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Voorwoord
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Deze schoolgids hebben we geschreven voor 
ouders en verzorgers van onze huidige en 
toekomstige leerlingen. In deze schoolgids 
geven wij u informatie over de organisatie 
en de inhoud van het onderwijs bij ons op 
school. In de kalender kunt u alle informatie 
lezen die voor u en de kinderen van belang 
is, hier staat precies vermeld wanneer er va-
kanties of andere vrije dagen zijn, wanneer 

bijzondere activiteiten plaatsvinden etc. 
U begrijpt dat wij op dit moment nog niet 
volledig kunnen zijn en daarom ontvangt u 
twee-wekelijks een aanvulling per email in 
onze nieuwsbrief, de Lispeltuut. 

Nog belangrijker dan deze schriftelijke weer-
gave vinden wij het persoonlijk contact tus-
sen ouders en school. Mocht u vragen heb-
ben, dan staat onze deur altijd voor u open.

Wij werken hard om voor alle kinderen een 
geweldige basisschoolperiode te kunnen re-
aliseren. Acht jaren waarin uw kind speelt, 

leert, eigen mogelijkheden ontdekt, met an-
deren samenwerkt, feestviert, verdriet ver-
werkt en problemen leert oplossen. Herinne-
ringen uit deze tijd blijven een leven lang bij. 

De schoolleiding en de leerkrachten van de 
Annie M.G. Schmidtschool wensen u veel in-
formatief leesplezier en de kinderen een leer-
zame en mooie schooltijd.

Namens het team,
Femke Privé
Directeur 
Annie M.G. Schmidtschool
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Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf perso-
nen, te weten: 

	 	De heer mr. N.Ph. (Philip) Geelkerken, 
 voorzitter 
	 	Mevrouw mr. C.J. (Charline) Klooster-

man-Taal, plaatsvervangend voorzitter 
	 	De heer drs. A.F. (Arne) Westerhof 
	 	Mevrouw E.D.C.M. (Ursie) Lambrechts 
	 	Vacant 

College van Bestuur 
Het College van Bestuur/het bevoegd ge-
zag wordt gevormd door: 

	 	De heer mr. W. (Wiely) Hendricks, 
 voorzitter 
	 	De heer drs. J.D.H.M. (Jo) Willenborg, 
 lid College van Bestuur 

Bovenschoolse directeuren
De bovenschoolse directeuren zijn primair 
verantwoordelijk voor het toezicht op een 
groep openbare scholen en hebben in de 
vergaderingen van het College van Bestuur 
een adviserende rol bij het bepalen van het 
beleid. 
Tot bovenschoolse directeuren zijn aange-
steld: 

	 	Mevrouw Hester Visser 
	 	De heer Theo Kosterink
 

Locaties 
De Annie M.G. Schmidtschool bevindt zich op 
twee afzonderlijke locaties. Op beide locaties 
verzorgen we basisonderwijs voor alle leerlin-
gen van de groepen 1 tot en met 8. 
De locaties zijn: 
1.  Jacob de Graefflaan 10-14 [JdG] 
2.  Van Hoornbeekstraat 5 [VHb] 

Directie 
De directie is verantwoordelijk voor het 
strategisch onderwijsbeleid van de school. 
De directie wordt gevormd door: 
	 	Mevrouw Femke Privé, directeur 
	 	De heer Bertus Janssens, adjunct-directeur 

Interne Begeleiding 
(IB)/bouwcoördinatoren 
Op onze school hebben wij voor elke bouw 
een Intern Begeleider (IB-er). Zij fungeren 
tevens als bouwcoördinator: 

	 	Mariska Schrage groepen 1-2 (onder-
bouw) 

	 	Liselore Holt groepen 3-5 (middenbouw) 
	 	Agnes Verduin groepen 6-8 (boven-

bouw) 
 
IB-ers/bouwcoördinatoren vormen samen 
met de directie het managementteam (MT).

Coach en opleider in de school 
Onze school is officieel een opleidings-
school voor de derde- en vierdejaars stu-
denten van de Pabo. Ook is onze school een 

erkend leerbedrijf voor Mondriaanstagiai-
res. Veronique Barkhuijsen [JdG] en Bren-
da Sterk [VHb] coachen en begeleiden de 
Mondriaanstagiaires en de Pabostagiaires.

Coördinatoren 
	 Saskia Frishert
 Rekencoördinator
	 Tineke van der Zwan
 Taalcoördinator 
	 Christa Siepe 
 Taalcoördinator
	 Ellen de Boer
 Levelwerkcoördinator 1/2
	 Stephanie Kervezee
 Levelwerkcoördinator 3 t/m 8
	 Maaico van Velzen
 coördinator muziekimpuls
	 Annick Slegtenhorst 
 Kwinkcoach/SEO-coördinator 
	 Kim van den Boogert
 Kwinkcoach/SEO-coördinator
	 Olga Verlee
 Kunst- en cultuurcoördinator 
	 Ellen de Boer
 Kunst- en cultuurcoördinator/
 Wetenschap- en techniekcoördinator
	 Sazia Rasheed
 Wetenschap- en techniek coördinator

De leerlingen die onze school bezoeken 
Onze leerlingen komen voornamelijk uit het 
milieu van theoretisch opgeleide ouders/
verzorgers. Dit impliceert dat de leerlingge-
wichten voornamelijk 1.00 zijn. Het gege-

1
De  
school 
organisatie De Annie M.G. Schmidtschool maakt deel uit van 

De Haagse Scholen, stichting voor primair en 
speciaal openbaar onderwijs. 

De Haagse Scholen omvat 52 scholen. Verspreid over de hele stad en voor iedereen bereikbaar. 
Hiermee is De Haagse Scholen één van de grootste schoolbesturen in Nederland. 
Meer informatie over De Haagse Scholen: www.dehaagsescholen.nl 
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ven dat er dus weinig leerlingen zijn die een 
hoger leerlinggewicht hebben vertaalt zich 
in de ons toegemeten faciliteiten. 

Er is een tendens merkbaar dat meer ander-
stalige leerlingen onze school bezoeken. 
De thuistaal van deze leerlingen is dan in 
hoofdzaak Engels en Frans.

Instroom en groei leerlingaantal 
De instroom van leerlingen is de afgelopen 
jaren toegenomen. Uit de integrale progno-
secijfers van de gemeente Den Haag blijkt dat 
de Annie M.G. Schmidtschool in ieder geval 
tot en met 2025 een groei in leerlingontwikke-
ling laat zien. Door de toenemende internati-
onalisering van Den Haag zullen steeds meer 
leerlingen van een andere nationaliteit onze 
school bezoeken. 

Nieuwbouw en uitbreiding locatie 
Jacob de Graefflaan
Op onze locatie Jacob de Graefflaan wordt 
geOp onze locatie Jacob de Graefflaan 
wordt gewerkt aan nieuwbouw in combina-
tie met uitbreiding van het aantal groepen. 
Elk jaar groeit deze locatie met één groep. In 
2022 zal de locatie achttien groepen tellen 
(zes kleutergroepen 1-2 en verder van alle 
groepen 3-8 twee groepen). 

Het toelatingsbeleid en het leerlingplafond 
van de locatie Jacob de Graefflaan wordt 
op een instroom van zestig nieuwe kleu-
ters per leerjaar gezet (periode van 1 ok-
tober- 30 september) en op de locatie Van 
Hoornbeekstraat op dertig nieuw kleuters 
per leerjaar (periode 1 oktober - 30 septem-
ber). De maximale groepsgrootte op beide 
locaties wordt vastgesteld op dertig leer-
lingen. Daarvan kan slechts bij versnelde of 
vertraagde doorstroom van op de schoolzit-
tende leerlingen worden afgeweken. 
 
Brede Buurtschool Beleid 
Op beide locaties werkt onze school nauw 
samen met stichting 2Samen, een organisatie 
op het gebied van Kinderopvang. Na school-
tijd worden er op beide locaties kinderen in 
de school door 2Samen opgevangen. De me-
dewerkers bieden ook sport/spel, creatieve 
en kunstzinnige activiteiten aan in de school 
(KICKs), waarvoor zij de gymzalen, speello-
kalen en schoolpleinen gebruiken. Hierdoor 
kunnen we gezamenlijk steeds meer een op-
timale opvang van de kinderen realiseren tus-
sen 14.45 uur en 18.00/18.30 uur. 

Verlengde Schooldag (VSD) 
Onze school heeft subsidie van de gemeen-
te Den Haag gekregen voor de Verlengde 
Schooldag (VSD). Van dit aanbod kunnen 

alle kinderen van school gratis gebruik ma-
ken. Na schooltijd worden voor leerlingen 
verschillende activiteiten georganiseerd, 
die aansluiten bij de schooldag. Er is aan-
dacht voor kunst, techniek, dans, zang en 
muziek. De organisatie is in handen van 
2Samen. Bij over-inschrijving zal er worden 
geloot. 

Privacy, wij gaan voor veilig en vertrouwd
U kunt er vanuit gaan dat wij op school 
zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens 
van kinderen, ouders en medewerkers. De 
Haagse Scholen, waar wij deel van uitma-
ken, heeft privacy beleid geformuleerd met 
als kernpunten: 

	 	We zijn transparant en communiceren 
actief naar alle betrokkenen, ouders, 
leerlingen, medewerkers en leveranciers 
en dienstverleners, over de wijze waarop 
met gegevens en informatie wordt om-
gegaan; 

	 	We zorgen voor een adequate techni-
sche beveiliging van gegevens en infor-
matie; 

	 	We werken uitsluitend met erkende in-
strumenten op het gebied van beveili-
ging en afspraken; 

	 	We werken uitsluitend met gegevens en 
informatie die noodzakelijk zijn om het 
vooraf bepaalde doel te realiseren (ge-
gevensminimalisatie). 

Om alle rechten en plichten t.a.v. de ver-
werking van persoonsgegevens te waarbor-
gen, maar vooral omdat we bij De Haagse 
Scholen privacy erg belangrijk vinden, is er 
een privacy reglement. Daarnaast zijn infor-
matieve folders voor ouders en medewer-
kers opgesteld, met daarin onder meer de 
5 gouden regels die iedereen moet weten 
over het omgaan met privacy gevoelige ge-
gevens. Deze folders alsmede het privacy 
reglement van De Haagse Scholen kunt u 
op school opvragen. 

Onze school maakt gebruik van online on-
derwijskundige applicaties. In deze appli-
caties worden persoonsgegevens verwerkt. 
De Haagse Scholen sluit met alle leveran-
ciers een bewerkersovereenkomst waarin 
rechten en plichten van de school (verant-
woordelijke) en leverancier (bewerker) zijn 
geregeld. De Haagse Scholen maakt hierbij 
gebruik van de bewerkersovereenkomst 
van de POraad, welke deel uitmaakt van het 
POraad privacy convenant. Deze bewerker-
sovereenkomsten worden door De Haagse 
Scholen centraal afgesloten. 

Op onze school wordt gebruik gemaakt 
van beeld en filmmateriaal om te laten zien 
hoe leuk het onderwijs is. De Haagse Scho-
len heeft voor het gebruik van beeld- en 
filmmateriaal in de openbare ruimte een 

College van
Bestuur

Gemeenschappelijke 
Medezeggenschaps-
raad (GMR)

1 groep 1-2
2 groep 3-5
3 groep 6-8
* Coach/opleider Pabostagiaires 
 en Mondriaanstagiaires

 
Medezeggenschaps-

raad (MR) 
Ouders en Personeel

Interne Begeleiding/
Bouwcoördinatie
Mariska Schrage 1

Liselore Holt 2 
Agnes Verduin 3

Raad van Toezicht
De Haagse Scholen

Directeur
Femke Privé

Adjunct-directeur
Bertus Janssens

 

 

 

Coach*
Veronique 
Barkhuijsen

Brenda Sterk

Ouderraad

Leerkrachten

Onderwijsondersteunend
personeel (OOP)

Conciërges, administratie

Wetenschap- 
en Techniek 
coördinator

Sazia Rasheed,
Ellen de Boer

Kunst- en 
cultuur-

coördinator
Olga Verlee

Ellen de Boer

Kwink-coach/-
SEO-coördinator 

Annick
Slegtenhorst,
Kim van den 

Boogert 

Taalcoördinator 
Tineke van der 

Zwan,
Christa Siepe  

Reken
coördinator

Stephanie 
Kervezee

Levelwerk
coördinator 1/2

Ellen de Boer

Levelwerk
coördinator 3/8

Stephanie 
Kervezee

coördinator 
muziekimpuls

Maaico 
van Velzen
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Leerkrachten en klassenindeling locatie Van Hoornbeekstraat

Groep MA DI WO DO VR

Groep 1/2 geel Brenda Brenda Brenda/Tineke Brenda Brenda

Groep 1/ 2 rood Christiane Christiane Carla Carla Carla

Groep 1/ 2 blauw Kim Kim Kim/Manja Manja Manja 

Groep 3 Monique Monique Monique/Tineke Tineke Tineke

Groep 4 Amy Amy Amy Amy Amy

Groep 5 Lisette Lisette Emma M. Lisette Lisette

Groep 6 Sazia Sazia Sazia Sazia Emma M.

Groep 7 Bastiaan Bastiaan Bastiaan Emma M. Bastiaan

Groep 8 Maaico Maaico Maaico Maaico Maaico

IB 1-2 Mariska Mariska Mariska

IB 3-5 Liselore Liselore Liselore

IB 6-8 Agnes Agnes

Coördinator Level-
werk

Stephanie 
om de week

Coördinator OOL Ellen 
kleuters 

3 x per maand

Coördinator Taal Tineke
2x per maand

Christa 
1x per maand

Coördinator Reke-
nen

Saskia
iedere 

woensdag

RT Kim 
1x per maand

Vakleerkracht Gym Gijs Wendy

Coach/opleider 
Begeleiding stagi-
aires

Brenda 
2 x per maand

Leerlingadminis-
tratie 

Janny Janny

Financiële 
administratie

Vanessa Vanessa Vanessa

Conciërge Younas Younas Janny

Adjunct directeur Bertus Bertus Bertus

Directeur Femke Femke

richtlijn opgesteld die ook door onze school 
wordt gehanteerd. 

Alhoewel wij met de meest mogelijke zorg-
vuldigheid omgaan met persoonsgegevens 
kan het voorkomen dat er gegevens verlo-
ren gaan of in onbevoegde handen terecht 
komen. Bij De Haagse Scholen is daarom 
(conform de wetgeving) een meldpunt data-
lekken ingericht. Vanuit dit meldpunt wordt 

de afhandeling van elk (mogelijk) datalek 
gecoördineerd. 

Door de inwerkingtreding van de Algeme-
ne Verordening Gegevensbescherming per 
25 mei 2018 zullen o.a. alle bestaande be-
werkersovereenkomsten moeten worden 
herzien. Het bestuur van De Haagse Scho-
len heeft een kwartiermaker aangesteld ten 
behoeve van de implementatie van de AVG. 

Speerpunten hierbij zijn de actualisatie van 
bestaand beleid en reglementen in relatie 
tot de AVG en het onderzoeken van risico’s 
met betrekking tot informatiebeveiliging en 
privacy. Op de website van De Haagse Scho-
len www.dehaagsescholen.nl/privacy-sta-
tement vindt u het privacy statement met 
verdere informatie.
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Groep MA DI WO DO VR

Groep 1/ 2A Hieke Hieke Hieke Kees Kees

Groep 1/ 2 B Petra Emma B. Emma B. Emma B. Emma B.

Groep 1/ 2 C Imke Imke Imke Tera Tera

Groep 1/ 2 D Veronique Veronique Veronique/ Petra Veronique Veronique

Groep 1/ 2 E Marjolein Marjolein vacature Marjolein Marjolein 

Groep 1/ 2F Mariken Mariken Mariken Yvonne Yvonne

Groep 3 A Michelle Michelle Michelle Michelle Michelle

Groep 3 B Annick Petra Annick Annick Annick

Groep 4 A Christa Christa Christa/Ellen Ellen Ellen

Groep 4 B Stephanie Stephanie Annemieke Annemieke Annemieke

Groep 5 Daniëlle/Karin Daniëlle/Karin Daniëlle/Karin Karin Karin

Groep 6 Bonnie Bonnie Bonnie Saskia Saskia

Groep 7 Pascal Pascal Pascal Pascal Pascal

Groep 8 Olga Olga Kees Olga Olga

IB 1-2 Mariska Mariska Mariska

IB 3-5 Liselore Liselore Liselore

IB 6-8 Agnes Agnes

Coördinator 
Levelwerk

Stephanie
om de week

Coördinator OOL Ellen 
kleuters 

3 x per maand

Coördinator Taal Tineke 
2x per maand

Christa
1x per maand

Coördinator Reke-
nen

Saskia 
iedere 

woensdag

RT Kim 
2x per maand

Vakleerkracht Gym Gijs Gijs Gijs

Coach/opleider
Begeleiding stagi-
aires

Veronique
2 x per maand

Leerlingadminis-
tratie

Janny Janny Janny 

Financiële 
administratie

Vanessa

Conciërge Younas Younas Janny Younas

Adjunct directeur Bertus Bertus

Directeur Femke Femke Femke

Leerkrachten en klassenindeling locatie Jacob de Graefflaan
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2
Onze kijk  
op het  
onderwijs

Ambitie De Haagse Scholen

Beloften De Haagse Scholen 
	 Wij kennen ieder kind.
	 Wij stimuleren verwondering en 
 nieuwsgierigheid.
	 Wij leren onze leerlingen om samen te 
 werken en samen te leven. 
	 	Wij geven onze leerlingen verantwoor-

delijkheid voor het eigen leren. 
	 	Onze medewerkers onderzoeken en 
 ontwikkelen hun kennis, houding en 
 vaardigheden.

Missie van de Annie M. G. Schmidtschool 
Kinderen gaan met plezier naar school. 
In een veilig en positief klimaat krijgt elk 
kind de kans om zichzelf te laten zien. We 
werken aan een brede ontwikkeling. We 
bereiden de kinderen actief voor op hun 
toekomst vanuit zelfrespect en respect voor 
de ander in de samenleving. Op individueel 
niveau en ook samen met anderen, waarbij 
de sociaal-emotionele ontwikkeling een 
belangrijke rol speelt. Wij werken aan maxi-
male ontplooiing op cognitief, motorisch, 
creatief en sociaal-emotioneel gebied. Wij 
respecteren ieders normen en waarden en 
proberen vanuit diversiteit een eenheid te 
krijgen waarbij we iedereen in zijn of haar 
waarde laten. Samen. 

Visie van de Annie M. G. Schmidtschool 
Leerlingen zijn voor ons het belangrijkst. Zij 
vormen onze drijfveer. Elk kind heeft zijn 
eigen identiteit en eigenheid. We leren van 
elkaar en met elkaar. Ouders zijn betrokken 

en waardevolle gesprekspartners waarbij 
wederzijds vertrouwen belangrijk is. De 
leerkracht is de professional. 

Wij betrekken de kinderen bij hun eigen 
ontwikkeling. Kinderen zijn verantwoorde-
lijk voor de (toekomstige) maatschappij. Wij 
zien kinderen graag als sociale burgers, die 
verantwoordelijkheid nemen voor hun om-
geving. 
 
 Wat beloven wij onze leerlingen en ouders? 
Als je op onze school zit ben je onderdeel 
van een groep waarin je mag zijn wie je 
bent. Op onze school kijken we naar de leer-
behoeften van het kind en proberen we het 
maximale uit elk kind te halen. 

Wat is onze unieke kracht? 
Onze unieke kracht is dat wij een sterk pe-
dagogisch klimaat hebben waarin een kind 
zich ontwikkelt en leert samenwerken. Aan 
het einde van de basisschool is voor elk kind 
de goede basis gelegd voor het voortgezet 
onderwijs. Op onze school werken wij nauw 
samen met ouders. We halen het beste uit 
de kinderen en hebben goede leeropbreng-
sten. 

Waar mag men ons op aanspreken? 
Wij zorgen voor een passend onderwijsaan-
bod binnen een veilige, respectvolle (leer)
omgeving. We denken weloverwogen na 
over de inhoud van het onderwijs waarbij 
brede ontplooiing voorop staat. 

Wanneer hebben we onze belofte ingelost? 
Aan het einde van de basisschoolperiode 
zijn de kinderen zowel cognitief als soci-
aal-emotioneel voorbereid op het voor hen 
passende voortgezet onderwijs. De kinde-
ren kunnen zich staande houden in een snel 
veranderende samenleving. Dit betekent 
dat ze zelfstandig zijn, een eigen mening 
durven vormen, zelfvertrouwen hebben, 
kritisch kijken naar zichzelf en hun omge-
ving en zich sociaal kunnen opstellen. 

Levensbeschouwelijke identiteit
De Annie M.G. Schmidtschool is een openba-
re school. Op onze school zijn alle kinderen 
welkom, ongeacht hun geloof en/of afkomst. 
Wezenlijk is dat ze elkaar accepteren, waar-
deren en respecteren. Om dat te bereiken 
scheppen wij een veilige omgeving waarin 
iedereen – kinderen, ouders en teamleden – 
de eigen levensovertuiging en mening ken-
baar kan maken.

Wij besteden gericht aandacht aan levensbe-
schouwing, de sociaal-emotionele ontwikke-
ling (waarbij het accent ligt op omgaan met 
jezelf, de ander en de omgeving), actief bur-
gerschap en sociale cohesie.

Sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO)
Het sociaal-emotionele welbevinden van de 
leerlingen heeft veel invloed op hun totale 
functioneren. Onze school besteedt daarom 
structureel en systematisch aandacht aan 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

Ons onderwijs is eigentijds (opdracht: wij werken aan pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing). We ont-
wikkelen en benutten kennis en vakmanschap (opdracht: wij ontwikkelen de professionaliteit van onze mensen 
en onze cultuur). We verstevigen de profilering (opdracht: wij werken aan de groei van het leerlingaantal).
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de kinderen. We doen dit omdat we onze 
kinderen willen opvoeden tot verantwoor-
de burgers. Ze moeten goed voor zichzelf 
kunnen zorgen en goed kunnen omgaan 
met de mensen en de wereld om hen heen 
(dichtbij en verder weg). De ontwikkeling 
van de groep en van de individuele leerlin-
gen komen tijdens de groeps(leerling)be-
sprekingen aan de orde. 

Zaza zegt:... 
We willen een school zijn waar kinderen het 
naar hun zin hebben en zich op hun gemak 
voelen. Daarom verwachten we dat ieder-
een op een respectvolle manier met elkaar 
omgaat. Dat betekent ook dat we het goede 
voorbeeld geven en elkaar aanspreken op 
gedrag dat niet op onze school thuis hoort. 

We hebben hiervoor een aantal schoolre-

gels geformuleerd. De kakkerlak Zaza uit de 
boeken van Annie M.G.Schmidt verwoordt 
deze regels op posters, die overal in de 
school een plekje hebben.

U kunt dan bijvoorbeeld denken aan:
	 We houden rekening met elkaar.
	 We gaan zuinig met alle spullen om.
	 We leren van onze fouten.
	 We helpen elkaar.

Sociale veiligheid op school
Op onze school streven wij ernaar om een 
sociaal veilige leeromgeving te creëren. 
Wij werken hiervoor met de methode en 
wij monitoren de veiligheidsbeleving van 
de leerlingen door middel van de vragen-
lijsten ‘Sociale Veiligheid op school voor 
leerlingen’ van adviesbureau ‘Scholen met 
succes’. In maart 2016 hebben de leerlingen 

van de bovenbouw hier voor het eerst aan 
meegedaan. Op onze school zijn Kim van 
den Boogert, Tera Hemmes en Veronique 
Barkhuijsen aangesteld als vertrouwens-
persoon voor de kinderen. Zij zijn een vast 
aanspreekpunt voor leerlingen en ouders 
en coördinatie van het anti-pestbeleid.

Op onze school kijken 
we naar de 

leerbehoeften van het 
kind en proberen we het 
maximale uit elk kind te 

halen.
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Specifieke onderwijsbehoeften 
De volgende criteria worden daarbij gehan-
teerd: 

Op cognitief gebied 
	 	Voor groep 1/2: een achterstand of voor-

sprong in de ontwikkeling op één of 
meerdere gebieden.

	 	Voor groep 2: bij een IV, V of V- score of 
een I+ score bij de Citotoetsen.

	 	Voor groep 3 t/m 8: bij hoge of onvol-
doende scores op enkele opeenvolgen-
de methode gebonden toetsen.

	 	Bij een IV, V of V- score of een I+ score bij 
de Citotoetsen.

	 	Bij onvoldoende groei in de vaardig-
heidsscore behorende bij het Cito leer-
lingvolgsysteem.

	 	Vermoeden van dyslexie of dyscalculie.
 
Hiernaast blijven wij altijd naar de mogelijk-
heden van de leerling kijken, rekening hou-
dend met de factoren die van invloed zijn 
op de ontwikkeling van het kind. 

Op sociaal-emotioneel gebied 
	 	Sociaal-emotionele belemmeringen die 

de ontwikkeling van de leerling in de 
weg staan en/of invloed hebben op de 
andere leerlingen in de groep.

	 	Een lichamelijke of verstandelijke beper-
king, die belemmeringen op welk gebied 
dan ook oplevert of kan gaan opleveren.

We proberen het onderwijsaanbod voor 
leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 
zoveel mogelijk in de (eigen) groep, door de 
(eigen) leerkracht plaats te laten vinden. De 
IB-er ondersteunt hierin de leerkracht.

Het zorgtraject 
Minimaal twee keer per jaar vinden er leer-
lingbesprekingen plaats. Hierbij zijn de 
groepsleerkracht en de IB-er aanwezig. Hier 
worden álle leerlingen besproken en expli-
ciet leerlingen, waarbij:

	 	na het in kaart brengen van de onderwijs-
behoefte (observatie, toetsmomenten, 
overleg ouders), de leerkracht hande-

lingsverlegen is in het voorzien van die 
onderwijsbehoefte; 

	 	de groepsplannen en/of handelingsplan-
nen onvoldoende profijt biedt; 

	 	de specifieke onderwijsbehoeften van de 
leerling onduidelijk blijven; 

	 	het (lange termijn)ontwikkelingsperspec-
tief van de leerling ongewis is; 

	 	er sterke aanwijzingen of vermoedens zijn 
voor een ernstige problematiek of stoor-
nis;

	 	n.a.v. een diagnose een plan van aanpak 
is opgesteld (een plan van aanpak is een 
langdurig handelingsplan). 

Passend Onderwijs 
Als blijkt dat alle interventies niet het be-
oogde effect hebben, kunnen wij de leer-
ling aanmelden bij de Stichting Passend 
Primair Onderwijs Den Haag (SPPOH). In 
ons schoolondersteuningsprofiel hebben 
wij beschreven welke ondersteuning wij 
als school kunnen bieden. Zodra er meer 
ondersteuning nodig is, adviseert de intern 
begeleider in samenwerking met de leer-

3
Het volgen 
van de  
ontwikkeling 
van uw kind

Elke leerling ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en 
heeft zijn eigen mogelijkheden. Als school gaan we 

uit van die mogelijkheden en willen we tegemoet  
komen aan de onderwijsbehoeften van iedere leerling. 

In dit hoofdstuk geven wij in hoofdlijnen aan waar onze zorg uit bestaat. Voor een uitgebreide versie verwijzen wij 
naar ons zorgplan op de site www.amgschmidtschool.nl. Op onze school werken drie Interne Begeleiders (IB-er). 
Voor elke bouw één IB-er: groep 1-2, groep 3-5 en groep 6-8. De Interne Begeleider is verantwoordelijk voor de 
leerlingenzorg. Zij ondersteunt de leerkracht met betrekking tot de zorg in de klas. Daarnaast zijn de Interne Be-
geleiders medeverantwoordelijk voor de zorg in de school en de bovenschoolse- en schoolnabije zorg. Op elk van 
deze drie terreinen hebben de Interne Begeleiders verschillende taken en activiteiten. Voor onze meerbegaafden 
en/of hoog scorende leerlingen hebben wij een coördinator aangesteld. Daarnaast zijn er opgeleide coördinato-
ren taal en rekenen in de school. 

Hieronder leest u de criteria aan de hand waarvan wij bepalen wanneer een leerling voor ons een leerling met spe-
cifieke onderwijsbehoeften is. Hierbij is het van belang dat school, leerling en ouders constructief samenwerken. 
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kracht en ouders de directie een individueel 
arrangement aan te vragen. Dan bestaat de 
mogelijkheid dat de school extra middelen 
vanuit de SPPOH krijgt.

Sinds de wet op Passend Onderwijs is inge-
treden (1 augustus 2014) bestaat er ook een 
Schoolondersteuningscommissie (SOC). De 
SOC bestaat uit de Intern Begeleider van de 
school, de adviseur passend onderwijs van 
SPPOH en de schoolmaatschappelijk werker. 
Zij hebben de taak, samen met ouders, leer-
kracht(en) en eventuele deskundigen, de on-
dersteuning en zo nodig de zorg voor de leer-
ling zo goed mogelijk vorm te geven. Meer 
informatie is te vinden op www.sppoh.nl 
 
Uw kind en de schoolarts/
schoolverpleegkundige 
De schoolartsen en schoolverpleegkundi-
gen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 
volgen samen met ouders de groei en ont-
wikkeling van kinderen. Dit gebeurt tijdens 
een aantal vastgestelde contactmomenten. 
Het CJG is voor Haagse kinderen en hun ou-
ders dé plek voor informatie, advies en hulp 
bij opvoeden en opgroeien. 

Gezondheidsonderzoek basisonderwijs 
Rond de leeftijd van 5 en 10 jaar wordt uw 
kind samen met u uitgenodigd voor een 
gezondheidsonderzoek bij de schoolarts of 
schoolverpleegkundige. Tijdens dit onder-
zoek wordt gekeken naar lengte, gewicht, 
gehoor, ogen, motoriek, eet- en beweegge-
drag. Het doel van dit onderzoek is om de 
ontwikkeling van uw kind samen met u te 
volgen. Tijdens de afspraken is ook ruimte 
voor eventuele vragen en indien nodig kij-
ken we samen naar een oplossing of extra 
ondersteuning.

Samenwerking met school 
Mocht het nodig zijn, dan worden de uit-
komsten van het gezondheidsonderzoek 
besproken met de leerkracht, Intern Bege-
leider of zorgcoördinator van school. Dit 
gebeurt altijd in overleg met u (en met uw 
kind als hij of zij ouder is dan 12 jaar). De 
arts of verpleegkundige neemt ook deel 
aan het zorgoverleg op school. Daar wor-
den, in overleg met ouders, leerlingen be-
sproken waarover zorgen of vragen zijn. Tot 
slot adviseren de artsen en verpleegkundi-
gen scholen in Den Haag over de algehele 
gezondheidssituatie op school en geven zij 
tips ter verbetering hiervan. 

Extra ondersteuning 
Het is voor kinderen, jongeren en hun ou-
ders altijd mogelijk om bij de schoolartsen 
of schoolverpleegkundigen langs te ko-
men voor een extra onderzoek of gesprek. 
Aanleiding hiervoor kunnen bijvoorbeeld 
vragen zijn over groei, gehoor, gedrag of 
gezondheid. 

Gegevens van uw kind 
De schoolgezondheidszorg maakt gebruik 
van de adresgegevens uit de leerlingad-
ministratie van school. Als u hier bezwaar 
tegen heeft, kunt u dit melden bij school. 
Wanneer u niet bent verschenen op de af-
spraak, neemt de schoolgezondheidszorg 
telefonisch contact met u op. Als dit niet 
lukt, vraagt de schoolarts of schoolver-
pleegkundige zo nodig aan school hoe het 
met uw kind gaat, tenzij u hiertegen be-
zwaar heeft gemaakt. 

Meer informatie en contact 
Het is altijd mogelijk om contact op te 
nemen met de schoolgezondheidszorg. 
Op werkdagen kan dit telefonisch via 
08002854070 (optie 2). Kijk ook op de web-
site www.cjgdenhaag.nl voor meer informa-
tie over de taken en werkzaamheden van de 
schoolgezondheidszorg. 

Het leerlingvolgsysteem 
Wij maken gebruik van het leerlingvolgsys-
teem van Centraal Instituut voor Toetsont-
wikkeling (Cito). Zo kunnen wij de leerlin-
gen volgen in hun cognitieve ontwikkeling 
van groep 2 tot groep 8. In de groepen 1 en 
2 wordt ook gebruik gemaakt van de obser-
vatielijsten. Wij kijken niet alleen naar cogni-
tieve prestaties, maar ook naar zelfredzaam-
heid, zelfstandigheid en het omgaan met 
anderen. Zoals eerder beschreven worden 
er minimaal twee keer per jaar groepsbe-
sprekingen gehouden. Hier bespreken leer-
kracht en IB-er de resultaten van methode 
gebonden toetsen, resultaten van de Cito-
toetsen, observaties en de sociaal emotio-
nele ontwikkeling.

De volgende Citotoetsen worden twee keer 
per jaar afgenomen (februari/maart en juni):

	 	Rekenen voor kleuters groep 2
	 	Taal voor kleuters groep 2
	 	DMT groep 3 t/m 5 (waar nodig 6 t/m 8)
	 	Spelling groep 3 t/m 8
	 		Rekenen/Wiskunde groep 3 t/m 8
	 		Begrijpend Lezen groep 4 t/m 8

Verder doet onze school in april mee aan de 
Centrale Eindtoets (groep 8).
Naast de Citotoetsen doet groep 3 mee aan 
het Derde Groepsonderzoek (DGO). Deze is 
door het Haags Centrum Onderwijsontwik-
keling (HCO) ontwikkeld. Het DGO is een 
klassikaal screeningsinstrument voor groep 
3 en geeft inzichten in de onderwijsbehoef-
ten van de individuele leerling. 
Bij zorgleerlingen m.b.t. technisch lezen 
worden AVI-toetsen afgenomen (dit is geen 
Cito-toets).

Overgangsprocedure 
Wanneer er rondom de overgang van leer-
lingen meningsverschillen ontstaan tussen 

ouders en school neemt de directie een bin-
dende en definitieve beslissing.

Versnellen 
Als een leerling zich veel sneller ontwik-
kelt dan je op grond van zijn/haar leeftijd 
zou mogen verwachten, kan er besloten 
worden de leerling eerder naar een hogere 
groep te laten gaan. 

Verlengen 
Verlengen komt alleen voor bij leerlingen 
van de kleutergroepen. Als het kind op 
grond van de leeftijd in principe naar groep 
3 zou mogen, maar er qua ontwikkeling 
(cognitief en sociaal-emotioneel) nog niet 
aan toe is, blijft het langer in de kleuter-
groep. 

Doubleren 
Als een leerling in de loop van het school-
jaar de gestelde doelen niet heeft behaald, 
kan het zijn dat hij of zij doubleert. De leer-
ling blijft dan in dezelfde jaargroep. 
Doubleren houdt niet automatisch in dat 
een leerling de hele leerstof moet overdoen. 
Er wordt zorgvuldig naar de onderwijsbe-
hoefte van de leerling gekeken. Als de leer-
kracht en de IB-er van mening zijn dat het 
voor de ontwikkeling van een leerling beter 
is om te doubleren, vindt er overleg plaats 
tussen ouders, leerkracht(en) en IB-er. De 
argumentatie en mening van de ouders/
verzorgers wordt in de afweging van het al 
dan niet doubleren meegewogen. De eind-
verantwoording ligt bij de directie van de 
school, die in overleg met de leerkracht en 
de IB-er, de uiteindelijke beslissing neemt. 
De directie bepaalt met de leerkrachten de 
groepsindeling en de plaatsing van leerlin-
gen en de directie draagt hierin de eindver-
antwoording. 

Overgang groep 0 – groep 1 – groep 2 
Alle kinderen die vanaf 1 oktober 4 jaar wor-
den komen in leerjaar 0 en worden geplaatst 
in een combinatiegroep 0/1/2. Een leerling 
van groep 0 stroomt het volgend schooljaar 
door naar groep 1 en het schooljaar daarna 
door naar groep 2.
Afhankelijk van de onderwijsbehoefte kan er 
gekozen worden om een leerling van groep 
1 al mee te laten doen met het onderwijsaan-
bod van groep 2.

Overgang groep 2 - groep 3 
Een leerling stroomt in principe door van 

Minimaal twee keer per 
jaar vinden er 

leerlingbesprekingen 
plaats.
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groep 2 naar groep 3 als hij/zij op 1 oktober 
van het kalenderjaar van overgaan 6 jaar is. 
Op de Annie M.G. Schmidtschool hanteren 
we daarnaast de volgende criteria:  

	 	De leerling bereikt vóór 31 december 
van het kalenderjaar van overgaan de 
leeftijd van 6 jaar. 

	 	De leerling is in sociaal-emotioneel op-
zicht rijp voor een overgang naar groep 
3. 

	 	De observaties van de leerkracht en de 
Cito kleutertoetsen geven aan dat de 
leerling op cognitief gebied in staat is de 
lesstof van groep 3 te gaan volgen.

Om bovengenoemde criteria te toetsen 
hanteren we de volgende instrumenten: 

	 	Ten aanzien van de leeftijd: de leer-
lingadministratie. 

	 	Ten aanzien van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling: de observatielijsten beho-
rend bij het leerlingvolgsysteem. 

	 	Ten aanzien van de cognitieve ontwikke-
ling: leerkrachtobservaties en Citotoet-
sen.

	 		In zijn algemeenheid: observaties van 
leerkrachten en indien nodig en indien 
beschikbaar, externe onderzoeksgege-
vens.

Overgang groep 3 t/m groep 8 
We streven er naar dat er zo min mogelijk 
leerlingen doubleren. Het moet de beste 
oplossing zijn voor de cognitieve en of so-
ciaal-emotionele ontwikkeling van de leer-
ling. Bij de overweging een leerling te laten 
doubleren, kijken we naar verschillende fac-
toren: cognitieve ontwikkeling, werkhou-
ding, sociaal-emotionele ontwikkeling en 
motorische ontwikkeling. Een leerling kan 
in principe maar één keer in zijn schoolloop-
baan, vanaf groep 3, doubleren. 
Als een leerling doubleert, wordt er een 
plan van aanpak gemaakt, waarin de vol-
gende punten aan de orde komen: 

	 		vergroten van zelfvertrouwen/vermin-
deren faalangst 

	 		concentratie
	 	sociaal-emotionele vaardigheden
	 	werkhouding
	 	cognitieve ontwikkeling

Een leerling doubleert niet als blijkt dat de 
zwakke leerprestaties overeenstemmen met 
de beperkte capaciteiten en/of mogelijkhe-
den. Er wordt een aparte leerlijn bepaald. De 
onderwijs- en leerbehoeften worden in kaart 
gebracht. 

Overstap naar het voortgezet onderwijs: 
de BOVO-procedure
In Den Haag, Leidschendam-Voorburg en 
Rijswijk maken jaarlijks bijna zevenduizend 

basisschoolverlaters de overstap naar het 
voorgezet onderwijs (VO). Om dit in goede 
banen te leiden worden deze leerlingen aan 
de VO-school overgedragen via de BOVO 
procedure (Basisonderwijs-Voorgezet On-
derwijs). 
Als ouder/verzorger heeft u het recht om 
uw kind op meer dan één school voor het 
voortgezet onderwijs aan te melden. 

Als uw kind overstapt naar een andere 
school, worden zijn of haar gegevens over-
gedragen via het onderwijskundig rapport 
(OKR). Het OKR wordt opgesteld door de 
basisschool en vermeldt naast het basis-
schooladvies (BSA) ook (toets)gegevens van 
uw kind. Met de gegevens van het OKR kan 
de vo-school zien hoe het BSA tot stand is 
gekomen. Als ouder heeft u het recht om 
het OKR van uw kind in te zien. Alleen de 
basisschool bepaalt de inhoud van het OKR 
en het BSA van uw kind.

Eind januari nodigen wij u met uw kind uit 
om het BSA te bespreken. Het BSA wordt 
gegeven kort voordat de inschrijfperiode 
voor het VO start. Tijdens het gesprek ont-
vangt u een document waarop het BSA ver-
meld is. Met dit document kunt u uw kind 
voor het VO inschrijven.
Alle basisscholen nemen verplicht in april 
een eindtoets af bij hun schoolverlaters. Bij 
ons op school is dit de Cito-eindtoets. De 
uitslag van de eindtoets mag geen reden 
zijn voor een VO-school om uw kind af te 
wijzen. De eindtoets komt dus later dan het 
BSA en de inschrijfperiode van de VO-scho-
len is dan al gesloten.

Als de uitslag van de eindtoets hoger is dan 
het BSA, dan zal de basisschool het BSA van 
uw kind heroverwegen. In sommige geval-
len kan de basisschool er dan voor kiezen 
het BSA te verhogen. Als de uitslag van de 
eindtoets lager is dan het BSA, dan blijft het 
BSA van uw kind ongewijzigd.

Voor leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben in het VO (in aanmerking 
komen voor LWOO (leerwegondersteu-
nend onderwijs) of uitstromen naar het VSO 
(voorgezet speciaal onderwijs) geldt een 
andere procedure. Is dit voor uw kind aan 
de orde dan nemen wij al aan het begin van 
het schooljaar contact met u op.
Aan het begin van het schooljaar zal in 
groep 8 aandacht worden besteed aan de 
BOVO-procedure en in begin januari organi-
seren wij een speciale informatieavond voor 
ouders en leerlingen in groep 8.
Voor uitgebreide en actuele informatie: 
www.bovohaaglanden.nl

Protocollen
De school hanteert de volgende protocollen: 

	 	pestprotocol (in dit pestprotocol staat 
hoe wij precies omgaan met pesten. We 
tolereren op onze school geen enkele 
vorm van pesten. Alle leerkrachten zijn 
daar zeer alert op. In de groepen praten 
ze daar dan ook over met de leerlingen).

	 	protocol meerbegaafden en/of hoog 
scorende leerlingen 

	 	protocol dyslexie
	 	protocol dyscalculie 
	 		protocol meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling (onze school han-
teert een stappenplan voor het hande-
len bij signalen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling). 

	 	protocol sponsorbeleid

Deze protocollen kunt u vinden op onze site 
www.amgschmidtschool.nl 

Cito-uitslagen 2017/2018

AMG 542,4

LANDELIJK GEMIDDELDE 535,6
2016 / 2017

AMG 541

LANDELIJK GEMIDDELDE 535
2015 / 2016

AMG 539,9

LANDELIJK GEMIDDELDE 534,5
2014 / 2015

AMG 542,5

LANDELIJK GEMIDDELDE 535,6
2017 / 2018
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4
Inhoud van het 
onderwijs

De bouwcoördinator is het eerste 
aanspreekpunt voor de leerkrach-
ten die in de betreffende bouw 
werkzaam zijn, in zaken die op de 
bouw betrekking hebben. Zij zorgt 
samen met de directie voor de or-
ganisatorische aansturing van as-
pecten, die het functioneren van 
de bouw aangaan en verbeteren. 
Tevens draagt de bouwcoördinator 
mede zorg voor de pedagogische 
en onderwijsinhoudelijke voort-
gang ten aanzien van de onderlin-
ge afstemming binnen de groepen 
van de bouw. 

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8

Voorbereidend taal 3:00 3:00

Schrijven 2:00 1:30 1:00 0:30 0:30 0:30

Taal 5:00 5:00 5:00 5:30 5:30 5:30

Lezen 3:00 3:00 3:00 2:00 2:00 2:00

Engels 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00

Totaal 
taalontwikkeling

3:00 4:00 11:00 10:30 10:00 9:00 9:00 9:00

Voorbereidend rekenen 3:00 3:00

Aanvankelijk rekenen 4:00

Voortgezet rekenen 4:45 5:00 5:00 5:00 5:00

Totaal rekenen 3:00 3:00 4:00 4:45 5:00 5:00 5:00 5:00

Werken in groepen en 
hoeken

* *

Projecten * * 0:30 0:30 0:30

Oriëntatie in ruimte & tijd * *

Geschiedenis * * 0:30 0:30 1:00 1:00 1:00 1:00

Aardrijkskunde * * 0:30 0:30 1:00 1:30 1:30 1:30

Natuur & Techniek * * 0:30 0:30 1:00 1:00 1:00 1:00

Verkeer * * 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30

Sociaal Emotionele 
Ontwikkeling

* * 0:30 0:30 0:45 0:45 0:45 0:45

Zelfstandig werken * * 0:30 0:30 1:00 1:00 1:00 1:00

Totaal kennisgebieden * * 3:00 3:00 5:15 6:15 6:15 6:15

Tekenen * * 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00

Handvaardigheid * * 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00

Muziek * * 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30

Dans/spel beweging * * 0:30 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15

Totaal Culturele en 
Kunstzinnige Vorming

* * 3:00 2:45 2:45 2:45 2:45 2:45

Lichamelijke opvoeding
Bewegingsonderwijs

* * 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30

Pauzes * * 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15

Totaal 23:45 23:45 23:45 23:45 25:45 25:45 25:45 25:45

Weekprogramma
Tijdbesteding 
In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel 
tijd wij besteden aan de diverse vakken op 
school. Dit is een indicatie. Elke leerkracht 
maakt aan het begin van het schooljaar een 
lesrooster. 
* Flexibel in te vullen

Wij zijn trots
op ons onderwijs!
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Leerstofaanbod 
Op onze school gebruiken we eigentijdse me-
thodes die voldoen aan de kerndoelen en de 
referentieniveaus voor Nederlandse taal en re-
kenen. De methodes worden bij de hoofdvak-
ken integraal gebruikt door de leraren en daar 
waar nodig aangevuld met extra stof. Voor de 
toetsing van de leerstof maken we gebruik van 
methode-onafhankelijke (Cito) en methodege-
bonden toetsen. 
In het schoolplan 2015/2019 (zie amgschmidt-
school.nl) vindt u een volledige omschrijving 
van het leerstofaanbod (pagina 15 e.v.)

Taalleesonderwijs
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, op ba-
sis van de leerlingenpopulatie, veel aandacht 
op onze school. We leren de kinderen taal om 
goed met anderen om te kunnen gaan en 
om effectief te kunnen communiceren. Om 
de wereld om je heen goed te kunnen begrij-
pen is het nodig om de taal adequaat te leren 
gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb 
je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen 
snel goed kunnen lezen omdat ze daardoor 
de informatie bij andere vakken sneller kun-
nen begrijpen en gebruiken. Onze school 
beschikt over een taalbeleidsplan. Op onze 
school werken twee gekwalificeerde taal-
coördinatoren. De school beschikt over een 
protocol dyslexiebeleid.

Voorbereidende taal
In groep 1 en 2 komen allerlei aspecten van 
de taalontwikkeling aan bod. Ook tijdens 
het kringgesprek, het vrije spel en met lied-
jes en versjes stimuleren we spelenderwijs 
het taalgebruik.

Technisch lezen
In groep 3 leren de kinderen technisch le-
zen. Hiervoor gebruiken we de methode 
‘Veilig leren lezen’.

Taal en spelling
Vanaf groep 4 wordt gewerkt met ´Taal op 
maat´, een methode met een taallijn en 
een aparte spellinglijn. In het kader van een 
consistente didactische aanpak gebruiken 
wij beide taallijnen gezamenlijk.

Schrijven
Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met de me-
thode ´Pennenstreken´. Deze methode leert 
de kinderen hun eigen handschrift te ont-
wikkelen.

Begrijpend lezen
De methode ´Lezen in beeld´ waar wij mee 
werken, bevat een van groep 4 tot en met 8 
doorgaande leerlijn voor begrijpend en stu-
derend lezen. Met deze methode wordt elk 
jaar gegarandeerd de leerstof behandeld 
die nodig is om de kerndoelen voor begrij-
pend en studerend lezen te bereiken. 

Engelse taal
Beheersing van de Engelse taal vinden we 
van belang omdat kennis van deze taal steeds 
belangrijker wordt door de toenemende in-
ternationalisering, de groeiende mobiliteit en 
het veelvuldige gebruik van nieuwe media. 
De aandacht die we besteden aan de Engelse 
taal zorgt ervoor dat onze school zich onder-
scheidt van andere scholen. 
Voor de kinderen uit de groepen 1-4 werken 
we met ‘iPockets’, een volledig digitale lesme-
thode Engels voor de onderbouw. Het geeft 
nauwkeurig de lesdoelen aan. Spelenderwijs 
ontdekken de kinderen de Engelse taal.
In de methode ‘Our Discovery Island’ wor-
den de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 
gemotiveerd en gestimuleerd door stripfi-
guren, die avonturen beleven op verschil-
lende eilanden. ‘Our Discovery Island’ is vol-
ledig Engels. De leerlingen leren de taal niet 
alleen passief (kijken en luisteren), maar ook 
actief (spreken en schrijven).

Rekenen en wiskunde
Rekenen en wiskunde vinden we een be-
langrijk vak. Het rooster borgt dat we ex-
pliciet aandacht besteden aan rekenen en 
wiskunde en aan het automatiseren van het 
geleerde. 

In groep 1 en 2 gaan de kinderen spelender-
wijs aan de slag met voorbereidend rekenen. 
Wij werken met de methode ‘Rekenrijk’ voor 
kleuters. Verder speelt getalbegrip op cre-
atieve wijze de hele dag een rol. Zo kan de 
leerkracht bij het voorlezen van de namen-
lijst vragen hoeveel kindjes er wel en niet 
zijn vandaag of hoeveel jongens en hoeveel 
meisjes er zijn. Ook in allerlei liedjes en vers-
jes komen de kinderen in aanraking met ge-
tallen en begrippen als meer en minder. 

Vanaf groep 3 werken we met de methode 
‘Rekenrijk’. Een rekenmethode moet vooral 
leiden tot goede rekenresultaten. Daar-
om gebruikt deze methode technieken en 
werkvormen waarvan in de praktijk bewe-
zen is dat kinderen er goed mee leren re-
kenen. Leren rekenen is een uitdaging. Wij 
vinden het belangrijk dat de kinderen in 
het rekenonderwijs niet alleen het ‘kunstje ‘ 
van het rekenen leren maar ook verbanden, 
regels, structuren en patronen gaan ont-
dekken. Op die manier ontstaat er inzicht. 
Aandacht voor de verschillen én voor de 
niveauverschillen op het gebied van reke-
nen hoeft de samenhang in de klas niet in 
de weg te staan.

Op onze school werkt een gekwalificeerde 
rekencoördinator. De school beschikt over 
een rekenbeleidsplan en een protocol ern-
stige rekenproblemen en dyscalculie.  

Wereldoriëntatie
In dit leergebied oriënteren leerlingen zich 

op zichzelf, op hoe mensen met elkaar om-
gaan, hoe ze problemen oplossen en hoe 
ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. 
Leerlingen oriënteren zich op de natuurlij-
ke (leef )omgeving en op verschijnselen die 
zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren 
zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, 
toen en nu en maken daarbij gebruik van 
cultureel erfgoed. 

Aardrijkskunde, geschiedenis en natuuron-
derwijs zijn wereld oriënterende vakken. In 
groep 1 en 2 werken we hier spelenderwijs 
aan. Meestal gebeurt dit aan de hand van 
thema’s die dicht bij de leefwereld van de 
kinderen staan, bijvoorbeeld de seizoenen, 
het strand, de dierentuin en eten en drinken.

Wereldoriëntatie groep 3 t/m groep 8 
Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met de me-
thode ‘Naut Meander Brandaan’. Naut is de 
methode voor natuur en techniek; Mean-
der is de methode voor Aardrijkskunde; en 
Brandaan in de methode voor geschiedenis. 

In elke les wereldoriëntatie leren de kinde-
ren kennis en vaardigheden. Deze kennis en 
vaardigheden passen de kinderen direct toe 
in de opdracht aan het eind van elk thema: 
de Uitdaging. Deze combinatie van leren én 
doen zorgt voor een hoog leerrendement. 
Vaardigheden helpen de kinderen om ken-
nis doelgericht in te zetten. De leerlijn 21e 
eeuwse vaardigheden zorgt ervoor dat de 
kinderen de juiste bagage meekrijgen voor 
een soepele overgang naar het voortgezet 
onderwijs.

Verkeer
Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft een 
doorlopende verkeerseducatielijn ontwik-
keld voor het basisonderwijs. De Verkeerse-
ducatielijn bestaat uit de volgende onder-
delen: 

	 	Rondje verkeer groep 1-3 
	 	Stap Vooruit groep 4 
	 	Op Voeten en Fietsen groep 5-6 
	 	Jeugd Verkeerskrant groep 7-8 

De bulletins van VVN voor de groepen 4-8 
worden elk jaar vernieuwd en zijn daarmee 
altijd actueel. De leerlingen van de groep 
7 doen mee met het landelijk verkeersexa-
men.

Kunstzinnige vorming
Wij vinden het belangrijk dat onze leer-
lingen zich oriënteren op kunstzinnige en 
culturele aspecten die een rol spelen in hun 
leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de 
actuele kunstzinnige en culturele diversiteit 
en dat ze die leren begrijpen en waarderen. 
Wij hechten veel waarde aan muziek, zang, 
dans en spel, en creatieve activiteiten zoals 
tekenen en handvaardigheid. Soms doen 
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we dat in de vorm van projecten, maar vaker 
als onderdeel van de schooldag. 

Beeldende vorming 
Kleuters kijken anders naar kunst dan kin-
deren uit groep 8. Kleuters zijn associatief 
en nog volop bezig met de ontwikkeling 
van hun technische vaardigheden en mo-
toriek. Naarmate kinderen ouder worden 
zijn vorm, smaak, thema’s en persoonlijke 
expressie belangrijker. Gaandeweg hoeft de 
inhoud van een kunstwerk niet meer letter-
lijk te zijn. Beeldende vorming volgt deze 
ontwikkeling.  

Muziek
Onze school vindt muziekonderwijs belang-
rijk; de kinderen kunnen zich hierdoor op 
emotioneel en creatief gebied ontwikkelen. 
Naast het reguliere muziekonderwijs (sa-
men muziek maken, naar elkaar leren luis-
teren, muziek noteren, dans) kunnen wij via 
de toegekende subsidie ‘Muziekimpuls’ iets 
extra´s doen. 
De komende jaren zullen wij het geslaag-
de project met het Residentie Orkest, ge-
naamd Ontdek Het Orkest voortzetten 
voor de groepen 6 t/m 8. De kinderen gaan 
hierbij langs bij het Residentie Orkest en or-
kestleden bezoeken de school. Kinderen en 
leerkrachten verkennen samen de wereld 
van tonen, timbre, ritmes en klanken van de 
klassieke muziek en de concertzaal.

Voor de groepen 1 t/m 5 gaan wij een 
nauwe samenwerking aan met de Cul-
tuurschakel en het Koorenhuis. Dankzij de 
‘Muziekimpuls’ zullen er ook vakdocenten 
muzieklessen op onze school komen geven, 

in samenwerking met de eigen groepsleer-
kracht. Daarbij hebben we oog voor ver-
schillende soorten muziekgenres en het 
gebruik van nieuwe media.

Bewegingsonderwijs
In de groepen 1 en 2 besteedt de leerkracht 
zelf veel aandacht aan bewegen, bijvoor-
beeld op muziek of tijdens spelletjes in de 
gymzaal. De kinderen spelen als het kan 
elke dag een paar keer buiten op het school-
plein. Daar worden dan extra spelmateria-
len als springtouwen, driewielers en even-
wichtsborden klaargezet. Voor de groepen 
3-8 hebben we een vakleerkracht gymnas-
tiek. Op beide locaties krijgen de groepen 
3 t/m 8 twee keer per week gymnastiekon-
derwijs. Verder is er voor alle groepen één 
keer per jaar een winter- of zomersportdag. 
Bijvoorbeeld schaatsen op de Uithof of bui-
tenactiviteiten op een sportveld. Op woens-
dagmiddag doen we regelmatig mee aan 
schoolsporttoernooien. 

Wetenschap en techniek
Onze maatschappij heeft een sterke be-
hoefte aan geschoolde mensen op het ter-
rein van wetenschap en techniek. Wij willen 
daaraan een bijdrage leveren door gericht 
aandacht te besteden aan dit vakgebied. 
Bij de activiteiten wetenschap en techniek 
leren onze leerlingen al samenwerkend as-
pecten die samenhangen met wetenschap 
en techniek te onderzoeken, te ontdekken 
en te ontwerpen.
De school heeft twee techniekcoördinato-
ren, beschikt over een doorgaande lijn voor 
wetenschap en techniek, en hanteert een 
methode voor dit kernvak.

Sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO)
We werken met de methode Kwink. Dit is 
een methode voor sociaal-emotioneel leren 
voor de groepen 1-8. Er wordt vooral ge-
werkt aan het creëren van een veilig school- 
en klasklimaat. Daarnaast komen ook on-
derwerpen als preventie (van bijvoorbeeld 
pesten op school), burgerschap en media-
wijsheid aan bod. Bij de lessen horen ook 
de ‘Kwink van de week’-regels. Deze regels 
worden ook regelmatig in de Lispeltuut op-
genomen.

Voor het meten en volgen van de sociale 
competenties van leerlingen en om leer-
lingen te kunnen signaleren die extra aan-
dacht hierbij nodig hebben, gebruiken wij 
de Sociale Competentie Observatie Lijst 
voor Primair Onderwijs (SCOL-PO). 

ICT
In alle groepen werken we met het digita-
le schoolbord. In elke groep staan er twee 
leerlingcomputers. De software behorende 
bij de verschillende methoden wordt inge-
bracht in het onderwijsaanbod. Daarnaast 
gebruiken we specifieke softwaretoepas-
singen zoals een leerlingvolgsysteem, waar-
mee we de resultaten van onze leerlingen 
en het volgen van hun ontwikkeling bijhou-
den. 

Onze school maakt optimaal gebruik van 
basispoort, de onderwijssoftware voor onze 
methoden rekenen, taal, geschiedenis, aard-
rijkskunde en natuur & techniek. Uitgangs-
punt zijn de verschillende leerlingboeken 
waaraan extra’s worden toegevoegd zoals 
animaties, links, tijdlijnen, begrippenlijsten, 
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oefenopdrachten, vergrotingen, etc. 

Onze school heeft een werkgroep ICT en 
een ICT-coördinator. De werkgroep houdt 
zich bezig met het ondersteunen van leer-
krachten op ICT gebied, het aanschaffen 
en implementeren van software en andere 
ICT-gerelateerde zaken.

Levelwerk 
Een aantal jaar gelden zijn we gestart met 
Levelwerk. Dit is een leerlijn die hoogsco-
rende kinderen extra uitdaging kan bieden 
in de klas. De kinderen hebben één keer in 
de twee weken een contactmoment met de 
coördinator. Tijdens deze bijeenkomst wordt 
het werk besproken, dit duurt 45 minuten tot 
een uur. De laatste 20 minuten van deze bij-
eenkomst besteden we vaak aan een project, 
extra instructie, smartgames enz. 
Mocht een kind in aanmerking komen voor 
Levelwerk dan zal dit met ouders worden 
besproken door middel van een gesprek. 
Kinderen moeten aan bepaalde voorwaar-
den voldoen. Hier zit een procedure aan 
vast die nauwlettend in de gaten zal wor-
den gehouden door de coördinator en de 
intern begeleiders.

Speciale lessen en leeractiviteiten
Cultuurschakel 
Onze school maakt gebruik van het aanbod 
van CultuurSchakel. Het doel is dat elke leer-
ling gedurende zijn/haar schoolloopbaan 
in aanraking komt met alle theaterdiscipli-
nes (muziek, theater, dans, poppenspel en 
vertelvoorstellingen). Bij elke voorstelling 
hoort een lespakket, waardoor het bezoek 
aan het theater een meerwaarde krijgt en in 
een breder perspectief geplaatst wordt.

Cultuurmenu
Het Cultuurmenu is een programma in het 
kader van Cultuureducatie, bestaande uit 
museumlessen voor groep 1 t/m 8. Elk jaar 
bezoekt een groep een ander museum. 
Telkens krijgen de kinderen een les in het 
museum en lesmateriaal voor de voorberei-
ding en/of verwerking van het museumbe-
zoek op school. Aan het eind van de basis-
schoolperiode hebben de leerlingen kennis 
gemaakt met de grote verscheidenheid aan 
musea in Den Haag en met diverse aspec-
ten van het cultureel erfgoed in hun stad. 
Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan 
een goede basis voor cultuureducatie in het 
primair onderwijs. 

Tante Patent
De Tante Patentmiddagen zijn in het leven 
geroepen om de vakken Techniek en Beel-
dende Expressie extra aandacht te kunnen 
geven in de vorm van workshops. De Tante 
Patentmiddagen zijn alleen voor de groe-
pen 5-8; ze worden gehouden op margeda-
gen van de groepen 1-4.

 Klasoptredens
Bovenbouw en Middenbouw van beide lo-
caties hebben twee optredens per jaar. De 
hele school kijkt naar elkaar en de ouders 
van de optredende klassen zijn welkom. Aan 
het einde van het jaar is er een talentenjacht 
vóór het zomerfeest. Eén keer per jaar wordt 
er voor de onderbouw ‘Stuif eens in midda-
gen’ georganiseerd. Kinderen mogen dan 
hun talenten laten zien. Daar zijn dan de ou-
ders niet bij aanwezig, maar wel alle kleuters 
en leerkrachten van de onderbouw. 

Museumbezoek
Iedere groep bezoekt het Museon of het Ge-
meente Museum voor een les. Deze lessen 
sluiten goed aan bij natuur, biologie, ge-
schiedenis, volkenkunde, aardrijkskunde, etc.

Ziezo Technoweken
Bij de activiteiten wetenschap en techniek 
leren onze leerlingen al samenwerkend as-
pecten die samenhangen met wetenschap 
en techniek te onderzoeken, te ontdekken 
en te ontwerpen. Tijdens de Ziezo Techno-
weken besteden we hieraan schoolbreed 
extra aandacht om de kinderen te stimule-
ren en te begeleiden in dit proces. 

Het Bewaarde Land
Het Bewaarde Land is een natuurbelevings-
programma dat kinderen weer in contact 
brengt met de natuur. In 2 á 3 achtereen-
volgende weken bezoeken de kinderen van 
groep 6 op vaste maandagen ‘Het Bewaar-
de Land’ in Meijendel. De dagen zijn gevuld 
met bijzondere ontmoetingen en uiteen-
lopende werk- en spelvormen. Het gaat in 
deze buitendagen in de eerste plaats om 
het beleven van de natuur. Pen en papier 
gaan niet mee het bos in. Daarom is Het 
Bewaarde Land een ervaring van het leven, 
voor het leven.

Professionalisering van de leerkracht
Flitsbezoeken in de klas 
In korte bezoekjes van slechts een paar mi-
nuten kijken de directeur en de adjunct-di-
recteur naar het onderwijs dat in de groep 
wordt gegeven. Met enige regelmaat voert 
de directeur of adjunct-directeur n.a.v. deze 
flitsbezoeken gesprekken met de leraren 
waarin het onderwijs centraal staat. Doel 
van deze gesprekken is vooral het samen 
nadenken over ons onderwijs en samen 
zoeken naar mogelijkheden om dit onder-
wijs nòg beter te maken. 

School Video Interactie Begeleiding(SVIB) 
In het kader van professionalisering van ons 
personeel worden video-opnamen in de klas 
gemaakt. Dit is voor de School Video Interac-
tie Begeleiding (SVIB), een methode om aan 
de hand van korte video-opnamen van de 
klas te kijken naar de klassenorganisatie, de 
interactie en de didactiek. Voor leerkrachten 

kan deze methode heel zinvol zijn als onder-
steuning en om te professionaliseren bij hun 
onderwijskundige en pedagogische taken. 
Het spreekt vanzelf dat de video-opnamen 
alleen voor intern gebruik zijn. We werken 
met een SVIB-protocol dat de privacy van uw 
kind en de leerkracht waarborgt. Wanneer u 
bezwaar heeft dat uw kind zichtbaar gefilmd 
wordt in de klas kunt u dit schriftelijk aange-
ven bij de directie. De SVIB coach zal hier dan 
rekening mee houden. Het protocol is via de 
school op te vragen. 

Orthotheek 
De orthotheek op school biedt docenten en 
begeleiders een overzicht met verwijzingen 
naar achtergrondinformatie, instanties en 
materialen op het gebied van leer- en ge-
dragsproblemen, lichamelijke en verstan-
delijke beperkingen, enzovoort. Daarnaast 
wordt er gewerkt aan de opbouw van een 
bescheiden bibliotheek met vakliteratuur. 

Studiedagen
De Haagse Scholen organiseert jaarlijks een 
studiedag voor alle schoolteams.
Daarnaast organiseert DHS voor alle star-
tende leerkrachten een traineeship (gedu-
rende drie jaar).

Stagebeleid 
Voor stages aan toekomstige leraren wer-
ken wij samen met de Pabo van de Haagse 
Hogeschool. Onze school is een gecertifi-
ceerd opleidingsinstituut. Dat houdt in dat 
wij stages mogen bieden aan derde- en 
vierdejaars LIO-studenten (Leraar In Oplei-
ding). Een dergelijke erkenning krijg je als 
onder andere het reken- en taalonderwijs 
op een hoog niveau is. Ook bieden wij sta-
geplekken aan voor eerste- en tweedejaars 
studenten van de Pabo. Daarnaast funge-
ren wij als leerschool voor MBO-studenten 
van het ROC Mondriaan. De studenten van 
deze school worden opgeleid tot onderwij-
sassistent. Vanaf het tweede leerjaar komen 
studenten jaarstages lopen. Dat houdt con-
creet in dat een stagiair een jaar lang drie 
dagen per week in een groep stage loopt 
onder begeleiding van de stagecoördinator 
van het Mondriaan College. 
Brenda en Veronique zijn vanuit onze school 
de coaches, zij begeleiden de studenten.

De school beschikt over 
een rekenbeleidsplan 

en een protocol ernstige 
rekenproblemen en  

dyscalculie.  
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Annie M.G. Schmidtdag 
Op de geboortedag van Annie M.G. Schmidt 
(20 mei) besteden we aandacht aan onze 
naamgeefster. 

Sinterklaas, Kerst en Pasen 
Natuurlijk vieren wij op school Sinterklaas. 
Vooral voor de kleine kinderen is dat een 
grote gebeurtenis. Sinterklaas wordt elk 
jaar weer op een verrassende manier ver-
welkomd op onze school. De ene keer komt 
hij in een brandweerauto naar school, de 
andere keer zet de politie hem af en soms 
komt hij ‘gewoon’ te paard. Hij gaat alle 
groepen langs en alle kinderen krijgen een 
persoonlijk woordje en een cadeautje van 
hem. Kerstmis vieren we met een sfeervol 

kerstfeest in elke groep, en met Pasen ont-
bijten we samen in de klas. 
 
Zomerfeest 
We sluiten het schooljaar af met een specta-
culair Zomerfeest. Alle groepen in de school 
werken een paar weken aan het thema van 
het feest. Er is volop eten en drinken voor 
iedereen. Terwijl de kinderen allerlei spel-
letjes doen, kunnen de ouders uitgebreid 
bijpraten. De opbrengst van het feest komt 
ten goede aan de school en aan een jaarlijks 
te kiezen goed doel. 

En verder… 
In de loop van het jaar bereiden verschillen-
de groepen musicals en toneelstukjes voor 

die soms ook voor de ouders opgevoerd 
worden. En uiteraard gaan we ook ieder jaar 
op schoolreis. Voor veel leerlingen is dat 
een dag waar ze nog lang over napraten. De 
leerlingen van de groepen 8 gaan ieder jaar 
met z’n allen een week op werkweek.

Beeldmateriaal 
Van de diverse activiteiten worden foto- en 
video opnames gemaakt. Dit beeldmateri-
aal wordt gebruikt op school, in de school-
gids, Lispeltuut, flyers, posters en/of op de 
site van de school. Wij zullen u hiervoor jaar-
lijks schriftelijk om toestemming vragen. 
Ook kunt u een e-mail sturen naar info@
amgschmidtschool.nl met vermelding van 
naam, groep en schoollocatie van uw kind. 

5
Meer dan  
onderwijs  
alleen We bieden op onze school meer 

dan alleen onderwijs.

We organiseren we ook veel andere activiteiten. Vaak doen we dat met hulp van de ouders, omdat we het anders 
niet voor elkaar krijgen. Soms hebben die activiteiten een educatieve waarde, maar soms zijn ze ‘alleen’ bedoeld 
voor de gezelligheid en ter ontspanning. 
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Algemene informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar is er een 
informatieavond. Op deze avond kunt u ken-
nis maken met het team, de MR en de OR. 
Op deze avond stellen ook de coördinatoren 
van de Tussenschoolse Opvang (TSO) en Bui-
tenschoolse Opvang (BSO) zichzelf en hun 
medewerkers aan u voor. U krijgt uitleg van 
de directie over de school en haar beleid en 
u kunt een kijkje nemen in de groep van uw 
kind(eren). U krijgt dan informatie over de 
inhoud van het onderwijs, de gebruikte me-
thoden en over de dagelijkse gang van za-
ken in de groep. Vaak vragen de leerkrachten 
tijdens deze avond ook of er ouders zijn die 
mee willen helpen bij bepaalde activiteiten, 
zoals het lezen met kinderen in groep 3 en 
4, het vervoeren van kinderen naar buiten-
schoolse activiteiten of het controleren van 
de kinderen op hoofdluis. 

Informatieavond groep 8
Op deze avond krijgen de ouders een alge-
mene voorlichting over het voortgezet on-
derwijs door een gastspreker.

Lispeltuut 
Lispeltuut is de naam van onze nieuwsbrief. 
Voor beide locaties verschijnt een twee-we-
kelijkse editie. De Lispeltuut wordt ver-
stuurd via het oudercommunicatieplatvorm 
Mijnschoolinfo en is ook terug te vinden op 

onze website onder het kopje Nieuws.
De Lispeltuut bevat nieuws van de directie, 
de OR en MR en een overzicht van de ge-
plande activiteiten.

Mijnschoolinfo
Mijnschoolinfo is ontstaan uit de gedachte 
dat de communicatie tussen school en ou-
ders en/of verzorgers met gebruik van he-
dendaagse middelen, beter en efficiënter 
kan. 
Via deze applicatie kunnen zaken als ge-
richte mailing, persoonlijke berichten, korte 
enquêtes, agenda's, oudergesprekken en 
afwezigheidsmeldingen vlotter verlopen. 
Voor ouders heeft het als voordeel dat alle 
schoolinformatie van hun kind of kinderen 
altijd inzichtelijk is en dat zij een actieve rol 
kunnen spelen in de planning van bepaalde 
schoolprocessen. 
Mijnschoolinfo is gericht op actieve com-
municatie van zowel de ouders als de 
school. Ouders vinden alle schoolinformatie 
van hun kind op één plek en scholen kun-
nen heel snel gericht communiceren.

In Mijnschoolinfo bent u zelf verantwoorde-
lijk van het bijhouden van de gegevens van 
u en uw kind. De wijzigingen die u invoert 
zijn voor de school direct zichtbaar. U be-
paalt zelf welke gegevens u zichtbaar maakt 
voor andere gebruikers (de school heeft wel 

inzage in alle gegevens). Via school ontvangt 
u de activatiecode voor Mijnschoolinfo.

Website 
Voor algemene en actuele informatie kunt 
u kijken op www.amgschmidtschool.nl . 
Hier kunt u onder ander het schoolplan, de 
schoolorganisatie en de schoolgids terug-
vinden; ook staat hier het nieuws van de 
groepen, het nieuws over de nieuwbouw, 
de notulen van de MR, de OR en de Stich-
ting Vrienden Van….
Meer nuttige informatie is te vinden op de 
website van de Stichting Haagse Scholen 
www.dehaagsescholen.nl 

Klassenouders 
Om een goede communicatie tussen ou-
ders en de leerkracht te bevorderen, is het 
belangrijk dat er één of meer klassenou-
ders zijn. Aan het begin van het schooljaar 
vraagt de leerkracht aan de ouders wie 
deze rol op zich wil nemen. Een klassenou-
der regelt vaak praktische zaken, bijvoor-
beeld het vervoer naar een theatervoor-
stelling. Maar hij kan ook als intermediair 
dienen tussen ouders en de leerkracht als 
het gaat om vragen, klachten of proble-
men. Soms organiseren klassenouders ook 
gezellige bijeenkomsten voor ouders bij 
iemand thuis. 

6
Ouders en de 
school

Wij vinden een goed contact tussen ouders en de 
school erg belangrijk. Als ouder wilt u natuurlijk op 

de hoogte zijn van wat uw kind op onze  
school allemaal leert en meemaakt. 

Vanzelfsprekend informeren we u hierover zo 
volledig mogelijk. 

Via informatie-, rapport- en ouderavonden, de Ouderraad (OR) en de Medezeggenschapsraad (MR) proberen wij 
de ouders zoveel mogelijk bij de school te betrekken. Op die manier horen wij ook wat u als ouder verwacht van 
onze school en of wij die verwachtingen waar (kunnen) maken. 
Aan de andere kant vragen wij ook betrokkenheid van u. Niet alleen in woord, maar vooral in daad. Om de simpele 
reden dat we niet zonder uw hulp kunnen. Want alleen dankzij de inzet van de ouders kunnen wij allerlei activitei-
ten organiseren zoals uitstapjes, sportdagen en het Zomerfeest. 
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Rapportbesprekingen 
Groep 1-2
Ouders van de kleuters worden op de hoog-
te gehouden van de ontwikkeling van hun 
kind door middel van oudergesprekken. 
Deze vinden 2 x per jaar plaats. In november 
vinden er gesprekken plaats met de ouders 
van de ‘najaarskinderen’ (oktober-, novem-
ber- en decemberkinderen). In januari is de 
eerste ronde oudergesprekken (10-minuten 
gesprekken), in juni de tweede ronde.

Groep 3-8
Vanaf groep 3 tot en met groep 7 ontvan-
gen de kinderen 3 x per jaar een rapport: 
in november, in maart en in de voorlaatste 
schoolweek. Bij de eerste twee rapporten 
worden de ouders uitgenodigd voor een 
10-minutengesprek met de leerkracht.
In groep 8 ontvangen de kinderen geen 
derde rapport. Wel vinden er naar aanlei-
ding van het schooladvies en de Cito eind-
toets (afname 19, 20 en 21 april) ouderge-
sprekken plaats. 
In groep 7 en 8 is het belangrijk dat kin-
deren en ouder(s) samen aanwezig zijn bij 
deze rapportbesprekingen.

Medezeggenschapsraad (MR) 
Onze school kent een centrale MR voor 
beide locaties. Het aantal leden van een 
MR is afhankelijk van het aantal leerlingen 
op een school. De verhouding tussen ou-
ders en teamleden moet gelijk zijn. Bij ons 
bestaat de MR uit tien leden (vijf ouders en 
vijf teamleden). De ouders die zitting heb-
ben in de MR worden door de ouders van 
de school gekozen, de teamleden worden 
door het team gekozen. Alle leden hebben 
een zittingsperiode van drie jaar en kunnen 
herkozen worden. 

De rol van de MR is om mee te kijken naar alle 
veranderingen die het beleid van de school 
aangaan. De directie betrekt de MR dus bij 
alle voorstellen voor beleidsveranderingen. 
De MR heeft advies- of instemmingsrecht 
over bepaalde zaken. Verder neemt de MR 
ook op eigen initiatief bepaalde beleidsvra-
gen onder de loep en bespreekt deze met 
de directie. De vergaderingen zijn maande-
lijks. Meer informatie kunt u bij één van de 
leden vragen.

Samenstelling Medezeggenschapsraad 
mr@amgschmidtschool.nl

Oudergeleding VHb 
	 		Hannie Dalhuisen, voorzitter
	 	Peter Fiechter 

Oudergeleding JdG 
	 	Marieke Heikens
	 	Ellen Silverentand
	 	Hendrik Metselaar

Personeelsgeleding 
	 	Ellen de Boer
	 	Stephanie Kervezee
	 	Bastiaan Korving, secretaris
	 	vacature, penningmeester
	 	vacature

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-
raad (GMR) 
De Haagse Scholen heeft een gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR). De GMR telt zestien leden: acht ou-
ders, zeven personeelsleden namens het 
scholenveld en een personeelslid namens 
het bestuurskantoor.

Ouderraad (OR)
De OR organiseert en ondersteunt activitei-
ten in nauwe samenwerking en overleg met 
het team. Het team beslist samen met de di-
rectie welke activiteiten er definitief gepland 
worden in het schooljaar. De OR heeft ook 
als taak om de vrijwillige ouderbijdrage te 
innen. Dankzij de inzet van de enthousiaste 
ouders van de OR zijn bijvoorbeeld het Zo-
merfeest en Sinterklaasfeest telkens weer 
een groot succes. Wilt u graag actief zijn in 
de OR, dan kunt u contact opnemen met een 
van de leden die hierna genoemd staan. Uw 
medewerking is van harte welkom!

Ouderraad Jacob de Graefflaan
ouderraadannie@hotmail.nl 

Ouderraad Van Hoornbeekstraat
ouderraadvhb@gmail.com

Een overzicht van alle leden van de ouder-
raad kunt u vinden op www.amgschmidt-
school.nl 

Margedagen en vakantieregeling 
Margedagen groep 1-2
	 maandag 17 september
	 vrijdag 19 oktober
	 vrijdag 2 november vanaf 11.30
	 vrijdag 23 november
	 maandag 11 februari
	 woensdag 27 maart
	 maandag 1 april
	 woensdag 29 mei
	 verhuisdag (datum volgt later via 
 de Lispeltuut)

Margedagen groep 3-4
	 	maandag 17 september
	 	vrijdag 19 oktober
	 vrijdag 2 november vanaf 11.30
	 	vrijdag 23 november
	 	maandag 11 februari
	 	woensdag 27 maart
	 	maandag 1 april
	 	woensdag 29 mei
	 	verhuisdag (datum volgt later via 
 de Lispeltuut)

Margedag groep 5-8
	 	maandag 17 september
	 vrijdag 2 november vanaf 11.30
	 	woensdag 27 maart
	 	verhuisdag (datum volgt later via 
 de Lispeltuut)

Schoolvakanties
	 	Prinsjesdag
 dinsdag 18 september
	 		Herfstvakantie
	 	maandag 22 oktober t/m 
 vrijdag 26 oktober
	 	Kerstvakantie
	 	maandag 24 december t/m 
 vrijdag 4 januari
	 	Voorjaarsvakantie
 maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart
	 	Goede Vrijdag
 vrijdag 19 april
	 	Meivakantie
 maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei
	  Hemelvaart
 donderdag 30 mei t/m vrijdag 31 mei
	 	Tweede Pinksterdag
 maandag 10 juni
	 	Zomervakantie
 maandag 22 juli t/m 30 augustus
	 	Weer naar school
 maandag 2 september 

Schoolgeld 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Eenmaal per jaar betalen de ouders de vrij-
willige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt 
geïnd en beheerd door de OR. Hiervan 
worden activiteiten betaald die niet uit het 
schoolbudget worden bekostigd, zoals Sin-
terklaasfeest, Kerstdiner, Paasontbijt, trakta-
ties, versieringen, Zomerfeest en klassenpot-
jes (extra budget voor in de groepen). 

Deze ouderbijdrage is vrijwillig, maar de ou-
derraad heeft het geld hard nodig om alle 
activiteiten en festiviteiten te kunnen bekos-
tigen. De oudergeleding van de MR heeft in-
stemmingsrecht met betrekking tot de vast-
stelling en/of wijziging van de hoogte van de 
vrijwillige ouderbijdrage. Op beide locaties 
bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 50,- 
per kind per jaar.

Stichting Vrienden Van 
Op beide locaties is er een ‘Stichting Vrien-
den van de school’ in het leven geroepen. 
Het bestuur van de stichting bestaat uit 
ouders van kinderen van de Annie M.G. 
Schmidtschool. Het bestuur maakt elk jaar 
een werkplan. Hierin staat een lijst van pro-
jecten, samengesteld op basis van ideeën 
en suggesties van de leerkrachten en ou-
ders. De schooldirectie besluit welke projec-
ten uiteindelijk gerealiseerd gaan worden 
(passend binnen de visie van de school). De 
stichting werft zelfstandig gelden voor de 
projecten.
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Een overzicht van alle leden van de ‘Vrienden 
van’ kunt u vinden op www.amgschmidt-
school.nl. Hier staat ook het sponsorregle-
ment. 
vriendenamgschmidtschool@gmail.com 
(VHb), 
vriendenamgsschool@gmail.com (JdG)
website: vriendenamgsschool.nl 

Schoolreisje en kleuterdag 
Elk jaar gaan wij op schoolreis met de groe-
pen 3-8. Voor de kleutergroepen organise-
ren wij een klein schoolreisje of een speciale 
kleuterdag. U ontvangt van ons een brief 
over de inhoud en kosten.

Werkweek groep 8 
De groepen 8 gaan elk jaar samen op werk-
week. Ook hierover ontvangt u een brief 
over inhoud, kosten en betalingswijze. 

Schoolfotograaf 
Elk schooljaar komt de schoolfotograaf 
langs om alle kinderen op de foto te zetten. 
Ook kunnen broertjes en zusje die bij ons 
op school zitten samen op de foto! 
U rekent zelf af met de schoolfotograaf.

Ooievaarspas
Kinderen met een Ooievaarspas komen in 
aanmerking voor een korting bij school-
activiteiten. Een deel van de kosten wordt 
betaald door de gemeente Den Haag. Bij de 

administratie van de school kunt u met uw 
Ooievaarspas tot aan een bepaald bedrag 
rechtstreeks pinnen. 

Klachtenregeling 
Het kan gebeuren dat u als ouder klachten 
heeft over onze school. Is dat het geval, laat 
het dan zo snel mogelijk weten aan de di-
rect betrokkene(n). In de meeste gevallen 
zal dat de leerkracht zijn. Die zal in de regel 
een afspraak met u maken om de klacht te 
bespreken, desgewenst in aanwezigheid van 
de Interne Begeleider. Als dit gesprek niet 
het gewenste resultaat heeft, kunt u een af-
spraak maken voor een gesprek met de di-
rectie. Alle partijen zijn hierbij aanwezig. Ons 
uitgangspunt is altijd om klachten serieus te 
nemen en zo snel mogelijk en naar weder-
zijdse tevredenheid af te handelen. 

Klachtenregeling van De Haagse Scholen
Als uw klacht volgens u niet afdoende door 
onze school afgehandeld is of kan worden, 
dan kunt u uw klacht voorleggen aan het 
College van Bestuur.

De centrale vertrouwenspersonen van De 
Haagse Scholen zijn:

Mw. M. (Marion) Ferber,
marion.ferber@ziggo.nl,
telefoon: 06-46611833 

Dhr. A. (Albert) van der Zalm, 
info@albertvanderzalm.nl,
telefoon: 06-51993618 

De Haagse Scholen is aangesloten bij de 
Landelijke Klachten Commissie/Onderwijs-
geschillen. De adresgegevens zijn: Postbus 
85191, 3508 AD Utrecht, telefoon 030-2809590.

Bedrijfshulpverlening (BHV) en EHBO 
Op onze school zijn er, verdeeld over twee 
locaties, voldoende medewerkers opge-
leid als BHV’er. Zij hebben allen een erkend 
certificaat behaald en worden jaarlijks bij-
geschoold door de organisatie BHV.nl. Zo 
houden zij hun kennis en kunde op peil. 
Daarnaast zijn er twee teamleden in het be-
zit van een EHBO-diploma. 

Uiteraard houden zij ook dit diploma ac-
tueel. Op beide locaties zijn er voldoende 
EHBO-koffers, die regelmatig worden bij-
gevuld. Ook worden de brandblusappa-
raten jaarlijks gecontroleerd en doen we 
elk schooljaar een aantal keren een ontrui-
mingsoefening met alle kinderen, teamle-
den, BSO en TSO. 

Lispeltuut is de naam 
van onze nieuwsbrief.
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Schooltijden 
De schooltijden zijn als volgt vastgesteld: 

	  groep 1 tot en met 4: 
 8.30 - 11.30 uur en 12.45 - 14.45 uur 
	  groep 5 tot en met 8: 
 8.30 - 12.00 uur en 12.45 - 14.45 uur 
	  woensdag alle groepen: 
 8.30 - 12.15 uur 

De school begint voor alle groepen om 
8.30 uur. Vanaf 8.15 uur is er toezicht op het 
plein. Het is belangrijk dat we precies op tijd 
kunnen beginnen. Dat is prettig voor ons, 
maar zeker ook voor de kinderen. Zorgt u er 
dus voor dat uw kind op tijd is.

Te laat op school 
Komt uw kind te laat, dan verwachten wij 
dat u daar de leerkracht uitleg over geeft, 
mondeling of in een briefje. Verder hante-
ren wij de 3, 6, 9 regeling in samenwerking 
met de leerplicht. Als een kind 3x te laat is 
gaat er vanuit de school een brief richting 
ouders, bij 6x te laat volgt er een gesprek 
met de ouders van het kind op school en 
bij 9x te laat wordt dit gemeld aan de leer-
plicht en worden de ouders/verzorgers 
opgeroepen voor een gesprek met de leer-
plichtambtenaar. 

Wegbrengen kinderen van groep 1 en 2 
U kunt uw kinderen om 8.25 uur naar de klas 
brengen. Het is de bedoeling dat alle ouders 
of verzorgers uiterlijk om 8.35 uur vertrek-

ken, zodat de schooldag kan beginnen. 

Wegbrengen kinderen van groep 3 tot en met 8 
Kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 ver-
zamelen zich op het schoolplein vanaf 8.15 
uur en gaan om 8.25 uur samen met hun 
leerkracht naar binnen. Als het slecht weer 
is, kunnen de leerlingen vanaf 8.15 uur di-
rect naar hun eigen lokaal gaan. 

Verkeer rond de school 
Aan het begin en het eind van de schooldag 
is het vaak spitsuur rond de school. Breng 
daarom uw kind(eren) bij voorkeur met de 
fiets. Dat voorkomt onnodige overlast voor 
onze buren en bevordert de verkeersveilig-
heid in de straat. Komt u toch met de auto, 
parkeer dan alleen waar dat is toegestaan. 
School is niet aansprakelijk voor het zoekra-
ken en/of beschadigen van de fietsen. 

Pleinwacht 
Vanaf 8.15 uur is er pleinwacht op de school-
pleinen door de leerkrachten. Vanaf 14.45 
uur tot 15.00 uur is de conciërge op het 
schoolplein aanwezig op maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag en op woensdag 
van 12.15 uur tot 12.30 uur. Bij afwezigheid 
van de conciërge wordt de pleinwacht tot 
15.00 uur door het team verzorgd.

Bij ziekte van de leerkracht
Het leerkrachtentekort wordt een steeds 
groter probleem voor het onderwijs, dit 
maakt het vinden van een vervanger moei-

lijk. Wanneer de leerkracht wegens ziekte 
niet aanwezig kan zijn, hanteren wij de vol-
gende stappen:

	 	Parttime-leerkrachten van de school 
worden gevraagd of zij kunnen invallen

	 	Invalpool DHS wordt benaderd voor een 
invalleerkracht

	 	Inzet van stagiaires (twee per groep) on-
der supervisie van leerkracht uit buur-
klas

	 	Verdelen van de groep over de andere 
groepen.

	 	Geen onderwijs (kinderen blijven thuis)

Schoolmelk 
Kinderen kunnen gebruik maken van de 
schoolmelk, een voorziening van Campi-
naschoolmelk. U kunt op school, bij de ad-
ministratie, een melkformulier krijgen dat 
u daar ook weer kunt inleveren. De melk 
wordt ’s ochtends tijdens de kleine pauze 
gedronken. U kunt ook schoolmelk voor de 
lunchpauze aanvragen.

Belangrijk: na inlevering van het melkfor-
mulier duurt het nog ongeveer drie weken 
voordat uw kind schoolmelk krijgt. U zult 
uw kind gedurende deze periode zelf drin-
ken mee moeten geven. Dat geldt eveneens 
voor de eerste dagen na de zomervakantie, 
want dan is er ook nog geen schoolmelk!

Bij een adreswijziging, verhuizing naar een 
andere school, of bij een andere mutatie 

7
Praktische 
zaken op en om 
de school

Breng uw kind bij voorkeur met de fiets naar school.

De kinderen beginnen vroeg en houden ’s middags ook vroeg op. Dat betekent dat de tijd tussen de middag be-
perkt is. De meeste kinderen maken dan ook gebruik van de overblijfvoorziening. Natuurlijk mag u uw kind tussen 
de middag naar huis halen, wij verwachten uw kind dan om 12.45 weer in de klas. 



21Schoolgids 2018/2019   Annie M.G Schmidtschool

kunt u een wijzigingsformulier downloaden 
vanaf campinaschoolmelk.nl 

Gezonde voeding en traktaties 
Op een gezonde school hoort ook gezonde 
voeding. Wij vinden het daarom belangrijk 
dat kinderen geleerd wordt wat gezonde 
voeding is en waarom. 

De verjaardag is voor alle kinderen een spe-
ciale dag. Ze worden die dag in het zonnetje 
gezet. Uiteraard mag de jarige trakteren in 
de klas. We vragen u om een zo gezond en 
suikervrij mogelijke traktatie te verzorgen.

Ideeën hiervoor vindt u op de volgende 
sites: www.jessicaonline.nl, www.kinder-
traktatiesgezond.nl, www.voedingscen-
trum.nl
De jarige kinderen mogen die dag langs 
alle groepen met een mooie grote kaart, 
waarop de juffen en meesters een felicitatie 
schrijven en een sticker plakken. De juffen 
en meesters hoeven niet getrakteerd te 
worden.
Ook bij feesten (Sint, Kerst, etc.) en uitjes 
(schoolreis, werkweek, etc.) willen we het 
graag zo gezond mogelijk houden. Geeft u 
ook dan a.u.b. gezonde dingen mee, zodat 
we er samen voor kunnen zorgen dat onze 
school zo gezond mogelijk blijft.

Voor het ‘tienuurtje’ en de lunch is het fijn 
als de broodtrommel gevuld is met gezon-
de boterhammen, fruit en groente. Water is 
vaak een prima drankje voor erbij.
 
Schoolboeken 
Schoolboeken worden zonder kosten aan 
de kinderen uitgeleend. Daarom moeten ze 
in een stevige schooltas vervoerd worden 
om beschadigingen te voorkomen. Is een 
boek beschadigd of kwijt geraakt dan moe-
ten de ouders dit vergoeden.

Waardevolle spullen 
De school is niet aansprakelijk voor het zoe-
kraken en/of beschadiging van persoonlijke 
eigendommen. Neem geen waardevolle 
spullen mee naar school. 

Gymnastiek 
Groep 1-2 maakt bijna dagelijks gebruik van 
het speellokaal. Gymschoenen en gymkle-
ding zijn niet verplicht. Geeft u toch gym-
schoentjes mee, dan graag met klittenband 
of elastiek. Voor de kinderen van groep 3-8 
is het dragen van gymschoenen met rubbe-
ren zolen (geen zwarte) verplicht. De gym-
kleding kan bestaan uit een korte broek en 
T-shirt of een gympakje. Zorg voor een tas 
of rugzakje voorzien van de naam van uw 
kind, waarin uw kind de gymkleding kan 
meenemen. Merk de gymkleding ook door 
de naam van uw kind erin te zetten. Dat 
voorkomt dat kledingstukken kwijtraken. 

Ook is het beter om uw kinderen op gym-
dagen geen sieraden en dergelijke te laten 
dragen.
Voor de kinderen van de locatie VHb is het 
douchen na de gymlessen verplicht vanaf 
groep 4. 

Ziekmelding 
Is uw kind ziek? Geef dat vóór 8.30 uur per 
e-mail door aan de leerkracht van uw kind. 
De e-mailadressen van de leerkrachten 
vindt u op www.amgschmidtschool.nl.
Heeft u geen internetverbinding dan kunt u 
de ziekmelding ook telefonisch doorgeven.
Bij afwezigheid zonder bericht neemt de 
school rond 9.30 uur telefonisch contact 
met u op. 

Schorsen en verwijderen
Schorsing kan worden opgelegd, indien 
de leerling en/of zijn of haar wettelijke ver-
tegenwoordiger(s) zich op school ernstig 
heeft misdragen c.q. hebben misdragen of 
wanneer het vermoeden daarvan bestaat 
en een nader onderzoek nodig is.
Wij volgen het protocol schorsing leerlin-
gen van De Haagse Scholen.

Toelatingsbeleid nieuwe kinderen 
Ouders van Haagse kinderen krijgen zes we-
ken vóór de derde verjaardag van hun kind 
van de gemeente een brief over aanmelden 
bij een basisschool. Aanmelding is mogelijk 
vanaf 3 jaar. De contactgegevens van alle 
Haagse basisscholen vindt u op www.den-
haag.nl/scholenwijzer. 
Voor kinderen die tussentijds instromen in 
bestaande groepen kunt u contact opne-
men met de directie van school. 
Op elke locatie van onze school wordt om 
de twee maanden een kennismakingsbij-
eenkomst voor toekomstige ouders ge-
houden. U krijgt dan voorlichting en een 
rondleiding. Ouders kunnen zich hiervoor 
aanmelden via 
info@amgschmidtschool.nl

Starten op de basisschool
Ongeveer 6 weken voor uw kind 4 jaar 
wordt ontvangt u informatie van school. 
Hierin staat onder andere in welke groep 
uw kind geplaatst is en bij welke leerkracht. 
Vanaf dat moment kunt u contact opnemen 
met de leerkracht voor het maken van wen 
afspraken. Dit zijn maximaal 5 ochtenden 
van 8.30 tot 11.30 voordat uw kind 4 jaar 
wordt. Op de eerste wen ochtend ontvangt 
u van de leerkracht een tweede informatie-
pakket met daarin onder andere een aan-
meldingsformulier voor de tussen schoolse 
opvang.

Kinderopvang 2Samen 
Buitenschoolse Opvang (BSO) en Tussen-
schoolse Opvang (TSO) 
De school heeft voor de Buitenschoolse 

Opvang een samenwerkingsverband met 
Kinderopvang 2Samen. Op de locatie JdG 
wordt uw kind ondergebracht in de lokalen 
van de 2Zeerovers in onze school. De locatie 
VHb vangt de kinderen op in de lokalen van 
de 2Vikingen in de school. De jongere kin-
deren worden uit de klas opgehaald door 
de pedagogisch medewerkers van 2Samen. 

Niet alleen de voor- en naschoolse opvang 
wordt bij ons door 2Samen geregeld, maar 
ook de Tussenschoolse Opvang. We spre-
ken over ‘Broodje Samen’ als het de Tussen-
schoolse Opvang betreft.

2Samen biedt ook speciale activiteiten aan 
voor kinderen van de BSO, de KICKs. De 
activiteiten hebben het karakter van mini-
workshops en worden door vakdocenten 
op de BSO zelf of in een sporthal, dans-
school of buurthuis gegeven. In vakanties 
organiseert KICKs sporttoernooien voor alle 
BSO-locaties.
 
Wij vinden het belangrijk dat we uw kind 
ook na school een goede tijd kunnen bie-
den.

De tarieven van het overblijven vindt u op 
de website www.2Samen.nl. U kunt ook via 
school of via de TSO-coördinator van de lo-
catie een folder verkrijgen. 
Er is op onze school een werkgroep ‘samen-
werking 2Samen en Annie M.G.Schmidt-
school’ in het leven geroepen voor beide lo-
caties. De werkgroep wordt gevormd door 
de coördinatoren BSO en TSO en door direc-
tie en leerkrachten van onze school.

Locatie-coördinatoren BSO/PSZ 
	 Sabrina van Vianen [JdG]
	 Natasja ten Kate [VHb]

Coördinatoren TSO 
	 Sabrina van Vianen [JdG]
	 Natasja ten Kate [VHb]
	 Belinda IJlstra [VHb]

Voorschoolse Opvang 
Bij voldoende belangstelling bieden wij ook 
voorschoolse opvang aan. Heeft u hiervoor 
interesse dan kunt u contact opnemen met 
de Locatie-coördinatoren BSO/PSZ. Zij hou-
den bij of er voldoende belangstelling is. 
 
Leerplicht en verlofaanvragen 
Voor alle leerlingen vanaf de leeftijd van 5 
jaar geldt de Leerplichtwet. In deze wet is 
voorzien dat leerlingen in bepaalde geval-
len kunnen worden vrijgesteld van de leer-
plicht. Voor maximaal tien dagen per jaar 
beslist de schooldirecteur. Verzoeken om 
langere vrijstelling worden altijd ter beoor-
deling aan de leerplichtambtenaar van de 
gemeente Den Haag doorgezonden. 
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In welke gevallen kan vrijstelling worden 
aangevraagd/verleend? Daarover vindt u 
hieronder uitleg. Waar in de tekst de term 
‘ouders’ wordt gebruikt wordt ook bedoeld 
de wettelijke vertegenwoordigers c.q. ver-
zorgers van de leerling.

Wanneer u verlof aanvraagt, gaat u ermee 
akkoord dat uw kind op deze extra vrije dag 
activiteiten kan missen.

Soorten vrijstelling 
Leeftijd 
Leerplicht bestaat vanaf 5 jaar. Kinderen van 
5 jaar mogen vijf uur per week worden vrij-
gesteld van schoolbezoek. Een beroep op 
deze vrijstelling moet door de ouders wor-
den gemeld bij de directeur. Daar bovenop 
kan voor een kind van 5 jaar door de ouders 
via de directeur nog eens vijf uur per week 
om vrijstelling worden verzocht.

De eerste vijf uur dient door de ouders 
slechts te worden gemeld. De tweede vijf 
uur dient te worden aangevraagd bij de di-
recteur. Voor toewijzing van de tweede vijf 
uur geldt dat maximaal in totaal één vrije 
dag per week mag ontstaan, dan wel twee 
vrije dagdelen per week. Het normale lespa-
troon dient door het verlof zo min mogelijk 
te worden verstoord. De leerling is dus altijd 
een volledige ochtend of middag op school.

Vakantie 
Een verzoek om vakantie buiten de school-
vakanties kan één keer per jaar worden ver-
leend voor maximaal tien dagen. Het mag 
niet gaan om de eerste twee weken van 
het schooljaar. Het beroep van één van de 
ouders moet verhinderen dat binnen de 
schoolvakanties op vakantie kan worden 
gegaan. 
Het wettelijk criterium is dat de leerling door 
de specifieke aard van het beroep van één 

van de ouders niet binnen de schoolvakantie 
met hen/het gezin op vakantie kan. Dat be-
tekent dat bijvoorbeeld een verzoek om een 
extra dag voorafgaand of aansluitend aan 
een schoolvakantie zal worden afgewezen. 
Er is slechts in uitzonderlijke gevallen sprake 
van een beroep waarbij niet in één van de 
schoolvakanties twee weken vakantie kan 
worden opgenomen. Horeca of agrarische 
sector is denkbaar, maar het moet gaan om 
onoverkomelijke bedrijfseconomische pro-
blemen. Een verzoek voor twee weken va-
kantie buiten de schoolvakantie zal daarom 
in principe worden afgewezen.

Levensovertuiging 
Uiterlijk twee dagen voor de gebeurtenis 
kan door de ouders aan de directeur om 
vrijstelling worden gevraagd voor een ver-
plichting vanwege godsdienst of levens-
overtuiging.

Voorbeelden zijn Offerfeest, Suikerfeest, 
Jom Kippoer. Voor dergelijke feesten wordt 
1 dag verlof gegeven. Voor niet algemeen 
bekende feestdagen wordt geen verlof ge-
geven. Dat geldt eveneens voor gebeurte-
nissen in verband met een individuele le-
vensovertuiging.

Gewichtige omstandigheden 
Denk aan een bruiloft, begrafenis, verhui-
zing. Dit verlof kan in totaal per leerling 
per schooljaar maximaal tien dagen wor-
den toegekend. Gaan de verzoeken over 
het maximum heen dan wordt het verzoek 
doorgezonden naar de leerplichtambte-
naar. De leerplichtambtenaar beslist vervol-
gens. 

Bij overlijden of ernstige ziekte wordt ruim-
hartig toegekend. Bij een (12½-, 40- en 
50-jarig) huwelijk geldt een beperking tot 
familie tot de tweede graad (ouders, broers/

zussen, grootouders). Bij verhuizing wordt 1 
dag toegekend. De school kan om bewijzen 
vragen. 

Ziekte 
Bij ziekte van de leerling bestaat recht op 
vrijstelling. Bij langdurige ziekte of twijfel 
over de aard van de afwezigheid wordt een 
verklaring van een arts opgevraagd. Wan-
neer hierover geen uitsluitsel kan worden 
verkregen wordt de leerplichtambtenaar 
ingelicht.

Procedure rond vrijstelling
Ouders dienen een verzoek om vrijstelling 
tijdig aan te vragen. De schooladministra-
tie heeft hiervoor een speciaal formulier 
beschikbaar. Leerplicht Den Haag houdt 
een ruime termijn van acht weken van te-
voren aan. Een aanvraag voor een huwelijk 
is qua termijn natuurlijk iets anders dan een 
aanvraag wegens ziekte, gewichtige om-
standigheden of een begrafenis. Op een 
verzoek tot maximaal tien dagen per jaar 
wordt schriftelijk of per e-mail beslist door 
de directeur.

Collectieve Scholieren 
Ongevallenverzekering 
De Haagse Scholen heeft een Collectieve 
Ongevallenverzekering voor alle scholen 
afgesloten. Deze verzekering is van kracht 
op weg van huis naar school en van school 
naar huis, gedurende het verblijf op school, 
en tijdens de activiteiten buiten de school. 
Dit laatste alleen in schoolverband en onder 
toezicht. Onder de verzekering valt in die 
tijd ook het ongevallenrisico door stoeien 
van de leerlingen onderling.
Meer informatie over de ongevallenverze-
kering kunt u via de administratie aanvra-
gen. 
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middagen Expressie/ 
Techniek) (5-8)
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(JdG) Alléén voor locatie Jacob de Graefflaan 
(1-4), (1-2) Alléén voor groepen 1-4 etc.
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Contact en adressen
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Annie M.G.Schmidtschool
Locatie Van Hoornbeekstraat 5
2582 RA Den Haag
070 354 14 60
info@amgschmidtschool.nl
 
Locatie Jacob de Graefflaan 10-14
2517 JM Den Haag
070 345 12 56
info@amgschmidtschool.nl

De e-mailadressen en telefoonnummers 
van directie, docenten en onderwijson-
dersteunend personeel vindt u op onze 
website 
www.amgschmidtschool.nl bij ‘contact’. 

Onderwijs 
Stichting De Haagse Scholen 
Scheveningseweg 60, postbus 61454 
2506 AL Den Haag
www.dehaagsescholen.nl 

Leerplichtambtenaar Den Haag
Afdeling Leerplicht, Den Haag
070 353 54 54
www.denhaag.nl

Stichting Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191
508 AD Utrecht
030 280 95 90 

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 111 31 11 (lokaal tarief ) 

Jeugdarts/jeugdverpleegkundige 
CJG Scheveningen
Scheveningseweg 56, 2517 KW Den Haag
070 752 65 65,
cjg.scheveningen@ocw.denhaag.nl 

Schoolmaatschappelijk werk
Xtraplus, Zichtenburglaan 260
2544 EB Den Haag
070 205 2000
info@xtra.nl
www.smw-basisschool.nl

Haags Centrum voor Onderwijsondersteuning 
HCO
Zandvoortselaan 146 
2554 EM Den Haag
070 448 28 28 

Vereniging Openbaar Onderwijs
www.voo-5010.nl, 0800 5010

Onderwijsadviseur Passend Onderwijs
SPPOH voor alle vragen van ouders over Pas-
send Onderwijs www.sppoh.nl 

Voor-, tussen- en naschoolse opvang 
Stichting 2-Samen 
070 338 55 00 

Peuterspeelzaal en BSO 2Vikingen [VHb] 
070 355 63 58, 2Vikingen@2samen.nl

BSO 2Zeerovers [JdG] 
070 356 16 04, 2Zeerovers@2samen.nl

Colofon 
Tekst:   Femke Privé
Ontwerp:  Lowtone, Frans Koenn
Druk:  Smiet Grafisch Totaal

Contact en adressen


