cursus beeldcoaching gevolgd. Het is een begeleidingsmethodiek 
om met video leerkrachten te leren het onderwijs zo goed 
mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Beeldcoaching wordt 
op school ingezet onder begeleiding van onze IB'ers en gecertifi-
ceerde externen. Net zoals bij andere begeleidingstechnieken 
hanteert de beeldcoach een beroepscode waarin onder andere 
staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden 
gebruikt worden. Zo worden de videobeelden die in de groep 
gemaakt worden niet aan anderen vertoond. Voor opnames die 
gebruikt worden in het kader van de opleiding van de leraren 
wordt er geen toestemming gevraagd aan de ouders van de 
groep. Als de methodiek wordt ingezet bij specifieke begelei-
dingsvragen van één of een paar leerlingen worden ouders/
verzorgers hiervan in kennis gesteld en om wordt om 
toestemming gevraagd om dit te mogen doen.
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9. Algemene zaken

9.1  Gezondheidsonderzoek op school
Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD 
Kennemerland. Dat wil zeggen dat kinderen op school gescreend 
worden door de jeugdverpleegkundige. Aan onze school is een 
team van een JGZ-arts, JGZ-verpleegkundige en een JGZ-assistente 
verbonden. De taak van de jeugdgezondheidszorg is het bege-
leiden van de groei en de ontwikkeling van uw kind. U kunt als 
ouder aan de JGZ vragen stellen over onder andere gezondheid, 
groei, opvoeding, gedrag, eten, slapen en bedplassen. Deze 
vragen kunt u telefonisch en tijdens preventieve gezondheidson-
derzoeken stellen (telefoonnummer 0900-0400682 7,5 cent per 
gesprek). Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland maakt deel 
uit van het centrum voor jeugd en gezin.

Gezondheidsonderzoek voor 5-jarigen en leerlingen in groep 7 
Leerlingen worden op vaste momenten, zoals is vastgelegd in het 
landelijke basistakenpakket van de JGZ gevolgd. Binnen de basis-
schoolperiode is er een preventief gezondheidsonderzoek voor de 
5-jarigen (in het jaar dat een kind 5 jaar wordt) en groep 7 leer-
lingen. Beide onderzoeken bestaan uit de volgende onderdelen: 
• De JGZ-assistente onderzoekt op school de ogen, het 

gehoor (voor groep 7 op indicatie), de lengte en het 
gewicht;

• Als ouder/verzorger vult u een vragenlijst in over uw kind 
en u geeft toestemming voor onderdelen van het onder-
zoek;

• De leerkracht vult een vragenlijst in over de leerling, 
over motoriek, spraak-taalontwikkeling en het gedrag op 
school. De leerkracht zal alleen gegevens invullen die bij u 
als ouders bekend zijn.

De JGZ-arts of JGZ-verpleegkundige koppelt informatie terug 
met uw toestemming over het gehoor- en gezichtsvermogen. 
Eventueel worden leerlingen met hun ouders door de JGZ-arts of 
JGZ-verpleegkundige uitgenodigd voor een uitgebreider onder-
zoek op een GGD-locatie. Als ouder kunt u zelf aangeven dat u 
een gesprek met de JGZ-arts of JGZ-verpleegkundige wilt.  

Meer informatie is te verkrijgen via de GGD Amstelland- 
de Meerlanden, afdeling Jeugdgezondheidszorg.
Vestiging Amstelveen: 020-6562360
Vestiging Hoofddorp: 023-5625575
Afsprakenbureau Jeugdgezondheidszorg: 0900-0400682,  
www.ggd-am.nl en jgz@ggd-am.nl

9.2 Regels
In een gemeenschap zoals de school zijn ook regels nodig. Niet 
om elkaar dwars te zitten, maar om elkaar te helpen en te steu-
nen. We maken afspraken met elkaar om alles zo goed mogelijk 
te laten verlopen. De meeste regels zijn normale regels die thuis 
ook zullen gelden, soms zijn ze specifiek voor de school. Wij heb-
ben de belangrijkste regels hieronder vermeld:

• We lopen rustig in de school;
• Jassen en tassen hangen we netjes op;
• Niet-noodzakelijke dingen zoals spuitbussen, snoep, 

MP3-spelers en andere muziekapparaten worden thuis- 
gelaten. Ook vuurwerk en messen vallen onder deze regel;

• Mobiele telefoons worden, als ze mee naar school moeten 
worden genomen, uitgezet op het schoolplein en daarna 
ingeleverd bij de leerkracht. Gebruik van deze telefoons is 
ook niet in de pauze toegestaan. Ook bij excursies zullen 
de telefoons in principe niet meegenomen worden;

• Na gebruik van het toilet de handen wassen;
• We spreken beleefd en vreedzaam tegen de leerkrachten, 

de ouders en tegen elkaar;
• We spreken de leerkrachten aan met juf/meester en de 

voornaam;
• We hanteren in de school en ook op de pleinen 
 de Kanjerregels;
• Om half negen zorgen alle leerlingen dat zij binnen de 

hekken zijn (niet meer op het gras voor de school spelen) 
en bij de bel gaan ze naar binnen;

• We dragen geen petten, hoeden of andere hoofddeksels 
 in school;
• De lessen beginnen om 8.45 uur in alle groepen.
We hopen zo de onderlinge sfeer goed te houden en waar kan te 
verbeteren, want een kind moet met plezier naar school kunnen 
gaan. De specifieke klassenregels worden in het begin van het 
schooljaar met de leerlingen afgesproken en regelmatig herhaald. 
Ze hangen ook in de groepen.

9.3 Eten en drinken
Tijdens de ochtendpauze mag er door de leerlingen iets gegeten 
en gedronken worden. Wij gaan voor gezond, dus adviseren fruit 
en een boterhammetje met gezond beleg. Water of suikervrije 
drankjes hebben de voorkeur. Wilt u het drinken zoveel moge-
lijk in eigen bekers meegeven? Op deze manier produceren we 
samen minder afval.
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9.9 Contactpersonen
Als er problemen zijn, kunnen leerkrachten, ouders en leerlingen 
contact opnemen met de contactpersonen, Justin Ruiter (gymleer-
kracht) en Ingrid van der Jagt (onderwijsassistent).
De contactpersonen lossen de problemen niet op, maar denken 
mee met het zoeken naar een oplossing van het probleem. Dit
kan door het maken van een afspraak of met een briefje in een 
van de brievenbussen van de contactpersonen. In het hoofdge-
bouw hangt de brievenbus in het halletje bij de hoofdingang. 
De contactpersonen maken zich ieder jaar bekend in de klas-
sen. Contactpersonen worden regelmatig bijgeschoold om deze 
belangrijke taak goed uit te kunnen oefenen.

9.10 Ouderbijdrage
Alle ouders betalen voor hun leerlingen een vrijwillige ouder-
bijdrage en zijn dan lid van de oudervereniging. De hoogte van 
de bijdrage wordt vastgesteld op de jaarvergadering van de 
oudervereniging. Deze bijdrage is voor het schooljaar 2019-2020 
vastgesteld op � 60,00 per leerling (Raborekening: 
NL13RABO0359683193 t.n.v. Oudervereniging Plesmanschool). 
Van dit geld worden allerlei activiteiten, zoals Kerstmis, Sinter-
klaas, schoolreisje, enz. betaald. 
Voor leerlingen die na 1 maart, als 4-jarige, bij ons op school 
komen hoeft geen ouderbijdrage betaald te worden. 
De ouders van groep 8 betalen een extra bedrag voor het school-
verlaterskamp van hun zoon of dochter. Dit bedrag ligt meestal 
rond de � 75,00. Dit laatste onder voorbehoud van gestegen 
kosten. Hiervan worden de kosten van het schoolverlaterskamp 
betaald. 
Tenslotte vragen wij de ouders een vrijwillige schoolbijdrage van 
� 50,00 per gezin. Niet alle uitgaven die wij willen en kunnen 
doen, kunnen wij uit de financiering van het ministerie betalen. 
Met deze vrijwillige bijdrage kunnen wij net even wat meer doen. 
Wij kopen daarvoor o.a. nieuwe software voor de computers, 
leesboeken voor de groepen en het niveaulezen, handvaardigheid 
materialen, buitenspelmateriaal. Maar ook extra uitgaven i.v.m. 
leermiddelen betalen wij uit deze bijdrage. 
De medezeggenschapsraad houdt kascontrole op deze uitgaven. 
De betaling van de ouderbijdrage en de schoolbijdrage kunt u zelf 
aan het begin van het jaar overmaken. Formulieren en e-mails 
hiervoor krijgt u via de penningmeester van de ouderraad of de 
administratie van de school. Over een betalingsregeling kunt u 
zich altijd wenden tot de directeur. 

9.11 Samenwerking met welzijnsinstellingen 
We hebben een goed contact met de scholen in Badhoevedorp, 
de bibliotheek, de peuterspeelzalen, het dorpshuis, de kerk, 
sportverenigingen, bank, gemeente, enz.
Regelmatig zijn er besprekingen waarbij actuele zaken worden 
besproken. Ook maken we gebruik van hun aanbiedingen, zoals 
een bezoek aan de bibliotheek of de kinderboerderij.

9.12 Verlofregeling
Wanneer een kind ziek is of om een andere reden de school niet 
kan bezoeken, verzoeken wij u dit voor schooltijd telefonisch te 
melden. Dit kan persoonlijk aan de leerkracht of administratie op 
school worden doorgegeven of telefonisch. Doet u dit niet per 
e-mail, want dat lezen wij voor schooltijd niet altijd.

Wanneer wij niets vernomen hebben, bellen wij zelf om te weten 
waarom uw kind(eren) er niet is (zijn). De leerplichtwet kent 
geen snipperdagen, voor sommige feesten en vieringen mag 
extra verlof gevraagd worden. Hiervoor dient u een vastgesteld 
formulier in te vullen dat u bij de administratie kunt verkrijgen. 
De directeur bepaalt aan de hand van de landelijke regels of het 
verlof verleend mag worden. Bij ongeoorloofd verzuim wordt dit 
gemeld aan de leerplichtambtenaar en riskeert u een boete.

Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof (op grond van art.13a van de leer-
plichtwet 1969) dient minimaal 8 weken tevoren bij de directeur 
van de school te worden voorgelegd en zal altijd in overleg met 
de leerplichtambtenaar worden gegeven. 

Het vakantieverlof kan alleen dan worden verleend, wanneer het 
gaat om een gezinsvakantie die het gezin niet in de zomerva-
kantie kan opnemen door de specifieke aard van het beroep van 
(een van) de ouders.
- Hierbij moet worden gedacht aan seizoensgebonden 

werkzaamheden in de agrarische sector en de horeca. 
 In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar de 

leerling vrij geven (voor maximaal 10 schooldagen), zodat 
het gezin toch op vakantie kan. Het gaat daarbij om de 
enige gezinsvakantie in dat schooljaar. De verlofperiode 
mag overigens niet in de eerste twee weken van het 
schooljaar vallen.

- De leerling(en) moet(en) na terugkomst ervoor zorgen dat 
de gemiste leerstof wordt ingehaald. 

9.4 Trakteren
Wanneer een kind jarig is, mag het op school trakteren. Gelukkig 
zien we daarin een gezonde ontwikkeling. Ook wat de traktatie 
betreft gaan we namelijk voor gezond! En dat geldt ook voor de 
leerkrachten! We hopen dat wij steeds gezonder worden in de 
keuze van traktaties en het meegeven van tussendoortjes. 
Wij hebben voor het uitdelen in de andere groepen de volgende 
afspraak gemaakt: De jarige mag uitdelen in zijn eigen groep en 
bij de juf of meester die één jaar onder en één jaar boven zijn/
haar eigen groep en op dezelfde verdieping zit. Ook mogen leer-
lingen even langskomen bij de vakleerkracht, de Intern Begelei-
der en de directie. 

9.5 Rookverbod
Op alle ASKO-scholen geldt een algeheel rookverbod, dat wil zeg-
gen dat in het gebouw en op de speelplaatsen niet gerookt mag 
worden. Dit geldt voor alle dagen van de week en voor iedereen.

9.6 Verkeersveiligheid rondom school
We zorgen met z’n allen voor een veilige school-thuisroute. 
Hieraan kan u een bijdrage leveren door wanneer mogelijk de 
auto te laten staan en wanneer u met de fiets of auto bent rustig 
te rijden. We zorgen voor zo min mogelijk overlast voor de buurt-
bewoners en parkeren dus niet voor uitritten, garages, op de 
stoep of in het gras. We herinneren elkaar op een vreedzame 
manier aan de regels.

9.7 Overblijfmogelijkheden en opvang
De middagpauze
De leerlingen blijven iedere dag van 8.45 uur tot 15.00 uur
(‘s woensdags tot 12.00) op school. Tussen de middag eten de 
leerlingen hun lunch op in hun eigen lokaal onder leiding van 
de leerkracht.

Tussenschoolse Opvang
De Tussenschoolse Opvang (TSO) is bij ons op school als volgt 
geregeld:
- De pauze tijdens de tussenschoolse opvang duurt 
 45 minuten;
- De leerkracht eet in de klas met de leerlingen en brengt 

ze daarna naar het schoolplein;
- Op het schoolplein wordt tijdens het half uur buitenspelen 

door een aantal (vaste, betaalde) ouders gesurveilleerd. 
Daarnaast is er een overblijfcoördinator;

- Aan het eind van de pauze haalt de leerkracht de leerlin-
gen weer op vanaf het plein;

- Aan het eind van het schooljaar wordt er een oproep 
gedaan voor nieuwe ouders voor het volgend schooljaar;

- Er is een apart reglement voor de pleinwachtouders;
- De kosten voor de TSO zijn ongeveer � 85,00 per leerling 

per schooljaar. De ouders ontvangen aan het begin van 
het schooljaar een betalingsverzoek. Het bedrag moet 
uiterlijk 31 oktober van dat schooljaar op de rekening van 
de TSO zijn gestort (NL30RABO0112343945);

- Ouders die het gehele schooljaar geen gebruik van de TSO 
willen maken moeten dat aan het begin van het school-
jaar schriftelijk bij de groepsleerkracht aangeven;

- Het is niet mogelijk om incidenteel van de TSO gebruik te 
maken;

- Alle pleinwachten dienen een “Verklaring Over, van, voor 
Gedrag” op school in te leveren;

- Tijdens de TSO hanteren wij een regenbeleid.

Voor- en naschoolse opvang
De voor- en naschoolse opvang (ook wel Buitenschoolse Opvang 
genoemd) is geregeld door middel van overeenkomsten met de 
volgende instellingen:
• BSO de Wildenhorst (tel. 020-6595071)
• Stichting Klein Duimpje (tel. 020-6597489)
• Het Strand (tel. 020-8230628)
• Smallsteps (tel. 0646373884)

9.8 Klachtenprocedure van Dr. Plesmanschool
Volgens de Kwaliteitswet kunnen ouders en leerlingen klachten 
indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daar-
van van het bestuur en het personeel. Met de klachtenregeling 
wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waar-
mee het belang van betrokkenen en het belang van de school 
wordt gediend en een veilig schoolklimaat wordt gerealiseerd. 
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in 
de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen ouders, 
leerlingen, personeel en schoolleiding worden afgehandeld. Als 
dat echter niet mogelijk is of wanneer de afhandeling niet naar 
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen 
op de klachtenregeling. De regeling in kunt u vinden op de site: 
https://www.askoscholen.nl/over-asko/klachten 
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We merken echter wel dat het in de huidige tijd met het grote 
lerarentekort steeds moeilijker wordt vervanging te vinden. Het 
kan dus voorkomen dat leerlingen vaker naar huis gestuurd 
worden en dat wij kinderen van werkende ouders niet op kunnen 
vangen op school. 

Binnen de ASKO-scholen zijn daarover de volgende afspraken 
gemaakt:
• Het is niet wenselijk dat de directie voor de klas gaat 

staan op dagen dat zij ambulant is om andere taken ten 
behoeve van de school te doen.

• Ook is het niet gewenst dat personeelsleden met speciale 
taken, zoals Intern Begeleider (IB-er) en/of ICT-coördi-
nator, een groep overnemen op de dagen dat zij zijn vrij 
geroosterd ten behoeve van deze speciale taken.

• Het verdelen van leerlingen over andere groepen kan inci-
denteel en voor een hele korte periode een oplossing zijn. 
Maar regelmatig en voor langere periode is niet gewenst. 
Ook dit weer om overbelasting te voorkomen en de kwali-
teit van het onderwijs te garanderen.

• Een groep naar huis sturen kan en mag alleen onder stren-
ge voorwaarden plaats vinden. Dat dit laatste ook geen 
goede oplossing is, zullen we niet ontkennen. Wanneer de 
schoolleiding uiteindelijk besluit om een groep naar huis 
te sturen, zal dit minimaal een dag van tevoren met een 
brief aan de ouders worden medegedeeld. Hierbij wordt 
melding gemaakt dat bij onoverkomelijke problemen 
leerlingen altijd op school zullen worden opgevangen. Er 
wordt gestreefd de leerlingen niet langer dan een dag 
naar huis te sturen. Duurt de ziekte enkele dagen, dan zal 
een andere groep van een niet zieke leerkracht één dag 
niet naar school kunnen.

1onderwijsassistenten hebben een afgeronde opleiding sociaal- 
pedagogisch werk op niveau 4 of bezitten een relevant diploma 
op HBO – niveau.

10.2 Stagiaires
In een groep kan een stagiaire of een Leerkracht In Opleiding 
(LIO-er) aanwezig zijn. Deze toekomstige leerkrachten komen 
van de Pedagogische Academie voor het Basis Onderwijs (PABO). 
De eindverantwoordelijkheid van de groep blijft altijd bij de 
groepsleerkracht. Soms kunnen de stagiaires ingezet worden voor 
extra hulp in een groep, soms zullen zij als opdracht vanuit hun 
opleiding een eigen groep zelfstandig leiden. De groepsleerkracht 
is dan altijd binnen de school aanwezig.

LIO–ers mogen een groep zelfstandig leiden. Zij worden dan 
gecoacht door een groepsleerkracht of directielid. Bij stagiaires 
worden vaak video-opnames gemaakt. Daar staan ook leerlingen 
op. Het beeldmateriaal wordt alleen gebruikt voor de student om 
te leren en wordt daarna vernietigd.

10.3 Vrijwilligers
De school staat open voor de inzet van vrijwilligers. Uiteraard 
gaat dit in goed overleg met de directie. Wanneer dit structureel 
is kan de school hiervoor ook een vrijwilligersvergoeding geven. 
Zo worden we als school door een vrijwilliger ondersteund met 
het afnemen van leestoetsen. Voor het werken op een school is 
een “Verklaring Omtrent Gedrag” nodig. Dit geldt ook voor onze 
structurele vrijwilligers binnen school. 

10.4  Scholing van leraren
De leraren scholen zich jaarlijks bij. We plannen op onze studie-
dagen gezamenlijke scholing veelal gekoppeld aan onze jaarplan-
nen, daarnaast is er ruimte voor individuele scholingstrajecten. 
Daarnaast organiseren we actief het leren met en van elkaar op 
school. Leerkrachten bezoeken elkaar even, delen kennis over 
bijvoorbeeld inzet van computers in het onderwijs, planmatig 
werken en het werken volgens het directe instructiemodel.

11. Ouderparticipatie 

11.1 Samenwerking in en rondom school
Onder ouderparticipatie verstaan wij ten eerste dat wij samen-
werken om de school voor uw kind in het bijzonder en voor 
alle kinderen en volwassenen in het algemeen een fijne plek te 
maken waar optimaal geleerd wordt. Dit betekent concreet dat 
we elkaar proberen te begrijpen en steunen. Daarnaast proberen 
wij als school transparant te zijn over onze plannen en werkwij-
zen. We hopen dat u hierdoor beter op de hoogte bent van het 
onderwijs dat uw kind volgt en hierover met ons in gesprek kan 
gaan. Bij de ingang van onze school hangt een bord met onze 
jaarplannen en andere informatie over de school. 

Uiteraard is de inspraak en de medezeggenschap officieel via de 
medezeggenschapsraad (MR) geregeld. De MR vergadert zes keer 
per jaar en denkt mee met de directie. Op sommige punten heeft 
de school de instemming van de MR nodig en daarnaast kan de 
MR de directie advies geven. De MR is op school betrokken bij het 
vaststellen van het schoolplan, het vakantierooster en het aan-

Verlof voor gewichtige omstandigheden
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstan-
digheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de 
Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen of minder 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:
a. Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor 

zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
b. Voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
c. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- en aanver-

wanten t/m de 3de graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, 
afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de 
woonplaats van de belanghebbende;

d. Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten 
t/m de 3de graad; duur in overleg met de directeur;

e. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1ste graad 
voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in 
de 2de graad voor ten hoogste 2 dagen; voor bloed- en 
aanverwanten in de 3de graad voor ten hoogste 1 dag.

f. Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ -, 25-, 
40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest van ouders of grootou-
ders voor 1 dag;

g. Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke 
redenen, maar geen vakantieverlof.

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandig-
heden op grond van art. 14. lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor 
meer dan 10 dagen per schooljaar dient minimaal 1 maand van 
tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar 
van de woongemeente te worden voorgelegd.
Verlof als:
• De ouders een verklaring van een arts of een maatschap-

pelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een 
verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale 
indicatie betreffende één van de gezinsleden;

• Voor andere naar het oordeel van de leerplicht- ambtenaar 
belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

9.13 Verzekering
Het schoolbestuur is verzekerd voor alle aansprakelijkheid in de 
zin van de wet, niet alleen op school tijdens de lesuren, maar 
ook bij alle schoolactiviteiten, dat wil zeggen tijdens overblijven, 
schoolreisje, sportdagen, etc. Dit betekent echter niet dat het 
schoolbestuur zich aansprakelijk acht voor vermissing, schade aan 
kleding of andere eigendommen van de leerlingen c.q. de ouders. 

Alleen bij grove nalatigheid kan het bestuur in een dergelijk geval 
aansprakelijk worden gesteld. Toch komt schade aan brillen, kle-
ding of tanden voor. Deze schade is dus niet gedekt bij bovenge-
noemde verzekering. Deze schade dienen de ouders onderling via 
hun eigen WA-verzekering te regelen.

Soms vragen wij ouders te rijden tijdens excursies. Uiteraard zijn 
wij blij met de spontane hulp van uw kant, maar wij willen u er 
toch op wijzen, dat u dan in het bezit moet zijn van een inzitten-
denverzekering voor voldoende personen. 

9.14 Algemene verordening     
  gegevensbescherming (AVG)

Ook scholen dienen zich aan de AVG te houden. Zo maken wij 
onder andere bij inschrijving duidelijk hoe we met de gegevens 
omgaan die we van ouders vragen. Daarnaast ondersteunt ons 
bestuur ons door zaken op te pakken die voor alle scholen gel-
den. Meer over ons algemene ASKO scholen privacy beleid kunt 
u vinden op de site: https://www.askoscholen.nl/over-asko/
privacybeleid 

9.15 Uitjes
Met enige regelmaat zullen er uitjes gepland worden. Soms 
wordt er door school of ouders een bus geregeld, maar we kun-
nen ouders ook vragen of ze de kinderen zelf willen vervoeren 
met auto´s. Je kan als ouder alleen andere kinderen vervoeren 
wanneer u beschikt over een inzittendenverzekering. Daarnaast 
moeten alle kinderen in de gordel. Wanneer u als ouder niet 
akkoord gaat met het meerijden van uw kind met een andere 
ouder, dan vragen we je dit kenbaar te maken bij de leerkracht.

10. Onderwijzend personeel

10.1 Opvang van leerlingen bij ziekte
Wanneer een leerkracht afwezig is wegens ziekte of om ande-
re redenen, proberen we de zaak intern op te lossen. Meestal 
kunnen we een beroep doen op onze parttime collega’s. Dat zijn 
groepsleerkrachten of onderwijsassistenten1. Een onderwijsas-
sistent werkt onder de verantwoordelijkheid van directieleden 
of groepsleerkrachten. Is de ziekte van langere duur dan wordt 
via het schoolbestuur of het arbeidsbureau een vervanger(ster) 
gezocht. 
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11.4 Ontwikkeling van het onderwijs in de   
  school

In het schooljaar 2020-2021 zal de school aan een aantal hoofd-
onderwerpen aanpakken/verbeteren. In het onderstaande een 
tweetal onderwerpen uitgelicht:

• We gaan in groep 3 t/m 8 starten met het Internationaal 
Primairy Curriculum. We zullen dit schooljaar in deze 
groepen drie verschillende projecten gaan uitvoeren. 
Een project duurt ongeveer vijf tot acht weken en vinden 
plaats in de middagen. In de ochtend wordt er taal en 
rekenonderwijs gegeven. Binnen de thema’s komen de 
verschillende vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en 
biologie aan de orde. We zullen onszelf verder scholen 
in deze werkwijze. Meer informatie over dit onderwerp 
is te lezen op www.IPC-Nederland.nl.  Binnen de thema’s 
zullen we extra aandacht gaan besteden aan bijvoorbeeld 
ICT of handvaardigheid of zelfstandig werken. We hebben 
gemerkt dat op de momenten dat we met het IPC werken 
de kinderen enthousiast zijn en hetgeen ze leren echt 
kunnen toepassen. Dit was voor het team de voornaamste 
reden om deze werkwijze te omarmen. 

• We geloven dat taal en rekenonderwijs een belangrijke 
basis in het leerproces vormt. Dit begint met beginnende 
geletterdheid en gecijferdheid in groep 1 en 2. Komen-
de schooljaren willen we kritisch met elkaar in gesprek 
over hoe we de instructie, oefening en feedback zo goed 
mogelijk kunnen afstemmen op de leerlingen. 

stellen van leerkrachten. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij 
het over personen gaat.
Ouders worden ook gevraagd om te helpen bij activiteiten, bij-
voorbeeld wanneer een groep naar de bibliotheek gaat. De eind-
verantwoordelijkheid blijft altijd liggen bij de groepsleerkracht of 
de directie van de school. Het werkt prettig om uit elke groep 2 
klassenouders te hebben die het eerste aanspreekpunt voor de 
leerkracht en ouders zijn. Daarnaast zien we dat door het gebruik 
van de Parro-app het communiceren en mobiliseren van hulp een 
stuk eenvoudiger is. 

Met de MR willen we bekijken hoe we het thema educatief 
partnerschap verder kunnen uitwerken. We zijn hiermee gestart 
in de vorm van het organiseren van discussies op ouderinforma-
tieavonden. Daarnaast kan dit in de vorm van kleine initiatieven: 
denktank, ouderaudit, etc.

11.2 Activiteiten en werkgroepen waaraan   
  ouders deelnemen

Ouders werken mee aan diverse activiteiten, soms in 
werkgroepen.
Wij kunnen o.a. hulp vragen bij:
• Luizencontrole 
• Sportdagen
• Toernooien
• Medezeggenschapsraad
• Oudervereniging
• Spelletjesochtend groep 1-2

• Excursies 
• Klussenavond
• Schoonmaakavond
• Avondvierdaagse
• Praktijkexamen verkeer
• Verkeersouders
• Schoolfeest
• Schaakclub

Belangrijk is dat de ouders van de Dr. Plesmanschool samen het 
overblijven weten te regelen. Door middel van ouders die als 
betaalde vrijwilligers ingezet worden lukt het om de kosten voor 
overblijf laag te houden. 

We zijn blij met de hulp en de inzet van de ouders van “onze” 
leerlingen! Ze maken door hun inzet de school weer een stukje 
beter.

11.3 Oudervereniging 
De oudervereniging speelt een centrale rol in het organiseren van 
veel activiteiten. Daarnaast is er sprake van een aantal werkgroe-
pen. Wij kennen in de school diverse werkgroepen, die vele leuke 
en gezellige activiteiten organiseren, zoals Sinterklaas, kerstfeest, 
sportdag, afscheid groep 8 en de avondvierdaagse. De leiding en 
organisatie ligt in principe bij enkele leden van de oudervereni-
ging en enkele leerkrachten.

12.  De resultaten van het onderwijs. 
We gebruiken een leerlingvolgsysteem vanaf groep 1. Gedurende 
de jaren dat de leerling op school zit worden de gegevens opge-
slagen in het leerlingendossier. Daarna worden ze de wettelijke 
termijn van 5 jaar bewaard in het archief. Wanneer een kind 
overstapt naar een andere school, worden de CITO-gegevens aan 
de nieuwe school doorgegeven. Het betreft alleen de uitslagen 
van de toetsen. Dit is een onderdeel van het onderwijskundig 
rapport, dat altijd bij het verlaten van de school aan de nieuwe 
school wordt toegezonden.
Het LOVS is voor ons een graadmeter. Zij verschaffen ons inzicht 
in wat een kind wel of niet beheerst en of wij eventueel actie 
moeten ondernemen. Dit kan ook gelden voor de hele groep. Ook 
geeft het ons inzicht of wij qua schoolniveau op de goede hoogte 
zitten. 

De CITO-uitslagen schoolscore Dr. Plesmanschool:

   Jaargang Score

 2011-2012 538.2
 2012-2013 534.6
 2013-2014 535.6
 2014-2015 534.7
 2015-2016 534,9
 2016-2017 535,5
 2017-2018 535,1
 2018-2019 536,8
 2019-2020 Niet afgenomen in verband met Corona  

De afgelopen jaren hebben we boven het landelijk gemiddelde 
gescoord. In 2018-2019 was de ondergrens voor scholen met een 
vergelijkbare leerling populatie 534,6. De cito-uitslag van de Dr. 
Plesmanschool lag hier ruim twee punten boven.

Uitstroom
De leerlingen van groep 8 gaan aan het einde van het schooljaar 
naar diverse vormen van voortgezet onderwijs.
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13.  School- en vakantietijden

13.1 Begin- en eindtijden
Hieronder staan de begin- en eindtijden. Om 08.30 uur gaan de 
deuren open, de leerlingen komen tussen 08.30 en 08.40 uur zelf 
naar binnen en gaan naar hun klas. Om 8.40 uur moet iedereen 
in de klas zijn. De lessen beginnen om 8.45 uur.

Groepen 1-8
Maandag    08.45 – 15.00 uur.
Dinsdag    08.45 – 15.00 uur. 
Woensdag   08.45 – 12.00 uur
Donderdag   08.45 – 15.00 uur.
Vrijdag    08.45 – 15.00 uur.

13.2 Aantal lesuren

Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren 
onderwijs krijgen:  
• de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;
• de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.
• Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De over-

gebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de 
onderbouw en de bovenbouw.

De Plesmanschool hanteert voor groep 1 t/m 8 dezelfde school-
tijden. Voor het schooljaar 2019-2020 hebben we 945 uur lestijd 
ingeroosterd. Het minimale aantal uren per schooljaar is 940. 
Hier blijven we elk schooljaar in de planning boven.

13.3 Vakanties en vrije dagen 

  schooljaar 2020-2021

De kalender voor dit schooljaar is in overleg met 
de MR vastgesteld. 

 Omschrijving Data
• Zomervakantie 2020 3 juli t/m 16 augustus 2020
• Herfstvakantie 10 oktober t/m 19 oktober 2020
• Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 4 januari 2021 

 (18 december alleen in de ochtend,  
 tot 12 uur, naar school)

• Voorjaarsvakantie  18 februari t/m 1 maart 2021
• Pasen  31 maart t/m 5 april 2021
• Meivakantie 24 april t/m 9 mei 2021
• Hemelvaart 13 t/m 16 mei 2021
• Pinksteren 22 mei t/m 24 mei 2021
• Zomervakantie 2021 9 juli t/m 22 augustus 2021

Studiedagen (kinderen vrij)
• 19 oktober 2020
• 4 januari 2021
• 18 februari 2021
• 19 februari 2021
• 1 maart 2021
• 31 maart 2021
• 1 april 2021
• 7 juni 2021*
• 8 juni 2021*

*Let op: Deze twee studiedagen sluiten niet aan op een vakantie. 
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14.  Namen en adressen
14.1 Van de school

Dr. Plesmanschool
Bezoekadres: Papegaaistraat 4
1171TK Badhoevedorp
Postadres: Postbus 8
1170AA Badhoevedorp
Tel.: 020-449.0761
E-Mail: plesman.directie@askoscholen.nl
Website: www.plesmanschool.nl

14.2 Van het bestuur

ASKO: Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs.
Adres: Kalfjeslaan 380
1081 JA Amsterdam
T 020-3013888
F 020-3013860
Postadres: Postbus 87591
1080 JN Amsterdam
www.askoscholen.nl 
Als u post wilt versturen naar het schoolbestuur dan dient u dat 
te doen naar het bestuurskantoor op bovengenoemd adres, t.a.v.: 
Dhr. J.W. van Schendel, directeur onderwijs en ontwikkeling.

14.3 Van de oudervereniging

Voorzitter  Mevr. R. Cuppens 
    (emailadres via de directie op te vragen)
Penningmeester  Mevr. S. van den Ham
Rabobank  NL13RABO0359683193
    t.n.v. O.V. Plesmanschool
Postadres  Postbus 8
    1170 AA Badhoevedorp

De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar.

14.4 Van de medezeggenschapsraad

Voorzitter:   Dhr. S. de Greef (oudergeleding)
Lid oudergeleding:  Mevrouw R. Dekker
Lid oudergeleding:  Mevrouw B. de Groot
Leden vanuit het team:  Mevr. A. Vuijk
    Mevr. M. Lubbers-de Wit
Postadres:   Postbus 8
    1170 AA Badhoevedorp.
E-mailadres  Plesman.mr@askoscholen.nl

14.5 Externe personen en instanties

Naam Telefoonnummer Email
Onderwijsinspectie (vragen) 0800 8051 info@owinsp.nl

Schoolarts 023 7891777 
Meldpunt Veilig Thuis 020 5711911 
BSO De Wildenhorst 020 6595071 info@bsodewildenhorst.nl 

Stichting Klein Duimpje 020 6597489 stichtingkleinduimpje@hotmail.com

BSO “Het Strand”  info@hetstrand.net

Smallsteps Zevensprong 06 46 373 884 zevensprong@smallsteps.info

GG en GD Afd. 
Jeugdgezondheidszorg   frontofficejgz@ggdkennemerland.nl 

Samenwerkingsverband 
Haarlemmermeer 023 554 1588
 

14.6 Lijst van afkortingen

Afkorting Omschrijving
ASKO  Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs
BSO  Buitenschoolse Opvang
CITO-LOVS CITO-leerlingonderwijsvolgsysteem
HAVO  Hoger Algemeen Vormend Onderwijs
IB  Interne begeleiding
LIO  Leerkracht in opleiding
MR  Medezeggenschapsraad
NIO  Nederlandse Intelligentietest Onderwijs
NSO  Naschoolse opvang
OV  Oudervereniging
PABO  Pedagogische Academie voor Basisonderwijs
PMT-K Test voor het meten van de prestatie en motivatie
PO   Primair Onderwijs
Pro  Praktijkonderwijs
RT  Remedial Teaching
OBD  Onderwijs begeleiding Dienst
SWV  Samenwerkingsverband
SBO  Speciale school voor basisonderwijs
TSO  Tussenschoolse Opvang
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
VO  Voortgezet Onderwijs
VWO  Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
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