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EEN WOORD VOORAF
Voor u ligt de schoolgids van de Emmaschool. In deze schoolgids kunt u lezen waar we voor staan, hoe we
lesgeven en welke middelen we daarbij gebruiken.
Voor de ouders van onze leerlingen is deze schoolgids een informatiebron om allerlei zaken over de school in
op te zoeken. Voor nieuwe ouders is het een mogelijkheid om zich te oriënteren op wat de Emmaschool te
bieden heeft voor kind(eren). De Emmaschool werkt voortdurend aan verbetering van het onderwijs. Daarom
staan in deze schoolgids ook de ontwikkelpunten voor het komende schooljaar. Op aanvraag ontvangen
belangstellenden deze schoolgids digitaal.
Dit schooljaar werken we voor het eerst in onze nieuwe huisvesting. Met elkaar zijn we heel trots op ons
prachtige gebouw.
De Emmaschool heeft aangepaste schooltijden, waarbij alle groepen op dezelfde tijden beginnen en uitgaan.
De lunch houden we op school in de klassen met de juf of meester.
Over schoolse aangelegenheden die direct betrekking hebben op de groepen wordt u geïnformeerd door de
leerkrachten. Actuele zaken komen in onze maandelijkse nieuwsbrief aan de orde. In het ouderportaal van ons
leerlingvolgsysteem kunt u zelf de ontwikkeling van uw kind nauwgezet volgen.
Verder zijn we te vinden op onze website
www.emmaschool.pcborijnsburg.nl Daar kunt u ook
doorklikken naar het Twitter en Facebook account van de
Emmaschool.
Reacties zijn welkom en kunt u mailen naar:
info@emmaschool.pcborijnsburg.nl

W.C. van der Plas
dir. Kon. Emmaschool
september 2019

4

0.

NAMEN EN ADRESSEN

0.1 DE SCHOOL
Koningin Emmaschool
Smidstraat 27
2231 EK Rijnsburg
Tel
: 0714082869
Email
: info@emmaschool.pcborijnsburg.nl
Website : www.emmaschool.pcborijnsburg.nl
Facebook : Emmaschool-Rijnsburg
Twitter

0.1.1.

: EmmaRijnsburg

HET TEAM

FUNCTIE
Directeur
Intern begeleider
Coördinator bovenbouw
Coördinator onderbouw
Groepsleerkrachten:
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7/8
Onderwijsassistent
ICT-er
Vakleerkracht gym
Conciërge

NAAM
Willem van der Plas
Marjolein Schonenberg
Michelle Onderwater
Ellen Vooijs *

EMAIL
w.vanderplas@emmaschool.pcborijnsburg.nl
m.schonenberg@emmaschool.pcborijnsburg.nl
m.onderwater@emmaschool.pcborijnsburg.nl
e.vooijs@emmaschool.pcborijnsburg.nl

Evelien de Jong
Marjolein Schonenberg
Mariëlle van Rietschoten
Jennifer van Egmond **
Linda Varkevisser
Ellen Vooijs
Ruben van der Ende
Michelle Onderwater
Jeannette van Delft
Geert Lustig
Raymond Kolmus
Trude Hermans
Elma Cederhout
Rik Minnee
Rob Meijvogel

e.dejong@@emmaschool.pcborijnsburg.nl
m.schonenberg@emmaschool.pcborijnsburg.nl
m.vanrietschoten@emmaschool.pcborijnsburg.nl
j.vanegmond@emmaschool.pcborijnsburg.nl
l.varkevisser@emmaschool.pcborijnsburg.nl
e.vooijs@emmaschool.pcborijnsburg.nl
r.vanderende@emmaschool.pcborijnsburg.nl
m.onderwater@emmaschool.pcborijnsburg.nl
j.vandelft@emmaschool.pcborijnsburg.nl
g.lustig@emmaschool.pcborijnsburg.nl
r.kolmus@emmaschool.pcborijnsburg.nl
t.hermans@emmaschool.pcborijnsburg.nl
e.cederhout@emmaschool.pcborijnsburg.nl
r.minnee@emmaschool.pcborijnsburg.nl
concierge@emmaschool.pcborijnsburg.nl

* Plaatsvervangend directeur op vrijdagen
** Lotte Tamminga l.tamminga@emmaschool.pcborijnsburg.nl tot 1 januari 2020 i.v.m. verlof
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0.1.2. OVERIGE NAMEN EN ADRESSEN

Bestuur PCBO Rijnsburg
Postbus 153
2230 AD Rijnsburg
tel: 0714078890
info@staf.pcborijnsburg.nl

Buitenschoolse opvang
Smallsteps “De Speelwijzer”
Koningin Julianalaan 2A
2231 VD Rijnsburg
Tel: 06 500 819 87

Ouderraad
Voorzitter
Penningmeester

: Janneke van Duijn
: Corien van der Meij

- or@emmaschool.pcborijnsburg.nl

Leden ouderraad:
Karin Vianen
Arina van den Haak
Larissa Glasbergen
Desirée Vermeulen
Marleen van Delft

Medezeggenschapsraad
Voorzitter: Ernst Star

- mr@emmaschool.pcborijnsburg.nl

Leden MR namens de ouders:
Antoinette Buis
Florine Groenewoud
Leden MR namens de leerkrachten:
Ellen Vooijs
Mariëlle van Rietschoten
Ruben van der Ende

Verkeersouders:
Bianca Star
Tel: 071 4079330
famstar@casema.nl

Roos Kremer
Tel: 06-83227940
rvanderkrogt@hotmail.com

0.1.3. KLACHTEN
De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD Hollands Midden:
Extern vertrouwenspersoon: GGZ Hollands Midden tel:088 3083342
e-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl De klachtenregeling staat verderop in deze gids.
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0.2. EXTERNE PERSONEN EN INSTANTIES
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs “Duin- en Bollenstreek”
Postadres: Postbus 411, 2160 AK Lisse, tel: 0252 431575 0
Bezoekadres: Grachtweg 28, 2161 HN Lisse, E info@swv-db.nl
Website : http://www.swv-db.nl/
Inspectie van onderwijs
Website: www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs
tel. 0800 8051
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
tel. 0900-1113111
Come 4 Sports
J. Drost, sport en beweegcoach
jeffreydrost@welzijnskwartier.nl
Website: http://www.welzijnskwartier.nl/diensten/23/sportenbewegen/93/kinderen-come4sports/
Facebook: https://www.facebook.com/come4sportswelzijnskwartier
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Burgemeester Koomansplein 1
2231 DA Rijnsburg
088 – 254 23 84
Websites:
www.cjgkatwijk.nl
www.hoezitdat.info
www.facebook.com/cjgkatwijk
Jeugdgezondheidszorg
tel: 088 – 308 32 36
Jeugd- en gezinsteam
tel: 088 254 23 69
Logopediste
mevr. Rebecca Verdoes
tel: 088 – 254 23 84/ 0612415276
e-mail: r.verdoes@katwijk.nl
Regionaal Bureau Leerplicht
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden
071 - 52 39 090
email: secretariaatrbl@hollandrijnland.nl
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Jeffrey
Email:

1. DE SCHOOL
1.1. SCHOOLKENMERKEN
1.1.1 IDENTITEIT
De Emmaschool noemt zich niet alleen een christelijke school, wij werken ook vanuit onze identiteit.
De identiteit van onze school vindt haar oorsprong in het geloof in God, waarbij de
Bijbel onze leidraad is en Jezus onze inspiratiebron. Tevens willen we ruimte
bieden aan ieder individu waarbij respect voor ieders inbreng voorop staat.
Ons onderwijs wordt gegeven vanuit ons geloof en is betrokken op mens en
wereld. Dit komt tot uiting in de
omgang met elkaar, in de keuze van de leermiddelen, de aandacht voor vieringen,
de jaarlijkse start- en themadiensten in de kerk en in de sfeer die heerst op school.
Elke schooldag wordt geopend en beëindigd met gebed en een lied. Enkele malen per week wordt een
bijbelverhaal verteld. Zo mogelijk wordt een link gelegd met de actualiteit. Hierbij wordt de methode “Kind op
maandag” gebruikt.
Een niet weg te denken deel van onze identiteit is de zorg voor anderen. We doen daarom mee aan acties en
organiseren evenementen n.a.v. een actueel thema. Kinderen worden gestimuleerd elke maandag een klein
bedrag mee te nemen voor een zendingsproject. De zendingscommissie zoekt doelen voor het zendingsgeld en
geeft hierover via de nieuwsbrief informatie.
1.1.2 MISSIE
De Emmaschool is zich ervan bewust dat elk kind een unieke plaats inneemt in een snel veranderende
samenleving. Wij hebben als school de opdracht de kinderen voor te bereiden en toe te rusten op deze
samenleving. Wij weten dat elk kind verschilt en drie elementen nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen:
uitdaging (competentie), zelfstandigheid (autonomie) en omgang met anderen (relaties).
We geven vorm aan ons onderwijs vanuit de normen en waarden van het christelijke geloof. Onze school staat
daarbij open voor iedereen. Wij hebben wederzijds respect voor ieders culturele en of levensbeschouwelijke
identiteit. Er is oog voor elkaar en ruimte zodat ieder tot zijn recht komt. Daarbij zorgen wij met elkaar voor
een veilige en plezierige omgeving in de groep als buiten de groep.
1.1.3. VISIE
Waarheen gaan wij als school:
Om kinderen goed voor te kunnen bereiden op een voortdurend veranderende maatschappij willen wij op alle
niveaus veranderen en verbeteren. We verbeteren ons onderwijs voortdurend en dragen gezamenlijk de
verantwoording voor het onderwijs op de Emmaschool. Het kind wordt gestimuleerd om zelf de
verantwoording te nemen voor zijn leerproces. De ouders en de leerkrachten werken met het kind samen. Zij
inspireren en motiveren het kind om deze verantwoording te ontwikkelen in de kennis en vaardigheden te
leren die nodig zijn voor het heden en de toekomst.
1.1.4. KERNWAARDEN

Wij geloven in kwaliteit waarbij we uit elk kind halen
wat erin zit. We stellen daarbij de hoogst haalbare
doelen.
Wij geloven in toegankelijkheid waarbij we een opgeruimde
en stimulerende omgeving creëren voor de kinderen,
ouders, leerkrachten en andere betrokkenen.
Wij geloven in open communicatie waarbij er een veilig
leerklimaat is voor kinderen. We staan open voor reflectie
en feedback. We nemen elkaar daarbij serieus.
Wij geloven in leren waarbij de school, de ouders en leerlingen zich op de hoogte houden van de
veranderingen in de maatschappij en inspelen op actuele gebeurtenissen in de wereld. We leren van elkaar en
hebben een onderzoekende houding
Wij geloven in zorgzaam zijn waarbij we oog hebben voor elkaar en ervoor zorgen dat ieder tot zijn recht
komt.
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We geloven in samen zijn waarbij we in de omgang met respect, naastenliefde en geloof met elkaar omgaan.
We zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan onze kinderen.
We geloven in plezier hebben waarbij we successen vieren en samen werken aan een gezellige sfeer in de
school.

Op een studiedag heeft het team op een creatieve manier uiting gegeven aan deze kernwaarden. De foto’s
daarvan ziet u hieronder afgebeeld.

LEREN

TOEGANKELIJK
SAMEN

PLEZIER

KWALITEIT

ZORGZAAM
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1.1.5. HET ONDERWIJS
De Emmaschool kent opbrengstgericht onderwijs bij de vakken rekenen, taal en lezen. Leerlingen worden
uitgedaagd op een zo hoog mogelijk niveau. Zo wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van iedere
leerling en er wordt voor goed onderwijs gezorgd. Onderwijs dat rekening houdt met verschillen in aanleg en
tempo. De zelfstandigheid en ontplooiing van kinderen staat in ons onderwijs centraal.
1.1.6.0. EIGENAARSCHAP
De Emmaschool hecht grote waarde aan de relatie tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Ouders die
betrokken zijn en worden bij wat hun kind leert en doet op school, leveren een belangrijke bijdrage aan het
welbevinden en de leerresultaten van het kind. Dat wisten we
eigenlijk al lang, maar vandaag de dag is dat ook nog eens
wetenschappelijk bewezen.
1. 1.6.1 DE NIEUWJAARSRECEPTIE
De Emmaschool start elk schooljaar met een soort van
nieuwjaarsreceptie. Het doel is dat ouders tijdens de
nieuwjaarsreceptie de gelegenheid krijgen in de klas van hun kind
met elkaar (opnieuw) kennis te maken. Dit om de betrokkenheid
naar elkaars kinderen en de school toe te vergroten.
1.1.6.2. DE INFORMATIEBIJEENKOMST
Tegelijkertijd met de nieuwjaarsreceptie ontvangen de ouders
informatie over het nieuwe leerjaar. De leerkracht inventariseert van tevoren aan welke informatie de ouders
behoefte hebben.
1.1.6.3. DE ONTMOETINGSOCHTENDEN
Verschillende keren per schooljaar organiseert de school ontmoetingsochtenden. Het doel van deze
bijeenkomsten is het verlagen van de drempel en het verbeteren van de toegankelijkheid binnen de school en
het contact tussen ouders onderling.
1.1.6.4. KIND - EN OUDERGESPREKKEN
Twee keer per jaar worden alle ouders en de kinderen uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht om te
praten over de vorderingen van de leerontwikkeling van het kind. Het kind staat centraal en heeft een inbreng
in het gesprek. De ouders en de leerkracht begeleiden het kind daarbij, zodat het inzicht krijgt in de eigen
leerontwikkeling. Ouders en leerkrachten werken hierbij samen.
Door deze benadering ontstaat er een driehoeksrelatie. In deze relatie staat het kind bovenaan in de driehoek.
De ouders en de leerkracht zorgen ervoor dat het kind de optimale voorwaarden heeft om zich te
ontwikkelen.
Tijdens het kind- en oudergesprek staan de volgende vragen centraal:
1. Wat heb ik geleerd?
2. Wat wil ik gaan leren?
3. Wat heb ik daarbij nodig om mijn leerdoel te bereiken?
Binnen deze kind- en oudergesprekken zijn er drie vormen:
1.1.6.5. HET START - EN DOELGESPREK
Een startgesprek vindt plaats aan het begin van het schooljaar. De ouders, het kind en de leerkracht maken
kennis met elkaar, spreken verwachtingen uit en maken afspraken. Tevens wordt er gekeken naar de
leerresultaten van het kind. Aan de hand van deze resultaten wordt er een leerdoel opgesteld en een
begeleidingsplan gemaakt waar het kind de komende schoolperiode mee aan te slag gaat. Zowel het kind als
de leerkracht en ouders hebben inspraak in dit plan.
Mocht bij de leerontwikkeling van het kind, de Intern begeleider betrokken zijn, dan zal de Intern begeleider
ook bij het gesprek aanwezig zijn.
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1.1.6.6. HET EVALUATIE - EN DOELGESPREK
Een evaluatie- en doelgesprek vindt plaats halverwege het schooljaar, in de periode februari-maart. Tijdens
dat gesprek evalueren het kind, de ouders en de leerkrachten het begeleidingsplan. Hoe is het gegaan en is
het doel behaald? De vorderingen worden aan de hand van data zoals rapportcijfers en cito-resultaten
bekeken. Na deze evaluatie, stellen het kind, de ouders en de leerkracht een nieuw doel en wordt er aan de
hand daarvan een nieuw plan opgesteld.
Zo krijgt het kind inzicht in de leerprestaties en de kans om deze prestaties te verbeteren. Ook hier geldt weer:
Mocht bij de leerontwikkeling van het kind, de Intern begeleider betrokken zijn, dan zal de Intern begeleider
ook bij het gesprek aanwezig zijn.
1.1.6.7. HET EVALUATIEGESPREK
Dit gesprek vindt plaats aan het einde van het schooljaar. In juni -na de toetsen- evalueren het kind en de
leerkracht het plan en wordt er gekeken of het doel behaald is. Dit gesprek vindt dus alleen plaats tussen de
leerkracht en het kind.
Tenzij de Intern begeleider bij de leerontwikkeling van het kind betrokken is, dan wordt u wel uitgenodigd bij
dit gesprek. De Intern begeleider zal dan ook bij het gesprek zijn.
Naast deze gesprekken zullen er extra gesprekken plaatsvinden tussen leerkracht kind en/of ouders. De
redenen voor het houden van deze gesprekken zullen verschillend zijn. Zo kunnen er incidenten zijn of zorgen
omtrent gedrag of leren van het kind waarbij het even nodig is dat ouders en de leerkracht tussendoor met
elkaar om de tafel gaan. Dan zal de leerkracht contact met de ouders opnemen voor het plannen van een
gesprek. Natuurlijk kunnen ouders vragen of zorgen hebben over de gang van zaken rondom het kind op
school. Dan worden de ouders nadrukkelijk uitgenodigd om contact op te nemen met de leerkracht. Wij
roepen ouders op om niet met hun zorgen en vragen rond te blijven lopen of met externen te bespreken,
maar het daar te brengen waar het hoort, namelijk bij de leerkracht!
1.1.6.8. HET PORTFOLIO
In de rapportage naar de ouders en het kind gebruiken we het portfolio. De
ontwikkeling van het portfolio is nog in volle gang. Het portfolio bestaat op dit
moment uit:
- dit ben ik
- dit is ons kind
- hier ben ik trots op
- verslagen van de gesprekken
- het rapport
Het portfolio wordt twee keer per jaar mee naar huis gegeven.
1.2. LEERLING POPULATIE
De Emmaschool bestaat sinds 1892 en is daarmee de oudste en eerste christelijke school van Rijnsburg.
Generaties Rijnsburgers hebben op de Emmaschool leren lezen, schrijven en rekenen.
Veel leerlingen van toen, zijn de opa’s en oma’s van onze huidige leerlingen.
Dit bijzondere gegeven is de basis voor de gezelligheid waar de Emmaschool om bekend staat. Bij verreweg het
grootste gedeelte van de leerlingen wordt het Nederlands als thuistaal gevoerd. Bij 8% van onze leerlingen is
het opleidingsniveau van de ouders reden voor de overheid om extra budget ter beschikking te stellen. Het
grootste gedeelte van onze ouders heeft een beroepsopleiding op middelbaar of hoger niveau genoten.
In toenemende mate wordt er in het gezin door beide ouders deelgenomen aan het arbeidsproces. Bij
gemiddeld 1% van het aantal leerlingen dat de Emmaschool bezoekt is sprake van een indicatiestelling.
De afstand van thuis naar school ligt tussen de 10 en 2700 meter. Het merendeel van de leerlingen woont
binnen een straal van 1 kilometer. Een uitzondering daarop vormen de kinderen die in het tuinbouwgebied
Kloosterschuur wonen en een aantal kinderen dat in de wijk Kleipetten woont. De nieuwe wijk in het gebied De
Horn is een nieuw voedingsgebied aan het worden voor de Emmaschool.
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1.3 SITUERING VAN DE SCHOOL
De Emmaschool is gevestigd aan de Smidstraat. Dit schooljaar
zijn we weer gestart op onze oude vertrouwde locatie in een
prachtig mooi nieuw gebouw.
In het schoolgebouw is een peuterspeelzaal gevestigd, waar we
nauw mee samenwerken. Zowel de na- als de voorschoolse
opvang op de Kon. Emmaschool wordt door de BSO van
Smallsteps verzorgd. Daarnaast biedt het gebouw huisvesting
aan de staf van de vereniging voor PCBO te Rijnsburg.

1.4 HET GEBOUW
De Emmaschool is een modern gebouw dat duurzaam is ontworpen en gebouwd. Op het dak staan 50
zonnepanelen die elektriciteit opwekken. De daken zijn voorzien van groene planten en een warmtepomp zorgt
voor koelte in de zomer en warmte in de winter. De energieopbrengsten zijn te volgen op het scherm in de
centrale hal. We beschikken over een draadloos netwerk in de hele school en in iedere klas is een smartboard
of touchscreen aanwezig. De schoolpleinen bieden speelruimte voor de leerlingen van verschillende groepen.
1.5 DE ROOKVRIJE SCHOOL
Binnen de muren van de Emmaschool wordt niet gerookt. Ook tijdens bijeenkomsten met ouders wordt er niet
gerookt. De school hanteert een demotiverend rookbeleid buiten de school, wat betekent dat ook op het
schoolplein niet gerookt mag worden.

2. UITGANGSPUNTEN VAN DE SCHOOL
2.1. UITGANGSPUNTEN
De uitgangspunten van de school hebben betrekking op de volgende gebieden:
Het onderwijs:
 De leerlingen worden uitgedaagd op hun uiterste niveau
 De leerlingen kunnen hun talenten ontwikkelen en hun
vaardigheden leren toepassen.
 De leerlingen hebben aan het eind van hun basisschooltijd
het onderwijspeil bereikt dat aangegeven wordt in de
kerndoelen voor de basisschool
 Het onderwijs sluit aan op het voortgezet onderwijs






Het pedagogisch klimaat:
Leerlingen worden volwaardig geaccepteerd
Leerlingen worden gestimuleerd zich persoonlijk te ontwikkelen en keuzes te maken
Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen
voor het eigen gedrag
Leerlingen kunnen met hun (persoonlijke) problemen altijd een aanspreekpunt vinden

De leerlingenzorg:
 Signaleert belemmeringen bij leerlingen
 Diagnosticeert leerbelemmeringen
 Zet met de groepsleerkracht diagnoses om in concrete groeps- en (individuele) handelingsplannen
 Bewaakt de onderwijskwaliteit
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De schoolorganisatie:
 Vangt belemmeringen en bedreigingen op
 Benut kansen en mogelijkheden
 Is sociocratisch ingericht
 Lerende organisatie
 Cultuur van samenwerken en samen leren
De maatschappij:
 Maatschappelijke ontwikkelingen vinden we terug in de school
 De school speelt daarop in tijdens de lessen
 Samenwerken met omgeving
 Organiseren excursies

Ieder jaar pakken we een aantal onderwerpen op die we willen verbeteren. Voor dit schooljaar zijn dat:
-

Kwaliteitszorg
Ouderbetrokkenheid
Wereldoriëntatie
Begrijpend lezen en Woordenschat
Eigenaarschap op groepsniveau

In de nieuwsbrieven wordt u regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen t.a.v. deze onderwerpen.

2.2. HET KLIMAAT VAN DE SCHOOL.
Het pedagogisch klimaat is heel belangrijk. De leerlingen moeten zich veilig en geborgen voelen. Dit is van groot
belang voor het schoolsucces. Er zijn duidelijke afspraken over gedrag, het voorkomen van pesten en over de
school- en klassenregels. We zorgen voor een optimale leeromgeving door een gezellige en doordachte
inrichting van lokalen en andere ruimten.
2.2.1 HET CORRIGEREN VAN LEERLINGEN :
Bij opvoeden hoort corrigeren. We vinden dat bij corrigeren van leerlingen het belonen een belangrijke rol
speelt. Van groot belang is dat het corrigeren in relatie staat met wat er gebeurd is en het tijdstip.
Voorwaardelijk is dat de leerling het begrijpt en het als zinvol ervaart. Corrigeren moet gericht zijn op inzicht.
Hiervoor gebruiken wij de zogeheten ”Oeps- procedure”. De
procedure bestaat uit het stellen van een limiet aan het
onacceptabele gedrag en een stuk begeleiding. De procedure
is opvraagbaar op school.
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3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS

3.1. DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL
3.1.1. GROEPSORGANISATIE
De groepsleerkracht is voor de leerlingen en voor de ouders de eerst aanspreekbare persoon. Met uitzondering
van de groepen 4, 5 en 8 staat structureel een tweede leerkracht voor de groep i.v.m. de deeltijdwerkfactor
van de leerkracht. Daarnaast krijgen de leerlingen ook les van:
- Vakleerkracht gymnastiek
- LIO-stagiaire (dit schooljaar niet ingepland)
- Pabo stagiair
- Invalleerkracht i.v.m. compensatieverlof of ziekte leerkracht
In het team is de afspraak gemaakt dat we er naar streven niet meer dan twee verschillende leerkrachten in
een groep te laten werken (noodsituaties uitgezonderd).
3.1.2. GROEPERING
De school werkt met groepen die ingedeeld zijn in jaarklassen. Combinaties van verschillende jaarklassen
binnen een groep behoren, in het belang van de interne schoolorganisatie, tot de mogelijkheden. Dit schooljaar
hebben we de groepen 7 en 8 gecombineerd op basis van de wens
van de ouders, de samenstelling en leerlingenaantal van de groep.
3.1.3. GROEPSGROOTTE
De Emmaschool heeft 81 leerlingen in de groepen 1 t/m 4
verdeeld over 4 aparte groepen. In de groepen 5 t/m 8 zitten 73
leerlingen verdeeld over 3 groepen. De gemiddelde groepsgrootte
is 22 leerlingen per groep. De grootste groep heeft 27 leerlingen
en de kleinste groep heeft er 18.
3.1.4. ORGANISATIE VAN ZORG VOOR LEERLINGEN MET SPECIFIEKE
BEHOEFTEN

Er is een Intern begeleider aangesteld om alle taken en
activiteiten te coördineren t.b.v. leerlingen met specifieke
behoeften waaronder ook de (hoog)begaafde leerlingen. Het
team krijgt scholing op het gebied van begaafde leerlingen en is in
staat compacten en verrijken toe te passen binnen de klas.
Compacten en verrijken staat voor minder of juist meer leerstof
aanbieden. Bij verrijken is het niveau van de aangeboden leerstof hoog.
Er wordt tevens gewerkt met speciaal aangeschafte leer- en ontwikkelmaterialen t.b.v. begaafde leerlingen.
Voor leerlingen, die om verschillende redenen specifieke behoeften hebben, is de juiste onderwijszorg nodig.
De Emmaschool gaat ervan uit dat de ontwikkeling per kind verschilt. De organisatie in de groepen is zo
georganiseerd dat we daarop goed kunnen inspelen. Elk kind mag en kan binnen de groep leren op zijn of haar
niveau, binnen redelijke grenzen. De gekozen organisatie, methoden en materialen bieden hiertoe ook
mogelijkheden d.m.v. zowel extra instructie door de leerkracht, herhalingsstof, verdiepings- of verrijkingsstof.
Aandachtspunten hierbij zijn:
De veiligheid van het kind en de veiligheid van een team staan centraal en zijn gewaarborgd.
Dat betekent, dat een leerling met specifieke behoeften zich op een school moet kunnen handhaven en zich
positief moet kunnen ontwikkelen. De grenzen van de zorgbreedte worden bepaald door de balans tussen
draagkracht en draaglast van de individuele leerling, van de groep, van de groepsleerkrachten van de school.
Het School Ondersteunings Profiel (SOP) beschrijft de draagkracht van de school. Ten aanzien van leerlingen
met specifieke problemen betekent het dat er maximaal 2 zorgleerlingen per groep toegelaten worden,
waarvan één met gedragsproblematiek en één met leerproblemen.
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3.1.5. SCHOOLINTERNE BEGELEIDING
De Intern begeleider ondersteunt de leerkracht door zaken rond leerlingenbegeleiding in de school te
coördineren. Zij regelt onder meer de toetsen, interpreteert deze, bespreekt de groepsplannen met de
leerkrachten en onderhoudt contacten met zorginstanties buiten school. Ze adviseert daarnaast ook de directie
bij de uitvoering van het onderwijskundig beleid.
3.2. DE ACTIVITEITEN VOOR DE LEERLINGEN
3.2.1. ALGEMEEN
Op de Emmaschool krijgen de kinderen verschillende vakken. Wij geven aanbodgericht onderwijs op gebied
van rekenen, lezen, taal en bewegingsonderwijs. Wij houden ons aan de kerndoelen van de verschillende
vakken en willen kinderen uitdagen op hun uiterste niveau. Binnen de vakken wereldoriëntatie, sociale
redzaamheid, burgerschap en sociale cohesie, kunstzinnige oriëntatie (muziek, kunst, tekenen,
handvaardigheid) en sportactiviteiten willen we de kinderen meer vraaggericht (afgestemd op interesse en/of
behoefte) onderwijs gaan bieden.

3.2.2. ACTIVITEITEN IN ONDERBOUW (GROEP 1 EN 2)
Veel van de hieronder genoemde activiteiten komen in daarvoor speciaal ingerichte hoeken met een thema of
project aan de orde:
- Taalactiviteiten.
- Werken met de ontwikkelingsmaterialen
- Rekenkundige vaardigheden
- Bewegingsactiviteiten.
- Expressieactiviteiten
De methode die in de onderbouwgroepen wordt gebruikt is “Schatkist”. Deze
biedt een keur aan ideeën en speelse elementen die perfect passen bij het
kleuteronderwijs. Bovendien wordt hiermee aandacht aan alle tussendoelen op
het gebied van mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en
sociaal-emotionele ontwikkeling besteed.
3.2.3. BASISVAARDIGHEDEN (LEZEN, TAAL, SCHRIJVEN EN REKENEN)
Vanaf het allereerste begin wordt de taalontwikkeling gestimuleerd op de Emmaschool. Daarbij maken we
gebruik van verschillende methodes. Veilig leren lezen is een taal/ leesmethode die speciaal is ontwikkeld voor
groep 3 en sluit perfect aan bij de methode “Schatkist”. De techniek van het lezen, het aanleren van de letters
en de spelling staan voorop. Dit wordt door de methode op systematische wijze aangeboden. Begrijpend lezen
en creatief schrijven komen later aan bod. Deze methode geeft volop mogelijkheden om op alle niveaus te
differentiëren.
- Lezen

- Taal
- Schrijven
- Rekenen
- Engels

Veilig Leren Lezen (Kim versie)
Estafette
Nieuwsbegrip
Taal Actief 4.0
Pennenstreken
Rekenrijk
Take it easy”.
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3.2.4. WERELDORIËNTERENDE VAKKEN .
De kerndoelen vormen de basis voor het leerstofaanbod bij de
wereldoriënterende vakken en zijn tevens de leidraad voor de manier van
werken. We zorgen ervoor dat de leerlingen Nederland, Europa en de
werelddelen leren kennen en weten hoe de mensen er hebben geleefd en
hoe ze nu leven. Dit schooljaar oriënteren we ons op een andere aanpak
van de wereldoriënterende vakken.
Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken
aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie, gezond gedrag en
verkeer. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe
mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en
betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke leefomgeving en op
verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en
nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. Daarbij vinden wij het belangrijk om onderzoekend leren en
de 21ste eeuwse vaardigheden te verwerken in wereldoriëntatie. Dit betekent dat wij stapsgewijs ons
onderwijs in wereldoriëntatie vernieuwen.
Vanaf het schooljaar 2019/2020 gaan we starten met het vernieuwen van zogenaamde zaakvakken namelijk
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek in de groepen 3 t/m 8. Het aanbod moet eigentijdser waarbij
de mogelijkheden om de leerstof van de vakken te integreren van de vakken,
klassendoorbrekend, samenwerkend leren en onderzoekend leren verwerkt kunnen
worden. De kinderen onderzoeken een thema door middel van het opstellen van
onderzoeksvragen, nadat de leerkrachten een introductie van het thema hebben
gegeven. Thema’s zijn bv. ‘weer en klimaat’, ‘techniek’, ‘de Romeinse tijd’. Alle
kerndoelen komen dan aan bod.
Geschiedenis:
Blink
Aardrijkskunde:
Meander
Natuur en techniek: Naut
Verkeer:
Klaar… over!

3.2.5. SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING
Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze
school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot
verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen
omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). De
ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps(leerling)
bespreking besproken (leerkracht en IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke
aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken.
We maken gebruik van de methode die is gebaseerd op wetenschappelijk
bewezen inzichten. De naam van de methode is “Kwink”.
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3.2.6 EXPRESSIE .
De vakken tekenen, handvaardigheid en muzikale vorming vallen onder de
expressievakken. De expressievakken worden elke week volgens rooster gegeven.
Tijdens de Kinderboekenweek, Sinterklaas en de afsluiting van het schooljaar komen
deze vakken extra aan bod.
Als vervolg op de muzieklessen worden in het kader van het
project Zingzo samen met docenten van de Katwijkse
muziekschool een aantal muzieklessen gegeven. Onze ambities voor het vak muziek
zijn
(a) het vak muziek heeft een plek in onze school,
(b) de groepsleerkrachten veel vertrouwder zijn geworden met het geven van
muziekonderwijs en in staat zijn het muziekonderwijs gedeeltelijk zelfstandig te
verzorgen.
Daarnaast is het uitgangspunt om een doorgaande lijn te creëren waarin
muziekonderwijs breder dan alleen liedjes zingen een vaste plaats in ons
lesprogramma heeft gekregen.
Voor de expressievakken gebruiken we als methode “Moet je doen”.

3.2.7. LICHAMELIJKE EN ZINTUIGLIJKE OPVOEDING (GYMNASTIEK)
Groep 1 en 2 hebben elke ochtend en -of middag gymnastiek of buitenspel. De overige groepen krijgen 2x per
week les van de vakleerkracht. Naast de lessen met toestellen zijn er ook spellessen. De leerlingen van groep 5,
6, 7 en 8 nemen, onder begeleiding van leerkrachten, deel aan de sportdag. Voor de leerlingen van groep 3 en
4 wordt er een sportinstuif georganiseerd.

3.2.8. GYMROOSTER
Maandag
08.45
09.35
10.25
11.15

groep
groep
groep
groep

7/8
6
3
4

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

09.00 groep 1
10.15 groep 2

10.00
11.00
11.45

10.00 groep 5
10.45 groep 3
11.30 groep 7/8
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groep 5
groep 4
groep 6

4. DE ZORG VOOR DE KINDEREN
4.1. DE OPVANG VAN NIEUWE LEERLINGEN IN DE SCHOOL
4.1.1. ALGEMEEN
De aanmelding van nieuwe leerlingen gebeurt door de ouders. Vaak wordt hier eerst een afspraak voor
gemaakt met de directeur. De ouders krijgen informatie over de school en een korte rondleiding. Het bezoek
duurt ongeveer drie kwartier. Tijdens het gesprek zullen diverse aspecten aan de orde komen m.b.t de
ontwikkeling van het kind. De ouders krijgen deze schoolgids, het leerlingenstatuut en een
aanmeldingsformulier mee.
4.1.2. VIERJARIGEN
Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag hij/zij de hele dag naar de basisschool. De nieuwe leerlingen starten op de
maandag in de week waarop zij vier jaar worden. Dit betreft zowel de leerlingen die begin van het nieuwe
schooljaar vier jaar worden als de 0-groepen die in januari starten. Leerlingen hebben recht op vijf wendagen.
Leerlingen die niet aan hun wendagen komen mogen de week voor de leerling officieel start deze dagen
opnemen.
Een kind is leerplichtig vanaf de eerste maand nadat het vijf jaar is geworden. Vanaf dat moment gelden ook de
wettelijke regels voor leerplicht en verlof.
4.1.3. ANDERE NIEUWE LEERLINGEN
Leerlingen die door verhuizing of een andere oorzaak tijdens hun schoolloopbaan op onze school komen,
kunnen, na te zijn aangemeld bij de directie, ter kennismaking een dagdeel of hele dag meedraaien. Uiteraard
zal de eerste tijd extra aandacht gegeven worden aan de gewenning van de leerling aan onze werkwijze. In de
praktijk blijkt dit bij de meeste leerlingen vlot te verlopen.
Wanneer ouders om een andere reden dan verhuizing hun kind lopende een schooljaar willen aanmelden op
een andere school, kan dit alleen na overeenstemming hierover tussen directeuren van de desbetreffende
scholen.
4.2. HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE KINDEREN IN DE SCHOOL
4.2.1. LEERLINGVOLGSYSTEEM (LVS)
De Emmaschool gebruikt het Parnassys leerlingvolgsysteem.
Door regelmatige toetsingen worden de vorderingen van de
leerlingen geregistreerd in dit LVS. Via het ouderportaal van
Parnassys kunt u de resultaten van uw kind op de Citotoetsen bekijken.
Op basis van de resultaten van deze landelijk genormeerde
toetsen, wordt door de leerkracht een groepsplan opgesteld.
Het kan ook voorkomen dat in overleg met ouders en Interne
Begeleiding besloten wordt tot het overgaan van een eigen
leertraject voor leerlingen die meer of minder leerstof aankunnen (iHOP). Wettelijk is het toegestaan om in
groep 6 leerlingen een eigen leerlijn te laten volgen.
Naast de Citotoetsen worden ook methodegebonden toetsen gebruikt om de resultaten te meten. Ook worden
d.m.v. mondelinge en schriftelijke overhoringen, het maken van werkstukken en observaties de vorderingen
van uw kind bijgehouden.
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4.2.2. DE WIJZE WAAROP HET DAGELIJKSE WERK VAN KINDEREN WORDT BEKEKEN EN BEOORDEELD .
De leerkracht controleert de toetsen van de leerlingen. Het dagelijkse werk wordt door de leerlingen zelf
gecontroleerd. De leerkracht registreert de resultaten van Cito-toetsen in het leerlingvolgsysteem. De
resultaten van methodetoetsen worden in
een zgn. registratieformulier bijgehouden.
In de groepen 1 en 2 worden naast toetsen
ook veel observaties gedaan om te kijken
hoe het kind zich ontwikkelt. De resultaten
worden gemonitord door de Intern
begeleider en met de directeur besproken
in het zorgoverleg.
Twee keer per jaar worden de
groepsresultaten met het team besproken
tijdens datamuursessies, waarbij we van elkaar leren met als doel beter te worden.
4.2.3. DE VERSLAGGEVING VAN GEGEVENS OVER LEERLINGEN DOOR DE GROEPSLEERKRACHT
Elke leraar houdt een klassenmap en een leerlingenmap bij. In de klassenmap zitten de groepsplannen en de
dag- of weekplanningen. Op de planningsoverzichten worden korte aantekeningen gemaakt van wel of niet
bereikte resultaten. De gegevens in de leerlingenmap hebben betrekking op specifieke kenmerken van de
leerlingen. Deze gegevens gaan mee met de leerlingen naar de volgende groep.
4.2.4. TEAMLEDEN DIE IN DE SCHOOL DE VORDERINGEN VAN DE LEERLINGEN DOORSPREKEN
In het kader van samen leren spreken de leerkrachten elkaar regelmatig over de vorderingen van de leerlingen.
Als de vorderingen achterblijven zijn de leerkrachten als eersten aan zet om dit te signaleren en er een aanpak
bij in gang te zetten. Pas als de aanpak niet of onvoldoende werkt komt de Intern begeleider erbij.
Op het zorgoverleg bespreekt de Intern begeleider met de directeur de leerlingen die zijn opgevallen door de
leerkrachten in hun gedrag of ontwikkeling.
4.2.5. BESPREKING LEERVORDERINGEN
De Emmaschool maakt gebruik van de gesprekkencyclus om ouders te informeren over de vorderingen. Aan
het begin van het schooljaar ontvangt u al een uitnodiging voor het zgn. start- en doelgesprek. Naast deze
geplande gesprekken is er altijd tijd en ruimte voor contact.
4.2.6. SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN:
In zeer extreme gevallen, wanneer er sprake is van ernstig wangedrag of gedrag waarbij de veiligheid in gevaar
komt, is sprake van schorsing en/of verwijdering van leerlingen. Schorsing is voor maximaal twee dagen,
verwijdering is definitief. Dit gebeurt uitsluitend in overleg met de directeur bestuurder en gaat conform de
beschreven procedure in het leerlingenstatuut. Namen en adressen zijn voor in deze schoolgids te vinden.

4.3
PASSEND ONDERWIJS : DE BESTE KANSEN VOOR ÉLK KIND
De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder
problemen. Sommigen hebben meer begeleiding nodig, van
specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het
organiseren van deze ondersteuning, zo snel, licht en dichtbij
mogelijk, dat is de kern van Passend onderwijs. De nieuwe wet
geldt vanaf 1 augustus 2014 en verandert de manier waarop deze
ondersteuning kan worden aangevraagd, en hoe die georganiseerd
en betaald wordt.
Passend onderwijs in het kort:





Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden
Het speciaal (basis) onderwijs blijft gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben
Scholen kijken naar wat een leerling wél kan, het liefst op een gewone basisschool in de buurt
Er zijn geen bezuinigingen op extra ondersteuning aan leerlingen
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4.3.1 ZORGPLICHT
Voorheen moesten ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zelf op zoek naar een geschikte
school. Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dit betekent dat we elk kind een passende
onderwijsplek moeten bieden. Dat kan op deze school zelf zijn, maar ook op een andere basisschool of school
voor speciaal (basis)onderwijs. Ouders worden vanaf begin tot eind bij dit proces betrokken: u kent uw kind
immers het beste.
4.3.2 SAMENWERKINGSVERBAND
Om elk kind een goede plek te kunnen bieden, werken alle basisscholen en speciale scholen in de regio met
elkaar samen. Onze school maakt deel uit van het
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en
Bollenstreek. Dit verband bestaat uit vijftien schoolbesturen
in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk,
Noordwijkerhout en Teylingen.
4.3.3 BASISONDERSTEUNING
Schoolbesturen hebben met elkaar afgesproken wat elke school in principe moet kunnen bieden aan
ondersteuning. Dit wordt basisondersteuning genoemd. Hierdoor weet u wat u als ouders ten minste mag
verwachten van het onderwijs en ondersteuning op een school. Elke basisschool krijgt een eigen
ondersteuningsbudget en de beschikking over expertise waarmee de ondersteuning die kinderen nodig
hebben, kan worden georganiseerd.
4.3.4 DE ROUTE
Om passend onderwijs voor elke leerling snel en goed te kunnen organiseren, heeft het
samenwerkingsverband een route afgesproken. Deze route
bestaat uit verschillende stappen:
1) Het begint bij de leerkracht.
Hij of zij signaleert dat de ontwikkeling van een kind stagneert.
Samen met de ouders gaat de leerkracht vervolgens op zoek
naar de juiste aanpak voor uw kind.
2) Met hulp van de IB’er
Als een leerkracht de leerling zelf niet verder kan helpen, roept
hij de hulp in van de Intern begeleider van de school. De IB’er
maakt een gedegen analyse van de situatie en geeft vervolgens advies over een mogelijke aanpak. Ook hierbij
is het informeren en betrekken van u als ouders van groot belang. De IB’er voert vervolgens de regie over het
afgesproken traject.
3) Met hulp van het ondersteuningsteam (OT)
Als zowel de leerkracht als de Intern begeleider en de ouders er niet uitkomen, wordt de hulp van het
ondersteuningsteam (OT) ingeroepen. Naast de leerkracht, ouders en IB’er, kan zo’n team bestaan uit de
directeur van de school, onderwijsspecialist en een jeugd- en gezinswerker. Het ondersteuningsteam overlegt
wat het kind nodig heeft, de aanpak die is afgesproken, wordt arrangement genoemd. Afhankelijk van wat er
nodig is, kan dit op vele manieren worden vormgegeven:
- hulp die een school zelf kan bieden
- hulp die een school kan bieden met expertise van buiten
- verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening
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4.3.5

VERWIJZING NAAR EEN SPECIALE ONDERWIJSVOORZIENING

Stap 1: Gesprek met school voor SBO of SO
Als duidelijk is dat een speciale school voor een leerling beter geschikt is, wordt
een deskundige van die school uitgenodigd om te praten over de duur en
intensiviteit van het arrangement.
Stap 2: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Als de eerste stap is afgerond, kan bij het samenwerkingsverband een
toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Er zijn twee mogelijkheden:
- Speciaal basisonderwijs
- Speciaal onderwijs:
Categorie I : zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen, kinderen met epilepsie of
ernstige gedragsproblematiek
Categorie II : lichamelijk gehandicapte kinderen
Categorie III: meervoudig gehandicapte kinderen
Stap 3: Bieden van extra ondersteuning
Als een leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft gekregen wordt de plaatsing zo spoedig mogelijk
gerealiseerd.
Stap 4: Terugplaatsing vanuit het SO of SBO
Bij plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs wordt in het ontwikkelingsperspectief beschreven hoe aan
terugplaatsing naar de reguliere school gewerkt wordt. Als bij evaluatie blijkt dat dit een optie is, vindt overleg
plaats met ouders en de school van herkomst. Een andere reguliere school die meer passend is, bestaat ook tot
de mogelijkheden.
4.3.6 ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF
Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld als resultaten achterblijven ondanks de ondersteuning op de
basisschool, al dan niet met hulp van buiten. Voor deze leerlingen is een perspectief voor langere termijn nodig
om de onderwijsbehoeften goed te kunnen bepalen. Het is mogelijk om een ontwikkelingsperspectief te
starten vanaf groep 6.
4.3.7 RECHTSTREEKSE INSTROOM
Voor een groep leerlingen is al snel duidelijk dat zij aangewezen zijn op het speciaal onderwijs. Deze leerlingen
hoeven niet de reguliere route te volgen. Een team van onderwijsspecialisten zal het verzoek om rechtstreekse
instroom behandelen.
Meer informatie over de organisatie van passend onderwijs in uw regio vindt u op de websites van het
samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek: http://po.swv-db.nl en www.swv-db.nl

4.4. DE SPECIALE ZORG VOOR KINDEREN MET SPECIFIEKE BEHOEFTEN.
Het eerste dat opvalt als je naar kinderen kijkt is dat ze zo
verschillend zijn. Op de Emmaschool proberen we in
toenemende mate rekening te houden met deze verschillen.
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4.4.1. ZORG VOOR (HOOG)BEGAAFDE LEERLINGEN .
De Emmaschool en de leerkrachten die er werken hebben
geleerd ook een open oog en oor te hebben voor de talenten
en interesses van hoogbegaafde leerlingen. Onze school
ontwikkelt zich om deze leerlingen op het juiste niveau uit te
dagen. Dat is belangrijk, want wanneer je een begaafde
leerling niet voldoende prikkelt, dan kan het gebeuren dat hij
zich minder inspant. Daardoor kan de leerkracht dan weer
denken dat het om een minder intelligente, matig presterende
leerling gaat.
Hoe kunnen we voorkomen dat leerlingen gaan
‘onderpresteren’? Met het Digitaal handelingsprotocol (DHH)
wordt bij de instroom van een leerling en tijdens de verdere
schoolloopbaan gebruik gemaakt van signaleringslijsten. Hierdoor kan er al gelet worden op signalen die een
indicatie voor hoogbegaafdheid kunnen vormen. Bij het signaleren kijken we naar alle leerlingen. In een
volgende fase, de diagnose, wordt het onderzoek bij een beperkte groep voortgezet. Deze leerlingen worden
nog uitgebreider ‘bekeken’ en getoetst, soms met een externe deskundige erbij. De Intern begeleider speelt
hier een belangrijke rol in.
De diagnose leidt tot een plan van aanpak dat samen met de ouders door de Intern begeleider wordt
opgesteld. Het voorstel kan zijn om te gaan versnellen, compacten of verrijken. Uiteindelijk beslissen de ouders
of een kind wel of niet gaat versnellen. Dit kan bijvoorbeeld een vervroegde instroom in een hogere groep zijn
of een zelfs een groep overslaan. Ook is het mogelijk om voor een bepaald vak een hoger niveau kiezen.
Compacten en verrijken gebeurt binnen de groep, bij rekenen en taal. De leerkracht zorgt voor de opdrachten,
stelt de eisen en volgt de ontwikkelingen nauwkeurig. Dit schooljaar ontwikkelen we een werkwijze waarbij
hoogbegaafde leerlingen met speciale opdrachten worden uitgedaagd.

4.5. Inloopspreekuur Jeugd en Gezinsteam (JGT)
Onze school heeft nauw contact met het JGT, dat deel uitmaakt van het CJG in Rijnsburg. Wanneer wij denken
dat het JGT zou kunnen helpen, schakelen wij hen in. Daar
hebben we altijd uw toestemming voor nodig. Meestal gaat
dit om serieuze zaken. Soms zijn er ook weleens dingen die
niet per se met school te maken hebben maar waar u wel een
vraag over heeft. De stap om contact te maken met het JGT
kan best groot zijn. Daarom hebben wij samen met het JGT
een inloopspreekuur georganiseerd. Voor alle grote en kleine vragen betreffende opgroeien en opvoeden kunt
u bij onze contactpersoon Mieke Haasnoot terecht. Dit schooljaar is ze maandelijks op de Emmaschool voor
spreekuur aanwezig op elke eerste woensdag van de maand van 12.00 - 13.00 uur.
Het JGT geeft tevens de volgende trainingen:
Coole Kikkertraining en Rots&Watertraining voor kinderen die moeite hebben
met sociale vaardigheden.
KIES-training en Dappere Dino's voor kinderen die moeite hebben met het
verwerken van de scheiding van hun ouders.
Informatie over de trainingen en/of aanmelden kan bij Mieke Haasnoot.
Haar contactgegevens zijn: Tel.
: 06-36317034 / 088-2542369
Email : m.haasnoot@jgthollandrijnland.nl
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4.6. DE BEGELEIDING VAN DE OVERGANG VAN KINDEREN NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
4.6.1. ALGEMEEN
Tijdens de basisschoolperiode wordt door ouders en leerkrachten
regelmatig nagedacht over welke school van voortgezet onderwijs
het beste bij het kind past. In de bovenbouwgroepen krijgen de
gedachten hierover vastere vorm. Aan het begin van groep 8
ontvangen de ouders het schooladvies. Dit advies geeft aan welke
vorm van voortgezet onderwijs haalbaar is voor uw kind. Het advies
komt tot stand in overleg met de leerkracht(en) van groep 8, de
Intern begeleider en de directeur. De leerkracht van groep 8
informeert de ouders over de verschillende vormen van voortgezet
onderwijs.
4.6.2. DE VOORLICHTING AAN KINDEREN EN OUDERS OVER SCHOOLKEUZE VAN LEERLINGEN .
In groep 8 worden door de leerlingen verschillende scholen bezocht om zich te kunnen oriënteren op het
voortgezet onderwijs. Op open dagen bezoeken de ouders zelfstandig de scholen waarvoor hun zoon of
dochter advies heeft gekregen van de school. In februari vindt een gesprek met alle
ouders plaats over de definitieve schoolkeuze op basis van het schoolkeuzeadvies.
Aan het eind van het schooljaar maken de kinderen een eindtoets. De uitslag van
deze toets wordt vergeleken met het advies van de school. Het advies kan worden
bijgesteld als de uitslag daar aanleiding toegeeft. Bijstelling vindt alleen plaats als
het resultaat hoger is dan verwacht. Een lagere score is geen reden voor bijstelling
van het gegeven advies.

4.6.3. SOORT GEGEVENS DIE OVER LEERLINGEN WORDEN VERZAMELD, DE WIJZE VAN ADVISEREN EN DE PROCEDURE DIE
GEVOLGD WORDT

Vanaf groep 1 worden Cito-toetsen afgenomen om de vorderingen van de
leerlingen te volgen. Dat gebeurt in januari en juni. Eind groep 7 wordt ook de
Cito-entreetoets afgenomen en in groep 8 een eindtoets. Deze toetsen geven een
compleet beeld van de leerling.
Bij de bepaling van zijn schoolkeuzeadvies maakt de leerkracht gebruik van het
leerlingvolgsysteem waarin de resultaten van deze toetsen zijn geadministreerd.
Uiteraard tellen ook werkhouding, doorzettingsvermogen en motivatie mee bij
het opstellen van een advies voor een vorm van voortgezet onderwijs. Dit advies
komt tot stand in overleg tussen de leerkracht van groep 8, 7 en de Intern
begeleider.
De uitslag van de eindtoets wordt gezien als een bevestiging op het gegeven advies. Wanneer het advies van de
leerkracht en de uitslag van de eindtoets uiteenlopen is dit een reden om met de
ouders dieper in te gaan op de mogelijke oorzaken van dit verschil en een eventuele
bijstelling van het advies.
De leerkracht vult voor het voortgezet onderwijs voor elke leerling een
onderwijskundig rapport in, waarop hij/zij ook het schoolkeuzeadvies vermeldt en
motiveert. De ouders hebben recht op inzage van dit formulier.
De ouders zijn verantwoordelijk voor de aanmelding van hun kind bij het voortgezet
onderwijs.
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4.7. BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
4.7.1. SPORT
Sport en spel zijn van wezenlijk belang voor de persoonsontwikkeling. We
willen de leerlingen laten ervaren dat sport en spel aangenaam, gezond en
sociaal zijn. In principe proberen wij de leerlingen in contact te brengen met
veel takken van sport. Op school maken we gebruik van de diensten van Come
for Sports.
Onder begeleiding van medewerkers van C4S, worden regelmatig activiteiten
georganiseerd op het schoolplein om sporten en het bewegen te bevorderen.
Plaatselijke sportverenigingen zijn hierbij betrokken om de stap naar een sportclub of vereniging te
vergemakkelijken.

4.7.2. SCHOOLREISJES
De groepen 1 t/m 7 hebben een eendaagse schoolreis. Groep 8 gaat
meerdere dagen op kamp om de basisschoolperiode af te sluiten met
elkaar. Voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 7 worden aparte
schoolreisjes georganiseerd. Soms gaat groep 4 met de groepen 5 t/m
7. De bedragen variëren per schoolreis, maar zijn rond de €25.
4.7.3. EXCURSIES
Deze vinden zoveel mogelijk onder schooltijd plaats. Excursies maken
we als aanvulling op het leerstofaanbod van de wereldoriënterende
vakken. Deze uitstapjes worden bekostigd uit het schoolbudget.
Daarnaast gaan we met de groepen ook op ontdekkingstocht in
musea. We maken daarbij gebruik van het museumaanbod in de regio.
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5. HET TEAM
5.1. SAMENSTELLING
Het team van de Emmaschool bestaat uit 17 personen waaronder 12 leerkrachten, 1 Intern begeleider,
1 vakleerkracht gymnastiek, 1 conciërge, 1 ict-medewerker en een directeur. Op elke 4 vrouwelijke
medewerkers is er één mannelijke medewerker werkzaam.

5.2. GROEPSINDELING EN AANWEZIGHEID LEERKRACHTEN
Groep Maandag
1
2
3
4

Dinsdag

Evelien de Jong

Evelien de
Jong
Jennifer van
Jennifer van
Egmond *
Egmond*
Linda Varkevisser Ellen Vooijs

6

Ruben van der
Ende
Michelle
Onderwater
Geert Lustig

7/8

Raymond Kolmus Raymond Kolmus

5

Woensdag
Evelien de Jong
Jennifer van
Egmond*
Linda Varkevisser

Ruben van der Ende

Ruben van der
Ende
Michelle Onderwater Michelle
Onderwater
Geert Lustig
Jeannette van Delft
Raymond Kolmus

Donderdag
Marjolein
Schonenberg
Mariëlle van
Rietschoten
Linda Varkevisser

Vrijdag
Marjolein
Schonenberg
Mariëlle van
Rietschoten
Ellen Vooijs

Ruben van der
Ruben van der Ende
Ende
Michelle
Michelle Onderwater
Onderwater
Jeannette van Delft Jeannette van Delft
Raymond Kolmus

Raymond Kolmus

* Wordt tot 1 januari 2020 vervangen door Lotte Tamminga

5.3. SPREEKUREN
De directeur en de leerkrachten hebben geen vaste spreekuren. U kunt meestal voor of na schooltijd even kort
met de leerkracht praten. Soms lukt dat niet en dan is het het beste om een afspraak te maken. Hij/zij maakt
dan voldoende tijd vrij om u goed te woord te staan.
Het is niet wenselijk om vóór de aanvangstijden een uitgebreid gesprek met een leerkracht aan te gaan. Hij/zij
is dan druk met de voorbereiding van de lessen en heeft dan niet voldoende tijd voor een goed gesprek.
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5.4. WIJZE VAN VERVANGING BIJ ZIEKTE
Leerkrachten worden bij ziekte vervangen door invallers. We maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van onze
parttimers, zij kennen immers onze leerlingen. Zijn deze niet
beschikbaar, dan komt er een invaller van buitenaf. De
klassenmap geeft informatie over de groep in geval van ziekte of
verlof. Bij een langere ziekteperiode (langer dan één maand)
worden de ouders op de hoogte gebracht en de invaller wordt
voorgesteld. Indien geen vervanging mogelijk is, wordt de groep
verdeeld over andere groepen. In uiterste gevallen gaat de groep
naar huis, maar alleen nadat u hiervan op de hoogte bent
gesteld.
Gezien het nijpende tekort aan (inval)leerkrachten ligt het in de
verwachting dat het tijdens griepperiodes meer zal voorkomen
dat klassen naar huis worden gestuurd.

5.5. COMMUNICATIE OVER AFWEZIGE MEDEWERKERS
Binnen de PCBO hebben we afspraken gemaakt over de in- en externe communicatie over ‘de afwezige
werknemer’ wegens gezondheidsredenen of daarmee samenhangend. Deze afspraken gelden voor alle
Rijnsburgse PCBO-scholen.
Indien een werknemer afwezig is, zijn gegevens over diens gezondheid bijzondere persoonsgegevens. Als deze
gegevens niet goed worden beschermd, kan dit verregaande gevolgen hebben voor de privacy van de
werknemer. Met de gegevens over de gezondheid willen we daarom zeer zorgvuldig omgaan. De ‘Autoriteit
Persoonsgegevens’ ziet hierop toe op basis van de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’. Bij overtreding van
de regels kunnen stevige geldelijke boetes aan de school worden opgelegd.
Ook de gegevens die behoren bij re-integratie of begeleiding van afwezige medewerkers vallen onder deze wet
en dienen met dezelfde zorgvuldigheid behandeld te worden. Zelfs al geeft de betrokken medewerker
toestemming om gegevens naar buiten te brengen, zal de werkgever hier uiterst terughoudend mee om
moeten gaan, omdat er in de relatie tot de werkgever niet altijd sprake is van vrije wilsuiting.
De personen binnen de school of degenen die betrokken zijn bij het reintegratieproces of de begeleiding van de
afwezige medewerker hebben geheimhoudingsplicht over alle gegevens die de privacy kunnen raken van de
medewerker.
Over alle persoonsgegevens die de privacy van een afwezige medewerker kunnen raken, wordt binnen de
school- en naar buiten de school niet gecommuniceerd. Zowel mondelinge- als schriftelijke communicatie
hierover is niet toegestaan.
Alleen informatie die direct van belang is voor de vervanging van de werkzaamheden van de afwezige
medewerker is communicabel. De betrokkene die meent dat zijn persoonsgegevens onrechtmatig worden
verwerkt, c.q. gecommuniceerd, kan actie ondernemen door een klacht in te dienen op grond van de Wet
bescherming persoonsgegevens.
5.6. OPLEIDINGSSCHOOL VOOR STAGIAIRES .
De Emmaschool biedt graag stageplaatsen aan stagiaires. Deze stageplaatsen kunnen in alle groepen geboden
worden. De eindverantwoordelijkheid voor het verloop van de stage op onze school ligt bij de directeur en de
stagebegeleider van de school van de stagiaire.
Het kan voorkomen dat stagiaires observaties moeten maken voor hun
opleiding. De leerkracht van desbetreffende groep is hiervan altijd op de
hoogte. De stagiaires die op de Emmaschool stage lopen volgen een
opleiding tot leerkracht basisonderwijs of onderwijsassistent.
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6. DE OUDERS
6.1. HET BELANG VAN DE BETROKKENHEID VAN OUDERS
Goede contacten met ouders vinden wij van groot
belang omdat school en ouders dezelfde doelen
nastreven: de algemeen menselijke en de
cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders
zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de
bevindingen van de ouders essentieel om het kind
goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is
het van belang dat zij goed geïnformeerd worden
over de ontwikkeling van hun kind. Op onze school willen we dat de visie en missie, kernwaarden en
schooldoelen breed wordt gedragen door team, leerlingen en ouders. De ouders zijn een onmisbare schakel in
de relatie school en leerling’. Onze ambities zijn:








Eigenaarschap inzetten om ouders te betrekken in het stellen van doelen voor de ontwikkeling van
hun kind
Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders
Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken
Ouders worden betrokken bij (extra) zorg
Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs
Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind
Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie

6.2. INFORMATIEVOORZIENING AAN OUDERS OVER HET ONDERWIJS EN DE SCHOOL
Op de volgende manier is deze informatievoorziening geregeld:
1. de schoolgids
2. het ouderportaal in Parnassys
3. de website
4. de maandelijkse nieuwsbrief en andere mail vanuit Parnassys
5. een “nieuwjaarsreceptie” aan het begin van het schooljaar voor
alle groepen
6. een informatieavond in december over het voortgezet onderwijs
voor ouders van de leerlingen uit groep 8
7. gesprekken gedurende het schooljaar over en met uw kind
8. de portfolio’s
9. de intakegesprekken
10. gesprekken op afspraak
11. de thematische ouderavonden
12. parro app

6.3. INSPRAAK EN PARTICIPATIE
6.3.1. DE OUDERRAAD
De ouderraad (O.R.) bestaat uit 7 ouders, te weten een voorzitter, een penningmeester en vier leden. De taak
van secretaris rouleert tussen de leden. Taken en werkwijze zijn vastgelegd in het huishoudelijke reglement,
dat op aanvraag bij de secretaris verkrijgbaar is. De ouderraad is hoofdzakelijk betrokken bij de ondersteuning
van de school bij het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten voor ouders en leerlingen. Zij doen dit uit
middelen die de ouders beschikbaar stellen via de ouderbijdrage. Jaarlijks ontvangt u een begroting en een
financieel jaaroverzicht. Hebt u belangstelling voor het werk van de ouderraad dan kunt u contact opnemen
met de voorzitter Janneke van Duijn: or@emmaschool.pcborijnsburg.nl
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6.3.2. DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school, De MR
is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR geeft ouders en
leerkrachten de mogelijkheid mee te praten over alles wat in en rond de school gebeurt. In de MR nemen drie
vertegenwoordigers vanuit de leerkrachten en drie vertegenwoordigers vanuit de ouders deel. Aan het overleg
neemt de directeur van de Emmaschool regelmatig deel. De MR zal ook dit schooljaar weer een aantal malen
overleg voeren. De ouders die lid zijn van de MR vertegenwoordigen ook u als ouder! In het schooljaar 2017 –
2018 heeft de MR gesproken en meegedacht over onder andere de nieuwbouw, de wijze van onderwijs bieden
en het bevorderen van communicatie in de brede zin. Ook nemen leden van de MR deel in het stuurteam
ouders en (bij gelegenheid) in de sollicitatiecommissie. Het komende schooljaar zullen wij uiteraard weer ons
uiterste best doen. U kunt uw vragen over een kwestie binnen de school altijd bij ons kwijt. Spreek ons aan of
mail naar mr@emmaschool.pcborijnsburg.nl
. Uw bijdrage vergroot de kennis van de MR en zal binnen de MR worden besproken.
In de MR hebben zitting:
Leerkrachten: Ruben van der Ende, Ellen Vooijs en Mariëlle van Rietschoten
Ouders: Ernst Star, Antoinette Buis en Florine Groenewoud
6.3.3. KOSTEN
Vrijwillige ouderbijdrage
Het onderwijs is gratis en dat is ook zo op de Emmaschool. Alle leer- en hulpmiddelen krijgen de kinderen van
de school. Voor allerlei extra activiteiten (o.a. Sinterklaas, Kerst, themadienst en afscheidsbijbel groep 8) wordt
aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. De ouderraad legt verantwoording af over de besteding van de
ouderbijdrage in het financieel jaarverslag.
Als bijdrage wordt dit jaar gevraagd:
1 kind
€ 32,00
2 kinderen € 57,50
3 kinderen € 82,50
4 kinderen €108,00
Voor kinderen die na 1 januari instromen wordt een deel van de
ouderbijdrage gevraagd. Hierover wordt u apart geïnformeerd.
Overblijfgeld
De middagpauze bestaat uit een kwartier samen met de leerkracht een zelf meegebrachte lunch eten. Daarna
is er een overblijfregeling waarbij medewerkers van Smallsteps het buitenspel van de kinderen begeleiden.
De kosten hiervoor zijn € 50 per kind per schooljaar.
Tijdens dit begeleide buitenspel genieten de leerkrachten een half uur verplichte pauze.
6.4. KLASSENOUDERS
Elke groep heeft klassenouders die de groepsleerkracht ondersteunt bij het organiseren van evenementen,
vieringen, activiteiten of excursies. Aan het begin van het schooljaar vraagt de leerkracht welke ouders
klassenouder willen worden. Uit de aanmeldingen wordt door de leerkracht een keuze gemaakt.
6.5. GEBEDSGROEP
Het nieuwe school jaar is weer begonnen, en de Emma gebedsgroep, bestaande uit Mariëlle, Marjo, Lony ,
Mattanja, zal weer vol enthousiasme bidden voor de Emmaschool.
Dit seizoen gaan er weer ouders ons verlaten, omdat hun jongste kind van school gaat. We zien graag nieuwe
ouders en leerkrachten tegemoet! We bidden in de school, op de avond
dat de O.R. of M.R. ook vergadert, houd de nieuwsbrief in de gaten.
Gebedsonderwerpen kunt u altijd door geven.
Voor contact: Marjo (moeder van Wikke ) tel: 0683345555
of in de e-mail gebedsgroep@emmaschool.pcborijnsburg.nl
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6.6. SCHOOL EN BIBLIOTHEEK
Het team van de Emmaschool vindt het belangrijk dat kinderen plezier beleven aan lezen. De school bezit dan
ook een eigen school- en klassenpas om boeken bij de bibliotheek te kunnen lenen. Daarnaast heeft elke groep
een voorraadje eigen boeken afgestemd op de leeftijd. Wanneer de nieuwe school klaar is gaan we gebruik
maken van de regeling Bibliotheek op School.
6.7. VERKEER EN VEILIGHEID
De leerlingen van onze school moeten veilig naar school kunnen komen. Om deze veiligheid bij onze leerlingen
onder de aandacht te brengen wordt er in de hele school regelmatig aandacht besteed aan de wijze waarop
deelgenomen wordt aan het verkeer. Vanaf groep 4 staat het vak verkeer op
het rooster. In alle groepen worden een aantal keer per schooljaar
praktijklessen gegeven.
Groep 7 neemt deel aan het landelijk theoretisch verkeersexamen. Het
praktisch verkeersexamen is tevens bedoeld als voorbereiding op het
zelfstandig fietsen naar de school voor voortgezet onderwijs.
De school heeft twee verkeersouders, die samen met een leerkracht de
verkeerscommissie vormen. Hun contactgegevens staan voorin deze
schoolgids.
6.8. HOOFDLUIS
Er is een ouderwerkgroep die in de eerste week na elke vakantie alle leerlingen
controleert op hoofdluis. Ouders worden ingelicht door de luizencoördinator (ouder
van de werkgroep) als hun kind besmet is, zodat er snel behandeld kan worden. Ook
worden er tips gegeven om op juiste wijze hoofdluis te bestrijden. Als u zelf bij uw
kind hoofdluis constateert dan verzoeken wij u dit bij de leerkracht kenbaar te
maken. Op deze wijze proberen wij de luis de baas te blijven. Tevens maken we gebruik van zogenaamde
luizenzakken, waarin de jassen van de kinderen worden gedaan als ze aan de kapstok worden gehangen.

6.9. GEZOND GEDRAG
De Emmaschool wil bijdragen aan een gezonde schoolomgeving. Een gezonde
leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op peil te
houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel. Wij besteden
niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de
praktijk. Dat betekent dat wij ernaar streven dat leerlingen op bepaalde dagen
op school alleen fruit of groente eten en water drinken. Op de dinsdag en
donderdag ziet het er dan zo uit:
Ochtendpauze
Op dinsdag en donderdag wordt er in alle groepen fruit en/of groente gegeten en water gedronken tijdens de
kleine pauze in de ochtend. Andere etenswaar zoals koek, snoep of repen mag op deze dag niet worden
meegenomen. Dit kan meegenomen worden op de andere dagen. Meer fruit en groente eten draagt bij aan
een gezonde ontwikkeling. Het blijkt dat fruit/groente eten er ook voor zorgt dat kinderen thuis vaker gezond
kiezen. Ouders geven zelf fruit of groente en water mee op deze dagen.
Traktaties
Wij zetten leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een traktatie.
Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden van traktaties. Gezonde traktaties zijn niet verplicht,
maar mag natuurlijk wel.
6.10. CONTACT EN OVERLEG LERAAR EN OUDERS OVER KIND BETREFFENDE LEERVORDERINGEN EN /OF PROBLEMEN
Naast de hierboven reeds aangegeven contactmogelijkheden tussen ouder en leerkracht is het bij problemen
met een leerling belangrijk dat de leerkracht tijdig de ouders benadert. Ook wanneer ouders thuis merken dat
er iets is met de leerling, is het belangrijk dat zij tijdig contact opnemen met de leerkracht.
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6.11. KLACHTENREGELING .
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Scholen zijn verplicht een
klachtenregeling te hebben. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige
school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan
dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken.
In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten
over machtsmisbruik en overige klachten. Onder machtsmisbruik
verstaan wij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en
pesten. De overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over
begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen,
beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie.
Mocht er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik ten opzichte van een leerling,
dan kunt u een beroep doen op de (interne) contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon of een officiële
klacht indienen bij de klachtencommissie.
Op onze school is een contactpersoon benoemd. De contactpersoon van onze school is Marjolein Schonenberg.
Bij haar kunt u altijd terecht om, vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. Zij zal
naar uw verhaal luisteren en bespreken welke stappen ondernomen zouden kunnen worden.
De contactpersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school, aangesteld door
ons schoolbestuur. Voor in deze schoolgids staan de contactgegevens van deze persoon. De externe
vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere
stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met deze persoon zijn strikt
vertrouwelijk.
Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie. De klachtencommissie
onderzoekt dan de klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het bevoegd
gezag beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen weten.
We gaan ervan uit dat u met overige klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijvoorbeeld de
leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Bent u daarna nog niet
tevreden dan kunt u het schoolbestuur inlichten dat samen met u naar een oplossing zal zoeken.
6.12. S CHOOLVERZEKERING VOOR LEERLINGEN
Door de vereniging voor PCBO is een schoolongevallenverzekering voor de leerlingen afgesloten. De premie
daarvoor wordt betaald door de school. De school is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan
kleding, tassen, brillen, beugels, fietsen, mobiele telefoons enz. van de leerlingen. Ouders dienen zelf te zorgen
voor een WA-verzekering.
6.13. SPONSORING
De school wordt voor incidentele projecten gesponsord. De school is heel blij met deze extra financiële
ondersteuning. De school hanteert regels voor sponsoring:




De school wil vanwege sponsoring op geen enkele wijze enig deel van haar autonomie
verliezen.
De gesponsorde materialen moeten enige zinvolle en positieve relatie hebben met de taak
van de school.
De directie bepaalt de besteding in goed overleg met alle geledingen.
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6.14. BEDRIJFSHULPVERLENING
De Emmaschool wil een zo veilig mogelijke omgeving voor zowel medewerkers als leerlingen creëren. Op basis
van een RI&E is een plan van aanpak gemaakt om geconstateerde knelpunten te verhelpen. Geert Lustig,
Raymond Kolmus, Michelle Onderwater, Linda Varkevisser en
Ruben van der Ende zijn bedrijfshulpverlener en kunnen bij
calamiteiten snel adequate hulp bieden.
Om deze taak goed uit te kunnen voeren, volgen de BHV-ers
jaarlijks een (herhalings)cursus en organiseren zij 2x per jaar
een ontruimingsoefening op school.
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7. DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL
7.1. ACTIVITEITEN TER VERBETERING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL
7.1.1. OPBRENGSTGERICHT WERKEN
Het team van de Emmaschool heeft gezocht naar een vorm van klassenmanagement om op verschillende
niveaus binnen een groep op een effectieve manier te werken. Er is gekozen voor opbrengstgericht en
handelingsgericht werken. Bij deze manier van werken wordt
uitgegaan van instructie geven aan drie niveaus binnen groep. Binnen
deze drie groepen worden volgens de principes van opbrengstgericht
en handelingsgericht werken gehandeld. Een belangrijk credo van
opbrengstgericht werken is het stellen van hoge doelen en het
hebben van hoge verwachtingen. Het groepsplan vormt de basis voor
het handelen in de klas. Nieuwe leerkrachten worden volgens een
begeleidingsplan ingewerkt om zich deze manier van werken eigen te
maken.

7.1.2. SIGNALEREN
Om te signaleren gebruiken we verschillende hulpmiddelen.







Observeren: In de onderbouw (maar ook in hogere groepen) is het erg
belangrijk om goed naar kinderen te kijken als ze spelen en in de kring meedoen.
Onze leerkrachten weten welke signalen kunnen duiden op begaafdheid of
hoogbegaafdheid. Ook hebben ze de informatie die door ouders en bijv.
peuterspeelzalen bestudeerd om te zien welke kinderen misschien meer
aankunnen.
Toetsen: In hogere groepen worden, naast het observeren, harde data belangrijker. Twee keer per
jaar worden op verschillende vakgebieden Cito-toetsen afgenomen. Op basis van deze toetsen wordt
per kind en per vakgebied gekeken naar tekenen van begaafdheid.
Signaleringslijsten: In de groepen 1, 3 en 5 wordt standaard de signaleringslijst (hoog)begaafdheid
afgenomen bij alle leerlingen om in kaart te brengen welke kinderen eventueel meer aankunnen.
Gesprekken: Tijdens gesprekken die de leerkracht met het kind en de ouders heeft kan boven water
komen dat een kind zich niet uitgedaagd voelt op school.

Als er bij een kind op basis van bovenstaande
signaleringsmethoden een vermoeden is van begaafdheid wordt,
in overleg met de ouders en de IB-er, nader onderzoek gedaan.
We gebruiken hierbij het Digitaal Handelingsprotocol
Hoogbegaafdheid (DHH). Op basis van allerlei gegevens uit
verschillende bronnen stelt dit protocol ons in staat om te zien of
een kind begaafd of hoogbegaafd is.
7.1.3. BEGELEIDEN
Als een kind niet de diagnose begaafd of hoogbegaafd krijgt zal er in overleg met de ouders wel een plan
opgesteld worden voor extra uitdaging. Deze uitdaging zal dan voornamelijk bestaan uit moeilijker werk uit de
methode van het vakgebied waar een leerling in uitblinkt.
Als een kind (hoog)begaafd blijkt worden afspraken gemaakt over compacten (welke stof hoeft het kind niet te
maken/leren omdat het dit al beheerst) en verrijken (welke uitdagende stof krijgt het kind om de vrijgemaakte
tijd mee te vullen). Het kind krijgt een eigen plusmap waarin de afspraken staan en waarin extra stof op maat
te vinden is. Daarnaast kan het kind werken met plusmateriaal (spellen, puzzels, computerprogramma’s,

32

IPads) dat in iedere klas te vinden is. Wat een kind wel en niet doet en welk materiaal het gebruikt, wordt
telkens opnieuw in overleg met de leerkracht bepaald. Op deze manier begeleiden we op de Emmaschool
ieder kind dat extra uitdaging aankan
7.1.4. SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING
Dit schooljaar werken we voor het eerst met de methode “Kwink”. Naast
wat al eerder genoemd is in deze schoolgids zijn onze ambities:







Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan
de sociaal-emotionele ontwikkeling (zie lesrooster)
Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele
ontwikkeling
Onze school beschikt over een LVS voor sociaal-emotionele
ontwikkeling (ZIEN)
We beschikken over normen: als meer dan 25% van de leerlingen
uitvalt op een aspect (D/E), dan volgt er actie (groepsplan)
We houden bij hoeveel individuele handelingsplannen er per jaar in een groep uitgevoerd worden
We houden bij hoeveel groepsplannen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling er per jaar in een
groep uitgevoerd worden


7.1.5. WEBSITE KON. EMMASCHOOL ( http://emmaschool.pcborijnsburg.nl/)
Al vele jaren heeft de Emmaschool een eigen website. Op deze websites vindt u ook links naar de Facebook en
Twitter accounts van de Emmaschool. De site richt zich op ouders,
kinderen, collega’s en andere belangstellenden. U vindt er allerhande
informatie over de school, wat er in de groep van uw kind gebeurt, de
laatste nieuwsbrief en een agenda met activiteiten en evenementen.
Tevens vindt u er een fotoboek en een selectie van internetlinks, die
verwijzen naar interessante sites.
Met vragen en opmerkingen over de website kunt u per mail via
info@emmaschool.pcborijnsburg.nl terecht. U kunt natuurlijk ook
op andere manieren contact opnemen met de Emmaschool. Naast de
website van de Emmaschool is er ook een website van de vereniging
voor PCBO. Op deze website vindt u informatie over alle scholen die
onder het bestuur vallen. U vindt deze site op www.pcborijnsburg.nl

7.1.6. ICT ONDERWIJS
ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van nu vraagt van onze
leerlingen ICT-kennis en -vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen planmatig om te gaan met ICTmiddelen. De leraren gebruiken ICT in hun lessen en borgen, dat de leerlingen aan de slag (kunnen) gaan met
de computer(s), de ICT-programma’s en de bijbehorende software.
Onze ambities zijn:
1.
2.
3.

De leraren maken optimaal gebruik van het digitale bord
De leerlingen kunnen werken met Internet, Word, Excel en PowerPoint
De leerlingen werken met software bij taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie
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4.
5.
6.

We beschikken over een Internetprotocol met aandacht voor het gebruik
van Social Media
De leraren beschikken over voldoende ICT-kennis en -vaardigheden
De school beschikt over technisch en inhoudelijk goede (werkende) harden software

Alle groepen hebben de beschikking over smartboards, vaste computers en iPads
en sinds dit jaar ook Chromebooks (een soort laptop).

7.2. Z ORG VOOR DE RELATIE SCHOOL EN OMGEVING
Het oude schoolgebouw in de Smidstraat is inmiddels geheel gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor het
prachtige nieuwe gebouw dat er nu staat. In het gebouw is nu ook ruimte voor opvang van kinderen in de
leeftijd van 2 – 4 jaar in de peuterspeelzaal. Bij het ontwerpen van
het gebouw, vonden we het belangrijk dat omwonenden werden
betrokken bij de plannen en de ontwikkeling van de school. Veel
omwonenden van de Emmaschool zijn op leeftijd. Variërend van
jong- tot hoogbejaard wonen zij in de aanleunwoningen in de
Smidstraat of verblijven op de verpleegafdeling van Vlietstede.
De ontmoeting van deze groep oudere mensen met de
schooljeugd op de Emmaschool biedt veel kansen die de moeite
waard zijn. Op dit moment gaan de onderbouwgroepen jaarlijks een middagje zingen met de bejaarden. Nu we
in het nieuwe gebouw zitten gaan we kijken naar mogelijkheden om dit contact met onze buren uit te breiden.
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8. A LGEMEEN
Leerprestaties van leerlingen geven een belangrijke indicatie voor het advies over de keuze van een school voor
voortgezet onderwijs. Intern gebruiken we de resultaten van landelijk genormeerde Cito(tussen)toetsen en
natuurlijk de Cito eindtoets. De inzet, motivatie en werkhouding zijn bijna even belangrijk.
Er is ons alles aan gelegen dat kinderen op een goed niveau onze school verlaten. Ze hebben recht op goede
aansluiting met het voortgezet onderwijs.
8.1. SCORE EINDTOETS
Aan het eind van de basisschool maken de leerlingen van groep 8 een eindtoets. Wij vinden dat een school niet
geheimzinnig hoeft om te gaan met deze gegevens.

8.2. UITSTROOMGEGEVENS
In het schooljaar 2018/2019 zijn de leerlingen uit groep 8 naar de onderstaande schoolsoorten voor voortgezet
onderwijs verwezen:

Als eindtoets hebben we afgelopen schooljaar voor het eerst Route 8 gebruikt. Deze adaptieve toets is goed
bevallen. Op basis hiervan is besloten dat we volgend schooljaar verder gaan met deze toets.
Mooi is het te zien dat de Emmaschool op een schaal van 100 -300 met een score van 209,9 boven het landelijk
gemiddelde van 204 scoort.
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9. REGELING SCHOOL - EN VAKANTIETIJDEN
9.1. SCHOOLTIJDEN
Maandag/ dinsdag/ donderdag/vrijdag 08.45 – 14.30 uur
Woensdag
08.45 – 12.30 uur
Een kwartier voor de begintijd gaat de deur open voor de groepen 1, 2 en 3. Voor groep 3 geldt dit tot aan de
herfstvakantie. Daarna doen ze mee met de groepen 4 t/m 8. Die gaan om 08.40 uur naar binnen. De groepen
1 en 2 gaan via de zijingang naar binnen, de overige groepen via de hoofdingang. Om kwart voor negen
beginnen de lessen voor alle groepen. We verzoeken u dan ook om voor die tijd de klas uit te gaan. Als u later
dan kwart negen bent, kunt u alleen nog naar binnen via de hoofdingang.

9.2. MAATREGELEN TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN SCHOOLVERZUIM.
Bij ziekte of andere afwezigheid wordt de
ouders dringend verzocht deze vóór
schooltijd door te geven aan de school. Dit
kan telefonisch via dit nummer:
0714082869.
Wanneer een leerplichtig kind ongemeld de school verzuimt, wordt dit door de leerkracht opgeschreven als
ongeoorloofd verzuim en doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Kortom, meld elke afwezigheid en
voorkom daarmee een verzuimmelding bij de leerplichtambtenaar en ongerustheid over uw kind bij ons.
9.3. VAKANTIEREGELING EN VERLOF AANVRAGEN .
Er mag alleen verzuimd worden bij ziekte of gewichtige omstandigheden. De directeur heeft de bevoegdheid
om tot maximaal 10 schooldagen per jaar toestemming te verlenen om het kind thuis te houden.
Die toestemming wordt alleen gegeven als er gewichtige omstandigheden zijn. Denkt u dat hiervan sprake is,
neemt u dan altijd eerst contact op met de directeur.
De mogelijkheden zijn beperkt. Ook de school dient zich aan de wet te houden. In de schoolkalender en in de
schoolgids staan de vakanties en vrije dagen vermeld. U dient zich aan de vastgestelde schoolvakanties te
houden.
En……… informeer eerst bij de school voor u tickets koopt en voorkom daarmee een tegenvallend begin van uw
vakantie. Een verzoek om verlof wordt toegestaan als er sprake is van de volgende omstandigheden:
1.
2.
3.
4.
5.

Het voldoen aan een wettelijke verplichting
Verhuizing
Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad (ten hoogste 2 dagen)
Ernstige ziekte van gezinsleden
Overlijden van bloed- of aanverwanten (in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen -in de 2de graad voor ten
hoogste 2 dagen - in de 3e of 4e graag voor ten hoogste 1 dag
6. Gezinsuitbreiding (voor ten hoogste 2 dagen)
7. Een 12½ -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts - of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de
4e graad (ten hoogste 2 dagen)
8. De viering van nationale feest- en herdenkingsdagen, voor zover het gaat om leerlingen uit culturele
minderheidsgroepen
9. Er is sprake van zelfstandigen (bijvoorbeeld kwekers, campinghouders, vissers of horeca-exploitanten), die
juist tijdens de normale schoolvakanties moeilijk op vakantie kunnen
10. Noodzakelijk vakantieverlof op grond van medische- of sociale indicatie van een van de gezinsleden
11. Voor de ontwikkeling van talentvolle leerlingen
Samenvattend:
Verlof buiten de vakantieperiode is aan uiterst strenge regels gebonden. Maak alleen gebruik van de
verlofregeling als het echt niet anders kan. Vergeet daarbij niet de nadelen: o.a. dat uw kind op onderdelen
achter raakt met de leerstof.
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9.4. VAKANTIEROOSTER 2018 – 2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

21-10-2019
23-12-2019
24-02-2020
27-04-2020
27-04-2020
21-05-2020
01-06-2020
20-07-2020

-

25-10-2019
03-01-2020
28-02-2020
27-04-2020
08-05-2020
22-05-2020
01-06-2020
28-08-2020

9.5. VRIJE DAGEN
Op:
Studiedag PCBO
Sportdag
(groep 1 t/m 4 vrij)
Paardenmarkt
Middag van sinterklaas
Middag voor de kerstvakantie
Middag voor de zomervakantie

06-01-2020
15-05-2020
10-06-2020
05-12-2019
20-12-2019
17-07-2020
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9.6. JAARPLANNING

September
ma
2
wo
4
di
10
wo
11
ma
16
di
17
wo
18
do
19
Oktober
di
1
wo
wo

2
16

ma
21
ma
28
ma
28
wo
30
November
ma
4
wo
6
wo
13
do
21
vr
29
December
do
5
di
10
wo
18
do
19
vr
20
ma
23
Januari
ma
6
di
7
wo
8
vr
10
ma
13
wo
22

Start schooljaar
Openingschool
Nieuwjaarsreceptie
Hoofluiscontrole
Start doelgesprekken
Schooolfotograaf
Nieuwsbrief
Startdienst PCBO

( t/m 4 oktober)

Praktische verkeerslessen t/m 11 oktober groep 1-6
en controle fietsverlichting
Start Kinderboekenweekt/m 18 oktober
Ontmoetingsochtend
Nieuwsbrief
Start Herfstvakantie
Weer naar school
Kunstmenu groep 5 en 6
Hoofdluiscontrole
Ledenvergadering PCBO
Schoonmaakavond
Nieuwsbrief
Sportinstuif groep 3 en 4
Portfolio mee
Sinterklaasfeest
Ontmoetingsochtend
Nieuwsbrief
Kerstviering
Vrije middag
Start Kerstvakantie
Studiedag PCBO (geen school)
Weer naar school
Hoofdluiscontrole
Kunstmenu groep 1 en 2
Start Cito M-toetsen (t/m vr 31 jan)
Nieuwsbrief
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Februari
zo
2
di
4
vr
7
ma 10
wo 19
ma 24
Maart
ma 2
wo 4
vr
6
wo 11
wo 18
wo 25
April
do 2
wo 8
do 9

Themadienst
Ontmoetingsochtend
Portfolio mee
Voortgangsgesprekken t/m 6 maart
Nieuwsbrief
Start voorjaarsvakantie
Weer naar school
Hoofdluiscontrole
Kunstmenu groep 3 en 4
Schoonmaakavond
Nieuwsbrief
Grote Rekendag
Verkeersexamen groep 7
Ontmoetingsochtend
Paasviering
Praktijkles verkeer groep 1-6 t/m 16 april
Vrij t/m 13 april Goede vrijdag en Pasen
Entreetoets groep 7 t/m 24 april
Koningspelen
Afname route 8
Meivakantie

vr
di
vr
ma
ma
Mei
ma

10
14
17
20
27

wo
do
vr
wo
do
ma
Juni
ma
di
vr
wo
wo
wo
do
ma
Juli
vr
vr
ma
wo

13
14
15
20
21
25

Weer naar school
Kunstmenu groep 7 en 8
Hoofdluiscontrole
Schoolreis
Sportdag
Nieuwsbrief
Hemelvaartsweekend
Start avondvierdaagse t/m 29 mei

1
2
5
10
17
24
25
29

2e Pinksterdag (geen school)
Start CITO E afname t/m 26 juni
Kunstroute groep 7
Paardenmarkt (geen school)
Nieuwsbrief
Schoolkamp groep 7/ 8 (t/m 26 juni)
Ontmoetingsochtend
Evaluatiegesprekken t/m 10 juli

3
10
13
15

do
vr
ma

16
17
20

Portfolio mee
Afscheid groep 8
Kennismaking nieuwe leerlingen
Schoonmaakavond
Nieuwsbrief
Emma's got talent…!
Vrije middag
Zomervakantie t/m 28 augustus

11

10.0. RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN
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