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Voorwoord 

 
Geachte ouders/verzorgers,  
 
Dit is de schoolgids van de Julianaschool die jaarlijks verschijnt. In deze gids kunt u lezen hoe wij ons 
onderwijs vormgeven en op welke manier we ervoor willen zorgen dat uw kind zich op een goede 
manier ontwikkelt. Ook bevat deze gids alle praktische informatie voor het schooljaar 2020-2021.  
 
De basisschooltijd is een belangrijke periode: deze jaren vormen letterlijk de basis waarop uw kind zijn 
of haar verdere leven kan groeien. We doen dan ook ons uiterste best om uw kind een fijne en leerzame 
tijd op onze school te geven.  
 
Om ervoor te zorgen dat de basisschoolperiode prettig en succesvol verloopt, is de samenwerking 
tussen ouders en school van belang. We hopen dan ook dat u zich aan de hand van deze gids goed 
kunt inlezen over de werkwijze van de school en duidelijk in beeld heeft welke bijdrage u als ouder kunt 
leveren. Wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft, dan vinden we het fijn als u deze met ons deelt. 
U kunt daarvoor contact opnemen met een van de directieleden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
het team van de Julianaschool 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Contactgegevens: 
 
Koningin Julianaschool 
De Poel 2 
2231 TK Rijnsburg 
www.julianaschool.pcborijnsburg.nl  
 
Tel. 071 40 82215 
info@julianaschool.pcborijnsburg.nl  

http://www.julianaschool.pcborijnsburg.nl/
mailto:info@julianaschool.pcborijnsburg.nl
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1.1 De Julianaschool, een eerste indruk 

De Julianaschool is een moderne, christelijke basisschool die hoort bij de Vereniging voor Protestants 
Christelijk Basisonderwijs te Rijnsburg, kortweg de PCBO Rijnsburg. Binnen deze vereniging werken 
zes basisscholen met elkaar samen om zo goed mogelijk onderwijs te realiseren voor alle kinderen in de 
nabije omgeving. Het geloof in God en de boodschap van de Bijbelverhalen vormen de leidraad voor de 
manier waarop wij met elkaar omgaan. Kwaliteit van onderwijs, een fijne werksfeer en aandacht voor 
verschillende onderwijsbehoeften zijn de speerpunten van onze school. Iedereen die zich prettig voelt 
bij onze werkwijze en daar ook zelf op een positieve manier aan mee wil werken, is welkom op onze 
school. 
 
In het voorwoord schreven we al dat de jaren op de basisschool fundamenteel zijn: er wordt een basis 
gelegd waarop uw kind zijn of haar verdere (school)carrière kan bouwen. Veel mensen denken daarbij 
aan het leren schrijven, lezen en rekenen. Dit zijn inderdaad belangrijke vakken: kunnen schrijven, lezen 
en rekenen is immers een voorwaarde voor het verdere leren. Maar de basis die wij willen leggen, is 
veel breder dan alleen deze drie schoolvakken. We helpen onze leerlingen zich op verschillende 
terreinen te ontwikkelen: 
 
Kennis & vaardigheden 
De meeste tijd op school wordt besteed aan het oefenen van de reken- en taalvaardigheid, maar ook 
andere vakgebieden zoals wereldoriëntatie en bewegingsonderwijs komen wekelijks aan bod. De 
leerkrachten maken daarbij gebruik van moderne lesmethoden. Aan de hand van observaties en toetsen 
volgen de leerkrachten hoe de leerlingen zich ontwikkelen. Naast het overbrengen van nieuwe kennis, 
is er ook aandacht voor het oefenen van diverse vaardigheden, zoals zelfredzaamheid, problemen 
oplossen en informatieverwerking. 

 
Socialisering 
Leren is niet alleen een individuele aangelegenheid: de leerlingen zijn ook onderdeel van een groep 
waarbinnen wordt samengewerkt, gediscussieerd en gepresenteerd. Er wordt daarom gericht gewerkt 
aan een sfeer van plezier en vertrouwen, zodat de leerlingen zich binnen de groep op hun gemak voelen. 
Socialisering gaat ook over het bijbrengen van normen en waarden, waarbij onze christelijke identiteit 
een belangrijk uitgangspunt is. De leerlingen ontdekken hoe de samenleving in elkaar zit en hoe zij daar 
zelf - hoe klein ook -  een positieve bijdrage aan kunnen leveren. 
 
Persoonsvorming 
Door de leerlingen kritisch naar hun eigen werk te laten kijken en met hen in gesprek te gaan, leren zij 
zichzelf steeds beter kennen: Waar blink ik in uit? Wat heb ik nog te oefenen? Wat vind ik mooi? Ben ik 
het daar mee eens of heb ik een andere mening? Ook leren we de kinderen dat ze zelf invloed hebben 
op hun eigen prestaties en dat een positieve mindset daarbij helpt. Zo worden de leerlingen eigenaar 
van hun eigen ontwikkeling. Je doet niet alleen je best omdat je ouders dat belangrijk vinden of omdat 
de leerkracht dat fijn vindt: je doet het in de eerste plaats voor jezelf. 
 
Met de bovenstaande visie willen we bereiken dat onze leerlingen graag naar school gaan, zich 
ontwikkelen naar hun mogelijkheden en later met veel plezier terugdenken aan hun tijd op de 
Julianaschool. 
 
 
 

1. Onze school 
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1.2 Onze christelijke identiteit 

De Julianaschool is een moderne, christelijke school. We leven en werken vanuit ons geloof in God en 
de Bijbel. Daarbij nemen we Jezus als voorbeeld om naar te leven: omzien naar de ander met aandacht 
en respect. We willen eerlijk en verdraagzaam met elkaar omgaan, elkaar kunnen vergeven en samen 
werken aan een zinvolle toekomst. Deze christelijke waarden dragen we als team uit en brengen we de 
leerlingen ook bij, onder andere tijdens de sociale vaardigheidslessen van de Kanjertraining. 
 
 
 
Wat betekent onze christelijke identiteit concreet? 
 
 
In de klas 
Meerdere keren per week wordt er een Bijbelverhaal verteld. Hiervoor gebruiken we de methode Kind 
op Maandag. Het gaat ons niet alleen om het verhaal, we proberen ook een vertaalslag te maken naar 
de actualiteit: wat kunnen wij van dit verhaal leren? Daarnaast wordt de lesdag begonnen en geëindigd 
met een lied of een gebed. Hierbij is er voor de kinderen gelegenheid om zaken in te brengen die in hun 
belevingswereld spelen. 
 
Vieringen 
De eerste maandag van de maand houden we een zogenaamde maandopening. We komen dan met 
alle leerlingen samen in de centrale hal om te zingen en naar een verhaal te luisteren. Ook vieren we de 
christelijke feestdagen met elkaar. Vaak gebeurt dit op school, maar met Kerst kiezen we soms voor een 
viering in de kerk waarbij ook de ouders aanwezig kunnen zijn.  
 
Eenmaal per schooljaar werken de leerlingen mee aan een kerkdienst. Tijdens deze ‘themadienst’ wordt 
er een thema behandeld dat speciaal voor de kinderen bedoeld is en leveren zij door middel van liedjes, 
gebeden en toneelstukjes een bijdrage aan de dienst. Natuurlijk zijn ouders van harte uitgenodigd om 
daarbij aanwezig te zijn. 
 
Zending 
Op maandag mogen de kinderen zendingsgeld mee naar school nemen. In elke klas staat daarvoor een 
spaarpotje. Met het ingezamelde geld worden lokale en internationale goede doelen ondersteund die 
door de zendingscommissie zijn uitgekozen. Om het voor de kinderen wat concreter te maken, proberen 
we een aantal keer per jaar iemand uit te nodigen die iets komt vertellen en laten zien over het 
zendingsproject. Via Social Schools wordt u op de hoogte gehouden van de opbrengst en besteding 
van het zendingsgeld. 
 

Gebedsgroep ouders 
Evenals voor de andere Rijnsburgse scholen bestaat er ook een 
gebedsgroep voor de Julianaschool. Deze groep ouders komt elke eerste 
vrijdag van de maand op school bij elkaar. Er wordt dan door hen 
gebeden voor zaken die direct of indirect te maken hebben met de 
Julianaschool. In de gangen van school hangen ook zogenaamde 
gebedsdoosjes waar de leerlingen (of ouders) een briefje met 
gebedspunten in kunnen doen. De gebedsgroep neemt deze punten dan 
mee bij de maandelijkse bidstond. In de Info Maandbrief schrijft de 
gebedsgroep regelmatig een stukje om u op de hoogte te houden. Door 
middel van gebed wil deze groep ouders het werk, de kinderen en de 
leerkrachten van de Julianaschool ondersteunen.  
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2.1 Aanmelden nieuwe leerlingen 

Wanneer uw kind vier jaar is, mag het naar school gaan. U bent als ouder verantwoordelijk voor de 
inschrijving op een van de basisscholen. Onze schoolvereniging werkt niet volgens het principe ‘Wie 
het eerst komt, wie het eerst maalt’ en we hanteren dan ook geen wachtlijsten. Wel is het belangrijk dat 
we tijdig weten welke kinderen er aangemeld zijn. Daarom vragen we ouders om rond de derde 
verjaardag van hun kind de aanmelding in orde te maken. De aanmeldformulieren zijn op school 
verkrijgbaar en staan ook op de website. Op het aanmeldformulier staan alle zes de scholen van de 
vereniging genoemd en kunt u aankruisen voor welke school u uw kind wilt aanmelden. Natuurlijk is het 
mogelijk om voorafgaand aan het maken van die keus eerst een school te bezoeken. Ook op de 
Julianaschool maken we graag tijd vrij voor geïnteresseerde ouders die een nadere kennismaking en 
rondleiding willen. Er kan daarvoor een afspraak gemaakt worden met de directie.  
 
Plaatsing  
Belangrijk om te weten is dat het aanmelden van een leerling niet direct de garantie biedt dat de leerling 
ook daadwerkelijk op de school van voorkeur geplaatst zal worden. Alle scholen van de PCBO mogen 
namelijk maximaal 30 leerlingen in groep 1 aannemen. Dit is vastgesteld om de groepsgrootte 
beheersbaar te houden. Als een school meer dan 30 aanmeldingen heeft, kan helaas niet elke leerling 
geplaatst worden. Om te bepalen welke 30 leerlingen wel geplaatst worden, wordt er eerst gekeken 
naar binding: welke gezinnen hebben al een kind op de school? De aangemelde kinderen van deze 
gezinnen worden in ieder geval geplaatst. De verdeling van de overige plaatsen gebeurt op afstand: de 
gemeente stelt in opdracht van PCBO vast hoe ver de gezinnen bij school vandaan wonen. De gezinnen 
die dichtbij wonen gaan voor op de gezinnen die verder van school wonen. 
 
Wanneer een aangemeld kind niet geplaatst kan worden, zal er persoonlijk contact opgenomen worden 
met de ouders. We laten hen dan ook weten op welke andere scholen er nog wel plaatsen beschikbaar 
zijn. Vervolgens kunnen de ouders opnieuw bepalen voor welke school er een aanmelding gedaan 
wordt. Wanneer het aantal aanmeldingen niet boven de 30 uitkomt, worden alle aangemelde leerlingen 
geplaatst ongeacht binding of de afstand van huis tot school. 
 
Schoolstart 
We proberen alle kinderen een zo goed mogelijke start te geven. Om dat te realiseren is het belangrijk 
dat de leerkracht van uw kind over alle belangrijke informatie beschikt. Ouders van de leerlingen die bij 
onze vereniging worden aangemeld, krijgen dan ook een vragenlijst om in te vullen. Wanneer uw kind 
naar de voorschool is geweest (peuterspeelzaal of kinderdagverblijf), willen we ook graag de informatie 
van die periode hebben. Na de eerste drie schoolweken hebben de ouders een gesprek met de 
leerkracht over de schoolstart. Als wij vooraf weten wat de sterke en minder sterke kanten van uw kind 
zijn, dan proberen we daar vanaf de start zo goed mogelijk rekening mee te houden.  
 
Instroom in andere groepen 
Het kan voorkomen dat een leerling tussentijds van basisschool wisselt, bijvoorbeeld in verband met 
een verhuizing. Als een leerling van een andere school in de loop van het schooljaar bij ons wordt 
aangemeld, dan maken we een weloverwogen besluit of we de leerling wel of niet kunnen plaatsen. 
We doen dat op basis van een kennismakingsgesprek met de ouders en informatie van de huidige 
basisschool. Ook kijken we aandachtig naar de samenstelling van de groep waarin het kind zal gaan 
instromen. Als we niet tot plaatsing kunnen overgaan zullen we in alle gevallen de ouders bijstaan bij 
het zoeken naar een nieuwe school. 

2. De schoolorganisatie 
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2.2 Schooltijden 

Op onze school zijn de lestijden van de ochtend en middag aaneengesloten. De kinderen gaan aan het 
einde van de ochtend niet naar huis, maar eten op school en gaan na de middagpauze gelijk door met 
de lessen. Op woensdag zijn alle groepen wel vrij in de middag. Dat geldt voor de groepen 1 t/m 4 ook 
op vrijdag. De start- en eindtijden zijn als volgt:  
 
   dag start les einde les    opmerking 

  maandag 8:30 14:45  

  dinsdag 8:30 14:45  

  woensdag 8:30 12:15  

  donderdag 8:30 14:45  

  vrijdag 
8:30 12:00   geldt voor groepen 1 t/m 4 

8:30 14:45   geldt voor groepen 5 t/m 8 

 
Start schooldag 
Om 8:20 uur gaan de deuren open en kunnen de kinderen naar binnen gaan. De ouders van de groepen 
1/2 mogen hun kind(eren) in de klas brengen. Voor groep 3 geldt dit ook voor de periode tot aan de 
herfstvakantie. Na de herfstvakantie gaan de kinderen van groep 3 zonder hun ouders naar binnen. Om 
8:30 uur sluiten de deuren en starten de lessen.  
 
Einde schooldag 
Aan het eind van de dag worden er verschillende uitgangen gebruikt. De leerlingen van groep 1 t/m 3 
komen via het terras van hun eigen lokaal naar buiten. Groep 4 en 5 komen door de hoofdingang, groep 
6, 7 en 8 gebruiken de uitgang aan de zijkant van de school. Als ouder kunt u op het schoolplein of 
buiten het hek uw kind opwachten. 
Het kan voorkomen dat uw zoon of dochter soms iets later uit school is, bijvoorbeeld omdat er nog even 
wat werk afgemaakt moet worden of omdat uw kind die week aan de beurt is als ‘klassendienst’ waarbij 
er enkele klusjes in de klas gedaan worden. Ook is er na schooltijd gelegenheid om boeken te ruilen in 
de bibliotheek, in paragraaf 2.11 staat het rooster voor de schoolbibliotheek aangegeven.  

2.3 Ochtendpauze 

In de ochtend hebben de kinderen een kwartier pauze. Vlak voor of na die pauze is er gelegenheid om 
iets te eten en te drinken. Als drinken is alleen water toegestaan. U kunt uw kind een flesje water 
meegeven, maar het is ook mogelijk om een lege drinkbeker of bidon mee te geven die op school gevuld 
wordt. Als tussendoortje kunt u denken aan fruit, Sultana, Evergreen, rijstwafel of iets dergelijks. Bij de 
kleuters geen tussendoortjes met chocolade meegeven a.u.b. 
 
Woensdag = gruitdag. Dit betekent dat er op woensdag alleen groente of fruit als tussendoortje 
gegeten wordt.  
 

 
 
Wanneer uw kind jarig is, mag het trakteren op school. Het is geen verplichting, maar veel kinderen 
vinden het wel leuk. Wilt u ideeën hebben voor leuke en gezonde traktaties? Kijk dan eens op de 
volgende site: www.gezondtrakteren.nl 

http://www.gezondtrakteren.nl/
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2.4 Lunchpauze 

De Julianaschool werkt met een lesrooster waarbij de tijden van de ochtend en middag aaneengesloten 
zijn. Dit houdt in dat de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag (en groep 5 t/m 8 ook op vrijdag) 
aan het einde van de ochtend niet naar huis gaan, maar een lunch mee naar school nemen en deze in 
de klas opeten. Voor de lunch gelden de volgende afspraken: 
 

▪ De kinderen eten hun meegebrachte lunch in de klas op. De groepsleerkracht is daarbij aanwezig.  
▪ De kinderen mogen voor het drinken hun fles of beker van de ochtend opnieuw met water vullen. 

Maar er mag bij de lunch ook melk, drinkyoghurt of vruchtensap gedronken worden. Bij elke klas 
staat een koelkast zodat de kinderen wanneer dat nodig is aan het begin van de dag hun drinken 
en/of lunch koud kunnen zetten. 

▪ Als uw kind groente of fruit meeneemt, wilt u dit dan schoongemaakt meegeven? 
▪ Het is niet toegestaan om uw kind snoep mee te geven. 
▪ De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen 20 minuten om te eten. Voor groep 5 t/m 8 is dat 15 

minuten. 
▪ Na het eten gaan de kinderen naar buiten om te spelen. 
▪ De kinderen die meer tijd nodig hebben, kunnen aan de tafels in de hal rustig hun lunch afronden. 

Daarbij is begeleiding aanwezig. Daarna gaan ook zij naar buiten. 
▪ De extra tijd voor het afronden van de lunch is tien minuten. Daarna wordt de lunch gestopt en 

gaan de kinderen naar buiten. De restanten van de lunch gaan weer in de lunchtrommel, zodat u 
weet hoeveel uw kind gegeten heeft. 

 
Wanneer er bijzonderheden zijn aangaande de lunch van uw kind, kunt u contact opnemen met de 
leerkracht.  

 
 

Buitenspelen & kosten 
Na het eten gaan de kinderen een half uur op het plein spelen. Tijdens deze pauze is er geen toezicht 
van de groepsleerkrachten: zij hebben dit half uur namelijk hun eigen lunchpauze. Om het buiten spelen 
in goede banen te leiden, worden er pedagogisch medewerkers van Smallsteps ingehuurd. Om dit te 
financieren betalen ouders een verplichte bijdrage. Deze is momenteel vastgesteld op € 50,- per kind 
voor het hele schooljaar. Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een brief met informatie over de 
betaling. 
Als het weer te slecht is om naar buiten te gaan, blijven de kinderen in de klas. Daar kunnen zij kleuren, 
lezen of een gezelschapsspel spelen. In elke klas zal dan een teamlid of pedagogisch medewerker 
aanwezig zijn. 

2.5 Afwezigheid van uw kind 

Wanneer uw kind niet naar school kan komen, moet u dat voor de start van de lessen doorgeven. Dat 
kan via de app van Social Schools, maar u kunt ook naar school bellen. Wanneer een leerling zonder 
afmelding afwezig is, wordt er voor de zekerheid door de school naar huis gebeld. Als de afwezigheid 
langer dan drie dagen duurt, neemt de leerkracht contact met u op om te overleggen over eventueel 
huiswerk.  
 
Wanneer er een afspraak gemaakt moet worden bij een arts, fysiotherapeut of orthodontist, dan gaat 
de voorkeur uit naar afspraken buiten de lestijden om. We weten dat dit lang niet altijd mogelijk is, maar 
vragen u om te proberen zo goed mogelijk rekening te houden met de schooltijden. 
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2.6 Groepen & leerkrachten 

Hieronder kunt u zien hoe de leerkrachten verdeeld zijn over de groepen en op welke dagen ze werken. 
Als u de leerkracht van uw kind wilt spreken, dan graag na schooltijd. Korte mededelingen voor aanvang 
van de les kunnen natuurlijk prima gedaan worden, maar als u in gesprek wilt gaan dan nemen we daar 
graag wat langer de tijd voor. Dat kan niet voor aanvang van de les. 
 

 

Als u iets met de directie van school wilt bespreken, dan kunt u hen altijd aanspreken of een afspraak 
maken. Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op 
onze school niet anders. We stellen het op prijs als u uw opmerkingen, klachten en tips met ons deelt. 
Zo blijven we op de hoogte van zaken waar u als ouder tegen aan loopt.  

 groep  teamlid ma di wo do vr 

 1/2   juf Mariëlle van der Marel      

        
 1/2  juf Roelfien Feijen      

 juf Daniëlle Hasenoot      

       
  3   juf Janneke Haasnoot      

   juf Margareth Kool         

       
  4   juf Elise Ravensbergen      

  meester Rik Dobbinga         

       
  5   juf Rienkje Riemersma      

   meester Henk-Jan Glasbergen      

       
  6   juf Eva Ruitenbeek      

       
  7   juf Dieuwertje Heus      

        
  8   juf Susanne van der Zalm      

       
Zorg & 
ondersteuning 

  juf Ella van Delft      

  juf Marian de Koning      

  juf Janine van der Bent      

  juf Aderieke Hovius      

  meester Dimmen Breen      

       
 Conciërge  meester John van Duijn      

       
 Gym  juf Charlotte Krijgsman      

       
 Directie  meester Rik Dobbinga (adjunct)      

  meester Henk-Jan Glasbergen (directeur)      
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2.7 Gymnastiek 

In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs vrijwel dagelijks op het rooster. Er wordt op het schoolplein 
gespeeld en gemiddeld een keer per week gegymd in het speellokaal. De kinderen moeten dan 
gymschoenen dragen voorzien van klittenbandsluiting. Er is voor de kleuters nog geen aparte 
gymkleding nodig. 
 
De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven door onze vakleerkracht Charlotte Krijgsman. 
Alle gymlessen vinden op donderdag plaats volgens onderstaand rooster. De lessen worden gegeven 
in de gymzaal aan de Katwijkerweg 6b, 071-40 15947. De kinderen moeten sportkleding dragen en de 
schoenen mogen geen zwarte zolen hebben.  
 
 
 
 
 
 

Rooster gymles groep 3 t/m 8 

groep 8   8.30 uur  –    9.30 uur Om 8.20 uur aanwezig zijn bij de gymzaal. 

groep 5   9.30 uur  –  10.30 uur  

groep 3 10.30 uur  –  11.15 uur  

groep 4 11.15 uur  –  12.00 uur  

groep 6 12.45 uur  –  13.45 uur  

groep 7 13.45 uur  –  14.45 uur Leerlingen gaan vanuit de gymzaal direct naar huis. 

 

2.8 Vakanties 

De schoolvakanties worden veelal landelijk vastgesteld. In het schema hieronder kunt u zien wat de 
data zijn voor de vakanties in het schooljaar 2020-2021.  Naast deze vakanties is er nog een aantal 
momenten waarop de kinderen geen school hebben, zoals de Paardenmarkt of nascholingsdagen van 
de leerkrachten. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een algemene informatiekaart waarop de 
jaarplanning staat. Hierop kunt u precies zien om welke data het gaat. De jaarplanning wordt ook in de 
app van Social Schools geplaatst. 
 

vakantie periode 

herfstvakantie 19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020 

kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

voorjaarsvakantie 22 februari 2021 t/m 26 februari 2021 

paasvakantie 2 april 2021 t/m 5 april 2021 

Koningsdag 27 april 2021 

meivakantie 3 mei 2021 t/m 14 mei 2021 

Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 

zomervakantie 19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021 
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2.9 Schoolregels 

Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier 
naar school gaan. Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en 
maken we afspraken met de kinderen. Meerdere keren per jaar overlegt 
het team over de regels en omgangsvormen. Ook in de klassen wordt er 
regelmatig aandacht aan besteed. Naast regels die voor alle kinderen van 
de school gelden, kan het voorkomen dat bepaalde regels en afspraken 
groepsbepaald zijn. Meestal komt dit laatste voor als kinderen tijdens een 
groepsgesprek over regels en afspraken hebben aangegeven andere 

regels dan de algemeen geldende ook heel belangrijk te vinden. De regels die de kinderen met elkaar 
afspreken worden door alle leerlingen, de leerkracht en de directeur ondertekend. Deze hangen op een 
zichtbare plek in de groep. Bij het overtreden van deze regels worden de kinderen gewezen op hun 
eigen afspraken en hun eigen verantwoordelijkheid.  
 
Tijdens het schooljaar nemen de leerlingen soms waardevolle spullen mee 
naar school om te gebruiken of om te laten zien. We vinden het fijn dat 
leerlingen op deze manier enthousiasme tonen. We letten goed op het gebruik 
van de meegebrachte spullen, maar we dragen er géén verantwoordelijkheid 
voor. 

2.10 Studenten 

Onze school is regelmatig stageschool voor studenten van de PABO (HS InHolland en HS Leiden) en 
van de opleiding tot onderwijsassistent van het MBO Rijnland in Leiden. Dit betekent dat gedurende 
bepaalde periodes in het jaar studenten in groepen stagelopen. Wij vinden het belangrijk om onze 
ervaring te gebruiken om toekomstige collega`s het vak te leren. Een meerwaarde voor de school is 
daarbij dat we meer handen in de klas hebben om leerlingen te begeleiden en leerkrachten ook leren 
van de samenwerking met studenten. 

2.11 Schoolbibliotheek 

In de centrale hal van onze school staan de boekenkasten van onze schoolbibliotheek. In deze 
bibliotheek, die een samenwerking is tussen onze school en de Bibliotheek Katwijk, kunnen de kinderen 
allerlei soorten boeken lenen. Ook kunnen de kinderen via de computer boeken reserveren die 
vervolgens op school gebracht worden. Het is heel prettig om zoveel leuke kinderboeken tot onze 
beschikking te hebben, want er wordt in de klassen veel tijd besteed aan lezen en leesplezier. 
 
Wanneer kinderen bij ons op school komen, worden zij automatisch lid van deze bieb. Daar zijn voor 
ouders geen kosten aan verbonden. 
 
Op onderstaande momenten kunnen de kinderen boeken inleveren en lenen. 
 

dag tijd groepen 

maandag 14:45 – 15:00 3, 5, 7 

dinsdag 14:45 – 15:00 4, 6, 8 

woensdag 12:15 – 12:30 3, 5, 7 

donderdag 14:45 – 15:00 4, 6, 8 

vrijdag De bieb is gesloten. 
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3.1 Werken aan kwaliteit 

We willen dat de kinderen met plezier veel leren, dat de leerkrachten enthousiast en goed lesgeven en 
dat u als ouder tevreden bent over ons onderwijs. Om dat voor elkaar te krijgen werken we systematisch 
aan de kwaliteit van onze school. Daarbij zijn er drie pijlers: methoden, personeel en onderzoek. 
Hieronder zullen we bij elke pijler uitleggen hoe wij ervoor willen zorgen dat de kwaliteit in orde is. 
 
Methoden 
Op de Julianaschool wordt lesgegeven met behulp van moderne lesmethoden. Het gaat hierbij om 
lesboeken, werkschriften, speelmateriaal en software die we inzetten bij onze lessen. Bij het kiezen van 
een methode wordt vooral gelet op de kwaliteit: Werkt de methode aan heldere doelen? Is er aandacht 
voor de niveauverschillen tussen leerlingen? Is het voor de leerlingen en leerkracht gebruiksvriendelijk? 
Daarnaast is ook het uiterlijk van de methode belangrijk: Ziet het materiaal er uitdagend uit? Krijgen 
kinderen zin om aan de slag te gaan? Al deze zaken worden bekeken en uiteindelijk kiezen we een 
methode die het beste past bij onze manier van werken. Alle methoden worden op gezette tijden 
vervangen. Ook maken we veel gebruik van software, zowel voor onze digitale schoolborden als voor 
de devices van de leerlingen. 
 
Personeel 
Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die met de methoden 
werken. De leerkrachten moeten ervoor zorgen dat de methoden effectief ingezet worden en dat uw 
kind zich naar vermogen ontwikkelt. Zij bewaken en stimuleren de goede sfeer in de klas. Aan hen heeft 
u uw kind toevertrouwd. 
Op de Julianaschool werken de teamleden niet op eigen houtje, maar wordt er veel samengewerkt en 
overlegd. Met elkaar maken we afspraken over het lesgeven en de begeleiding van kinderen, zodat een 
doorgaande lijn in de ontwikkeling van de leerlingen geborgd is. Ook wordt er tijd aan nascholing 
besteed. Elk schooljaar zijn er diverse studiemomenten en nascholingen voor teamleden. Zo blijft onze 
kennis up-to-date en kunnen we inspelen op recente ontwikkelingen in het onderwijs.  
 
Onderzoek 
Doen we als school de goede dingen? En doen we die dingen dan ook op een 
goede manier? Dat zijn vragen die we onszelf stellen en zo goed mogelijk 
proberen te beantwoorden. We onderzoeken op diverse manieren de kwaliteit 
van ons onderwijs: 
 

▪ Toetsen 
In alle groepen worden regelmatig toetsen afgenomen om te kijken hoe de leerlingen zich 
ontwikkelen. We gebruiken daarvoor de toetsen die horen bij de methoden waarmee wij les 
geven. Daarnaast nemen we in januari en juni landelijk genormeerde toetsen van het Cito af. Door 
de afname van deze toetsen kunnen we de ontwikkeling van de leerlingen, maar ook die van de 
school als geheel, vergelijken met andere scholen in Nederland. De uitslagen van deze toetsen 
houden we de hele schoolloopbaan van de leerlingen bij. We noemen dit het 
‘leerlingvolgsysteem’. Zo hebben wij de ontwikkeling van alle leerlingen in beeld en kunnen we 
actie ondernemen als daar aanleiding voor is. In hoofdstuk 4 kunt u meer informatie vinden over 
ons leerlingvolgsysteem. 
 

▪ Sociaal-emotionele ontwikkeling 
De hierboven genoemde toetsen zijn gericht op het in beeld brengen van de ontwikkeling op het 
gebied van (begrijpend) lezen, spelling, rekenen, woordenschat en studievaardigheden. 

3. Ons onderwijs 
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Daarnaast vinden we het belangrijk dat de leerlingen zich veilig voelen, betrokken zijn bij de lessen 
en op een prettige manier met elkaar omgaan. Dit brengen we in kaart met Kanvas, het 
volgsysteem dat bij de Kanjertraining hoort. Door middel van vragenlijsten die leerkrachten en 
leerlingen (vanaf groep 5) invullen wordt het sociaal functioneren van de groep en de individuele 
leerlingen in beeld gebracht.  
 

▪ Tevredenheidspeilingen & leerlingenraad 
Als u tips of opmerkingen heeft over verbeterpunten van onze 
school dan horen we die het liefste direct van u. Maar eens in de 
twee jaar krijgt u ook de gelegenheid om een vragenlijst in te vullen 
waarbij u kunt aangeven hoe u over school denkt.  
 
Ook de leerlingen van groep 5 t/m 8 laten we een vragenlijst invullen, zodat we te weten komen 
wat volgens hen verbeterd kan worden. Daarnaast zijn er vanuit die groepen 
klassenvertegenwoordigers die tezamen een leerlingenraad vormen. Deze raad overlegt vier keer 
per schooljaar met de directie over onderwerpen die door henzelf naar voren worden gebracht. 

 
Inspectie 
De Inspectie voor het Onderwijs controleert onze manier van werken en wat de leerresultaten hiervan 
zijn. Dit gebeurt vooral door verantwoording af te leggen via verslagen. Maar de school wordt ook 
bezocht door een inspecteur die lessen observeert, met teamleden in gesprek gaat en daaropvolgend  
een verslag en beoordeling opstelt. Op de website van de onderwijsinspectie kunt u het meest recente 
verslag en de beoordeling lezen die daarbij hoort. 

 

3.2 Het onderwijs in de groepen 

In alle groepen streven we naar onderwijs op maat. Dit houdt in dat wij proberen zo goed mogelijk 
tegemoet te komen aan de verschillen tussen de leerlingen. Er zijn verschillen in niveau, tempo en 
interesses. De ene leerling heeft extra hulp nodig, een andere leerling vindt het allemaal veel te makkelijk 
en wil extra uitgedaagd worden. Daarom differentiëren we bij onze uitleg en verwerking van de lesstof. 
Hieronder kunt u lezen hoe we dat aanpakken. 
 

Groep 1/2 
In onze kleutergroepen werken we thematisch. Dit betekent dat de schoolvakken in samenhang aan de 
orde komen aan de hand van thema’s uit de belevingswereld van kleuters (eten & drinken, het bos, de 
boerderij, gezondheid, etc.). De kinderen leren veelal spelenderwijs. Wie speelt in de poppenhoek is ook 
bezig met taalontwikkeling, wie speelt met lotto leert ook getallen of kleuren en wie op een vel de golven 
van de zee tekent, is bezig met voorbereidend schrijven. Er worden allerlei activiteiten gedaan op het 
gebied van taal, rekenen, motoriek, expressie, sociale vaardigheden en zelfstandigheid. Om ervoor te 
zorgen dat alle voorbereidende doelen voor groep 3 aan bod komen, gebruiken we de methode 
Schatkist. 

 
De kring speelt in de kleutergroepen een belangrijke rol. In de kring begint 
de schooldag en hier keren de kinderen regelmatig weer terug. De 
kinderen ontdekken de wereld om zich heen en maken zich begrippen en 
vaardigheden eigen die nodig zijn om te leren lezen, schrijven en rekenen. 
Door observaties wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd. 
 
 
Jongste en oudste kleuters zitten op de Julianaschool in gemengde  

groepen. De kinderen van groep 1 werken wel aan andere doelen dan de kinderen van groep 2. Maar 
we hebben er bewust voor gekozen om twee groepen 1/2 samen te stellen i.p.v. een aparte groep 1 en 
een aparte groep 2. Onze argumenten om de kinderen van groep 1 en 2 te combineren zijn als volgt: 
 

https://www.onderwijsinspectie.nl/
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▪ Kinderen leren veel van elkaar. Een 4-jarige kleuter kan zich optrekken aan het niveau van 
klasgenootjes die al ouder zijn en langer op school zitten. De oudere leerlingen vinden het leuk 
om dingen uit te leggen en leren spelenderwijs verantwoordelijkheid te dragen. 

▪ In allebei de klassen is ontwikkelingsmateriaal aanwezig voor alle leeftijden. Dit geeft de 
leerkrachten de mogelijkheid om de leerlingen op het juiste niveau te laten oefenen. 

▪ De leerkrachten werken meerdere schooljaren met dezelfde leerlingen en hebben daardoor hun 
leerbehoeften en ontwikkeling goed in beeld.  

 

We vinden het belangrijk dat ouders vanaf de start van de schoolloopbaan van hun kind betrokken zijn 
bij wat er op school gebeurt. Om een goed contact met u op te bouwen, organiseren we voor de ouders 
van de kleutergroepen de volgende activiteiten: 
 

▪ Bij de start van uw kind op school is er een kennismaking voor de leerlingen. Terwijl de kinderen 
in de klas zijn, wordt u geïnformeerd over de gang van zaken op school. 

▪ Na de eerste schoolweken van uw kind, heeft u als ouder een gesprek met de leerkracht om met 
elkaar te bespreken hoe de schoolstart van uw kind verloopt. 

▪ De leerkrachten staan aan het eind van elke lesdag op het terras voor de klas, zodat u hen nog 
even kunt aanspreken mocht dat nodig zijn. 

▪ Op een vrijdagochtend is er gelegenheid voor een ‘kijkje in de klas’. U kunt die ochtend een les 
bijwonen en meedoen en helpen in de klas. De precieze datum kunt u vinden in de kalender van 
onze app Social Schools. 

 

Groep 3 t/m 8 
Vanaf groep 3 werken we aan de hand van meerdere vakmethodes aan de leerdoelen. De leerlingen 
van een groep krijgen gedurende het schooljaar allemaal min of meer dezelfde lesstof aangeboden. 
Toch zijn er grote verschillen tussen de leerlingen binnen een groep. Sommige leerlingen hebben bij een 
bepaald vak geen uitleg nodig en willen meteen aan de slag, anderen willen juist een uitgebreide 
instructie. Sommige leerlingen werken het liefst samen, anderen werken graag alleen. Bepaalde 
leerlingen hebben de les snel af, anderen komen tijd te kort. Zo zijn er nog veel meer verschillen te 
noemen en de leerkrachten proberen daar rekening mee te houden tijdens hun uitleg en bij de 
verwerking van de lesstof. Als een leerling grote moeite heeft met een vak maken we tijd vrij voor extra 
begeleiding en kunnen we eventueel het werk aanpassen, zodat de leerling toch mee kan komen. Als 
een leerling een vak ontzettend eenvoudig vindt en veel tijd overhoudt, dan is er uitdagend materiaal 
beschikbaar waar de leerling mee aan de slag kan gaan.  
 
Al dit soort interventies wordt besproken tijdens de groepsbespreking: vier keer per jaar bespreekt de 
leerkracht samen met de intern begeleider en de teamleden die de groep ondersteunen, wat er in de 
komende lesperiode nodig is. Aan het einde van de periode evalueert de leerkracht de doelen en wordt 
tijdens de groepsbespreking weer gekeken naar de aanpak voor de volgende periode. 
 

Door op deze manier te werk te gaan hopen we dat alle leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen. Het 
is onmogelijk om de lesstof voor alle leerlingen, voor alle vakken precies aansluitend te maken. Maar 
door zo goed mogelijk rekening te houden met de verschillen in niveau, tempo en leerstijl, zijn we ervan 
overtuigd dat alle leerlingen bij ons op school goed tot leren kunnen komen.  
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3.3 De schoolvakken 

Godsdienstige vorming 
Dat wij een christelijke school zijn, willen wij tot uiting brengen in ons doen en laten. Maar we willen de 
kinderen ook Bijbelkennis bijbrengen. Daarom vertellen we verhalen uit de Bijbel. Dit doen we aan de 
hand van de methode Kind op Maandag. Ook zingen we christelijke liederen met elkaar. Er worden 
liederen aangeleerd. Elke dag wordt begonnen en afgesloten met een lied of gebed en we vieren op 
school de christelijke feesten. Daarnaast wordt er in de hoogste groepen ook aandacht besteed aan 
andere religies. Op de eerste maandagmorgen van de maand wordt er in de centrale hal van de 
Julianaschool een zangopening gehouden in aanwezigheid van alle leerlingen en leerkrachten. 
 

Lezen 
Lezen is volgens ons een zeer belangrijk schoolvak. Het is de sleutel tot verder leren: je hebt lezen 
immers bij alle andere vakken nodig. Daarom wordt er al in de kleutergroepen intensief gewerkt aan het 
voorbereidend lezen. Er wordt veel voorgelezen en de kinderen krijgen letters en klanken aangeleerd. 
We gebruiken hiervoor onder andere de methode Schatkist.  
 

In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de methode 
Veilig Leren Lezen. Ook na groep 3 blijft lezen zeer belangrijk. In de groepen 4 en 5 wordt de methode 
Estafette gebruikt om het technisch leesniveau een extra impuls te geven. In de hogere leerjaren komt 
de nadruk steeds meer op het begrijpend en later ook op het studerend lezen te liggen. Begrijpend lezen 
oefenen we met Nieuwsbegrip. Bij Nieuwsbegrip oefenen de kinderen aan de hand van actuele, 
informatieve teksten die horen bij het nieuws van de dag.  
 
 
 
  

Bibliotheek op School 
We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we brengen ze ook enthousiasme voor 
boeken bij. Daarom wordt er veel voorgelezen en vinden er diverse activiteiten plaats in het kader van 
leespromotie. Ook hebben we in de centrale hal een eigen Bibliotheek op School. 
 
Naast de leeslessen hebben de kinderen vrijwel elke schooldag ook de gelegenheid om in zelfgekozen 
boeken te lezen. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van onze schoolbibliotheek. Er is een uitgebreide 
collectie boeken aanwezig met allerlei verschillende genres. Daarnaast kunnen de leerlingen via de 
website van de Bibliotheek op School ook boeken reserveren. Deze boeken worden dan door de 
medewerkers van de bibliotheek bij ons bezorgd. Zo hebben onze leerlingen dus alle kansen om altijd 
de boeken te lezen die hen interesseren. 
 

Rekenen 
Ook voor het vak rekenen wordt de basis al in de kleutergroepen gelegd. In de groepen 1 en 2 doen de 
kinderen allerlei activiteiten die met tellen, getalbegrip, meten en meetkunde te maken hebben. Vanaf 
groep 3 worden de rekenlessen gegeven aan de hand van de methode Pluspunt.  
 
Deze methode combineert het traditioneel rekenen (veel sommen 
oefenen, automatiseren van tafels e.d.) met realistisch rekenen 
(toepassen van je rekenvaardigheid in alledaagse situaties). Naast 
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, wordt er ook 
aandacht besteed aan het meten, klokkijken, ruimtelijk inzicht, 
hoofdrekenen en omgaan met geld. Niet alleen het antwoord is 
belangrijk, maar ook hoe je tot de oplossing gekomen bent. 
Kinderen leren aan de hand van vragen kritisch naar hun eigen 
werk te kijken. Vanaf groep 5 verwerken we de lesstof digitaal, 
waarbij de computer het niveau van de sommen aanpast aan het 
rekenniveau van de leerling. 
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Nederlandse taal 
Veel mensen denken dat het bij het vak taal alleen gaat om het foutloos kunnen schrijven van teksten. 
Dat is niet het geval. Natuurlijk is (werkwoord)spelling een belangrijk onderdeel van taalvaardigheid 
waar we veel tijd aan besteden, maar er is meer: het opstellen van verhalen; taalbeschouwing;  de 
betekenis van woorden; spreekwoorden en gezegden; luisteren; gedachten onder woorden brengen en 
gesprekken voeren. Om al deze vaardigheden te oefenen maken we gebruik van de nieuwste versie 
van de methode Taal Actief. De methode sluit goed aan bij onze manier van lesgeven, want de 
taallessen worden op 3 verschillende niveaus aangeboden.  
 

Schrijven 
Voordat er met het schrijfonderwijs in groep 3 wordt begonnen, moet de motoriek voldoende ontwikkeld 
zijn. In de groepen 1 en 2 is er daarom veel aandacht voor de fijne motoriek en het voorbereidend 
schrijven. Vanaf groep 3 leren de kinderen schrijven volgens de methode Pennenstreken. We willen dat 
alle kinderen hun pen op een juiste manier leren vasthouden en een duidelijk leesbaar handschrift 
ontwikkelen. In groep 3 schrijven de kinderen met potlood. Vanaf groep 4 gaan de kinderen met een 
rollerpen schrijven. Deze pen krijgen ze van school. Indien een rollerpen door onzorgvuldig gebruik kapot 
is gegaan, kunt u op school tegen kostprijs (€ 2,50) een nieuwe pen bestellen. 
 

Wereldoriëntatie & verkeer 
Op veel momenten wordt er geleerd over de wereld om ons heen en brengen we kinderen kennis bij 
over het heden en het verleden van de aarde. Dit gebeurt aan de hand van klassengesprekken, 
spreekbeurten, werkstukken en mediafragmenten. Daarnaast worden er elke week meerdere lessen 
gegeven van Blink Geïntegreerd. Aan de hand van deze methode werken de kinderen van vakantie tot 
vakantie aan een project over een bepaald onderwerp. Daarbij komen allerlei zaken vanuit 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek geïntegreerd aan bod. De kinderen wordt een 
onderzoekende houding bijgebracht en we leren ze om aan elkaar te presenteren wat ze geleerd 
hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij wereldoriëntatie hoort ook dat je kennis hebt van de verkeersregels en ze kunt toepassen. Voor de 
verkeerslessen gebruiken we aparte methodes: Klaar… over in de groepen 3 en 4, Lets Go in de groepen 
5 t/m 7. In groep 7 leggen de kinderen een examen af. Zowel theorie als praktijk worden tijdens dit 
examen getoetst. Kinderen die slagen krijgen een verkeersdiploma. 
 
Burgerschap 
Burgerschap is geen apart vak bij ons op school, maar er zijn wel 
kerndoelen voor opgesteld waar wij bij meerdere vakken aan werken. 
Kort gezegd komt het erop neer dat wij de kinderen laten nadenken over 
hun (toekomstige) rol als burger in de Nederlandse samenleving. Bij 
burgerschap gaat het om de bereidheid en het vermogen om deel uit te 
maken van de gemeenschap én om daar actief een bijdrage aan te 
leveren. Ook als “kleine” burger heb je een stukje verantwoordelijkheid 
voor de maatschappij. Vooral bij wereldoriëntatie, maar ook bij de lessen 
van godsdienst en Kanjertraining, wordt er aan de bijbehorende doelen 
gewerkt.  
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Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Om de kinderen te leren op een goede manier met elkaar om te gaan en pesten zoveel mogelijk te 
voorkomen, geven we op school Kanjertraining aan onze groepen. De Kanjertraining is een sociale 
vaardigheidstraining die de leerlingen op een speelse manier verder helpt bij hun sociaal emotionele 
ontwikkeling.  

De Kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en 
anderen leert denken. De uitgangspunten van de Kanjertraining zijn 
de volgende:  
We vertrouwen elkaar; We helpen elkaar;  Niemand speelt de baas; 
Niemand lacht uit; Niemand blijft zielig. 
 
Met de lessen van de Kanjertraining werken we met de kinderen aan 
bovenstaande uitgangspunten. Het zijn voorwaarden voor een fijne 
en veilige groepssfeer. Alle collega`s hebben een speciale cursus 
gevolgd om de lessen te kunnen geven.  
 
De inzet van de Kanjertraining kan niet voorkomen dat er weleens 
conflicten zijn. Tijdens de lessen leren de leerlingen hoe ze daar mee 
om moeten gaan. Veel dingen kunnen ze zelf oplossen, maar soms 
hebben ze de leerkracht nodig om het conflict te hanteren. Ook komt 

het voor dat een leerling expres naar doet tegen een klasgenoot. Op elke school wordt gepest, ook bij 
ons: een leerling doet of zegt iets naars tegen een ander, terwijl hij/zij weet dat die ander dat vervelend 
vindt. Vaak gebeurt pestgedrag stiekem, buiten beeld van leerkrachten en ouders. Daarom is het extra 
belangrijk dat wij als volwassenen alert zijn op signalen van pesten. Als school hebben we een apart 
gedragsprotocol opgesteld, waarin u meer kunt lezen over pestgedrag en onze aanpak. U kunt het 
vinden op onze website. 
 

Studievaardigheden 
Studievaardigheden is bij ons op school een apart vak. Aan de hand 
van de methode Blits leren de kinderen in groep 5 t/m 8 hoe je 
informatie opzoekt, hoe je kaarten en legenda`s moet lezen en welke 
bronnen je nodig hebt om iets te weten te komen. Ook de 
vaardigheid om op internet informatie te vinden, wordt geoefend. 
 

       

Creatieve expressie, kunst en cultuur 
Kinderen zijn van nature creatief, een eigenschap die we willen koesteren en versterken. We willen onze 
leerlingen stimuleren om hun creativiteit toe te passen op allerlei vakgebieden en deze verder te 
ontwikkelen en te gebruiken. We doen dit door hen kennis te laten maken met uiteenlopende culturele 
disciplines: beeldend (tekenen, schilderen, handvaardigheid), drama, dans, muziek, cultureel erfgoed en 
literatuur. Naast de lessen waarbij de leerlingen zelf creatief aan de slag gaan, worden er ook 
voorstellingen en musea bezocht. 
 
In de groepen 5 t/m 8 worden staan de creatieve lessen op vrijdagmiddag gepland. De leerlingen 
werken dan 5 weken achter elkaar aan een bepaalde creatieve discipline en presenteren aan het einde 
het resultaat aan de leerlingen van de andere groepen. 
 
Engels 
In groep 7 en 8 krijgen de kinderen het vak Engels met de methode Groove Me. Hierbij oefenen de 
kinderen hun Engelse spreek- en schrijfvaardigheid aan de hand van popmuziek. De leerlingen vinden 
het leuk om al op de basisschool kennis te maken met een vreemde taal. Het is ook een goede 
voorbereiding op het vak Engels zoals de kinderen dat in het voortgezet onderwijs krijgen.  
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3.4 Zelfstandigheid & eigenaarschap 

Vanaf de kleutergroepen leren we de leerlingen om zelfstandig te werken: de leerlingen werken een 
bepaalde tijd zonder hulp van de leerkracht aan taken. Vanaf halverwege groep 3 worden deze 
zelfstandig te maken taken genoteerd op een kaart voor zelfstandig werken. In groep 3 werken de 
leerlingen met dagtaken. In groep 4 worden de dagtaken geleidelijk veranderd in halve week taken en 
in groep 5 naar weektaken.  
 
De taken worden eerder in de week geïnstrueerd en het zou leerlingen dus 
moeten lukken om ze uit te voeren zonder hulp van de leerkracht. Soms 
blijkt een leerling toch vast te lopen en heeft hij/zij een vraag voor de 
leerkracht, maar de leerkracht is natuurlijk niet altijd direct beschikbaar voor 
hulp. Daarom leren we leerlingen ook hoe ze met hun vragen en de 
uitgestelde aandacht om moeten gaan. 
 
In de hogere groepen krijgen de leerlingen ook gelegenheid om zelf opdrachten uit te kiezen voor hun 
weektaak. De kinderen blijken namelijk zeer goed in staat om aan te geven in welk vak ze nog beter 
zouden willen worden en hoe ze dit zouden willen oefenen. Het werken aan persoonlijke doelen past 
heel goed bij onze visie om leerlingen te leren dat ze voor een groot deel zelf eigenaar zijn van hun 
leerontwikkeling. 
 

3.5 Huiswerk & schoolagenda 

Vanaf groep 4 krijgt uw kind voor het eerst huiswerk mee. In het begin gaat het dan vooral om het 
oefenen van de betekenis en spelling van woorden. Ook het klokkijken en de rekentafels zijn zaken die 
heel goed thuis geoefend kunnen worden. 
 
Vanaf groep 6 krijgen de kinderen vaker huiswerk mee, ook voor wereldoriëntatie. Het gaat ons er vooral 
om dat kinderen gewend raken aan het thuis maken en leren van schoolwerk. Leren om je huiswerk 
goed te plannen is lastig, maar een belangrijke vaardigheid op het voortgezet onderwijs. Daar willen wij 
de kinderen goed op voorbereiden. Het is fijn als u, zeker in het begin, uw kind begeleidt bij het plannen 
van het huiswerk.  
 

Om het plannen en leren goed te laten verlopen hebben de  
kinderen in de groepen  7 en 8 een agenda nodig. Met die  
agenda laten we de kinderen oefenen in: 
 

▪ het huiswerk correct noteren; 
▪ taken verdelen in deeltaken; 
▪ afspraken noteren en bijhouden; 
▪ oplossingen aanleren om huiswerk te maken en te leren. 

 
Om goed uitleg te kunnen geven over het gebruik van de agenda, is het nodig dat alle kinderen dezelfde 
agenda hebben. Daarom schaffen we als school de agenda’s voor de kinderen aan. Van u wordt een 
bijdrage van € 2,00 gevraagd. 
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4.1 Veiligheid  

Uw kind brengt veel tijd op school door en als ouder wilt u uw kind natuurlijk met een gerust hart naar 
school laten gaan. In voorgaande hoofdstukken hebben we al beschreven hoe wij ervoor willen zorgen 
dat uw kind zich veilig voelt in de groep. Daarnaast zijn er enkele zaken die geregeld moeten zijn voor 
de fysieke veiligheid van uw kind: 
 

▪ Tijdens alle pauzes is er toezicht op het schoolplein. 
▪ Onder schooltijd zijn de schooldeuren gesloten. Als u naar binnen wilt, moet u aanbellen bij de 

hoofdingang. 
▪ De school heeft een ontruimingsplan. De ontruiming wordt minimaal een maal per jaar geoefend. 

De oefening wordt niet altijd aangekondigd. Als u als (hulp)ouder in school aanwezig bent op het 
moment dat de ontruimingsoefening start, dient u het volgende te doen: 
 
1. Ga naar buiten door de dichtstbijzijnde uitgang die veilig te 

bereiken is. Sluit de deur waardoor u naar buiten bent gegaan.  
2. Als u op het moment van de ontruiming kinderen begeleidt, dan 

neemt u al deze kinderen met u mee. Vervolgens brengt u ze op het 
schoolplein bij hun leerkracht.  

3. Meld u op het schoolplein bij de leerkracht van uw kind. 
 

▪ De school beschikt over een A.E.D. 
▪ Door het schoolbestuur is voor alle leerlingen en begeleiders een beperkte ongevallenverzekering 

afgesloten. Dit in verband met schoolreisjes, excursies, overblijven e.d. Ouders zijn aansprakelijk 
voor de door hun kinderen aangerichte schade aan eigendommen van de school en de 
medeleerlingen. We raden u aan om voor uw gezin een W.A.-verzekering af te sluiten.  

4.2 Kinderziektes & hoofdluis 

Wanneer uw kind een kinderziekte heeft opgelopen die besmettelijk is (denk aan waterpokken, 
krentenbaard, roodvonk, e.d.), dan dient u dit door te geven aan school. Wij versturen dan een algemeen 
bericht aan alle ouders om hen te informeren en te vragen om alert te zijn op de gezondheid van hun 
eigen kind. Wanneer u twijfelt of uw kind wel/niet naar school mag gaan, kunt u advies inwinnen bij de 
huisarts of GGD.  
 
Op de vrijdag na een schoolvakantie worden de leerlingen door een aantal ouders gecontroleerd op de 
aanwezigheid van hoofdluis. Als er bij uw zoon/dochter hoofdluis wordt geconstateerd, neemt de 
directie van de school contact met u op. Als u bezwaar heeft tegen de controle kunt u even contact 
opnemen met de directie van de school. Als u er thuis zelf achter komt dat uw kind hoofdluis heeft, laat 
dit dan zo snel mogelijk aan school weten.  

4.3 Onderwijs op maat 

We willen dat alle kinderen met plezier naar school gaan. Als kinderen zich prettig voelen, kunnen ze 
zich goed ontwikkelen. Om de ontwikkeling van kinderen in de gaten te houden, wordt er van elke 
leerling een dossier bijgehouden. Hieraan staan allerlei gegevens zoals toetsresultaten, 
observatieverslagen, notities en verslagen van bijvoorbeeld oudergesprekken en eventuele 
onderzoeksresultaten.  

4. De zorg voor onze leerlingen 
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Wat doen we als het leren te moeilijk of te makkelijk is? 
De meeste kinderen doorlopen de basisschool zonder al te veel problemen. 
Toch kan het zo zijn dat een kind moeite heeft met een bepaald vak of met 
zijn of haar gedrag. In zulke gevallen is het soms nodig dat het kind extra 
ondersteuning krijgt. Meestal gebeurt dit in de klassen door de leerkracht 
zelf. Het kan ook zijn dat leerlingen af en toe buiten de klas aan de slag gaan, 
zodat ze intensiever begeleid kunnen worden. Op school houden diverse 
collega`s zich met deze begeleiding bezig: juf Marian, juf Janine, juf Aderieke 
en meester Dimmen. 
 
Bij sommige leerlingen gaat het leren zo gemakkelijk dat ze vrijwel alle schoolvakken te eenvoudig 
vinden. Ook deze groep kinderen proberen we goed te begeleiden. Het is belangrijk dat zij voldoende 
geboeid en uitgedaagd worden. Daarom hebben we in onze klassen materialen waarmee deze kinderen 
aan de slag kunnen gaan en is er voor hen ook een mogelijkheid om buiten de klas aan aparte, 
uitdagende opdrachten te werken onder begeleiding van de genoemde collega`s. 
 
Als we van plan zijn om een kind extra hulp of uitdaging te bieden, dan overleggen we dit altijd eerst 
met de ouders en in de hogere groepen ook met het kind zelf. U weet er dus van als uw kind op de een 
of andere manier extra begeleiding krijgt. 
 

Interne begeleiding 
Om ervoor te zorgen dat de leerlingenzorg goed loopt, hebben wij op school een intern begeleider: juf 
Ella. Zij coördineert de leerlingenzorg en coacht de leerkrachten bij het begeleiden van de leerlingen in 
de klas. Zij houdt regelmatig besprekingen met de leerkrachten waarbij er gekeken wordt naar de 
ontwikkeling van de leerlingen. Vaak zijn dit groepsbesprekingen, maar soms worden ook individuele 
leerlingen besproken. Zoals gezegd krijgt u in deze gevallen van ons bericht en wordt u ook uitgenodigd 
voor een gesprek om u te informeren en u de gelegenheid te geven uw ideeën te delen. 
 

Wat doen we als de extra begeleiding niet helpt? 
Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. Soms nemen we dan 
in overleg met de ouders het besluit om de leerling een leerjaar over te laten doen. De uiteindelijke 
beslissing over wel of niet doubleren is aan school. Een leerling een schooljaar opnieuw laten doen 
gebeurt alleen als we ervan overtuigd zijn dat het kind daar baat bij heeft. Doel van dit zittenblijven is 
dat het kind daarna gewoon tot en met eind groep 8 op onze school kan blijven. 
 
Ook komt het voor dat we na overleg met ouders de hulp 
inroepen van een onderwijsbegeleidingsdienst. Er worden 
dan gerichte tests afgenomen zodat duidelijk wordt wat de 
mogelijkheden van de leerling zijn en op welke manier we het 
aanbod zo kunnen aanpassen dat het kind zich blijft 
ontwikkelen. Soms maken we de afspraak dat een kind voor 
een bepaald vak met een aangepast programma gaat 
werken. Het kind krijgt dan aparte lesstof en zal voor dat vak 
het eindniveau van groep 8 niet halen. Maar door de 
aanpassing kan het kind wel bij ons op school blijven. 
 
In een enkel geval blijkt dat een leerling ondanks een langere periode met extra hulp en aanpassingen 
zich niet goed ontwikkelt. We moeten dan de conclusie trekken dat we op onze school die leerling niet 
langer de zorg kunnen bieden die het nodig heeft. In dat geval gaan we samen met de ouders op zoek 
naar een passende onderwijsplek op een school voor speciaal (basis)onderwijs. 
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4.4 Ontwikkeling van uw kind in beeld 

Rapport 
Twee maal per jaar krijgt uw kind een rapport mee naar huis. Met dat rapport brengt de leerkracht 
verslag uit van de schoolontwikkeling van uw zoon of dochter. Het gaat niet alleen om schoolprestaties; 
we proberen ook een duidelijk beeld te geven van het doen en laten van uw kind bij ons op school.  
 
Op het rapport van groep 1/2 wordt aan de hand van 
trefwoorden aangegeven hoe uw kind zich ontwikkelt. Vanaf 
groep 3 krijgt uw kind een ander rapport. Ook dan geeft de 
leerkracht aan hoe uw kind zich gedraagt en inzet, maar 
daarnaast wordt er ook een beoordeling gegeven over de 
verschillende vakken. Die beoordeling wordt uitgedrukt in 
een letter of cijfer, zie het overzicht hiernaast.  
 
Welbevinden 
We nemen niet alleen toetsen af die gericht zijn op het leren van de kinderen. We vinden het ook 
belangrijk dat kinderen betrokken zijn bij de lessen en op een prettige manier met elkaar omgaan. Dit 
brengen we in kaart met Kanvas, een volgsysteem dat hoort bij de lessen van de Kanjertraining. Door 
middel van vragenlijsten die leerkrachten (en vanaf groep 5 ook leerlingen) invullen, wordt het sociaal-
emotioneel functioneren van uw kind in kaart gebracht: Hoe gedraagt uw kind zich in sociale situaties, 
dat wil zeggen in contacten met andere kinderen of met volwassenen? Maar ook: hoe doet uw kind mee 
tijdens de les (betrokkenheid) en wat ziet de leerkracht over hoe uw kind zich voelt op school 
(welbevinden)? Als er opvallende informatie naar voren komt, nemen we contact met u op en bedenken 
we samen of, en zo ja, welke actie er ondernomen moet worden.  
 
Cito-toetsen 
Het rapport wordt zoals gezegd twee keer per jaar door de leerkracht ingevuld: halverwege en aan het 
einde van het schooljaar. Dit zijn ook de momenten waarop we de landelijk genormeerde toetsen van 
het Cito-leerlingvolgsysteem afnemen. Bij deze toetsen laten de leerlingen zien wat hun vaardigheid is 
op het gebied van woordenschat, spelling, rekenen, (begrijpend) lezen en studievaardigheden.  
 
Aan de hand van de scores kunnen we de ontwikkeling van uw kind vergelijken met leeftijdsgenoten 
die dezelfde toets hebben gemaakt. De toetsuitslagen gebruikt de leerkracht als aanvullende informatie 
op de resultaten van het klassenwerk. Zo wordt er zorgvuldig in beeld gebracht waar een leerling in 
uitblinkt en bij welk vak er wellicht extra hulp nodig is. 
 

 
De uitslagen van de LVS-toetsen worden in beeld gebracht door middel van een grafiek die in de 
rapportmap wordt toegevoegd. Hierboven staat een voorbeeldgrafiek van het onderdeel spelling van 
een leerling uit groep 5. Aan de linkerkant van de grafiek staat de vaardigheidsscore. Aan de onderkant 
staan het schooljaar en het toetsmoment; 3-II is de toets in januari van groep 3, 3-III is de toets in juni 
van groep 3, enz. De gemaakte toetsen en behaalde scores staan ook in een tabel naast de grafiek 
weergegeven. 

beoordeling letter cijfer 

onvoldoende O ≤  5 

matig M 5  -  6 

voldoende V 6  -  7,5 

ruim voldoende RV 7,5 - 8,5 

goed G ≥  8,5 
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De zwarte lijn geeft de ontwikkeling van de leerling aan. De groene lijn is het landelijk gemiddelde (50% 
van de kinderen scoort op of boven de groene lijn). Als de stippen boven de groene lijn staan, heeft uw 
kind met dit vak een voorsprong op zijn of haar leeftijdsgenoten. Stippen onder de groene lijn duiden op 
een achterstand. 
 
Hieronder staat een korte toelichting op de verschillende toetsen die wij op school afnemen. 
 

Toets Inhoud 

AVI De kinderen lezen zo snel en goed mogelijk een tekst hardop voor. 

Drie Minuten Toets De kinderen lezen zo snel en goed mogelijk losse woorden hardop voor. 

Begrijpend lezen De kinderen kunnen vragen beantwoorden na het lezen van een tekst. 

(Werkwoord)spelling De kinderen kunnen (werk)woorden correct opschrijven. 

Woordenschat  De kinderen kunnen de juiste betekenis van woorden aangeven. 

Studievaardigheden 
De kinderen kunnen informatiebronnen, kaarten, schema’s, tabellen en grafieken 
hanteren. 

 

Niet in elke groep worden alle toetsen afgenomen. Achter het rapport van uw kind vindt u de meest 
recente uitslagen van de LVS-toetsen die uw kind gemaakt heeft. 
 
Over de ontwikkeling van uw kind wordt niet alleen verslag uitgebracht, we willen er ook met u over in 
gesprek. In hoofdstuk 5 staat uitgelegd op welke momenten dat gebeurt. 

4.5 Overgang naar het voortgezet onderwijs (VO) 

Halverwege groep 8 is het moment aangebroken om een keuze te maken voor 
een middelbare school. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op de 
school voor voortgezet onderwijs terechtkomen die het beste bij hun 
interesses en mogelijkheden past. Het overleg daarover met de ouders en het 
kind is essentieel. Door het bezoeken van informatieavonden / open dagen en 
de adviesgesprekken met school, wordt stapsgewijs toegewerkt naar de 
uiteindelijke schoolkeus die ouders en kind in februari maken. 
 
Een belangrijk uitgangspunt voor de schoolkeus is het schooladvies over het meest geschikte 
instroomniveau op het VO. Dat advies baseren wij op meerdere factoren: schoolresultaten, toetsen van 
het leerlingvolgsysteem, (werk)houding en de zelfstandigheid van het kind. Bij deze zaken kijken we 
niet alleen naar de periode in groep 8; het gaat om de gegevens van meerdere schooljaren. Op basis 
van deze informatie maken wij een zo goed mogelijk inschatting van het best passende instroomniveau. 
 
Daarnaast maken alle leerlingen in april nog een landelijke eindtoets. De uitkomst van deze toets wijst 
ook een instroomadvies aan en dit geldt als aanvullende informatie; de schoolkeus is immers al in 
februari gemaakt. Wanneer de uitslag van de eindtoets hoger uitvalt dan het advies dat de school eerder 
had afgegeven, dan dient de school haar advies  te heroverwegen en de uitkomst daarvan met ouders 
te bespreken. Wanneer het eindtoetsadvies lager uitvalt dan het schooladvies, wordt het afgegeven 
schooladvies niet naar beneden bijgesteld. 
 
In het schooljaar 2019-2020 is er vanwege de corona-crisis geen eindtoets afgenomen. De gemiddelde 
score van onze leerlingen in de jaren daarvoor was als volgt: 
 
2018-2019 Score 210,9  (Eindtoets Route 8  > landelijk gemiddelde 203,9) 
2017-2018 Score 537,2 (Centrale Eindtoets > landelijk gemiddelde 535,6) 
2016-2017 Score 541,2 (Centrale Eindtoets > landelijk gemiddelde 535,6) 
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4.6 Zorgkaart 

Op school zijn er diverse medewerkers die zich bezighouden met de zorg voor de leerlingen. Hieronder 
kunt u lezen bij wie u terecht kunt om uw vragen te stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Naast de bovenstaande teamleden, zijn er ook een intern begeleider en Kanjercoördinator werkzaam 
op school. Het zou kunnen dat in overleg met u wordt afgesproken om een van hen bij het gesprek te 
betrekken om mee te denken en te adviseren.  

 

  

 

U kunt contact opnemen met de 
leerkracht van uw kind. 
Binnenlopen (ná de lessen), bellen 
(071 40 82215) of contact via Social 
Schools is mogelijk. 
 

U kunt binnenlopen op het 
inloopspreekuur van het Jeugd- 
en Gezinsteam (JGT). Linda 
Ouwehand is elke maandag van 
8.20 tot 8.50 uur aanwezig om 
uw vragen te bespreken. 
Wanneer u dat wilt, kan ook juf 
Ella van Delft bij het gesprek 
zijn. 

 
 

U kunt contact opnemen met juf Rienkje 
Riemersma.  
 
 
 
 
 
 
 
externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl  

U kunt contact opnemen met de directie van 
school: Rik Dobbinga of Henk-Jan Glasbergen, 
071 40 82215, Social Schools of mail. 
 

U heeft een vraag over de leerontwikkeling of het 
welbevinden van uw kind. Of u heeft een (praktische) vraag 
over een klassensituatie.  
 

U heeft een vraag of suggestie met betrekking tot 
het algemene schoolbeleid. Of u heeft een klacht 
over de gang van zaken. 
 

U heeft een vraag over het opvoeden of opgroeien 
van uw kind. Of u ervaart een probleem met uw kind 
en u twijfelt of daarbij specialistisch hulp nodig is.   
 

U heeft een vertrouwelijke vraag met betrekking tot 
een incident en wilt advies van iemand met 
geheimhoudingsplicht. 
 

Juf Ella van Delft is de intern begeleider. Zij coördineert de leerlingenzorg op school. Ze staat 
leerkrachten en ouders bij wanneer er zorgen of vragen zijn rondom de ontwikkeling. Ook 
onderhoudt zij de contacten met alle externe instanties die betrokken zijn bij de zorg voor de 
leerlingen. | e.vandelft@julianaschool.pcborijnsburg.nl  
 

Juf Roelfien Feijen is de coördinator van de Kanjertraining, de methode die in alle groepen 
gebruikt wordt om aan een positieve groepssfeer te werken. Ook wanneer er sprake is van 
pestproblematiek kan zij vanuit haar deskundigheid meedenken en advies uitbrengen. 
r.feijen-booy@julianaschool.pcborijnsburg.nl  
 

Wanneer de  situatie 
erom vraagt is er het 
ook mogelijk om 
contact op  te nemen 
met de GGD:  
088 - 308 33 42 
 

mailto:externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl
mailto:e.vandelft@julianaschool.pcborijnsburg.nl
mailto:r.feijen-booy@julianaschool.pcborijnsburg.nl
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4.7 Centrum Jeugd & Gezin (CJG) 

Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor 
Jeugd en Gezin. Hier werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, pedagogen en 
jeugdverpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg. Iedere medewerker heeft eigen specifieke 
deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen. De medewerkers in het Centrum voor Jeugd en Gezin 
werken op verschillende manieren samen met school. Wanneer u een opvoedvraag heeft, kunt u deze 
ook stellen tijdens het inloopspreekuur op school. Elke maandag is Linda Ouwehand vanuit het Jeugd- 
en Gezinsteam van 08.20 - 08.50 uur aanwezig om met u te overleggen. U kunt zonder afspraak 
binnenlopen. 
 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
De jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek. Zij kijken 
of uw kind goed kan horen en zien, hoe uw kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. Verder kunt u advies 
krijgen over bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid, gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten en het voorkomen 
van pesten. U kunt altijd contact opnemen voor advies of extra onderzoek. De jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige kan ook deelnemen aan het overleg van een zorgteam van school. 
 

Cursus of ouderavond 
Opvoeden is een ware kunst. Denk aan een peuter die tegen alles ‘nee’ zegt, een tienjarige die erg 
onzeker is, of een twaalfjarige die heftig aan het puberen gaat. Of je bent net gescheiden. Elke ouder 
kan op sommige momenten weleens advies gebruiken. Voor u organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin een groot aanbod aan opvoedcursussen, themabijeenkomsten en webinars over diverse 
onderwerpen om u te ondersteunen bij de opvoeding. Er is voor ieder wat wils. Ook de kinderen zelf 
kunnen een cursus bij het Centrum voor Jeugd en Gezin volgen, bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining. 
Kijk voor het volledig cursusaanbod op www.cjgcursus.nl. 
 
Pubergezond.nl 
Voor kinderen van groep 7 heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin een aparte website vol informatie 
over verliefdheid, sociale media, gamen, gezondheid en pesten. Met behulp van deze site kunt u thuis 
met uw kind het contact met de jeugdgezondheidszorg in groep 7 voorbereiden.   
 

Online Centrum voor Jeugd en Gezin 
Veel informatie over opvoeden en opgroeien vindt u op de website van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin in uw gemeente. Eten, slapen, scheiden, pesten, geld, seksuele opvoeding en meer. De adressen 
en openingstijden staan op de website evenals de link naar de CJG Facebookpagina. 
 

Contact en meer informatie  
www.cjghollandsmidden.nl – online CJG / www.cjgcursus.nl – CJG cursussen 
www.pubergezond.nl – info voor kinderen  /  Tel: 088 – 254 23 84 

4.8 Logopedie 

Logopedie op school wordt verzorgd door logopedisten van de gemeente Katwijk. Rond de vijfde 
verjaardag worden alle leerlingen gescreend. Daarbij wordt gelet op stemgebruik, spraak- taal- en 
luisterfunctie. De ouders krijgen bericht wanneer het onderzoek zal plaatsvinden. De resultaten worden 
schriftelijk aan de ouders doorgegeven. Ook de leerkracht en de jeugdarts worden hierover 
geïnformeerd. Leerlingen uit overige groepen kunnen (via de leerkracht) voor nader onderzoek 
aangemeld worden. Kortdurende behandeling, max. 6 keer, kan eventueel op school plaatsvinden. De 
logopedist die onze school (1 keer per 2 weken) bezoekt is Liesbeth van Gulik, tel: 06 12 10 51 32. 
  

http://www.cjghollandsmidden.nl/
http://www.cjgcursus.nl/
http://www.pubergezond.nl/
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Een goed contact tussen school en ouders is een belangrijk uitgangspunt van onze school. Een goede 
samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. Wij informeren u over 
de belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken en natuurlijk over de ontwikkeling 
van uw kind. We vragen van u om de informatie vanuit school aandachtig door te nemen en ons ook op 
de hoogte te houden van belangrijke gebeurtenissen thuis.  

5.1 Vaste contactmomenten met ouders 

Meerdere keren per jaar heeft u een gesprek met de leerkracht van uw kind. Een aantal weken van 
tevoren ontvangt u een digitale uitnodiging om zelf via Social Schools een dag en tijd te kiezen. In vrijwel 
alle gevallen gaat het om een tienminutengesprek. Hieronder staan de verschillende momenten 
genoemd en wordt aangegeven waar het gesprek over gaat.  
 

september 

Groep 1  
Ouders hebben na de eerste twee schoolweken van hun kind een kennismakings-
gesprek met de leerkracht. Dit gesprek is zonder hun kind.  

Groep 2 t/m 8 
Ouders hebben samen met hun kind een kennismakingsgesprek met de leerkracht. 
Gesprekken vinden in de middag plaats. 

november 

Groep 1 t/m 7 
Ouders hebben een tienminutengesprek met de leerkracht. Dit gesprek is zonder hun 
kind en vindt in de avond plaats. Er wordt nog geen rapport opgesteld; onderwerpen 
van gesprek zijn het welbevinden en het schoolwerk van de eerste periode. 

Groep 8 
Met de ouders van groep 8 wordt behalve het bovenstaande, ook het voorlopig advies 
voor het voortgezet onderwijs besproken.  

februari / maart 

Groep 1 t/m 7 
Uw kind krijgt zijn/haar rapport mee naar huis. U heeft vervolgens een gesprek met de 
leerkracht over het rapport en de uitslag van het leerlingvolgsysteem. Dit gesprek is 
zonder uw kind en vindt in de avond plaats. 

Groep 8 
Leerlingen krijgen hun rapport mee naar huis. Er wordt een afrondend gesprek voor 
het voortgezet onderwijs gehouden waarbij ouders én hun kind aanwezig zijn. 

juni 

Groep 1 t/m 7 

Uw kind krijgt zijn/haar rapport mee naar huis. Er vindt eventueel nog een gesprek 
plaats. De leerkracht neemt het initiatief om een gespreksafspraak te maken met 
ouders. Wanneer u geen uitnodiging ontvangt, maar er volgens u wel aanleiding is om 
in gesprek te gaan, dan kunt u contact opnemen. De aanwezigheid van uw kind bij het 
gesprek wordt overlegd. 

 
Voor alle gesprekken geldt dat er natuurlijk ook gelegenheid is om uw vragen te stellen. Wanneer de 
tijd niet toereikend is, wordt er in overleg een vervolgafspraak gemaakt. 
 
 

5. Contact met ouders 
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5.2 Tussentijds contact met u 

Zoals u in het voorgaande gedeelte hebt kunnen lezen, zijn 
er vaste momenten gepland waarop er contact is tussen de 
ouders en school. Maar er kunnen zich ook tussentijds 
zaken voordoen waardoor het nodig is om contact met u 
op te nemen. In onderstaande gevallen nemen we sowieso 
contact op met de betreffende ouders: 
 

Medische reden 
Als een kind ziek blijkt of betrokken is bij een ongeluk dan bellen we de ouders z.s.m. op. Hen wordt dan 
gevraagd om hun kind op school op te halen. We laten kinderen niet alleen naar huis gaan, tenzij de 
ouder dit zelf nadrukkelijk aangeeft. Als er ziektekosten gemaakt moeten worden door ouders (denk 
bijv. aan tandherstel na een val op het schoolplein) dan worden ouders ingelicht over de verzekering 
vanuit school. Ouders kunnen daarvoor contact opnemen met de directie. 
 

Ontoelaatbaar gedrag 
Als een leerling zich problematisch gedraagt, dan krijgt de leerling een ‘Het gaat mis formulier’ mee naar 
huis dat samen met de ouders ingevuld moet worden. Ook belt de leerkracht na afloop van de 
betreffende lesdag met de ouders om hen over het voorval te informeren. De leerkracht geeft aan wat 
er mis ging en wat hij/zij voor actie heeft ondernomen. We spreken in de volgende gevallen over 
ontoelaatbaar gedrag: 

 

▪ pestgedrag richting een medeleerling; 
▪ gedrag dat de fysieke veiligheid van anderen in gevaar brengt; 
▪ brutale reactie richting volwassenen; 
▪ herhaaldelijk storend gedrag dat de (werk)sfeer in de klas negatief beïnvloedt. 

 
Als het problematische gedrag zich na het gesprek met ouders blijft voordoen, wordt er een afspraak 
met ouders gemaakt voor een gesprek op school. Zo nodig is daarbij de IB’er of een directielid aanwezig. 
Met elkaar maken we concrete afspraken over de verbetering van het gedrag en de gevolgen als 
verbetering uitblijft, zie ook het gedragsprotocol dat op de website staat.  
Het kan zijn dat er ontoelaatbaar gedrag bij de BSO plaatsvindt. In die gevallen nemen collega`s van 
Smallsteps contact op met de ouders. 
 
Leerprestaties 
De leerontwikkeling wordt altijd besproken tijdens de geplande oudercontacten die bij paragraaf 5.1 
genoemd staan. Maar soms is hierover ook tussentijds contact nodig. In onderstaande gevallen wordt 
altijd – al dan niet tijdens het reguliere tienminutengesprek – met ouders overlegd: 

 

▪ Als het ons verstandig lijkt om een kind extra oefening, ondersteuning of juist uitdagend materiaal 
aan te bieden dan neemt de leerkracht contact op met de ouders om dit te overleggen. Er wordt 
dan gezamenlijk afgesproken om het aanbod wel of niet aan te passen. 

▪ Als de school het plan heeft om een externe onderwijsondersteuner (een specialist op een 
bepaald gebied van leren of gedrag) in te zetten, dan wordt daarvoor eerst toestemming aan de 
ouders gevraagd. Ouders worden door de leerkracht of IB-er opgebeld. In dat gesprek wordt 
aangegeven waarom de onderwijsondersteuners betrokken worden. Zonder toestemming 
worden er geen observaties gedaan of gesprekken gevoerd met leerlingen door de onderwijs-
ondersteuner.  

▪ Als er in de periode tussen twee vastgestelde contactmomenten met ouders opvallende 
leerresultaten aan het licht komen, dan worden ouders door de leerkracht telefonisch uitgenodigd 
voor een apart gesprek. Bij het maken van de afspraak geeft de leerkracht duidelijk aan wat de 
reden van het gesprek is. 
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5.3 Social Schools & ParnasSys Ouderportaal 

Naast het persoonlijk contact met ouders, maken we als school ook gebruik van de informatiesystemen 
Social Schools en ParnasSys. Voor beide systemen krijgen ouders inloggegevens op het moment dat 
hun kind naar school gaat.  
 
Social Schools 
Dit is een beveiligd platform dat alleen toegankelijk is voor ouders van 
onze school. Met Social Schools deelt de leerkracht informatie, foto’s en 
filmpjes van de klas. Via de app of website van Social Schools kunt u 
inloggen op uw account en ontvangt u de berichten van de groep(en) 
van uw kind(eren). Wanneer er een klassenactiviteit gepland wordt 
waarbij de hulp van ouders nodig is, ontvangt u via Social Schools de 
uitnodiging om mee te helpen. Ook worden er algemene berichten 
vanuit school verstuurd, zoals de Info Maandbrief waarmee de school 
ouders op de hoogte houdt van nieuws en algemene ontwikkelingen. 
 
Via Social Schools kunt u de leerkracht ook een bericht sturen of een 
melding doen dat uw kind absent is. Ook de planning van de 
tienminutengesprekken verloopt via Social Schools.  
 
Ouderportaal ParnasSys 
ParnasSys is de naam van ons administratiesysteem. Daarin staan alle 
NAW-gegevens van de gezinnen en wordt het dossier van uw kind 
bewaard. Het dossier bestaat uit notities van oudergesprekken, de 
toetsuitslagen van het leerlingvolgsysteem, eventuele observaties en 
onderzoeken. 
 
Als er tijdens een oudergesprek (tienminutengesprek of tussentijdse 
gesprek) aandachtspunten naar voren komen, dan noteert de leerkracht 
deze in een zogenaamde ‘notitie’. In die notitie vat de leerkracht kort 
samen wat er tijdens het gesprek is afgesproken. Wanneer u inlogt in 
het Ouderportaal kunt u de notities van uw kind inzien en zo nodig een 
reactie versturen. 
Aan het eind van de basisschool wordt de informatie over uw kind via 
ParnasSys overgedragen aan de school voor voortgezet onderwijs. 

5.4 Inloopmomenten  

Elk schooljaar worden er meerdere inloopmomenten georganiseerd. U wordt dan van harte uitgenodigd 
om op school te komen voor een kijkje in de klassen. Soms werken we met de hele school aan een 
project en sluiten we dat af met een inloopmoment waarop van alles te zien is en gedaan kan worden. 
Maar er zijn ook inloopmomenten waarbij we niet zo groots uitpakken. Uw kind kan dan in zijn of haar 
klas laten zien waar de afgelopen periode aan gewerkt is.  
 
De data van de inloopmomenten kunt u vinden in de kalender van de Social Schools app. 

5.5 Klachtenregeling 

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de gang van zaken in de klas of op school. We stellen 
het op prijs dat u dan zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt. De meest directe manier is eerst 
te overleggen met de desbetreffende groepsleerkracht. Indien nodig kunt u bij de directie terecht. Mocht 
dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen 
aan de Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs, voor meer informatie kunt u kijken op de site 
www.onderwijsgeschillen.nl . 
 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Het schoolbeleid dient erop gericht te zijn dat leerlingen en teamleden hun werkzaamheden onder 
goede condities kunnen verrichten en dat een ieder recht heeft op een respectvolle behandeling. Als er 
een incident plaatsvindt waardoor deze onderlinge relatie verstoord wordt, dan kan er contact 
opgenomen worden met een vertrouwenspersoon. Bij ons op school is dat juf Rienkje Riemersma. Deze 
contactpersoon adviseert en bemiddelt bij eenvoudige klachten. Deze contactpersoon is verplicht 
klachten te melden bij het schoolbestuur en eventueel de directie. In ernstige gevallen kan er voor 
gekozen worden om een externe vertrouwenspersoon van de GGD in te schakelen. Klachten over 
zedendelicten dienen direct gemeld te worden bij deze vertrouwenspersoon. De GGD heeft een 
geheimhoudingsplicht en is onafhankelijk van het bevoegd gezag.  

5.6 Ouderraad 

De ouderraad (OR) is een vertegenwoordiging van de ouders die zich inzet voor allerlei hand- en 
spandiensten op school. Zij helpen bijvoorbeeld bij de organisatie van feesten, ouderavonden, het kaften 
van boeken en nog veel meer. De OR vergadert eens in de twee maanden. Deze vergaderingen worden 
ook door een directielid en een teamlid bijgewoond. 

 
De ouderraad bestaat uit de volgende leden: 
 
Christa Houwaard | voorzitter (moeder van Vince gr. 8 en Ferre gr. 6)     
Mariska Paap | penningmeester  (moeder Anders gr. 5)     
Trudy Star | secretaresse (moeder van Sem gr. 7)      
Nelleke van Klaveren (moeder van Emma gr. 7 en Lucas gr. 4) 
Celine van Iterson (moeder van Julien gr. 8)     
Marianne de Jong (moeder van Dex gr. 6)     
Daniëlle van Klaveren (moeder van Rosalie gr. 6)    
Marissa Ravensbergen (moeder van Liz gr. 8, Tess gr. 5 en Jill gr. 3)  
Leonie de Winter (moeder van Lize gr. 5, Noa gr. 3 en Suze gr. 1) 
Joyce van Klaveren (moeder van Anouk gr. 8, Bram gr. 5 en Fleur gr. 1)    
Jenny van Dijk (moeder van Jesse gr. 8 en Tristan gr. 5)    
Marissa van Duivenvoorde (moeder van Lionel gr. 6 en Summer gr. 1)    
 
Als u vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met de OR. Het mailadres is 
ouderraad@julianaschool.pcborijnsburg.nl .  

5.7 Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het 
beleid van de school of het bestuur van de vereniging PCBO te maken hebben. Bijvoorbeeld de 
vakantieregeling, de besteding van de ouderbijdrage, de inzet van personeel, sollicitatieprocedures, e.d. 
De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. Onderstaande ouders en leerkrachten hebben momenteel 
zitting in de MR: 
 
Namens de ouders: Namens de leerkrachten: 
Marijn Prins (moeder van Cas gr. 5 en Niek gr. 3) 
Arina van der Gugten (moeder van Iris gr. 7, Bart gr. 4 en Luca gr. 2)  
Corien van Delft (moeder van Mirthe gr. 8, Elin gr. 5 en Thijs gr. 1) 

Eva Ruitenbeek 
Dieuwertje Heus 
Roelfien Feijen 

 
Van elke school van de PCBO zitten een ouder en een leerkracht in de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad behandelt onderwerpen die voor alle scholen van de PCBO 
van belang zijn.  
 
Als u vragen of opmerkingen heeft voor de MR dan kunt u contact opnemen met de een van de leden 
of mailen naar mr@julianaschool.pcborijnsburg.nl . 

mailto:ouderraad@julianaschool.pcborijnsburg.nl
mailto:mr@julianaschool.pcborijnsburg.nl
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5.8 Verkeersouders 

Om de veiligheid van de leerlingen rondom de school te verbeteren is op school  een werkgroep van 
ouders actief die diverse verkeerszaken bespreekt met de directie. In onderling overleg worden 
activiteiten ondernomen die betrekking hebben op het gebied van veiligheid. Deze ouders coördineren 
ook leerlingactiviteiten rondom het thema verkeer, zoals de controle van de fietsverlichting voor de 
bovenbouwgroepen en de voorlichting over de dode hoek. 
 
We verwachten van alle (groot)ouders dat ze bij het halen en brengen van hun kind goed letten op de 
(verkeers)veiligheid rondom school. Kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets en parkeer – ook bij 
slecht weer – in de parkeervakken. Hartelijk dank. 
 
De verkeersouders zijn: 
Tanja van Gurp (moeder van Daniël gr. 7), Andrea den Heijer (moeder van Babette gr. 6) en Mirjam 
Pijnenburg (moeder van Myrthe gr. 6 en Maurits gr. 3).  
 

5.9 Overige hulpouders 

Naast de bovenstaande geledingen zijn er nog veel meer ouders op een of andere manier actief op 
school. Er kan geholpen worden bij excursies, hoofdluiscontrole, sportactiviteiten, lessen, de bibliotheek, 
enz. Als we uw hulp nodig hebben doen we een oproep via Social Schools. We zijn heel blij met de inzet 
van al deze enthousiaste ouders! 
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6.1 Financiën 

Wanneer uw kind naar school gaat, heeft u te maken met enkele kosten. Het gaat daarbij om de 
vrijwillige ouderbijdrage, de bijdrage voor de tussenschoolse opvang en het schoolreisje/schoolkamp. 
Hieronder staat een korte toelichting op de verschillende kosten en de informatie die nodig is voor het 
overmaken van uw bijdragen. Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u ook een apart bericht met 
deze informatie. 
 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor diverse zaken die niet door het ministerie vergoed worden, zoals 
bijvoorbeeld het vieren van Sinterklaas, Kerst en het eindfeest. Het gaat dus om gezellige en zinnige 
zaken die alle kinderen ten goede komen. Uw bijdrage is vrijwillig, maar ook hard nodig om deze 
activiteiten te blijven organiseren en we verwachten dan ook dat alle ouders deze bijdrage voldoen. 
Het geld wordt beheerd door de ouderraad. Zij maakt in overleg met de schoolleiding een begroting. Op 
de website vindt u onder het item ‘Ouderraad’ een overzicht van de uitgaven van afgelopen schooljaar 
en een begroting voor dit recent gestarte schooljaar. Wanneer u daar vragen over heeft, kunt u bij de 
directie terecht. 
 
Voor dit schooljaar is de vastgestelde bijdrage voor alle PCBO scholen als volgt: 

▪ 1 kind op school:   €   32,00 
▪ 2 kinderen op school:  €   57,50 
▪ 3 kinderen op school:  €   82,50 
▪ 4 kinderen op school:  € 108,00 

 
Wij verzoeken u de ouderbijdrage vóór 1 november over te maken op NL59 RABO 0119 5507 17     
t.n.v.  Ouderraad Julianaschool Rijnsburg, onder vermelding van "ouderbijdrage" en de na(a)m(en) van 
uw kind(eren). 
 
Tussenschoolse opvang 
Zoals u in paragraaf 2.4 heeft gelezen, lunchen de leerlingen op school. Aansluitend aan de lunch spelen 
de leerlingen een half uur buiten. Tijdens dit half uur hebben de betreffende leerkrachten hun 
lunchpauze. Ondertussen wordt het buitenspelen begeleid door pedagogisch medewerkers van 
Smallsteps. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden deels vergoed uit uw bijdragen. 
 
De kosten bedragen € 50,- per kind voor het hele schooljaar.  
 
Deze bijdrage moet vóór 1 november overgemaakt zijn op NL26 RABO 0336 8125 90      
t.n.v.  Julianaschool Rijnsburg, onder vermelding van "tussenschoolse opvang" en de na(a)m(en) van uw 
kind(eren).  
 
Schoolreis en schoolkamp 
Aan het eind van elk schooljaar gaan we met de leerlingen uit groep 1 tot en met 7 op schoolreis. De 
bestemming is veelal een pretpark of dierentuin. We reizen naar onze bestemming met een touringcar. 
De kinderen zijn verdeeld in groepjes die begeleid worden door ouders. Hierbij doen we een beroep op 
hulpouders die in de loop van het jaar ook bij andere activiteiten hebben geholpen.  

6. Praktische zaken 
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In groep 8 gaan de kinderen niet meer op schoolreis, maar op schoolkamp. De kinderen gaan dan drie 
dagen lang naar een kamplocatie in Otterlo.   
 
In april wordt er een apart bericht over het schoolreisje/kamp verstuurd. Daarin staat de bestemming en 
verdere relevante informatie. De kosten van het schoolreisje bedragen ca. € 25, bij het schoolkamp gaat 
het om ca. € 90. De precieze hoogte van het bedrag hangt af van de dan geldende bus- en de 
toegangsprijzen van de bestemmingen. 

6.2 Zelfstandigheid kleuters 

Het is belangrijk dat leerlingen direct vanaf de schoolstart al zelfstandig een 
aantal zaken kunnen uitvoeren. Het gaat daarbij in ieder geval om het volgende: 

▪ Aan- en uittrekken van de jas 
▪ Vastmaken van schoenen 
▪ WC-gang en persoonlijke hygiëne 

 
Het is voor de leerkracht namelijk onuitvoerbaar om meerdere leerlingen hierbij individueel te helpen. 
Wilt u deze zaken daarom met uw kind oefenen? 

6.3 Gevonden voorwerpen 

Er blijven weleens persoonlijke spullen achter in het gebouw, op het schoolplein of in de gymzaal. Deze 
spullen worden enkele weken door ons bewaard. In de gang bij de groepen 1/2 staan twee dozen 
waarin we de gevonden voorwerpen bewaren. Gevonden sleutels en sieraden bewaren we op een 
aparte plek: wanneer uw kind zoiets kwijt is, kan het navraag doen bij meester John. 

6.4 Excursies 

Elke groep maakt minimaal een keer per jaar een educatief uitstapje. Vaak zijn dit activiteiten van de 
projecten Museum & School en het project Kijk|Kunst, waarbij we leskisten, theatervoorstellingen, films 
en museumbezoeken aangeboden krijgen. Ook bestaat de mogelijkheid dat de leerlingen een bezoek 
brengen aan bijvoorbeeld de kinderboerderij, een bedrijf of een instelling. U hoeft voor deze excursies 
niet apart te betalen. Een deel van de kosten wordt betaald vanuit de ouderbijdrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 Come4Sports 

Naast de reguliere gymlessen, zijn er door het jaar heen ook diverse buitenschoolse sportactiviteiten. 
Deze worden georganiseerd door Come 4 Sports in opdracht van de gemeente Katwijk. Het gaat om 
sporttoernooien in schoolvakanties, instuifactiviteiten op schoolpleinen op woensdagmiddag en 
kennismakingscursussen. Via Social Schools wordt u op de hoogte gehouden van het aanbod. U kunt 
ook kijken op de website van het Welzijnskwartier. 
 
 
 
 
 

https://welzijnskwartier.nl/wat-we-doen/23/sport-en-bewegen/93/kinderen-come4sports/
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6.6 Privacy 

Het administratiesysteem waarin de leerlingdossiers worden bewaard, is alleen toegankelijk voor de 
leerkrachten, de intern begeleider en directie van school. Als ouder heeft u ten alle tijden inzage in het 
dossier van uw eigen kind.  
 
Beeldmateriaal wordt alleen gedeeld via de beveiligde omgeving van Social 
Schools en alleen met de andere ouders van de klas. Wanneer u inlogt bij Social 
Schools kunt u bij uw accountgegevens aangeven of u wel/geen toestemming geeft 
voor het delen van foto’s en filmpjes waarop uw kind te zien is.  
 
Het is niet toegestaan om beeldmateriaal dat u via Social Schools ontvangt te 
plaatsen op uw eigen social-mediakanalen. 
 
De school maakt géén gebruik van Instagram, Facebook of een ander soortgelijk platform. Wanneer we 
een krantenbericht insturen en daarbij een foto willen plaatsen of een foto op onze website willen 
plaatsen, dan zullen we geen foto’s gebruiken waarop leerlingen herkenbaar in beeld komen. Wanneer 
we wel een close-up foto willen gebruiken, vragen we de betreffende ouders daarvoor apart om 
toestemming. 
  

6.7 Leerplicht & verlof 

In de Leerplichtwet (geldt voor leerlingen vanaf hun vijfde jaar) staat dat uw kind op lesdagen de school 
moet bezoeken. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. Jaarlijks wordt de school 
bezocht door Bureau Leerplicht die erop toeziet dat we ons aan de wet houden. Scholen en ouders die 
zich niet aan de regels houden, kunnen worden beboet. Wij verwachten daarom dat u er als ouder alles 
aan doet om ongeoorloofd verzuim te voorkomen. 
 
U wordt verzocht om een bezoek aan arts, tandarts, fysiotherapeut, logopedist, etc. zoveel mogelijk voor 
of na schooltijd te plannen. Wanneer de afspraak toch onder schooltijd plaatsvindt, moet u de leerkracht 
daarvan op de hoogte stellen.  
 
Vakantieverlof aanvragen 
Er zijn per schooljaar twaalf vakantieweken gepland waarin u met uw gezin op vakantie kunt gaan. Op 
vakantie onder schooltijd is niet mogelijk. Er is echter één uitzondering op deze hoofdregel: als uw kind 
het hele schooljaar niet op vakantie kan gaan tijdens een van de schoolvakanties vanwege de specifieke 
aard van het beroep van (één van) de ouders, kan er een verlofaanvraag worden ingediend. Formulieren 
hiervoor zijn af te halen bij de directie. Bij uw aanvraag moet u met het volgende rekening houden: 
 

▪ Er moet een werkgeversverklaring worden toegevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep 
blijkt en de werkgever verduidelijkt waarom het voor de betreffende ouder niet mogelijk is om 
tijdens de vastgestelde schoolvakanties vrij te krijgen om op gezinsvakantie te gaan.  

▪ In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van 
tevoren bij de directie worden ingediend. 

▪ De verlofperiode mag niet meer dan 10 (aaneengesloten) schooldagen beslaan. 
▪ De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 

 
Verlof bij gewichtige omstandigheden 
Soms doen er zich situaties voor waarbij het wenselijk is dat uw kind een dag verlof krijgt. Bijvoorbeeld 
de viering van een huwelijk(sjubileum) van een familielid, een overlijden of andere gewichtige 
omstandigheid. In zulke gevallen kunt u contact opnemen met de directie om de mogelijkheid voor verlof 
te bespreken. 



  34 

6.8 Schoolfotograaf 

Jaarlijks komt de schoolfotograaf op school langs voor het maken van individuele foto`s, gezinsfoto’s en 
groepsfoto`s. Na het maken van de foto’s ontvangt u een informatiebrief van de fotograaf met een 
persoonlijke inlogcode. Via de website van de fotograaf kunt u dan de foto’s van uw kind bekijken en 
bestellen. Voorafgaand brengen we u via Social Schools op de hoogte van de dag en de kleur 
achtergrond die gebruikt zal worden. 

6.9 BSO & peuterspeelzaal 

Op de Julianaschool wordt peuteropvang (kinderen van 2-4 jaar) en naschoolse opvang (4-13 jaar) 
aangeboden. Het aanbod wordt verzorgd door Smallsteps. Ook voorschoolse opvang vanaf 7:00 uur is 
mogelijk, alleen gebeurt dit op een andere locatie en wordt uw kind voor de start van de les door 
Smallsteps bij de klas gebracht. 
 
Ook tijdens studiedagen van de leerkrachten wordt er opvang 
aangeboden. Ouders kunnen kiezen voor vaste opvangdagen 
of flexibele dagen.  
Voor informatie en inschrijfformulieren kunt u kijken op de 
website van Smallsteps. 

6.10 Doorgeven van wijzigingen 

Om de gegevens van alle leerlingen in de schooladministratie goed bij te houden, is het belangrijk dat u 
als ouders de wijzigingen van (nood)telefoonnummers, e-mailadressen, enz. doorgeeft. Dit kan via het 
Ouderportaal van Parnassys of een bericht aan de directie van de school. 
 
 
Tot slot willen we aangeven dat we geprobeerd hebben om in deze schoolgids een zo compleet 
mogelijk beeld van onze school te geven. Mocht u toch nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u 
natuurlijk contact met ons opnemen.  
 
Het team van de Julianaschool 
  

http://www.despeelbrug.nl/
https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/rijnsburg-de-poel#gref
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