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EEN WOORD VOORAF 5

:::1 Een woord vooraf

1.1 Welkom op onze school.
SBO De Fakkel is een school voor Speciaal Basis Onderwijs waar leerlingen
met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) kunnen worden toegelaten. Een
toelaatbaarheidsverklaring wordt alleen afgegeven door het
samenwerkingsverband als er door de kerntriade (ouder-kind-leerkracht)
een gezamenlijke oplossing voor de benodigde ondersteuning gevonden
wordt.
 
Voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die naar het Speciaal Basis
Onderwijs zijn verwezen is het belangrijk te weten wat men van de school
kan verwachten en wat dit voor hun kind kan betekenen.
 
Met deze schoolgids hopen wij u duidelijk te maken wat onze doelstellingen
zijn, onze wijze van lesgeven, de lesmethodes, de zorg voor ieder kind, de
samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) en de sfeer van onze school. Het is
juist die speciale sfeer waarmee we ons willen profileren.
Mocht u onze school nog niet bezocht hebben, dan nodigen wij u bij deze van
harte uit om een afspraak te maken.
 
Wij wensen u veel plezier bij het lezen van deze schoolgids!
Namens het team,
 
 
Martine de Ruijter, directeur                                                       
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:::2 Speciaal Basisonderwijs

2.1 Speciaal Basisonderwijs
Op SBO De Fakkel zitten kinderen met diverse hulpvragen. Deze hulpvragen
kunnen te maken hebben met leer- en/of ontwikkelingsproblemen. De
ondersteuning wordt geboden door gespecialiseerde leerkrachten,
orthopedagoog/psycholoog, en een intern begeleider/zorgcoördinator.

Wij spreken elk kind aan op zijn mogelijkheden en streven ernaar om deze
mogelijkheden van het kind te benutten. Hierbij is het uitgangspunt het
ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Wij bieden uitdagend onderwijs aan kinderen met leer- en
ontwikkelingsvragen. Wij zijn deskundig in advisering en begeleiding van
leerlingen, hun ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten. 
 
Wij werken;
-  opbrengstgericht volgens het 4Dmodel;
-  zorg op maat;
-  aan een veilig leerklimaat met de Kanjertraining;
-  aan 21eeeuwse vaardigheden
-  met ICT –middelen daar waar het een toegevoegde waarde biedt
 
Ons pedagogisch statement is: Op SBO De Fakkel hoort iedereen erbij.
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2.2 Toelating tot het Speciaal Basisonderwijs
(SBO)
Het Samenwerkingsverband bepaalt of een kind in aanmerking komt voor
extra ondersteuning en organiseert deze indicatie voor het afgeven van
toelaatbaarheidsverklaringen. Er komen vier verschillende
toelaatbaarheidsverklaringen (hierna: TLV).
•  TLV SBO
•  TLV categorie I (huidige zml, lzk, epilepsie, cluster 4)
•  TLV categorie II (huidige lg)
•  TLV categorie III (huidige mg)
 
Ieder samenwerkingsverband is vrij om een eigen vorm van toelaatbaarheid
op te zetten. Voor het maken van een arrangement met aanvullende
ondersteuning werkt ons Samenwerkingsverband vanuit de visie van het
versterken van de kerntriade ouder-kind-leerkracht. Zij komen in overleg
tot een gezamenlijke oplossing voor de benodigde ondersteuning. Het kan
gaan om extra ondersteuning op de basisschool of een tijdelijke plaatsing
op het SO of het SBO. Het uitgangspunt is de oplossing op de werkvloer die
samen met ouders, kind en leerkracht (kerntriade) handen en voeten krijgt.
Dit impliceert dat het samenwerkingsverband vertrouwen heeft in het
vinden van oplossingen door de kerntriade!
 
De oplossing kan worden gevonden in ondersteuning op de basisschool of
door de plaatsing op het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs.
In het eerste geval ondersteunt het SO of het SBO eventueel samen met
andere relevante partijen de basisschool en de ouders met hun vragen over
de extra ondersteuning op de basisschool. Het speciaal onderwijs en
speciaal basisonderwijs leveren een bijdrage aan het vormgeven en
realiseren van een passend onderwijsaanbod op de basisscholen. Deze
scholen vormen het ‘gereedschap’ waarvan kinderen, ouders en
leerkrachten gebruik kunnen maken bij het oplossen van problemen. Het is
van groot belang dat dit ‘gereedschap’ ook te gebruiken is. De scholen zijn
vrij om de ondersteuning op maat in te zetten vanuit hun eigen
ondersteuningsmiddelen.
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Bij een schoolwisseling naar bijvoorbeeld het SO of het SBO moet het
samenwerkingsverband een TLV afgeven voor het arrangement. De
beschikbaarheid en toegankelijkheid wordt vanuit bovenbeschreven
vertrouwen in de kerntriade zo optimaal mogelijk georganiseerd. Dit
betekent dat de basisschool, de ouders en de school voor speciaal
onderwijs of speciaal basisonderwijs samen overeenstemming bereiken
over het onderwijsarrangement. Het is wettelijk verplicht dat een
orthopedagoog advies geeft ten aanzien van het arrangement.
 
Het samenwerkingsverband is van mening, dat indien er overeenstemming
is tussen ouders, de verwijzende school en de ontvangende partijen ten
aanzien van het ondersteuningsarrangement, het niet noodzakelijk is dat er
aanvullende advisering is van een orthopedagoog. Overeenstemming tussen
de drie partijen volstaat. Wel voert het samenwerkingsverband een
procedure-check uit, waarbij nagegaan wordt of alle betrokken partijen ook
daadwerkelijk actief en integraal hebben bijgedragen aan de
totstandkoming van een TLV.
 
Vaak is er vanuit het SBO en of het SO een orthopedagoog, IB-er of zorg
coördinator betrokken bij het proces van arrangeren van
onderwijsondersteuning. Het samenwerkingsverband draagt er zorg voor
dat deskundigen in elk geval het samenwerkingsverband adviseren over de
toelaatbaarheid van leerlingen tot het onderwijs aan een speciale school
voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal
onderwijs. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere
voorschriften gegeven met betrekking tot de aard van de noodzakelijke
deskundigheid. (artikel 18a lid Indien nodig kunnen ouders of de scholen
advies vragen aan een externe deskundige. Dit zal in veel gevallen
afhankelijk van de ondersteuningsvraag zijn en bijvoorbeeld een kinder- of
jeugdpsycholoog, een arts of kinderpsychiater zijn.
De kerntriade kan samen vaststellen welke extra deskundige uit de zorg zij
erbij vragen.
Het samenwerkingsverband geeft in het geval van overeenstemming tussen
en met alle betrokken partijen altijd een TLV af.
Het samenwerkingsverband controleert alleen of de oplossing door alle
partijen in de kerntriade wordt gedragen.
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Het format voor een ondersteuningsarrangement of een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) zal ook door alle betrokken partijen na het
bereiken van overeenstemming ondertekend worden.
 
Gedurende de schoolloopbaan op De Fakkel wordt de ontwikkeling van een
leerling gevolgd door de begeleidingscommissie. Deze wordt gevormd
door: 

de directeur van de SBO-school (voorzitter) ,-
de intern begeleider of zorg coördinator; -
de schoolorthopedagoog, -
de jeugdarts de schoolcoach.-

 
 

2.3 Passend onderwijs
Onze doelstelling is om elk kind passende zorg te bieden. Ook ondersteunen
wij hierbij basisscholen in de gemeente Haarlemmermeer. Wanneer
basisscholen onze ondersteuning vragen proberen wij die te bieden in de
vorm van collegiale ondersteuning en coaching en het bieden van hulp bij
verwijzing en/of observaties van leerlingen. Deze ondersteunings- en
onderwijsarrangementen worden op maat gemaakt.
 
Een van deze arrangementen is de observatieplaatsing. Tot een
observatieplaatsing kan worden overgegaan, wanneer de
onderwijsbehoeften onvoldoende duidelijk zijn, maar vooralsnog wijzen
richting het SBO. Hierbij wordt wel bekeken of de draaglast van een groep/
de school niet wordt overschreden. Wij werken hierbij vanuit het principe
“doen wat nodig is”. Dit kan betekenen dat er sprake is van een gefaseerde
instroom, het aanvragen van onderzoek en of behandeling , enz. Tijdens het
observatiearrangement blijft de leerling ingeschreven op de school van
herkomst. Aan het eind van het observatie arrangement wordt er een
schooladvies gegeven.
 
Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate tegemoet te
komen aan de ontwikkelingsbehoefte van de leerling, kan het zijn dat een
leerling beter op zijn plaats is in het Speciaal Onderwijs.
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2.4 Samenwerken
SBO De Fakkel begeleidt kinderen die een speciale aanpak nodig hebben op
onderwijskundig en/ of opvoedkundig gebied. Deze aanpak kan vaak
onvoldoende geboden worden op reguliere basisscholen in het
samenwerkingsverband. Wij bieden aangepaste programma’s in een relatief
kleine groep en voor de sociaal-emotionele ontwikkeling is veel aandacht. 
 
Wij werken samen met vele ketenpartners, waaronder: Bureau Jeugdzorg,
Onderwijsadvies, REC Boven Amstel, MEE, Triversum, Bascule, Altra en het
BrugTeam van het Samenwerkingsverband Haarlemmermeer. Tevens is er
een schoolcoach aan de school verbonden. Door samen te werken met de
instanties die bij het kind betrokken zijn, kunnen wij de begeleiding zo goed
mogelijk op elkaar af stemmen.
 
De school heeft ook een samenwerkingsrelatie met logopediepraktijk
Urlus,  Kinderfysiotherapiepraktijk Hoofddorp en met bureau Fibbe
Studiecentrum voor Leerontwikkeling. Dit bureau begeleidt en ondersteunt
kinderen die problemen hebben die het leren belemmeren. Dit wordt
gefinancierd vanuit de ziektekostenverzekering. 
 
SBO De Fakkel werkt tevens nauw samen SBO Het Kompas en SBO De
Klimboom in Hoofddorp. Daarnaast participeert De Fakkel in de vorming
van een Integraal Onderwijs Centrum, welke op initiatief van het
samenwerkingsverband in de Haarlemmermeer vorm gegeven wordt. Voor
De Fakkel betekent dit concreet het aangaan van een samenwerkingsrelatie
met SO De Ster uit Hoofddorp. Het doel van deze samenwerking is om voor
alle kinderen uit de Haarlemmermeer een passende onderwijsplek te
realiseren, waarbij de kennis en expertise van beide scholen ingezet zal
worden.
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2.5 Aloysius Stichting
Onze school is onderdeel van de Aloysius Stichting. Het bestuur behartigt de
belangen van veel scholen en instellingen voor Speciaal Onderwijs (cluster 4
scholen) en Speciaal Basis Onderwijs in Nederland. Daarvoor is het
werkgebied van het bestuur ingedeeld in een aantal sectoren, te weten:
sector West (met scholen in Zuid-Holland, de Haarlemmermeer en
Uithoorn), sector Noord & Gesloten Onderwijs (met scholen in
Noord-Holland en scholen in justitie-en jeugdzorginstellingen in Nederland)
en sector Zuid (met scholen in Noord-Brabant en Limburg).
 
SBO De Fakkel is onderdeel van sector West. Wij werken in onze sector
nauw samen met 6 SBO scholen en 1 school voor Speciaal Onderwijs.
Binnen de Haarlemmermeer zijn dat SBO Het Kompas en SBO De
Klimboom in Hoofddorp.
 
Het unieke kind en zijn talenten staan centraal bij de Aloysius Stichting. Ons
onderwijs is ontwikkelingsgericht. Iedere leerling krijgt op basis van zijn
ontwikkelingsperspectief een passend onderwijsaanbod.
 
We investeren in positieve ervaringen voor kinderen en jongeren en houden
in ons onderwijs rekening met hun achtergrond, leefwereld en
toekomstverwachtingen. Wij vinden dat leren inspirerend, uitdagend en
eigentijds moet zijn. Doel is uiteindelijk dat onze leerlingen zichzelf
ontplooien en dat zij kunnen meedoen in onze samenleving.
We trekken samen op met ouders en (jeugdzorg)instellingen en andere
samenwerkingspartners, zodat we een goed antwoord kunnen bieden op de
onderwijsbehoeften van leerlingen. Om daarop goed aan te kunnen sluiten,
zorgen we dat we leeropbrengsten in kaart hebben. Onze circa 900
medewerkers zijn professionals die zich steeds blijven ontwikkelen. Zij
werken vanuit de kernwaarden Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie en
laten die elke dag zien in de onderwijspraktijk.
 
Meer over onze missie, visie en koers is te vinden op
www.aloysiusstichting.nl
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Contactgegevens Sectorbureau West:
Leidsevaart 2 
2215 RE Voorhout 
tel: 0252-434000
e-mail: sectorwest@aloysiusstichting.nl
 
 

2.6 Terugplaatsing
Het kan zijn dat een leerling zich zodanig ontwikkeld heeft, dat
terugplaatsing naar het reguliere basisonderwijs mogelijk is. Wij nemen in
zo’n situatie in eerste instantie contact op met de ouder(s)/verzorger(s) en
bespreken de mogelijkheden van een eventuele terugplaatsing. Wanneer
ouder(s)/verzorger(s) het idee hebben dat hun kind mogelijk beter tot
zijn/haar recht komt in het reguliere basisonderwijs, dan kunnen zij dit
uiteraard ook kenbaar maken bij de leerkracht en/ of intern begeleider.
 
 

2.7 Groepsindeling en doorstroming
Hoewel de klassengroepen dezelfde naam hebben als in het regulier
onderwijs, kunt u deze niet vergelijken met die van de gewone basisschool.
Bij de groepsgrootte is het streven naar maximaal 18 leerlingen, waarbij we
proberen om de onderbouwgroepen wat kleiner te houden. In welke groep
uw kind geplaatst wordt hangt af van leeftijd, ontwikkelingsniveau,
ontwikkelingsperspectief, leermogelijkheden en de sociaal-emotionele
ontwikkeling.
 
Nadat uw kind bij ons op school geplaatst is, wordt aan het eind van elk
schooljaar met het hele team bekeken in welke groep uw kind het nieuwe
schooljaar geplaatst wordt. Twee keer per jaar, bij de bespreking van het
ontwikkelingsperspectief, wordt gekeken of wij uw kind nog voldoende
passend onderwijs kunnen bieden.
Vanaf de middenbouw, eind groep 6 wordt het uitstroomperspectief van uw
kind besproken tijdens de laatste rapportbespreking.
 
Dit uitstroomperspectief is een indicatie naar welke vorm van voortgezet
onderwijs uw kind kan uitstromen.
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2.8 vervolgonderwijs
Wij willen ouder(s)/verzorger(s) een goed advies geven voor de overstap van
hun kind naar het Voortgezet Onderwijs. Wanneer de leerlingen in
aanmerking komen om aan het eind van het schooljaar de overstap te
maken, wordt er in oktober een schoolverlateronderzoek (NIO, SVL en
Drempelonderzoek) afgenomen en wordt door de Commissie van
Begeleiding in samenspraak met de groepsleerkracht een advies
geformuleerd.
 
Dit advies wordt met ouder(s)/verzorger(s) besproken, waarna door ouders
de aanmelding op het Voortgezet Onderwijs kan plaatsvinden. Over de
diverse vormen van Voortgezet Onderwijs en de procedures wordt u tijdens
een speciale ouderavond geïnformeerd. Het komende jaar kunnen scholen
voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs op vrijwillige basis
deelnemen aan een centrale eindtoets .
 
De laatste jaren gingen onze leerlingen naar:
 
Uitstroom in 2017: 15 leerlingen
*VMBO theoretische leerweg/Havo:  2
*VMBO basis/kader: 8
*Praktijkonderwijs: 4
 
Uitstroom in 2018: 9 leerlingen
*VMBO theoretische leerweg/Havo:  1
*VMBO theoretische leerweg: 1
*VMBO basis/kader: 2
*Praktijkonderwijs: 4
*VSO (voortgezet speciaal onderwijs): 1  Leo Kanner (Praktijkonderwijs)
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Uitstroomgegevens

 2015 2016 2017

HAVO  1  

MAVO/HAVO  1  

VMBO-T 1  2

VMBO-B/K 5  1

VMBO-B/K met LWOO 6 9 8

Praktijkonderwijs 9 4 3

VSO 1  o

Totaal aantal schoolverlaters 22 15 15
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2.9 Overstapservice vervolgonderwijs
Als een leerling overstapt naar een andere school, dan heeft de nieuwe
school gegevens over die leerling nodig. Met behulp van de Overstapservice
Onderwijs (OSO) kunnen scholen deze gegevens veilig en betrouwbaar
digitaal uitwisselen.

De PO- en VO-besturen hebben afgesproken om vanaf het schooljaar
2016-2017 bij de overdracht tussen PO en VO gebruik te maken van de
Overstapservice. Sinds 2011 wordt er in verschillende regio’s uitgewisseld
via de OSO en in 2016 is OSO officieel de landelijke standaard voor de
digitale uitwisseling van leerling gegevens geworden. Het doel hiervan is om
de digitalisering in Nederland eenvormig en veiliger te maken en te laten
voldoen aan de wettelijke eisen.

Met de overdracht van het overstapdossier (een onderwijskundig rapport)
worden er gegevens overgedragen die de school voor voortgezet onderwijs
nodig heeft  voor het leren en begeleiden van de leerling. Het uitgangspunt
is om alleen dié gegevens uit te wisselen die relevant zijn voor de nieuwe
school. 

OSO maakt gebruik van de standaard OSO-gegevensset. Daarmee wordt er
voorkomen dat er onbedoeld teveel of onjuiste gegevens worden
uitgewisseld. De PO en VO besturen in de regio Zuid-Kennemerland hebben
afgesproken deze gegevensset van PO naar VO over te dragen. Het bevat de
volgende standaardgegevens:

Gegevens van de instelling/school-
Gegevens van de leerling en zijn ouders en eventueel verzorgers-
Het overstapadvies-
Toetsresultaten inclusief uitstroomprofiel-
Medische gegevens (welke huisarts en tandarts)-
Invulformulier kind kenmerken inzake sociaal emotionele ontwikkeling(-
bijv. werkhouding)
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Het kan voorkomen dat het nodig is voor bepaalde leerlingen om meer
gegevens te sturen naast de vaste OSO-gegevensset. De afweging bij het
wel of niet meesturen is telkens of de gegevens relevant zijn om de leerling
op de nieuwe school goed te kunnen begeleiden en te laten leren. 

De basisschool is verantwoordelijk voor de inhoud van het overstapdossier.
De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier.



Wij hebben zorg voor ieder 
ander, met name voor hen 
die het moei l i jker hebben 
dan wijzelf en dat doen wij 
door volhardend te zi jn  
in onze betrokkenheid.
De onvoorwaardelijkheid
van Aloysius 
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:::3 De Fakkel

3.1 Aanmeldingprocedure
Voor aanmelding bij één van onze scholen in de sector West (Katwijk, Lisse,
Hillegom, Hoofddorp, Nieuw Vennep en Uithoorn) is het nodig dat u uw zoon
of dochter éérst registreert via de website van de Aloysius Stichting:
www.aloysiusstichting.nl/registreren.
U geeft uw voorkeur aan voor één van onze scholen. Na de registratie
ontvangt u via e-mail een bevestiging met meer informatie. Het staat u
uiteraard ook vrij om direct contact te zoeken met de school waarvan u
denkt dat het het meest passend is bij uw kind. Tevens staat de Fakkel atlijd
open voor ouders die zich willen orienteren. Een gesprek met onze interne
begeleidster of directeur is altijd mogelijk en u bent van harte welkom.
 
Let op: deze registratie is geen aanmelding op een van onze scholen. Wij
nemen eerst contact met u op en gaan graag samen in gesprek over de
beste plek voor uw zoon of dochter. Inschrijven doet u - na registratie -
uiteindelijk bij de school van uw keuze. De inschrijving is pas definitief
wanneer alle benodigde documenten zijn ontvangen.
 
Heeft u nog geen toelaatbaarheidsverklaring tot het speciaal (basis)
onderwijs (TLV), dan dient u deze eerst aan te vragen bij het
samenwerkingsverband van uw woonplaats. Uw huidige school kan u hier
meer informatie over geven. Uiteraard kunt u ook, geheel vrijblijvend, op de
school van uw keuze informatie inwinnen.
 
Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden dan volgt er een
kennismakingsgesprek met onze interne begeleidster. Als u dan besluit dat
de Fakkel het meest passend is voor uw kind, dan zullen wij met uw
goedkeuring contact opnemen met de school van herkomst. De commissie
van begeleiding van de Fakkel zal bij akkoord voor plaatsing ouders en
school van herkomst informeren.
De toelaatbaarheidsverklaring zal aangevuld worden en er volgt een triade
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gesprek. Dat houdt in dat school van herkomst, ouders, leerling en
toekomstige school met elkaar de doelen van de TLV bespreken en ouders
tekenen voor akkoord de TLV. De TLV wordt opgestuurd naar het
samenwerkingsverband en bij akkoord zal in overleg met ouders datum
van plaatsing plaatsvinden.
 
 

3.2 Het onderwijskundig team
De vakken taal, lezen (zowel technisch lezen als begrijpend lezen), rekenen
en spellen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn de basisvaardigheden
en vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Daarom leggen wij
nadruk op deze vakken. De begeleiding van de leerlingen vindt plaats in de
groepen. Leerlingen worden zo min mogelijk uit de groepen gehaald voor
extra begeleiding of hulp. De groepsleerkracht is daarom het eerste
aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s).
 
3.2.1 Het managementteam
De school staat onder leiding van de directeur. De directeur, Martine de
Ruijter, is verantwoordelijk voor alle zaken die de school betreffen. Zij
maakt beleid onder toeziend oog van de sectordirecteur van sector West en
voert dit beleid uit. Dit beleid is gericht op verschillende aspecten:
onderwijskundig, financieel en organisatorisch. Daarnaast is zij
verantwoordelijk voor het personeelsbeleid.
 
Het managementteam overlegt twee-wekelijks en vertaalt het gemaakte
beleid naar een praktisch plan voor het team en de leerlingen. Het
managementteam bestaat uit : Martine de Ruijter, Fiona Waterbeek en
Natasja van Schravendijk.
 
3.2.2 De groepsleerkrachten en vakleerkrachten
Op SBO De Fakkel werken groepsleerkrachten die bewust hebben gekozen
voor het speciale kind. Ze hebben naast hun pedagogische opleiding extra
nascholing gevolgd of volgen die op dit moment.
Een keer in de week verzorgt de vakleerkracht gymnastiek het
bewegingsonderwijs.  De groepsleerkracht blijft bij de gymlessen aanwezig.
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3.2.3 Intern begeleider (zorgcoördinator)
De intern begeleider (zorgcoördinator) is een leerkracht die de
groepsleerkrachten begeleidt bij het opstellen van de groepsplannen en
leiding geeft aan de leerlingenbesprekingen. Tevens draagt zij er zorg voor,
dat onderwijskundige vernieuwingen ingevoerd worden en er duidelijke
doorgaande lijnen ontstaan in de manier waarop de leerstof wordt
aangeboden en waarop er met kinderen wordt omgegaan. De IB-er heeft
zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en gaat met ouders in gesprek
wanneer er zorgen omtrent een leerling zijn. Gezamenlijk worden er dan
afspraken gemaakt zodat de juiste (externe) hulp ingezet kan worden. 
 
De intern begeleider op SBO De Fakkel werkt nauw samen met de intern
begeleiders van SBO De Klimboom en SBO Het Kompas.
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3.2.4 Orthopedagoog/psycholoog
De orthopedagoge werkt mee aan het vaststellen van het
ontwikkelingsperspectief. Verder verricht zij aanvullend IQ onderzoek of een
herhalingsonderzoek, wanneer daartoe vanuit leerlingbespreking en/of
ouder(s)/verzorger(s) vraag naar is.
 
3.2.5 Schoolarts
Bij plaatsing op De Fakkel worden alle leerlingen onderzocht door de
schoolarts. Deze onderzoeken vinden op school plaats. De schoolarts is lid
van het zorgteam. Op verzoek kan tot een herhalingsonderzoek worden
overgegaan.
 
3.2.6 Fysiotherapeut , logopedie en speltherapie
De fysiotherapeute en de logopediste hebben geen aanstelling bij de school.
Zij zijn werkzaam bij vrijgevestigde praktijken in Hoofddorp respectievelijk
Katwijk. Beiden houden wel praktijk op De Fakkel. Zo kunnen een aantal
leerlingen onder schooltijd worden behandeld. De verwijzing door een arts
en de financiële afhandeling gebeurt buiten de school om. Hiervoor zijn de
ouder(s)/verzorger(s) zelfverantwoordelijk.

Aanmelding voor de fysiotherapie en de logopedie gebeurt in samenspraak
met de intern begeleider.
De collega's van Fibbe ScL (diagnostiek en behandeling bij kinderen met
leer- en gedragsproblematiek) doen hun onderzoeken en behandelingen
eveneens op onze locatie. Verwijzing naar Fibbe vindt plaats in overleg met
de intern begeleider en de leerkracht. De bekostiging valt onder een
contract tussen Fibbe ScL en de gemeente Haarlemmermeer.
 
3.2.7 Stagiaires
Wij vinden het van belang dat stagiaires een kans krijgen om ervaring op te
doen. Daarom kunnen er elk jaar voor kortere of langere tijd stagiaires van
verschillende opleidingsinstituten in de school zijn. De stagiaires moeten
praktijkopdrachten uitvoeren vanuit hun eigen opleiding. Ook de
groepsleerkracht geeft opdrachten. De inhoud van de opdrachten wordt
zoveel mogelijk aangepast aan de leerstofplanning van de groep. De
eindverantwoordelijkheid ligt in handen van de groepsleerkracht.
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Wie doet wat in school?

leerkracht groep 3/4 Marti Engels en Sabine van der Zon

leerkracht groep 5/6a Natasja van Schravendijk

leerkracht groep 5/6B Gwen Polane en Kirsten Kriegenbergh

leerkracht groep /7/8 Natasja van Dam en Monique Hermans

Coördinator Natasja van Schravendijk

Orthopedagoge Fiona Waterbeek

Directie Martine de Ruijter

  

  

  

 
 

3.3 De school
De Fakkel fungeert als zorgschool binnen Passend Onderwijs. De vraag en
het aanbod wordt afgestemd op de leerling. 

Op de school zitten leerlingen met leermoeilijkheden, ernstige lees- of
rekenproblemen,  spraak- en taalontwikkelingsstoornissen,
sociaal-emotionele problematiek en gedragsproblemen. Kortom leerlingen
met een diversiteit aan eigen onderwijs- en ondersteuningsvragen.
 
De Fakkel is een school in ontwikkeling. In het schooljaar 2018-2019 zal er
met een vernieuwd team gewerkt worden aan kwaliteitsverbetering op
verschillende gebieden zoals het pedagogisch klimaat en het
veiligheidsbeleid, het leerstof aanbod (met o.a. 21eeeuwse vaardigheden) en
het proces rondom het monitoren van de ontwikkeling van de leerlingen
(een vernieuwing van de handelingsplannen en het
ontwikkelingsperspectief). Onze school werkt voortdurend aan een goed
pedagogisch klimaat. Als team gaan we ervan uit dat iedereen erbij hoort.
Daarom proberen we te voorkomen leerlingen de klas uit te sturen. Actief
burgerschap en werken aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden staat
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bij ons ook hoog in het vaandel. De relatie tussen leerling en leerkracht
vinden wij ook een heel belangrijk onderdeel binnen het pedagogisch
klimaat. De leerkracht is nabij en volgt de leerling in zijn/haar ontwikkeling
en is voorspelbaar. Deze maakt dat de sfeer ontspannen en positief is en
dat is voor ons als team van de Fakkel het meest belangrijker als het gaat
om wie wij willen zijn als school. Voor ons is het pedagogisch klimaat en de
didactische vooruitgang van leerlingen de grootste pijlers voor 2018-2020.
De groepsleerkracht toetst regelmatig de vorderingen van de leerlingen.
Deze toetsen bestaan uit de methodegebonden toetsen. De CITO toetsen
worden in de maanden januari en mei aa de hand van een toetskalender
afgenomen. De CITO - toetsen worden gebruikt:
- om de leerachterstanden/ontwikkeling te bepalen,
- om het niveau te bepalen,
- als vergelijking met gemiddelde Nederlandse leerling,
- voor informatieverschaffing naar ouders,
- ter voorbereiding voor de schoolverlating,
- ter informatie voor het voortgezet onderwijs,
- als begeleiding van het instapniveau,
- als grofmazig controlemiddel op de methode afhankelijke toetsen,
- als start om planmatig een groepsplan en Ontwikkelingsperspectief (OPP)
op te stellen.
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3.4 Het programma
Op de Fakkel worden hetzelfde lesmethodes aangeboden als op de
reguliere basisschool. Hierbij zijn echter een paar kanttekeningen te maken.
Het leren rekenen, lezen en schrijven kost (veel) moeite en daarom hebben
we daar extra tijd voor ingeruimd.
Aan de vakken zoals wereldverkenning (aardrijkskunde, geschiedenis,
biologie, natuurkunde, verkeer en geestelijke stromingen) en expressie
wordt daardoor iets minder tijd besteed dan in de reguliere basisschool.
 
De methodes zijn zo uitgekozen, dat ze goed aansluiten bij de leer- en
ontwikkelingsvragen van onze leerlingen. Wij hanteren bij het gebruik van
de methodes de referentieniveaus van het basisonderwijs. Tijdens de
leerling-besprekingen zetten wij de mogelijkheden van de leerling af tegen
de (school) leerlijnen.
 
In de aanvangsgroep wordt gewerkt met de methode Veilig in stapjes. Vanaf
groep vier wordt er gewerkt met de methode Taal op Maat en Spelling op
Maat. 
De basismethode voor begrijpend lezen is Nieuwsbegrip XL.  
De methode voor technisch lezen is Leesparade.
Naast deze methoden wordt er ook gebruik gemaakt van Taal in blokjes en
voor de kinderen die moeite met lezen hebben” Bouw”.
In de hele school wordt voor rekenen de methode Reken Zeker gebruikt. 
De methode ‘Pennenstreken’ is er voor het schrijfonderwijs.
Voor wereldoriëntatie gebruiken we onder andere ‘De Blauwe Planeet’.
Wij zijn ons voor deze vakken aan het oriënteren op een nieuwe methode.
De volledig digitale methode 'Let's go' wordt ingezet voor het
verkeeronderwijs. In groep 7 doen de leerlingen mee met het landelijk
Fietsexamen.
Ook wordt er gebruik gemaakt van ondersteunende school-tv programma’s.
Engels wordt gegeven in groep 6, 7 en 8.
 
Naast al deze methodes is er specifiek materiaal ontwikkeld en aangeschaft
om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Zo werken wij met
‘Taal in kleur’ en ‘Ralfilezen’. Bovendien blijven we op zoek naar nieuwe
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middelen en nieuwe methodieken. De school werkt met een continurooster
en alle leerlingen blijven over.
 
3.4.1 Actief burgerschap
Onze school besteedt aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie.
Leerlingen ontwikkelen de kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn
om een actieve rol te kunnen spelen in de samenleving. Wij gaan uit van
drie basiskernwaarden:

Democratie: iedere leerling leert zijn mening te vormen, weet hoe onze-
democratie in elkaar steekt en hoe hij daarin kan deelnemen:
Participatie: iedere leerling weet hoe hij kan bijdragen aan zijn eigen-
leeromgeving en doet actief mee in de samenleving:
Identiteit: iedere leerling leert reflecteren op zichzelf en wordt-
gestimuleerd om een realistisch zelfbeeld te ontwikkelen.

 
We zien de school als oefenplaats voor burgerschap en integratie. Het
pedagogisch statement is hierop gebaseerd: Op SBO de Fakkel hoort
iedereen erbij.
 
De school werkt samen met instanties om de sociale integratie en actief
burgerschap te bevorderen. De leerlingen uit de bovenbouw krijgen
gastlessen van bureau HALT. 
 
De aardrijkskundemethode De blauwe planeet biedt verschillende
aanknopingspunten voor het aan de orde stellen van burgerschapsvorming
vanaf groep 6.
Dat geldt ook voor het programma van de Kanjertraining. Hierin wordt
expliciete aandacht geschonken aan sociale integratie en actief
burgerschap. Wij werken met dit programma.
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3.4.2 Bewegingsonderwijs
De kinderen krijgen een keer in de week gymnastiek van een vakleerkracht.
De gymlessen worden gegeven in de gymzaal van het HVC.
Tijdens de gymlessen is het dragen van gymkleding en goed passende
gymschoenen verplicht. De gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben
in verband met de vloer van de gymzaal. Bij goed weer zal er buiten worden
gegymd.
 
Op donderdagmiddag krijgt groep 3/4 zwemles. Dit vindt plaats in
sportcomplex “De Estafette” naast onze school.
Leerlingen in hogere groepen, die nog geen A-diploma hebben, kunnen na
overleg met de groepsleerkracht en directeur ook meedoen met de
zwemlessen.
De school heeft een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met
Sportfondsen (de organisatie die de zwemlessen verzorgt). Aan deze
overeenkomst is een veiligheidsplan Schoolzwemmen gekoppeld. De
collega's van de school die bij het zwemmen betrokken zijn hebben kennis
van de inhoud van het veiligheidsplan.
 
3.4.3 Culturele vorming
Voor de culturele vorming maken we gebruik van het aanbod van het
kunstmenu van Pier K.
Elk jaar wordt er een gevarieerde keuze gemaakt uit diverse culturele
domeinen, zoals een toneelvoorstelling of muziekoptreden.
 
3.4.4 Dyslexiebegeleiding en taalklas
Voor leerlingen die hardnekkige problemen met lezen en spellen hebben is
er een dyslexie beleidsplan ontwikkeld. Het is van belang om problemen zo
vroeg mogelijk op te sporen, zodat een begeleidingstraject de meeste kans
van slagen heeft. De hardnekkigheid van de problemen bepaalt of er sprake
is van een, in principe oplosbaar, leesprobleem of van dyslexie. Het beleid
van de school sluit aan bij de landelijke protocollen die er op het gebied van
leesproblemen en dyslexie zijn.
 
Lees- en/of spellingsproblemen c.q. dyslexie kunnen vanuit verschillende
invalshoeken begeleid worden.  Op de Fakkel worden de methoden Taal in
kleur en BOUW! ingezet. Ook worden de kinderen vaardig gemaakt door



30 DE FAKKEL

compenserende hulpmiddelen in te zetten, zodat ze wat betreft lees- en
spellingsvaardigheden beter kunnen functioneren op het niveau dat past bij
hun capaciteiten.
 
3.4.5 ICT
Op de Fakkel werken de kinderen regelmatig op een Ipad. Elke groep
beschikt over minimaal acht iPads. Op de hardware wordt software
gedraaid, waar de school een licentie voor heeft. Dat betekent dat er geen
software van de leerlingen op mag worden geïnstalleerd.

De ontwikkelingen omtrent de nieuwe media gaan snel. Het team zal zich
blijven scholen om bij te blijven bij de ontwikkelingen en daarbij steeds de
afweging maken of en welke meerwaarde de inzet van ICT heeft voor het
onderwijs. Internetsites die wij minder geschikt vinden voor de leerlingen
proberen wij op onze school te blokkeren.
 
3.4.6 Huiswerk
Huiswerk heeft tot doel om kinderen eigen verantwoordelijkheid voor (de
kwaliteit van) hun werk aan te leren. Het is een middel om de kinderen te
leren plannen en ordenen en huiswerk bereidt hen voor op de eisen en
werkwijzen van het voortgezet onderwijs. Huiswerk maken draagt bij aan
hun zelfstandigheidsontwikkeling.
 
Veel kinderen hebben voorafgaand aan hun plaatsing op onze school te
maken gehad met extra werk en naschools werk, met als doel hiaten te
verminderen of een haperende ontwikkeling op gang te brengen. Hierdoor
heeft huiswerk voor hen in toenemende mate een negatieve klank gekregen
(“zie je wel dat ik het niet kan”, straf). Voor de kinderen die naar onze school
komen heeft het ook geen nut gehad, want het “bijspijkeren” is niet
gerealiseerd.
 
Wij zijn daarom voorzichtig met het inzetten van huiswerk als remediërend
middel. Sommige kinderen willen graag thuis nog wat extra werk doen. Ze
kunnen dit overleggen met de leerkracht en er samen afspraken over
maken. Voor de ouder(s)/verzorger(s) is het van belang op de hoogte te zijn
van deze afspraken. Wanneer u als ouder(s)/verzorger(s) wilt dat uw kind
extra werk mee naar huis neemt, dan kunt u hierover contact opnemen met
de leerkracht.
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Wanneer een kind op school logopedie of fysiotherapie krijgt, kan het zijn
dat hij/zij oefeningen mee krijgt van de fysiotherapeute of logopediste. Het is
belangrijk dat uw kind deze oefeningen thuis regelmatig doet.
 
3.4.7 Sociale emotionele ontwikkeling: de Kanjertraining
Op SBO de Fakkel werken wij met de Kanjertraining. De Kanjertraining
bestaat uit een serie lessen en oefeningen om de kinderen sociaalvaardiger
te maken. Deze methode kan tevens gebruikt worden om de sfeer in een
klas te verbeteren en de leerlingen zich meer bewust te laten worden van
hun eigen gedrag en dat van hun klasgenoten.

Middels deze methode willen wij het vertrouwen en de veiligheid in de klas
bevorderen, de sociale vaardigheden van de kinderen versterken en hen
verschillende oplossingsstrategieën aanleren m.b.t. het omgaan met
moeilijke situaties.

Daarnaast richten wij ons op de ontwikkeling van de eigenheid van de
kinderen, leren we hen om verantwoordelijkheid te nemen en bevorderen
we actief burgerschap en sociale integratie.
De betrokkenheid van de ouders bij dit programma is belangrijk. Hier wordt
jaarlijks een ouderavond aan gewijd. Met het leerlingvolgsysteem van de
Kanjertraining , KanVas,  wordt de ontwikkeling van de kinderen gekoppeld
aan de leerlijn sociaal gedrag. 
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3.5 Het volgen van de ontwikkeling van de
leerling
In de loop van het schooljaar wordt elke leerling tweemaal individueel
besproken. Bij deze besprekingen zijn aanwezig;
 
•  de groepsleerkracht
•  de intern begeleider/ zorgcoördinator
•  de orthopedagoog
 
Tijdens deze besprekingen worden het ontwikkelingsperspectief (OPP) en
het groepsplan besproken en worden de nieuwe doelen vastgesteld. Elk
nieuw ontwikkelingsperspectief wordt met de ouder(s)/ verzorger(s)
besproken en ondertekend.
 
Voor nieuwe leerlingen vindt na ongeveer 6 weken een korte
leerlingbespreking plaats. De eerste leerling besprekingen van alle
leerlingen vinden per groep plaats in de 1e helft van het schooljaar.
De tweede ronde besprekingen vindt plaats in de 2e helft van het schooljaar.
Hier wordt dan gekeken of het kind in aanmerking komt voor:
•  terugplaatsing naar het basisonderwijs
•  doorplaatsing naar een vorm van speciaal onderwijs
•  voortzetting van de begeleiding op SBO De Fakkel
 
 

3.6 4D en Leren leren
Op de Fakkel wordt er gewerkt volgens het 4D model. 4D staat voor data,
duiden, doelen en doen. Dit houdt in dat we data gestuurd werken om
leeropbrengsten van de leerlingen te verhogen. We spreken dan ook van
opbrengstgericht werken. De schoolambitie wordt weergegeven in de
schoolstandaard. De Fakkel heeft een schoolstandaard met drie leerroutes
waarin de uitstroomperspectieven vervolgonderwijs beschreven staan;
Het basisaanbod (leerroute 2) is gericht op uitstroom VMBO B/K, Het
plusaanbod (leerroute 1) is gericht op uitstroom VMBO T of hoger en  het
intensieve aanbod (leerroute 3) is gericht op uitstroom naar het
praktijkonderwijs.
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De schoolstandaard is opgesteld op basis van de doelgroep en de te
verwachten vaardigheidsscore binnen de leerroute. De schoolstandaard is
vastgesteld voor zowel de cognitieve vakken (lezen, rekenen, taal/spelling,
begrijpend lezen) als voor leren leren en sociaal gedrag. 
De didactische ontwikkeling van de leerlingen wordt volgens het 4D principe
geëvalueerd en bijgesteld in overleg met de intern begeleider.
Op De Fakkel besteden we uitgebreid aandacht aan leren leren. De
leerlingen leren dan hoe om te gaan met uitgestelde aandacht (wachten
op je beurt), taakaanpak (wat heb ik nodig om aan het werk te kunnen en
blijven), zelfstandigheid (ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen taak),
samenwerken (hoe doe je dat nou en wat heb je dan nodig) en reflectie (heb
ik goed gewerkt en hoe weet ik dat).
We oefenen deze vaardigheden samen met de kinderen. Dat doen we
heel intensief aan het begin van het schooljaar, zodat het leren leren een
'gewoonte' wordt waar de kinderen de rest van het jaar voordeel van
hebben. 
 
 

3.7 Schoolplan en jaarplan
Iedere school is wettelijk verplicht over een schoolplan en een jaarplan te
beschikken. Het schoolplan is een beleidsdocument dat eenmaal per vier
jaar wordt vastgesteld. In samenhang met de schoolgids en het jaarplan
geeft het een omschrijving van het onderwijskundig beleid, het
personeelsbeleid, de opbrengsten en de inrichting van de kwaliteitszorg.
Het schoolplan wordt gebruikt voor planmatige schoolontwikkeling over
meerdere schooljaren. Het jaarplan beschrijft de schoolontwikkeling per
schooljaar. Beide plannen zijn gebaseerd op de dialoog tussen teamleden,
directie en bestuur. Ook de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
wordt hierbij betrokken. Het schoolplan dient als verantwoording naar
“buiten” en naar de overheid. Het wordt daartoe ingediend bij de Inspectie
die het bij schoolbezoek toetst aan de realiteit. U kunt het schoolplan inzien
bij de directie.
 
In het schoolplan worden de volgende zaken beschreven:
Wat de doelen en de plannen zijn voor een periode van vier jaar, in welke
richting de school zich zal ontwikkelen, hoe het onderwijs zal verbeteren, de
zorg voor personeel, het financiële beleid, de aanschaf van methodes en
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materialen, de contacten met ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokkenen. 
 
In het jaarplan worden deze doelen gespecificeerd per schooljaar.
Het komende schooljaar zullen we ons richten op de volgende
vernieuwingen:
 
ICT
Leerlingen uit alle groepen gebruiken het internet als informatiebron.
Elke groep werkt met Ipads 
Het team zal zich verder ook scholen in de nieuwe sociale media-vormen en
zal gaan nadenken welke vormen in te passen zijn binnen onze school. In
het kader van het atelieronderwijs zal de 3D-printer in de school worden
ingezet.
 
IOC en Expertisedeling 
De Fakkel is een onderdeel van het IOC Haarlemmermeer. Binnen dit IOC is
expertisedeling SBO en SO tot stand gekomen.
Er zijn leergemeenschappen tot stand gekomen met de Haarlemmermeer
SBO-scholen de Klimboom en het Kompas.
 
Methode voor Wereldoriëntatie
Het schooljaar 2018-2019 zullen wij ons oriënteren op de aanschaf voor een
nieuwe methode voor Wereldoriëntatie.
 
Praktisch leren
Veel kinderen leren door te doen daarom is praktisch leren een onderdeel
van ons lesprogramma. De onderwijskeuken, de WizeFloor en de
vormgeving van de ateliermiddagen zijn hiervan een voorbeeld. 
 
Ouderparticipatie "Actief ouderschap"
De ouder als gelijkwaardige gesprekspartner. Komend schooljaar zal er
opnieuw aandacht zijn voor verdieping van het betrekken van de ouders bij
de ontwikkeling van de leerlingen. Voor de Fakkel is dit voor de komende
jaren een belangrijk item. Aan het begin van het schooljaar hebben we onze
plannen met ouders besproken middels een ouderavond. We hebben het
nieuwe team voorgesteld en om de kritische ouder gevraagd. Daarin hebben
we afgeproken nog 2x per jaar de ouders uit te nodigen om gezamenlijk de
voortgang van onze doelen te bespreken. De Fakkel hecht grote waarde aan
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de ouderbetrokkenheid en een goede verstandhouding met ouders. Samen
delen we de zorg voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Goede
afspraken en weten wat we van elkaar kunnen verwachten zijn hierbij
belangrijk. Als kinderen ervaren dat de ouders interesse hebben in wat er
op school gebeurt en weten dat er geregeld contact is met de school, dan
biedt dat duidelijkheid en vertrouwen.
 
De leerkrachen hebben aan het begin van het schooljaar een
kennismakingsgesprek met ouders. Daarna volgen 2 tot 3 keer paar jaar 10
minuten gesprekken, waarin de voortgang van de leerling besproken wordt.
Het is voor ons belangrijk dat de leerling ook aan tafel zit. Wij spreken liever
niet "over" uw kind maar "met" uw kind.
 
Samenwerking Bibliotheek op school
Ook dit schooljaar zal er, ter bevordering van het lezen, weer een nauwe
samenwerking zijn met de bibliotheek. Naast de wisselcollectie zullen er
ook specifieke activiteiten aangeboden worden. Verder zullen wij de
zwerfbibliotheek uitbreiden en promoten.



Het beste onderwijs 
real iseren samen 
met onze l eerl ingen.
De passie
van Aloysius 
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:::4 Algemene opmerkingen

4.1 Aansprakelijkheid
De school heeft een collectieve ongevallenverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering. Zelf zult u zorg moeten dragen voor een
WA-verzekering voor uw kind.
 
De school is niet aansprakelijkheid voor het verloren gaan of beschadigen
van voorwerpen zoals sieraden, portemonnees, mobiele telefoons en
dergelijke.
 
 

4.2 De school en haar materialen
De leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een aantal
materialen van school zoals; pen, potlood, gum en kleurpotloden. We leren
de kinderen hiervoor zelf verantwoordelijk te zijn. Mochten ze in het
schooljaar, door onzorgvuldig gebruik, nieuwe materialen nodig hebben,
dan moeten ze deze zelf meenemen. Vernielingen en onzorgvuldig gebruik
van schoolmateriaal wordt aan de ouders/verzorgers in rekening gebracht.
 
 

4.3 Douchen, handen wassen, tanden poetsen
Na de zwemles moeten alle kinderen verplicht douchen. Na gymnastiekles
is dit niet verplicht.
Alle leerlingen krijgen indien gewenst de tijd rondom het eten gelegenheid
hun handen te wassen en indien gewenst hun tanden te poetsen.
 
 

4.4 Eten en drinken
In de ochtend hebben de leerlingen een korte pauze. Hiervoor kunnen zij
iets te eten en drinken meenemen, zoals fruit of een gezonde “koek”. Wij
willen u vragen terughoudend te zijn met de extra's tijdens de lunch. In
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principe zijn snoep en chocoladerepen bij de lunch niet toegestaan. Dit geldt
ook voor koolzuurhoudende dranken en energydranken.
We werken op school met een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen
tussen de middag overblijven. De eetmomenten op school duren 15 minuten.
 
 

4.5 Fietsen
Ook het komend schooljaar zullen er weer leerlingen per fiets naar school
komen. Fietsen moeten in de rekken geplaatst worden in de fietsenstalling.
Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade en diefstal. Zorgt u
in ieder geval voor goede fietssloten. De fietsenstalling is gedurende de
schooltijd op slot.
 
 

4.6 Geld / mobiele telefoon / kostbare spullen
Leerlingen hebben op school geen geld nodig. Wij stellen het op prijs als de
leerlingen dit dan ook niet bij zich hebben. Ook komt het steeds vaker voor
dat leerlingen een mobiele telefoon bij zich hebben. In de school moeten
deze telefoons uit staan en ingeleverd worden bij de leerkracht. Ze kunnen
dus niet gebruikt worden. Dit geldt ook tijdens de pauzes.
 
Kostbare spullen kunnen beter niet meegenomen worden naar school.
Mocht dit toch gebeuren, dan dienen deze bij de groepsleerkracht in
bewaring gegeven te worden. Als dat onverhoopt niet gebeurt neemt de
school dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor vermissing of
beschadiging van, van huis meegenomen spullen.

Mobiele telefoons (met of zonder camerafunctie dan wel andere functies
zoals internet) mogen in en om de school alleen met toestemming gebruikt
worden. Dit geldt ook tijdens schoolactiviteiten die elders plaatsvinden.
Onder “niet gebruiken” verstaan we dat het apparaat niet aanstaat (ook niet
in de “stand by” stand) en dat deze niet in de hand gehouden mag worden,
ongeacht of het apparaat aanstaat of niet. Mobiele telefoons dienen voor
contact tussen ouders en kinderen. Op school zijn de kinderen via het
schoolnummer bereikbaar en hebben ze hun mobiel niet nodig.
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Dit betekent dat de mobiel uitgezet wordt bij aanvang van de schooldag en
door de leerkracht in het lokaal wordt opgeborgen. Bij het einde van de
lesdag krijgt het kind het mobieltje weer terug. 

Ongeoorloofd gebruik van een mobiele telefoon is zowel in en om de school
als tijdens schoolactiviteiten elders niet toegestaan. Het maken van
opnamen (geluid, video, foto’s en dergelijke) is zowel in en om de school als
tijdens schoolactiviteiten elders te allen tijde verboden, tenzij met
schriftelijke toestemming van de directie.
 
 

4.7 Inspectie van onderwijs
De Inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs. Tijdens het
laatste onderzoek heeft de inspectie vastgesteld dat SBO De Fakkel
beschikt over een voldoende basisarrangement.
Meer informatie over de onderwijsinspectie kunt u vinden op:
www.onderwijsinspectie.nl
 
Wij hebben echter zelf geconstateerd dat er een aantal zaken verbeterd
kunnen worden. Wij hebben n.a.v. een objectieve kwaliteitsbeoordeling een
ontwikkelplan geschreven. Het komende schooljaar zal gewerkt worden aan
het realiseren van de in het plan beschreven ontwikkelpunten.
 
 

4.8 Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden er fouten
gemaakt. U bent altijd welkom bij de groepsleerkracht om dergelijke zaken
te bespreken en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Bent u van
mening dat uw klacht niet naar tevredenheid behandeld wordt, dan kunt u
zich wenden tot de contactpersoon. De 1ste aanspreekpersoon is de
coordinator sociale veiligheid.
Als u vindt dat uw klacht dan nog niet (voldoende) is afgehandeld is, dan
kunt u zich richten tot de directeur van de school, Martine de Ruiijter.
Wanneer dit ook onvoldoende is kunt u zich richten tot de
klachtencommissie. De klacht kan worden ingediend bij het bestuur: 
Aloysius Stichting
Postbus 98
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2215 ZH. Voorhout
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4.9 AVG
Op de schoolwebsite wordt mogelijk informatie over/van leerlingen
geplaatst. Er zal geen publicatie van gegevens op de schoolwebsite
plaatsvinden van tot individuele leerlingen herleidbare informatie zonder
toestemming van de betrokken ouders/verzorgers en/of leerlingen.
 
De ouders/verzorgers en/of leerlingen moeten in de gelegenheid worden
gesteld toestemming te verlenen voor publicatie van deze gegevens. De
school verzamelt de namen van personen die geen toestemming verlenen
zodat voorkomen kan worden dat eventuele gegevens op de website van de
school terechtkomen.
 
Privacy
Voor het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen is het nodig om in
een aantal gevallen de ouders (of aan leerlingen van 16 jaar en ouder)
toestemming te vragen.
 
Foto’s en filmpjes
Op onze school maken we regelmatig foto’s en filmpjes tijdens speciale
vieringen zoals sinterklaas of kerst, maar ook van projectweken, open
dagen, schoolreisjes etc. We gebruiken dit beeldmateriaal bijvoorbeeld voor
de website of de nieuwsbrief. Fotoalbums van speciale activiteiten worden
via het ouderportaal gedeeld, en zijn daarom alleen met een login en
wachtwoord te bekijken.
 
Toestemming
Conform de privacywetgeving vragen we ouders/verzorgers bij inschrijving
om uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (per
brief als u geen internet heeft, of online via de website) en ook voor andere
gegevensverwerking indien toestemming nodig is. U geeft uw toestemming
voor de duur van de inschrijving. U kunt deze toestemming eenvoudig weer
intrekken door een e-mail naar de directeur en/of coördinator van de school
te sturen.
 
Een of twee ouders
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Als een leerling jonger dan 16 jaar is, beslissen de wettelijke
vertegenwoordigers (de ouders) over de privacy. De wet gaat ervan uit dat je
als school mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder. Als dat
vertrouwen terecht is, dan is de andere ouder ook gebonden aan die
mededeling. Bij gescheiden ouders vragen wij de
toestemming/handtekening van beide ouders. Voor het intrekken van
toestemming is de mededeling van één ouder voldoende.
 
Meer informatie?
Meer informatie vindt u op de website www.aloysiusstichting.nl/privacy
 
 

4.10 Luizenbrigade
Na elke vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Dit
gebeurt meestal in de eerste week na de vakantie. Het is een kleine moeite
en de resultaten zijn goed. Natuurlijk worden er wel eens hoofdluizen
ontdekt, maar juist door de snelle ontdekking van de brigade, melding door
de school en daarna behandeling door de ouder(s)/verzorger(s) thuis, blijft
de overlast beperkt. Toch zullen er, indien een kind levende luizen met zich
meedraagt, maatregelen genomen moeten worden. Er zal dan telefonisch
contact gezocht worden, zodat de leerling opgehaald wordt om behandeld
te worden. 
Wij gaan ervan uit dat u bovenstaande hygiënische actie waardeert en
ondersteunt.
 
 

4.11 Sponsoring
Bij sponsoring gaat het om geld, lesmaterialen, advertenties, extra
inrichting van het gebouw en apparatuur waarvoor de sponsor een
tegenprestatie verlangt.
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de grondslag en doelstelling van de
school. Het moet de onafhankelijkheid van de school en het respect voor
ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen waarborgen.
Wanneer de directie de mogelijkheid tot sponsoring aangeboden krijgt,
wordt overlegd met het bestuur waarna een voorstel aan de MR wordt
geformuleerd.
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4.12 Verjaardagen
Als uw kind jarig is kan dit gevierd worden in de klas. Uw kind mag de
klasgenootjes trakteren en ook de klassen rond langs alle leerkrachten. U
kunt met de leerkracht afspreken welke dag u het wilt vieren. De leerkracht
kan u dan meteen informeren of er kinderen met een allergie in de klas
zitten.
 
 

4.13 Verzekeringen
Hoewel de Aloysius Stichting een aantal verzekeringen voor personeel en
leerlingen heeft lopen is het ondoenlijk overal voor verzekerd te zijn.
Aanwezig is in ieder geval een collectieve ongevallenverzekering, een
aansprakelijkheidsverzekering, een eigendommenverzekering o.a. voor
schade aan eigen motorvoertuigen tijdens dienstreizen en een
reis/evenementenverzekering.
 
 

4.14 Ziekte
Mocht uw kind door ziekte of doktersbezoek niet naar school kunnen komen,
dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Het telefoonnummer van
De Fakkel is 0252-622132.  Indien uw zoon/dochter zonder afmelding
afwezig is trachten wij u zo snel mogelijk te bellen op een van de door u
opgegeven noodnummers.
 
4.14.1 Allergie
We stellen het zeer op prijs als u zelf aan het begin van het schooljaar de
groepsleerkracht informeert over eventuele voedselallergieën van uw
zoon/dochter.
 
De groepsleerkracht kan er dan met traktaties van andere leerlingen of bij
festiviteiten op letten. dat er niet iets verkeerd gegeten wordt. Ook bij
andere allergieën of overgevoeligheden is het belangrijk dat het team op de
hoogte is.
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4.14.2 Medicijngebruik
Wanneer uw zoon/dochter medicijnen gebruikt, die op school ingenomen
moeten worden, dan kunt u dit meedelen aan de groepsleerkracht.  Hij/zij
zal trachten hierop in te spelen, zonder dat deze daarvoor verantwoordelijk
kan worden gesteld. De medicijnen worden op school veilig opgeborgen.
Medische bijzonderheden worden in het dossier van de leerling genoteerd.
Zijn er bijzonderheden, dan gaan we er vanuit dat ouders/verzorgers deze
doorgeven. Het (begeleidings)team van De Fakkel gaat er vanuit dat bij de
begeleiding er een goed contact en samenwerking is tussen ouders /
verzorgers en (begeleidings)team (zie ook ondertekening ouderrapport).

Leerlingen die medicijnen voorgeschreven krijgen via
Triversum (Spaarneziekenhuis) of anders, ontvangen begeleiding vanuit dit
instituut. Het Zorgteam van De Fakkel behoudt zich het recht voor de
plaatsing op De Fakkel te herzien indien medicijngebruik zonder goed
overleg door ouders en/of arts wordt gestopt. De Fakkel hanteert het
medicatieprotocol van Aloysius.
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:::5 Veiligheid

5.1 Veiligheid in alle vormen
We proberen op SBO De Fakkel de veiligheid van leerlingen, personeel en
ouder(s)/verzorger(s) zo optimaal mogelijk te waarborgen. In het schoolplan
is het beleid omtrent veiligheid opgenomen.
Ook hebben we een veiligheidsplan ontwikkeld, waarin verschillende
protocollen zijn opgenomen.
 
Om de veiligheid op en rond het schoolplein voor leerlingen zoveel mogelijk
te kunnen realiseren verzoeken wij ouders zoveel mogelijk op de fiets te
komen.
Wanneer dit niet mogelijk is vragen wij ouders te parkeren in de daarvoor
bestemde parkeervakken bij het wegbrengen en halen van de leerlingen. De
parkeerplaats heeft geen 'kiss and ride zone'.
Het streven is om het verkeersveiligheidslabel van de gemeente
Haarlemmermeer, welke we in 2017 hebben behaald, ook in 2018 te
behouden. 
 
De coordinator sociale veiligheid binnen de school is Natasja van
Schravendijk. De coordinator sociale veiligheid wordt ingeschakeld als er
vragen zijn rondom mishandeling en/ of (huiselijk) geweld. Natasja is tevens
de coördinator m.b.t. het pestprotocol. De nadruk ligt op het voorkomen van
pesten, tijdig ingrijpen als er toch gepest wordt. Scholen moeten
verantwoording afleggen over wat zij doen tegen pesten, en daarnaast:
1) een sociaal veiligheidsbeleid voeren
2) de veiligheidbeleving van leerlingen monitoren
3) een vast aanspreekpunt hebben voor leerlingen en ouders, deze persoon
coordineert het antipestbeleid.
 
SBO De Fakkel voldoet aan de eisen van de Arbo wet. Deze worden jaarlijks
gecontroleerd en nagelopen. In het geval van brand of andere calamiteiten
zijn er voldoende vluchtroutes, die overal in school staan aangegeven.
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Minstens 2 keer per jaar houden wij een ontruimingsoefening met alle
leerlingen, zodat iedereen weet wat er moet gebeuren als er calamiteiten
zijn.
 
 

5.2 Verkeersvignet
De Fakkel heeft het vignet verkeersveilige school behaald.
 
 

5.3 Schoolregels
Op De Fakkel hanteren wij een aantal schoolafspraken, die allemaal te
maken hebben met respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. De
afspraken en regels die daarbij horen oefenen we met alle kinderen. Die
noemen we dan de Regel van de Week. We starten daar al direct bij aanvang
van het nieuwe schooljaar mee. De regels en afspraken die ingeoefend zijn
blijven we het hele schooljaar door herhalen. Zo kunnen wij de kinderen
blijven complimenteren voor de manier waarop zij respect, veiligheid en
verantwoordelijkheid laten zien in school.
Mocht er regelmatig sprake zijn van verzuim, dan neemt het MT contact op
met de leerplichtambtenaar en zal er contact gezocht worden met ouders.
Het is ons er alles aan gelegen om het verzuim te minimaleseren.
Desgewenst zullen wij expertise van derden inroepen om de leerling weer
naar school te krijgen. Als school voelen wij ons daartoe verplicht.
 
 

5.4 Gedragsprotocol
Op De Fakkel werken we in alle groepen op dezelfde wijze met een
Gedragsprotocol. Hierin hebben wij beschreven hoe te handelen wanneer
een kind moeilijk verstaanbaar gedrag laat zien. In het protocol is een
stappenplan opgenomen, waarbij het te allen tijde de bedoeling is dat een
kind in de klas blijft dan wel zo snel mogelijk weer in de klas terug kan
keren. De leerkracht is de eerst-verantwoordelijke om uit te zoeken wat de
reden van het moeilijk verstaanbare gedrag is en hoe daar een oplossing
voor te vinden. Het gedragsprotocol is te downloaden via de website van
SBO de Fakkel. 

Als er sprake is van herhaald en ernstig grensoverschrijdend gedrag (zoals
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bij kwetsend blijven schelden en fysieke agressie) en de leerling komt niet
tot rust, dan kunnen de ouders gebeld worden met het verzoek hun kind op
te komen halen.
 
 

5.5 Sociale veiligheid
Onze school werkt voortdurend aan het pedagogisch klimaat. Als team gaan
we ervan uit dat iedereen erbij hoort! Daarom proberen we te voorkomen
dat we leerlingen de klas uit moeten sturen. Actief burgerschap en werken
aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden staat bij ons ook hoog in het
vaandel.
 
In augustus 2015 is de Wet Sociale Veiligheid op scholen in werking
getreden. Daarmee worden scholen verplicht om te zorgen voor de sociale
veiligheid op school. Pesten tegengaan en sociale veiligheid waarborgen,
dat is het doel van de wet. 
 
Pesten:
De nadruk ligt op het voorkomen van pesten en tijdig ingrijpen als er toch
gepest wordt. Scholen moeten verantwoording afleggen over wat zij doen
tegen pesten, en daarnaast:
1)een sociaal veiligheidsbeleid voeren
2)de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren
3)een vast aanspreekpunt hebben voor leerlingen en ouders; deze persoon
coördineert het antipestbeleid.
 
Hoe doen wij dit op onze school:

Hier gaan wij gewoon mee door! We blijven inzetten op de afspraken die-
we hebben. Daarnaast is er aandacht voor het bijstellen en monitoren van
onze veiligheidsprotocollen.
Ieder jaar wordt een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij onze-
leerlingen en ouders/verzorgers. Hierin is een onderdeel opgenomen over
sociale veiligheid en hoe deze wordt ervaren.
coordinator sociale veilgheid-

 
Op SBO De Fakkel is een coordinator sociale veiligheid benoemd, die een
ouder/verzorger of leerling bij een klacht kan verwijzen naar de juiste
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personen of instanties. De coordinator behandelt de klacht niet inhoudelijk,
maar heeft een adviserende rol. De coordinator is Natasja van Schravendijk.
De coordinator sociale veiligheid wordt ook ingeschakeld als er vragen zijn
rondom mishandeling en/ of (huiselijk) geweld. Natasja is daarnaast het
vaste aanspreekpunt voor vragen over pesten en sociale veiligheid.
 
 
 
 
Twee keer per jaar is er een speciale anti-pestenweek, waarin er aandacht
wordt besteed aan dit onderwerp in alle groepen tegelijk. In de bovenbouw
wordt dan ook het omgaan met pesten via de sociale media niet vergeten.
 
 

5.6 Gedragsregels preventie seksuele
intimidatie
 
5.6.1 Troosten en belonen
In situaties waarbij een jonge leerling getroost of beloond wordt d.m.v. op
schoot nemen of een aai over de bol, wordt er uitgegaan van wat de leerling
wil. Zodra een leerling, op welke wijze dan ook, aangeeft zich hierbij niet
prettig te voelen, wordt dit gerespecteerd. Oudere leerlingen worden op
verbale wijze getroost of beloond, waarbij een arm om de schouder, een
schouderklopje of een aai over de bol functioneel kan zijn. Uitgangspunt is
ook hier de behoefte van de betreffende leerling, waarbij de leerkracht of
andere volwassene verantwoordelijk is voor het bewaken van grenzen.
 
5.6.2 Lichamelijke hulp
In de jongste groepen wordt incidenteel geholpen bij aan- en uitkleden. Bij
ongelukjes in het toilet of elders wordt hulp geboden op verzoek en wordt
privacy gerespecteerd. We letten erop dat niet meerdere leerlingen tegelijk
het toilet bezoeken.
 
5.6.3 Persoonlijk contact leerkracht en leerling
Bij het nahouden van een individuele leerling zorgt de leerkracht ervoor
goed zichtbaar te zijn vanuit de gang. In deze situatie is men niet als laatste
in de school, er is minstens een andere leerkracht aanwezig. De
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leerkrachten ontvangen in principe geen leerlingen bij hen thuis. Gebeurt
dit wel dan is het bezoek bekend bij de ouders/verzorgers van de
betreffende leerlingen en op school.
Om misverstanden achteraf te voorkomen worden er via de sociale media
geen "vriendenverzoeken" van leerlingen en ouders op een privéaccount van
het personeel geaccepteerd.
 
5.6.4 Toezicht in douche en kleedruimten
Het toezicht bij de jongens (de meerderheid) is constant, het toezicht bij de
meisjes incidenteel. Zowel de juffen als meester houden toezicht. Voor het
betreden van een in gebruik zijnde kleedgelegenheid wordt er altijd geklopt
om leerlingen die dat willen de gelegenheid te geven maatregelen te treffen.
Er is begrip voor schaamtegevoelens bij sommige
leerlingen. Eén-op-één-situaties worden vermeden.
 
5.6.5 Buitenschoolse activiteiten
Tijdens schoolreisjes en schoolkampen gelden in vergelijkbare situaties
bovengenoemde regels. Ouders/begeleiders zijn bekend met de regels en
houden zich eraan. Er wordt rekening gehouden met leerlingen uit andere
culturen. Er is begrip voor schaamtegevoelens bij sommige leerlingen.
 
5.6.6 Voor wie deze regels gelden
De bovengenoemde gedragsregels ten aanzien van preventie van seksuele
intimidatie gelden voor alle aan de school verbonden personeelsleden,
stagiaires, hulpouders en leerlingen. De regels zijn bekend bij alle
ouders/verzorgers, opdat zij ervan op de hoogte zijn hoe we op onze school
met dit gegeven omgaan. Eventuele maatregelen bij het niet nakomen van
deze afspraken worden getroffen door het bevoegd gezag. Klachten kunnen
voorgelegd worden aan de contactpersoon, die de vertrouwenspersoon kan
inschakelen voor behandeling van de klacht. In gevallen waarin deze regels
niet voorzien dient men te handelen in de geest waarin bovenstaande regels
zijn geformuleerd.
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:::6 Ouderbetrokkenheid

6.1 Actief ouderschap
Wij vinden de rol van ouders/verzorgers ontzettend belangrijk. Samen met u
willen we het beste voor uw kind. 3 keer per jaar bespreekt de leerkracht
samen met de leerling en de ouders/verzorgers de vorderingen. Aan het
begin van het schooljaar is er een kennismakingsgesprek, halverwege het
schooljaar een voortgangsgesprek en aan het eind van het schooljaar een
eindgesprek. Tijdens deze gesprekken wordt de voortgang, het OPP
(ontwikkelingsperspectief) en/of het rapport besproken.
Deze gesprekken vinden plaats na schooltijd. 
 
Er is jaarlijks een avond voor de ouders/verzorgers van de schoolverlaters.
Gedurende het schooljaar zijn er inloopmomenten, koffieochtenden,
themabijeenkomsten en andere activiteiten waarop het team samen met de
ouders/verzorgers op een formele of informele manier met elkaar in
gesprek gaat.
Voor de ouders/verzorgers is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Als
nodig wordt de intern begeleider/ zorgcoördinator of directeur ingeschakeld
 
 

6.2 Medezeggenschapsraad (MR)
Zoals wettelijk is voorgeschreven is op onze school een
medezeggen-schapsraad (MR). In deze MR zitten zowel vertegenwoordigers
van ouder(s)/verzorger(s) als van het personeel. De locatiedirecteur kan bij
een bijeenkomst van de MR als adviseur aanwezig zijn. De sectordirecteur
fungeert als vertegenwoordiger van het bestuur.

De MR behartigt de belangen van de school, personeel, ouder(s)/verzorger(s)
en leerlingen.
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Ze doet dit door uitvoering te geven aan een aantal voorgeschreven taken,
zoals het al dan niet instemmen met voorstellen van het bestuur en het
gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en directeur.
 
Ouder(s)/verzorger(s)/verzorgers die in algemene zin mee willen denken
over de schoolontwikkeling, kunnen via de oudervertegenwoordigers hun
mening kenbaar maken. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad
zijn openbaar.
 
Medezeggenschapsraad: 
Personeel: Marti Engels            
Personeel: Fiona Waterbeek
Ouder: F.S.K. Imamdi-Wazir (Moeder Rafaan)
Ouder:F.S. Muradin (Moeder Irfan)
 
e-mailadres MR: mr.defakkel@aloysiusstichting.nl
 
 

6.3 Ouderraad (OR)
De ouderraad verricht allerlei werkzaamheden op school. Zij helpt bij het
organiseren van festiviteiten en probeert andere ouder(s)/verzorger(s) te
betrekken bij schoolactiviteiten. De vergaderingen van de ouderraad zijn
openbaar. Een van de leden van het schoolteam is contactpersoon voor de
ouderraad. De ouderraad doet graag een beroep op alle ouders voor het
begeleiden van diverse activiteiten gedurende het schooljaar.
 
 

6.4 De ouderbijdrage: verplicht vrijwillig
Er wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage van 30 euro gevraagd. Deze
wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de directie en de ouderraad. De
oudergeleding van de medezeggenschapsraad moet hiervoor instemming
verlenen.
 
U ontvangt aan het begin van het jaar een brief met het verzoek de bijdrage
over te maken. Mocht u de bijdrage niet in een keer kunnen voldoen, dan is
er, in overleg, een gespreide betaling mogelijk.
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De ouderbijdrage komt ten goede aan uw kind; er worden onder andere
sinterklaas, kerst en sport en spel activiteiten mee bekostigd. 

De kosten voor de kampweek (schoolverlaters) en het schoolreisje worden
apart verrekend. Het overblijven op school is gratis.
 
Hoe vrijwillig is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra
voorzieningen en activiteiten, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten. Dit
zijn zaken die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet
door de overheid worden betaald. De ouderbijdrage is vrijwillig en een
school mag een leerling niet weigeren als ouder(s)/verzorger(s) de
ouderbijdrage niet willen betalen.
 
De school is verplicht voor de vrijwillige ouderbijdrage met
ouder(s)/verzorger(s) een overeenkomst af te sluiten. Deze overeenkomst
heeft altijd een geldigheid van één schooljaar. Ouders kunnen stichting
leergeld (www.meerleergeld.nl) benaderen als zij hulp nodig hebben bij de
aanschaf van schoolspullen of de betaling van de ouderbijdrage.
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:::7 Extra activiteiten

7.1 Schoolkamp en schoolreisje
Aan het eind van ieder schooljaar gaan wij met de leerlingen op schoolkamp
of schoolreisje. Dit jaar hebben we maar 3 schoolverlaters. In overleg met
de deze leerlingen hebben we gevraagd waar hun voorkeur naar uit gaat en
zij hebben aangegeven liever op schoolreisje te gaan. We houden hierbij
rekening met de mogelijkheden van onze leerlingenpopulatie en de
overzichtelijkheid van de locatie. 
 
De school is niet aansprakelijk voor verloren of anderszins zoekgeraakte
spullen en beveelt de ouders/verzorgers een reisverzekering aan. Ten alle
tijden blijft de leerling leerplichtig, zodat niet meegaan inhoudt, dat hij/zij in
een andere groep zal worden opgevangen en onderwijs krijgt. 
 
 



Wij zi jn er voor de 
kinderen die het 
het moei l i jkst hebben.
De onvoorwaardelijkheid
van Hans Kelderman
voorzitter college van bestuur, Aloysius Stichting
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:::8 Regels voor het
schoolvervoer

8.1 Regels voor schoolvervoer
Haarlemmermeer
1.   De gemeente geeft het vervoerbedrijf opdracht voor de organisatie van
het leerlingenvervoer.
2.   De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk dat hun zoon/dochter op tijd
klaar staat om opgehaald te worden.
3.   De ouders/verzorgers zijn bij ziekte verantwoordelijk voor het afzeggen
van het taxivervoer. De school is verantwoordelijk voor het doorgeven van
het vakantierooster en eventuele extra vrije dagen of afwijkende
schooltijden.
4.   Als regel worden leerlingen niet eerder dan een kwartier voor schooltijd
bij school afgezet. Ook worden zij niet later dan een kwartier na beëindiging
van de school, aan de veilige kant op het trottoir en zo dicht mogelijk bij de
school opgehaald.
5.   De chauffeur/chauffeuse of begeleider/begeleidster wijst de leerling een
vaste zitplaats aan, rekening houdend met eventuele aanwijzingen van de
directeur van de school.
6.   Na het instappen dienen de leerlingen zo snel mogelijk te gaan zitten en
de  veiligheidsgordels om te doen.
7.   De bus gaat rijden als alle leerlingen hiermee gereed zijn.
8.   Wanneer leerlingen moeten uitstappen dan mogen zij pas staan als het
voertuig stilstaat.
9.   In- of uitstappen op een andere plaats dan afgesproken is alleen
mogelijk indien er door de ouders/verzorgers daartoe een verzoek bij de
vervoerder is ingediend.
10.Etenswaren mogen in de bus niet tevoorschijn worden gehaald.
11.Speelgoed of andere voorwerpen die in de bus hinder of gevaar opleveren,
moet volgens aanwijzing van de chauffeur/chauffeuse of begeleider/
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begeleidster worden opgeborgen.
12.Als de leerling zich niet houdt aan de instructies van de
chauffeur/chauffeuse of begeleider/begeleidster dan wordt contact
opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen en krijgen de
ouders/verzorgers een brief van het vervoersbedrijf (waarschuwing).
13.Indien er geen verbetering optreedt dan kan de leerling de toegang tot de
bus gedurende een schoolweek of meer schoolweken ontzegd worden. De
ouders/ verzorgers worden hierover door het vervoersbedrijf schriftelijk
geïnformeerd. De gemeente en de directeur van de school ontvangen een
kopie van dit schrijven.
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:::9 Vakantie en vrije dagen

9.1 Vakantierooster / schooltijden /
studiedagen
Vanaf 8.30 uur staat er pleinwacht buiten. De leerlingen gaan om 8.35 uur
naar binnen zodat de lessen om 8.45 uur kunnen beginnen. In de
onderbouwgroepen kunt u uw kind uiteraard even naar de klas brengen. Dat
vinden de kinderen vaak prettig. In het kader van de bevordering van de
zelfstandigheid verzoeken we u om na het afgeven van uw kind bij de klas
daarna ook weer naar buiten te gaan. Voor de kinderen kan dan de
schooldag beginnen en kan de leerkracht op tijd starten met de les.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kinderen zelfstandig de school in en
uit lopen.
 
Bij ziekte van één of meerdere leerkrachten doet de school al het mogelijk
om lesuitval voor de leerlingen te voorkomen. Hierbij gaat de school als
volgt te werk:

Indien mogelijk wordt het probleem opgelost met interne of externe-
vervangers.
De duo-partners vervangen elkaar zoveel mogelijk.-

 
Indien de bovenstaande mogelijkheden niet tot een oplossing leiden, streven
we naar de interne oplossingen:

Leerlingen worden over andere groepen verdeeld voor een zo kort-
mogelijke periode.
In het uiterste geval kan de directie gedwongen zijn een aantal leerlingen-
of een groep naar huis te sturen. De ouders/verzorgers worden vooraf
ingelicht.
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Schooltijden

Maandag 08:45 uur 14:45 uur

Dinsdag 08:45 uur 14:45 uur

Woensdag 08:45 uur 12.30 uur

Donderdag 08:45 uur 14:45 uur

Vrijdag 08:45 uur 13:30 uur (voor groep 4 tot de herfstvakantie)

Vrijdag 08:45 uur 14:45 uur

 
 

9.2 Vakantierooster en vrije dagen 2018-2019
 
 

Studiedagen

Vrijdag 28 september 2018    

Maandag 17 december 2018    

Maandag 4 februari 2019    

Dinsdag 11 juni 2019    

Maandag 24 juni 2019    
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Vakantierooster

Herfstvakantie 22-10-18 26-10-18  

Kerstvakantie 24-12-18 04-01-19  

Voorjaarsvakantie 18-02-19 22-02-19  

Pasen 19-04-19 22-04-19  

Meivakantie 23-04-19 03-05-19  

Bevrijdingsdag valt op een zondag    

Hemelvaart 30-05-19 31-05-19  

2e Pinksterdag 10-06-19   

Zomervakantie 15-07-19 23-08-19  

 
 

9.3 Aanvragen van verlof
Buiten de schoolvakanties kan uw kind alleen in speciale gevallen vrij
krijgen. Hiervoor gelden de volgende regels van de leerplichtwet:

Bij bijzondere familieomstandigheden zoals een huwelijk, ernstige ziekte-
of overlijden en voor het vervullen van bepaalde godsdienstplichten kunt u
bij de directie vrij vragen. U dient dat, indien mogelijk, tenminste 1 week
van tevoren aan te vragen.
De leerplichtwet gaat ervan uit dat u zich houdt aan de schoolvakanties.-
Extra vakantie mogen wij alleen in heel bijzondere gevallen toestaan. Dat
mag echter nooit gedurende de eerste twee weken na de zomervakantie.
Mocht u extra verlof willen aanvragen dan kunt u bij de administratie een
formulier halen om een schriftelijke aanvraag te doen en dit minimaal één
week van te voren weer inleveren.



Het beste onderwijs 
real iseren samen 
met onze l eerl ingen.
De passie
van Aloysius 
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:::10 Belangrijke namen en
telefoonnummers

10.1 Belangrijke namen in de school
BHV-gediplomeerden: 

Fiona Waterbeek-
Natasja van Schravendijk-
Marti Engels-

 
Coordinator sociale veiligheid:

Natasja van Schravendijk-

 
Directie:
Martine de Ruijter
 
 

10.2 Belangrijke externe adressen
Bevoegd gezag
Bestuur Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg
Leidsevaart 2
2215 RE  Voorhout
0252 434000
 
Voorzitter college van bestuur Aloysius Stichting
drs. H. Kelderman
 
Sector West
Leidsevaart 2
2215 RE Voorhout
0252 434000
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Sectordirecteur
Mw. Trudie Westen
 
Inspecteur Basisonderwijs
088-6696060 Email: info@owinsp.nl
website: www.onderwijsinspectie.nl
 
Vertrouwenspersonen Aloysius Stichting
De onafhankelijke vertrouwenspersonen van de Aloysius Stichting zijn Chris
Woerden (06-22.723.603), en Wim Pietersma (06-51.040.539). Beiden zijn
ook bereikbaar via het bestuurskantoor in Voorhout: 0252-43.40.00.
 
Klachtencommissie:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD. Utrecht
 
 
 
 
 
 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900 1113111 Te bereiken op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.
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10.3 afkortingen

BHV Bedrijfshulpverlening

CvB College van bestuur

PI Pedologisch Instituut

Pro Praktijkonderwijs

SWV Samenwerkingsverband

TLC Toelaatbaarheidscommissie

TLV Toelaatbaarheidsverklaring

VMBO Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs

ZMLK Zeer moeilijk lerende kinderen

  



 


