Jaarkalender Schooljaar 2020- 2021

INHOUDSOPGAVE
Bij deze jaarkalender ontvangt u ook de belangrijkste informatie voor
het schooljaar 2020-2021.
U vindt de volgende informatie achter de maanden:
Februari:
Augustus:

September:
Oktober:
November:

December:

Januari:

De verdeling van de leerkrachten over de groepen
Wie werken er bij ons
Rollen en functies in de school
Stevenshof in het kort
Het onderwijs is voortdurend in beweging
Regels schooltijden
Overblijfregeling
Ziekmelding
Onderwijstijd per jaar
Gymrooster
Betrokkenheid van ouders
Ouderhulp
Klassenouders
In gesprek met de leerkracht
Ouderbijdrage
Informatievoorziening
Oudergesprekken
Leerplicht en verlof

Maart:

April:

Mei:
Juni:
Juli:

Buitenschoolse activiteiten
Culturele uitstapjes
Schoolreisjes
Sport en spelletjesdagen
Gymlessen
Medische zorg
Corona maatregelen
Schoolarts
Logopedie
Jeugdgezondheidszorg
Centrum voor Jeugd en gezin
Wat u nog moet weten
Eten en drinken op school
Verjaardagen
Halen en brengen
Buitenschoolse opvang
AVG
Digitale foto’s/ video-opname
Klassikale hoofdluisscreening
Veiligheidsbeleid
Belangrijke adressen
Vakantie dagen en studiedagen
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Wie werken er bij ons op school?
Onderwijsgevend personeel
Leerkrachten: zie groepsverdeling
Arjen van Duijn, vakleerkracht bewegingsonderwijs (wo, vr)
Directeur
Martine Molenaar (ma/di/do/vr)

Managementondersteuning
Iris Stijnman (ma)
Bouwcoördinatoren
Sabine Haak, onderbouw (gr. 1 t/m 4).
Robbert van Hasselt, bovenbouw (gr. 5 t/m 8)
Ict-coördinator
Robbert van Hasselt (do)
Onderwijsondersteunend personeel
Nadia El Jerari, onderwijsassistent (ma, di, woe)
Sanae Mgharbi, onderwijsassistent (ma, di, do)
Jules Keuning, administratieve ondersteuning (do.ocht.)
Biljana Janjusic, conciërge (ma, di, woe, vr.)
Lotte Zonneveld, RT (di, do)
Contactpersoon
René Wilson en Sabine Haak zijn de interne
contactpersonen. Leerlingen en ouders kunnen
terecht bij hen als ze met een probleem zitten
waarover ze graag een keer in vertrouwen willen
praten. Het kan bijv. gaan over pesten, seksuele
intimidatie, mishandeling e.d.
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Het onderwijs in beweging 2020-2021
Ons onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Wij stellen specifieke
streefdoelen op in een meerjarenplan en werken planmatig aan het
behalen van onze doelstellingen. Komend schooljaar werken wij aan
de volgende jaardoelen:

IPC

EDI

Technisch lezen

Wij willen de leerlingen optimaal voorbereiden op het
wereldburgerschap in combinatie met de 21e -eeuwse vaardigheden.
Vanuit deze visie zal er gewerkt worden met het IPC. In het IPC zijn er
vakinhoudelijke, persoonlijke en internationale doelen. Het
internationale aspect leert kinderen verder te kijken dan Nederland.
Ze zullen verschillen en overeenkomsten ontdekken met andere
landen over de hele wereld. Het begrip internationalisering zien wij
terug in ons lesgeven, maar ook in de professionele ontwikkeling van
de leerkracht.
Dit schooljaar vervolgen we de implementatie van IPC. Wat het IPC
bijzonder maakt, is dat het erg gevarieerd is zodat leerkrachten hun
lessen verrassend en daarmee voor leerlingen boeiend kunnen
houden. Bovendien vormen de creatieve vakken en de zogeheten

‘zaakvakken’ een samenhangend geheel binnen het IPC. De nadruk ligt
op het leren van kinderen, waarbij doelen voor het leren van kennis,
inzicht en vaardigheden centraal staat. Het is een opbrengstgerichte
en gestructureerde manier van het werken met betekenisvolle
thema’s. Om de IPC-thema’s goed en effectief uit te kunnen voeren,
worden we getraind door IPC Nederland.
Wij hebben de ambitie kwalitatief goed en
gedifferentieerd onderwijs te bieden waarin we recht doen aan
verschillen tussen leerlingen. Ons onderwijs heeft als doel om de
leerstof succesvol aan te bieden aan zowel de sterke, gemiddelde als
risicoleerlingen. Alle leerlingen moeten minimaal het groepsdoel
behalen door te variëren in zaken als instructiewijze en instructietijd.
Een belangrijke techniek is het controleren van het begrip tijdens de
verschillende lesonderdelen zodat de leerlingen zelfstandig de leerstof
kunnen verwerken. Wij gebruiken het EDI-model hiervoor. Expliciete
Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak
om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen
voor succeservaringen en betere leerprestaties
bij alle leerlingen. Het is een vorm van
instructie waarbij nieuwe leerstof in stappen
wordt aangereikt en dit voldoende wordt
geoefend. Komend schooljaar zullen wij ons ontwikkelen EDI te
kunnen toepassen in onze lessen.
Elk kind verdient het om goed te leren lezen. Als je niet
geletterd bent, is het vrijwel onmogelijk om in de huidige maatschappij
mee te komen. Wij zijn een lerende organisatie en continu opzoek
naar verbetering van bijvoorbeeld ons lesprogramma. Daarom gaan
we komend schooljaar ons huidig leesonderwijs analyseren en
evalueren. Met hulp van de leesspecialist maken we een goed én
werkbaar beleidsplan op het gebied van lezen voor een doorlopende
lijn en professionele samenwerking binnen de school.
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Regels schooltijden

Ziekmelding

Vanaf 8.15 uur is er toezicht op het
schoolplein. Vanaf 8.20 uur kunnen
de kinderen naar binnen om naar
hun klas te gaan. De ervaring leert
dat de ouders met jonge kinderen
graag nog even mee willen lopen.
Houdt dit moment kort en
overzichtelijk voor alle kinderen.

Mocht uw kind niet op school komen vanwege ziekte of
tandarts/doktersbezoek, dan dient u uw kind af te melden. Dit kan
telefonisch (071-5315109) vóór schooltijd. Ook is het mogelijk om een
melding te doen via Schoudercom.

We willen graag op tijd beginnen. Onze lessen starten om 8.30 uur. Wij
verzoeken de ouders die hun kinderen wegbrengen dan ook vlot de
school weer te verlaten.
De ouders van de groepen 1/2 en 3 kunnen de kinderen in de gang om
12.00 uur (op woensdag 12.30 uur) uur en 15.00 uur ophalen. De
kinderen van groep 1/2C komen via de nooddeur naar buiten. De
kinderen van groep 4 t/m 8 komen naar buiten. De ouders van groep 4
t/m 8 hun wachten buiten op het schoolplein op de kinderen.

Overblijfmogelijkheden
De school biedt gelegenheid tot overblijven. Er wordt een half uur in
de klas gegeten en een half uur buiten gespeeld. Kinderen nemen zelf
hun lunch én drinken mee. Leerkrachten zorgen ervoor dat tijdens het
eten de kinderen het eerste kwartier rustig (zonder tv, tablet of
scherm) hun lunch eten.
Het buitenspelen wordt verzorgd door Norlandia. Norlandia biedt
professionele kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12
jaar.
Er zijn 10-strippenkaarten of 30-strippenkaarten te koop. U kunt deze
kaarten tussen 8.30 - 8.45 uur en 15.00 - 15.15 uur kopen bij de
conciërge.

Onderwijstijd per jaar
Over 8 jaren basisonderwijs moet ieder kind 7520 uur onderwijs
hebben gevolgd. Wij houden met de berekeningen van onze
onderwijstijd rekening met de voorgaande jaren, zodat we aan de
verplichte onderwijstijd komen.
Groep 1 t/m 8 heeft dit schooljaar 975 uur onderwijs, met
uitzondering van groep 5,6 en 7. Zij hebben 990 uur onderwijs door
uitloop van de gymtijden. Alle groepen hebben 26 uur onderwijstijd
per week.

Gymrooster
woensdag
tijd
08.30 - 09.05 uur
09.05 - 9.40 uur
9.40 - 10.15 uur
10.15 - 10.50 uur
11.00 - 11.35 uur
11.35 - 12.10 uur
12.10 - 12.45 uur
11.45 - 12.45 uur

groep
5
4a
6
4b
3a
3a
7

vrijdag
tijd
08.30 - 09.15 uur
09.15 - 10.00 uur
10.00 - 10.45 uur
10.45 - 11.30 uur
11.30 - 12.15 uur

13.00 - 13.45 uur
13.45 - 14.30 uur
8 (ANNE FRANK) 14.30 - 15.15 uur

groep
8
3a
7
3b
5
4a
4b
6

Stevenshof gymzaal: door vakleerkracht Arjen van Duijn
Anne Frank gymzaal (Zuster Meijboomstraat) Daan de Jong
Speellokaal: De kleuters gymmen minimaal 2x per week.
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BETROKKENHEID VAN OUDERS
Onze school vindt het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij
het onderwijs van hun kind. Een goed contact tussen school en thuis is
eveneens van belang. Een goede ondersteuning komt de leerprestaties
van kinderen zeker ten goede, bijv. door belangstelling te tonen voor
schoolwerk, bij huiswerkopdrachten en door samen met uw kind over
school te praten.

Ouderhulp
Ook binnen de school kunnen ouders het onderwijs ondersteunen. Zo
is er bijv. een groepje ouders die na iedere vakantie de kinderen op
hoofdluis controleren, en zijn er klassenouders die de leerkracht
ondersteunen met het organiseren van activiteiten. Ouders kunnen zo
op verschillende manieren betrokken zijn bij de school. Regelmatig
wordt er via de nieuwsbrief, klassenouders of leerkracht om hulp
gevraagd. Met elkaar proberen wij deze activiteiten voor de kinderen
zo gezellig mogelijk te laten verlopen.

In gesprek met de leerkracht
Er kan een afspraak gemaakt worden om na schooltijd langs te komen.
Dan kan in alle rust met elkaar gepraat worden en kan de leerkracht
zijn aandacht aan het begin van de ochtend of middag direct aan de
groep geven. Natuurlijk is het soms noodzakelijk om wel direct iets
door te geven, bijv. als er iemand ernstig ziek is, waardoor een kind
misschien anders reageert in de klas.

Klassenouders
Elke klas heeft twee klassenouders, die aan het begin van elk
schooljaar (opnieuw) door de leerkracht gevraagd worden.
De leerkracht geeft aan het begin van het schooljaar door welke
ouders dit zijn.

De klassenouders vervullen een belangrijke taak voor de klas,
aangezien zij de leerkracht ondersteunen bij algemene en praktische
zaken rond de klas. (Zoals het regelen van ouderhulp bij o.a. feestjes
en uitstapjes). Doordat de klassenouders deze taken op zich nemen,
kan de leerkracht zich richten op de klas en de inhoud van het
lesprogramma en hoeft zich minder bezig te houden met allerlei
praktische zaken.
De taken van de klassenouders zijn algemeen vastgelegd en
omschreven. De coördinerende teamleden zorgen voor het bespreken
van de taken en rollen met de klassenouders gedurende het
schooljaar.

Bijdrage
De school ontvangt geld van het rijk voor
het onderwijs en onderwijsmaterialen,
maar niet voor alle activiteiten. Daarom
vragen wij een vrijwillige bijdrage voor
extra activiteiten, zoals schoolreisjes, 3oktober festiviteiten, sinterklaas en kerst,
afscheid groep 8. Voor het schooljaar
2020-2021 is de bijdrage vastgesteld op
€ 28,00 per leerling. De kinderen die in de
loop van het jaar op school komen, betalen slechts voor de periode dat
ze de school bezoeken. De school betaalt hiermee de activiteiten en
materialen die geen onderdeel uitmaken van het verplichte
lesprogramma.
De schoolreisbijdrage is verplicht. Dit is een bedrag van € 31,00 per
leerling. Als de bijdrage voor het schoolreisje niet wordt voldaan gaat
de leerling niet mee en biedt de school de leerling een alternatief
lesprogramma.
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Informatievoorziening
We werken met het programma ‘Schoudercom’. Er wordt regelmatig
een nieuwsbrief uitgegeven via Schoudercom, waarin informatie staat
over recente gebeurtenissen of komende activiteiten op school. Via
Schoudercom kan school de ouders makkelijk bereiken via email en
andersom. Alle activiteiten die gedurende het schooljaar gaan
plaatsvinden staan op de schoolkalender. Deze is ook in het
programma Schoudercom te vinden.

Oudergesprekken
Onze oudergesprekken vinden plaats op school. I.v.m. de Corona
maatregelen kan er dit schooljaar worden besloten om dit via Teams
te organiseren. Tijdens de gesprekken wordt gesproken over het kind,
hoe het zich ontwikkelt, welke leerresultaten het behaalt bij de
verschillende leervakken en natuurlijk
vragen en opmerkingen vanuit thuis.
De start- en novembergesprekken duren
15 minuten. De rapportgesprekken duren
10 minuten.
Startgesprekken: 24 september 2020
Het eerste gesprek dat plaatsvindt in het begin van het schooljaar is
het startgesprek. Bij dit gesprek mag de leerling (vanaf groep 4) ook
aanschuiven. In dit gesprek gaat het niet om de leerresultaten, maar
gaat het over het kind zelf. Door goed in gesprek te gaan over en met
het kind, ondersteuningsbehoefte, het welbevinden, dingen waar
rekening mee moet worden gehouden, etc. kan de nieuwe leerkracht
het kind en de ouders beter leren kennen.
Novembergesprekken: 23 november 2020
De novembergesprekken staan los van de rapporten. Deze gesprekken
zijn bedoeld om elkaar te informeren. Tijdens dit gesprek kan het

beeld over de voortgang in de ontwikkeling van het kind worden
afgestemd. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt over de
specifieke onderwijsbehoeften van het kind.
Rapportgesprekken
In de groepen 1 t/m 8 wordt tweemaal per jaar een rapport aan de
kinderen meegegeven. Het rapport wordt tijdens de
rapportgesprekken besproken. Het tweede rapportgesprek is
facultatief. Dat wil zeggen dat u zelf beslist of u er gebruik van
maakt. In sommige gevallen, wanneer de leerkracht of de school vindt
dat een gesprek nodig is, wordt u alsnog uitgenodigd.
Rapportgesprekken: maandag 15 februari (t/m 19 februari 2021)
maandag 14 juni (t/m 18 juni 2021), facultatief
Oudergesprekken groep 8 (15 min.)
maandag 23 november:
Voortgangsgesprekken groep 8
dinsdag 24 november:
Voortgangsgesprekken groep 8
maandag 14 februari 2021: adviesgesprekken groep 8
dinsdag 15 februari 2021: adviesgesprekken groep 8

Leerplicht en verlof
In de leerplichtwet staat dat kinderen vanaf hun 4e jaar naar school
mogen. Kinderen van 5 jaar en ouder hebben leerplicht, zij moeten
onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar
worden. Leerlingen mogen nooit zomaar wegblijven van school.
Alleen in uitzonderlijke omstandigheden is verlof soms mogelijk. Verlof
moet altijd ruim vooraf (vier weken van tevoren) schriftelijk bij de
directie worden aangevraagd via een formulier. Het formulier is te
vinden op Schoudercom (documenten). Voor meer informatie:
www.rbl-hollandrijnland.nl
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BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN
Naast lesactiviteiten binnen de school, zijn er ook een aantal
buitenschoolse activiteiten gepland. Zo kan er een bezoek gebracht
worden aan de kinderboerderij of wordt er een toneelvoorstelling
bijgewoond.

Culturele uitstapjes
Vanaf groep 1/2 doet iedere groep mee aan het ‘Museum & School
project’. Deze musea worden er (onder voorbehoud) bezocht:
Groep 1/2
Hortus Botanicus
Groep 3
Museum Volkenkunde
Groep 4
Naturalis
Groep 5
Lakenhal
Groep 6
Museum van Oudheden
Groep 7
Regionaal Archief Leiden (Pilgrims)
Groep 8
Museum Boerhaave

week met de klas naartoe, hier zullen ze onder begeleiding van
vrijwilligers zaaien en oogsten. Alle oogst mag mee naar huis, de ene
keer is dit overheerlijke courgette, dan weer een bosje dahlia’s. Voor
de schooltuinen wordt een bijdrage van €7,50 per
leerling gevraagd aan de ouders van groep 6. Het schooltuinenproject
loopt door tot over de zomervakantie. Wanneer de leerlingen in groep
7 zitten maken ze het project af, dit duurt tot de herfstvakantie.

Sport- en spelletjesdagen
Jaarlijks organiseert de school een sportdag waar alle kinderen aan
deelnemen. De groepen 1 t/m 8 gaan naar de atletiekbaan in de
Leidse Hout. Buiten schooltijd om kunnen de kinderen meedoen aan
schoolsporttoernooien (denk aan voetbal, veldkorfbal en schaken).
Naast het wedstrijdelement vinden we het belangrijk dat de kinderen
plezier beleven aan een toernooi.

Schoolreisjes

Gymlessen

Wij kiezen ervoor iedere groep een passend schoolreisje te geven. Zo
gaat groep 1/2 op speurtocht door het bos, groep 3 gaat
naar Plaswijck Park, groep 4 naar Avifauna, groep 5 naar Blijdorp,
groep 6 naar het Archeon, groep 7 naar het Geofort en groep 8 naar
de Vlietlanden.
Bij de groepen 1 t/m 7 zijn ouders nodig voor de begeleiding. Bij veel
aanmeldingen in de groepen 3 t/m 6 wordt er geloot onder de ouders
die dat schooljaar al vaker hebben geholpen met activiteiten.
Voor het schoolreisje van groep 7 en 8 zijn geen hulpouders nodig.

De groepen 3 t/m 8 krijgen 2x per week les van de vakleerkracht in de
grote gymzaal. We willen de kinderen een veelzijdige
bewegingservaring laten opdoen. Dus veel verschillende
bewegingssituaties, waarin het kind ontdekkend, in eigen tempo en op
eigen niveau, zich deze bewegingsvormen kan eigen maken en/of
verbeteren. De beleving en het plezier in het bewegen spelen hierbij
een belangrijke rol. De meeste lessen worden in de zaal gegeven bij
mooi weer zullen we ook naar buiten gaan. In de wintermaanden staat
ook schaatsen op het programma.
Tijdens deze gymlessen dienen de kinderen kleding te dragen waarin
ze zich gemakkelijk kunnen bewegen en die daarna niet in de klas
gedragen wordt. Schoeisel is verplicht in verband met de besmettelijke
voetwrat en natuurlijk ook voor de veiligheid van de kinderen.
Kinderen die hun gymspullen thuis laten liggen, kunnen dan ook niet
mee gymmen.

Schooltuin
Groep 6 krijgt vanaf begin april het
beheer over een eigen schooltuintje
in het schooltuinencomplex in
de Stevenshof. Zijn gaan hier 1x per
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MEDISCHE ZORG
Corona maatregelen
Bij de start van dit schooljaar zal de organisatie van de school en de
uitvoering van de lessen ook worden bepaald door de
Coronamaatregelen. Wij volgen de richtlijnen die wij krijgen vanuit de
RIVM, PO-raad en de GGD. Ons bestuur ondersteunt vervolgens via
het 'Corona team' de aansturing op de scholen. De actuele richtlijnen
worden via Schoudercom gecommuniceerd.

Schoolarts
De schoolarts houdt zich bezig met algemene voorlichting over
gezondheid en opvoeding, onder andere in de vorm van
gezondheidslessen.
- De kinderen van groep 2, die in schooljaar 2020-2021 zes jaar
worden, zullen samen met de ouders, uitgenodigd worden voor
een gezondheidsonderzoek in het gezondheidscentrum ‘De
Stevenshof’.
- Groep 7 krijgt op school een onderzoek (ogen, oren, lengte en
gewicht). Over al deze activiteiten worden de ouders vooraf
schriftelijk geïnformeerd.
Op verzoek kan de schoolarts een gericht medisch onderzoek doen,
uiteraard in aanwezigheid van de ouders, opdat een eventuele
stoornis tijdig ontdekt kan worden.
U kunt ook zelf contact met JGZ opnemen als u vragen of zorgen hebt
over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind. In het
gezondheidscentrum ‘De Stevenshof’ kunt u hen bereiken op
donderdag (Theda Mansholtstraat 3, 2331 JE Leiden; tel. 0715318790). Op de overige dagen zijn zij bereikbaar via het

antwoordapparaat van toestel 071-5318790 of via de GGD Leiden (tel.
071-5163342 of 071-5212540, jgz@ggdhm.nl)

Logopedie
Vanuit de Schoolbegeleidingsdienst Onderwijs Advies wordt de
logopedische begeleiding verzorgd op de basisscholen in Leiden,
Oegstgeest en Zoeterwoude. Het doel van de logopediste op school is
het op tijd signaleren van spraak- en/of taalproblemen.
Kinderen aan het eind van groep 1 of aan het begin van groep 2
worden (individueel) gescreend. Als blijkt dat er logopedische
begeleiding nodig is, bespreekt de logopediste het vervolg met de
ouders. Ook kinderen uit anderen groepen kunnen door de ouders,
leerkrachten en jeugdarts aangemeld worden voor logopedisch
onderzoek.
Kosten:

Centrum voor Jeugd en Gezin
Ouders, verzorgers, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) terecht met alle soorten vragen over opvoeden
en opgroeien. CJG denkt met jullie mee en bieden, waar nodig,
ondersteuning. In het CJG werken verschillende professionals samen,
zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugd- en gezinswerkers en
pedagogisch adviseurs. Iedere medewerker heeft eigen specifieke
deskundigheid ter ondersteuning van u en uw kinderen. Jeugd- en
Gezinsteam 088 – 254 23 63 / 088 – 254 23 84 www.cjgleiden.nl

APRIL
MA

DI

WO

DO
1

VR
2

ZA

ZO
week
13

Goede Vrijdag

5

6

7

8

9

week
14

Voetbaltoernooi
jongens groep 8

2e Paasdag

12

13

14

15

16

week
15

19

20

21

22

23

week
16

Centrale Eindtoets
gr. 8

Centrale Eindtoets
gr. 8

Centrale Eindtoets
gr. 8

Koningsspelen tot
12.00 uur

26

27

28

29

30

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

week
17

WAT U NOG MOET WETEN
Eten en drinken op school
De kinderen hebben rond 10.15 uur pauze. Ze drinken iets van thuis
mee (geen frisdranken of ‘blikjes’). De kinderen eten eerst fruit of
groente. Dit doen wij om de leerlingen actief aan te zetten tot een
gezonde leefstijl. Een drankje en fruit zou als tussendoortje voldoende
moeten zijn. Indien nodig kan dit aangevuld worden met een gezond
tussendoortje, zoals bijv. een boterham. Het is niet de bedoeling dat
kinderen snoep meenemen als tussendoortje.

Verjaardagen
Kinderen die jarig zijn mogen in hun eigen klas trakteren. Geeft u geen
kauwgom, lolly’s, of een traktatie waar de kinderen heel lang mee
bezig zijn.
Tussen 10.00-10.30 uur mogen de jarige kinderen de andere
leerkrachten langs met een verjaardagskaart. Daarnaast blijft een
hartige traktatie ook zeer feestelijk! Het is niet de bedoeling dat er
naast de traktatie ook nog cadeautjes uitgedeeld worden.

Halen en brengen
Veel ouders brengen en halen hun eigen kind lopend of even snel op
de fiets. Mocht u met de auto naar school komen, is het voor een
ieders veiligheid noodzakelijk dat u de verkeersregels en parkeerregels
rondom de school volgt. Er wordt geregeld gecontroleerd door
handhaving.

Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang betreft voor- en naschoolse opvang en de
opvang tijdens vakanties en vrije dagen. De opvang wordt meestal
verzorgd door een kinderopvangorganisatie. Wij werken samen met
bijv. Het Kweklokaal, Small Step en Wonderland. U regelt zelf de
inschrijving van uw kind bij de buitenschoolse opvang en u betaalt zelf
de kosten voor de opvang.

AVG
AVG staat voor Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Bij het
verzamelen van persoonsgegevens
zullen wij duidelijk maken waarom we
bepaalde gegevens nodig hebben en
waarvoor die gebruikt worden. De
verzamelde gegevens zullen worden bewaard en vernietigd zoals de
Europese wet van ons vraagt. Zie ook: Privacyreglement van PROO
Leiden-Leiderdorp

Digitale foto’s/ video-opnames
Tegenwoordig worden foto’s gebruikt ter illustratie in gidsen,
schoolkranten, de website en dergelijke. Onder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de school
toestemming nodig voor het publiceren van beeldmateriaal van
leerlingen. Daarnaast moet het beeldmateriaal goed beveiligd zijn. De
groepsleerkracht vraagt aan iedere ouder toestemming door het
plaatsen van een handtekening voor publicatie van beeldmateriaal.
Wij verzoeken ouders die zelf foto’s maken, bijvoorbeeld tijdens een
hulp activiteit of een schoolreisje, de foto’s alleen te gebruiken voor
eigen gebruik.
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Klassikale hoofdluisscreening

Veiligheidsbeleid

Hoofdluis is een terugkerend probleem op veel scholen. Hoofdluis kun
je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene
hoofd naar het andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of
een selfie maken. Ook op onze school komt hoofdluis voor.

Leerlingen hebben een veilige schoolomgeving nodig om goed te
kunnen leren en leerkrachten hebben een veilige school nodig om
goed te kunnen werken. De school waarborgt de sociale veiligheid
voor leerlingen, ouders en personeel. Er is een protocol Sociaal
welbevinden en een veiligheidsplan op de school aanwezig.

Na ieder vakantie zijn er hulpouders die controleren bij alle leerlingen
of er hoofdluis is. Wanneer hoofdluis gevonden is wordt er na één
week opnieuw een controle gehouden.
Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen
voor veel jeuk zorgen. Om te voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig
probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig het haar
te controleren.
Als er hoofdluis is geconstateerd
krijgt de ouder van het kind een
'mededelingsbrief' mee, waarin u
wordt gevraagd gedurende twee
weken uw kind dagelijks te
controleren op de aanwezigheid van
hoofdluis en/of neten. De leerkracht
kan u ook bellen, mocht hij/zij
daarvoor de mogelijkheid te hebben. Wordt er in meer dan drie
klassen tegelijk hoofdluis geconstateerd, dan worden alle ouders door
een brief hiervan op de hoogte gesteld.
Hiermee volgen wij het protocol van de afdeling
Jeugdgezondheidszorg van de GGD de besmettingswijze en de
methoden voor screenen en behandelen van hoofdluis.

Op school hanteren we duidelijke regels ten
aanzien van conflicten. Conflicten worden
niet genegeerd, maar altijd besproken. Wij
hanteren de methode Kanjertraining
hiervoor. De Kanjertraining draagt eraan bij
om de sociale vaardigheden van kinderen
(waaronder het zelfbeeld, het kunnen
samenwerken, de zelfstandigheid en
zelfredzaamheid) te verbeteren. De kinderen
leren op een respectvolle, plezierige en
veilige manier met elkaar omgaan.
In het kader van preventie van ‘pesten op school’ besteden wij
voortdurend aandacht aan het omgaan met elkaar. Als een
conflict zich tussen kinderen afspeelt dan zal de school kiezen voor een
oplossingsgerichte aanpak. Dat wil zeggen: de school zoekt een
oplossing die alle partijen (zo veel mogelijk) recht doet en borgt
gemaakte afspraken.
Het is van groot belang dat de leerkracht en ouders hierin het goede
voorbeeld geven. Vandaar dat wij verwachten van alle betrokkenen in
de school dat zij netjes spreken over anderen, vanuit rust en respect.
De aanpak van de Kanjertraining komt tot uiting in leerling- en
leerkrachtgedrag, oudergedrag en schoolbeleid.

JUNI
MA

DI
1

WO
2

Schoolreis groep 4

7

8

9

DO
3

4

Schoolreis groep 6
Schoolreis groep 7

Schoolreis groep 1/2

10

11

Sportdag

14

15

Schoolreis groep 5
Rapport gesprek +
avond

21

16

VR

23

ZO
week
22

week
23

Rapporten mee

17

week
24

18
Vaderdag

Studiedag

22

ZA

24

25

week
25

Pleinfeest

28

29

30

week
26

Belangrijke adressen
Obs De Stevenshof
Antoinette Kleynstraat 4
2331 DV Leiden
071-5315109
www.obsdestevenshof.nl
administratie@obsdestevenshof.nl
PROO Leiden-Leiderdorp

Onze school valt onder stichting Openbaar Primair en Speciaal
Onderwijs Leiden- Leiderdorp
PROO (Primair Openbaar Onderwijs)
Elisabethhof 21 - 23
2353 EW Leiderdorp
Tel. 071-5247670
www.prooleiden.nl
Leerplichtambtenaar (leerplicht consulent)
Karin Amptmeijer
Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Tel. 071-5239000 / 06
21718131
kamptmeijer@hollandrijnland.nl

Logopediste:
Rhodé van Nieuwkoop
Onderwijs Advies
Tel. 071 5164714 / 071-5164700
r.vannieuwkoop@onderwijsadvies.nl

Centrum voor Jeugd en gezin
- Secretariaat JGZ van de GGD Hollands Midden. Tel. 071-5163342
of mailen naar jgz@ggdhm.nl

-

Jeugd- en Gezinsteam: 088-2542363 CJG Leiden / 088-2542384

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig
psychisch of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)
Stichting Leergeld
In sommige gezinnen is het financieel soms niet haalbaar om de
kinderen te laten meedoen aan bijv. sportclubs, muziekles of scouting.
Ook de kosten voor de gymkleding, sportschoenen, een fiets of het
schoolreisje zijn voor hen niet altijd op te brengen. Stichting Leergeld
Leiden en omstreken kan deze gezinnen steunen.
Als u hierover meer informatie wenst kan dit via
071-2074118 of mail info@leergeldleidenenomstreken.nl
JES Rijnland
JES streeft ernaar gelijke kansen in onderwijs en samenleving te
vergroten door het aanbieden van preventieve, aanvullende en
verrijkende programma’s voor kinderen, jongeren van 0-18 jaar en hun
ouders. Heeft u een vraag? U kunt altijd even bellen (071-3420900) of
een mail sturen naar info@jesrijnland.nl
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Zomervakantie t/m
29 augustus
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Studiedagen 2020-2021: alle kinderen vrij
Startgesprekken:
donderdag 24 september
Studiedag:
vrijdag 20 november
Novembergesprekken: maandag 23 november
Studiedag:
maandag 4 januari
Studiedag:
donderdag 11 februari
Studiedag:
maandag 1 maart
Studiedag:
vrijdag 21 mei
Studiedag:
woensdag 16 juni

Vakanties en vrije dagen 2020-2021
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:

Hemelvaart:
Pinkstervakantie:

19 t/m 23 oktober
21 december 2020 (vanaf 12.00 uur) t/m
1 januari 2021
22 t/m 26 februari
2 t/m 5 april
26 april t/m 07 mei
(incl Koningsdag en Bevrijdingsdag)
13 & 14 mei
24 mei

Zomervakantie:

19 juli (vanaf 12.00 uur) t/m 27 augustus

Voorjaarsvakantie:
Pasen:
Meivakantie:

Overige activiteiten 2020-2021
Maandag 14 t/m vrijdag 18 september: kamp groep 8
Vrijdag 2 oktober: hutspot eten op school, continu tot 14.00 uur
Sinterklaas 4 december:
Groep 1t/m 4 tot 12 uur
Groep 5 t/m 8 continu tot 14.00 uur
Donderdag 17 december: Kerstviering van 18.00 – 19.00 uur.
Vrijdag 18 december:
alle kinderen 12.00 uit.
Vrijdag 23 april:
Koningsspelen, 12.00 uur uit.
Vrijdag 16 juli:
12.00 uur uit, start zomervakantie

