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Beste ouder, verzorger of andere geïnteresseerde, 

Als ouder of toekomstige ouder wilt u een goede school voor uw kind(eren). Een school die aansluit bij 
uw ideeën over opvoeding en waarvan u verwacht dat uw kind zich gedurende zijn basisschooljaren 
prettig zal voelen. Vanaf het moment dat uw kind als vierjarige bij ons de school instapt, hebben we een 
gezamenlijke taak in de opvoeding van uw kind. Het is belangrijk dat u ook vertrouwen in ons heeft en 
zich bij ons thuis voelt. 

Met deze schoolgids willen wij u informeren over onze school en de gang van zaken. Een bezoek aan 
school kan dat beeld verder invullen, want niet alles kan op papier worden gezet. In deze gids geven 
zullen we een antwoord proberen te geven op vragen als: 

-          Wat vinden we belangrijk in ons onderwijs? 

-          Hoe ziet het onderwijs eruit? 

-          Hoe organiseert De Witte School het onderwijs? 

-          Welke activiteiten vinden er plaats? 

-          Welke regelingen bestaan er op school?       

Naast deze schoolgids geven we aanvullend per leerjaar een jaarboekje uit. Op onze website vindt u 
een jaarkalender met vermelding van activiteiten en actuele informatie. 

Ouders ontvangen per e-mail een uitnodiging om een eigen schoolaccount aan te maken in Parro. Dit 
account biedt de mogelijkheid om nieuwsbrieven en andere informatie te ontvangen. 

Mede namens het onderwijsteam wens ik u veel plezier bij het lezen van deze schoolgids. Wij wensen u 
en de kinderen een heel fijn schooljaar toe.   

Met vriendelijke groet,     

Namens het team,   

Tia Vogelaar Directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

De Witte School voor Openbaar Onderwijs
van Panhuysstraat 19
2203JN Noordwijk

 0713615000
 http://www.dewitteschool.nl
 info@dewitteschool.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Tia Vogelaar tia.vogelaar@dewitteschool.nl

Adjunct-directeur Marleen Lohman marleen.lohman@dewitteschool.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

323

2019-2020

Schoolbestuur

Stg. Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek
Aantal scholen: 11
Aantal leerlingen: 2.992
 http://www.obodb.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Kernwoorden

De wereld begint op schoolIedere dag een beetje beter

Samen kom je verder Vandaag maak jij het verschil

Missie en visie

Kwaliteit | Iedere dag een beetje beter

Ons onderwijs is erop gericht om het beste uit onze leerlingen te halen. Wij hebben een professioneel 
team dat ook voor zichzelf ambitieuze doelen stelt. Aandacht voor verschillen bij kinderen is een sterk 
punt van De Witte School. Ons onderwijs bereidt kinderen voor op de 21e eeuw en de kennis en 
vaardigheden die daarbij horen. We leren kinderen keuzes te maken in de hoeveelheid informatie die 
op hen afkomt en om deze informatie te verwerken. Nieuwe digitale ontwikkelingen (mediawijsheid) 
horen hier vanzelfsprekend bij. 

Invloed | De wereld begint op school 

Op onze openbare school is iedereen welkom en staat respect voorop. Heldere regels die door de hele 
school gedragen worden zorgen voor rust in de school en een fijne sfeer. Wij stimuleren een 
onderzoekende en nieuwsgierige houding en vinden het belangrijk dat kinderen leren om vanuit 
verschillende invalshoeken te kijken en om creatief, kritisch en probleemoplossend te denken.

Netwerk | Samen kom je verder

Op onze school vinden wij een goede relatie is tussen kinderen, ouders, leerkrachten en directie 
belangrijk. Alleen mét elkaar kunnen wij werken aan optimale ontwikkelingsmogelijkheden. Kunnen 
samenwerken en waardering hebben voor elkaar en voor de wereld vinden wij belangrijke 
uitgangspunten. Wij zetten in de klassen gevarieerde werkvormen in om het samenwerken en leren van 
en met elkaar te stimuleren. 

Diversiteit | Vandaag maak jij het verschil

Op onze school is ruimte om kwaliteiten en talenten te ontwikkelen en leren wij kinderen zich bewust 
te worden van zichzelf. We leren kinderen om, daar waar zij dat aankunnen, verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun eigen leerproces. 

Prioriteiten

De komende jaren besteden we onder andere aandacht aan de volgende onderwerpen (schoolplan 
2019-2023):

1. Gepersonaliseerd leren: Aan de hand van "assessments for learning" (werken aan groei - formatief 
evalueren) ontwikkelen leerlingen eigenaarschap voor het eigen leren. Leerlingen leren 
zelfverantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces, waarin ze zien wat het einddoel is, waar 
ze nu staan op de leer-/ontwikkellijn en welke stappen zij nodig hebben om het einddoel te bereiken. 
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2. Leerkrachten weten hoe zij de leerlingen tot effectief leren kunnen brengen. Leerkrachten hanteren 
daarbij vijf strategieën: 1. Het stellen, begrijpen en delen van doelen met behulp van succescriteria. 2. 
Het verzamelen van bewijs van het leren tijdens de les. 3. Feedback geven die de leerling vooruit helpt. 
4. De leerlingen zijn instructiebron voor elkaar. 5. Het ontwikkelen van eigenaarschap van het eigen 
leren. 

3. Op onze school ontwikkelen de leerlingen ICT vaardigheden, zijn ze kritisch in het gebruik van sociale 
media en kennen ze de basis van het programmeren. Dit doel behalen we door de inzet van digitale 
borden, Chromebooks in het dagelijkse onderwijs voor alle leerjaren. 

4. Ouderbetrokkenheid: Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn 
op school. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling 
van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en 
ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen 
zijn zoveel mogelijk bij gesprekken aanwezig. 

5. Professionele cultuur: Teamleden leren van elkaar en ontwikkelen zich vanuit een gedeelde visie en 
gezamenlijke ambitie. Teamleden ontwikkelen hun vaardigheden door bij elkaar in de lessen te kijken, 
dit te bespreken en samen lessen voor te bereiden.

Identiteit

De Witte School is een openbare school. Dit betekent dat wij verschillen tussen kinderen zien als 
meerwaarde. Ook in de maatschappij buiten school leven en werken mensen met verschillende 
overtuigingen en gewoonten naast en met elkaar. De openbare school is hierdoor dan ook een 
afspiegeling van deze maatschappij en bereidt haar kinderen voor op een plaats in de samenleving. 

In groep 6 en 7 kunnen ouders en kinderen een keuze maken om deel te nemen aan godsdienst 
vormingsonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs. Ongeveer drie kwartier per week krijgen de 
kinderen dan les van een leerkracht van het dienstencentrum vormingsonderwijs.

Bij de godsdienstlessen worden op neutrale wijze de wereldgodsdiensten besproken en vergeleken met 
elkaar.

Op school besteden we aandacht aan christelijke feestdagen zoals Kerstmis, en Pasen. Vanuit de 
leerkrachten worden er neutrale verhalen en liedjes gepresenteerd aan de leerlingen. Als kinderen zelf 
iets presenteren zijn zij vrij in hun keuze van verhaal en activiteit.
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In principe worden de leerlingen verdeeld in jaargroepen. Indien de leerlingenaantallen daar aanleiding 
toe geven is er een combinatiegroep. Een combinatiegroep wordt extra ondersteund door leerkrachten 
en/of onderwijsassistenten. Naast de groepsleerkrachten is er een vakleerkracht gymnastiek, 
handvaardigheid en muziek op school werkzaam. In groep 1-2 is er de mogelijkheid om zwemonderwijs 
te volgen. Enkele leerkrachten verzorgen individuele ondersteuning van leerlingen die dat nodig 
hebben. Een onderwijsassistent ondersteunt in verschillende groepen.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

Bij afwezigheid van een leerkracht wegens ziekte of verlof hebben we de afgelopen jaren steeds 
collega's bereid gevonden invalwerkzaamheden te doen. In het geval een leerkracht ziek is zoeken we 
een invaller. Indien er geen invallers beschikbaar zijn, wordt een teamlid aangewezen dat op dat 
moment geen lesgevende taak heeft. Ook zijn er organisatorische verschuivingen mogelijk met 
bepaalde groepen, of groepjes van kinderen. Het is vanzelfsprekend dat het naar huis sturen van 
groepen alleen in uiterste noodzaak kan gebeuren. 

Leerkrachten bereiden de lessen voor in een groepsmap. In deze map zijn ook plattegronden van de 
klas opgenomen met de namen van de kinderen. Wachtwoorden om digitale lessen in te zetten staan 
vermeld in de groepsmap. De invalleerkracht kan hierdoor goed toegerust aan het werk met de 
kinderen.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Handvaardigheid Humanistische en 
godsdienstige vorming 

(HVO/GVO)

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Bewegingsonderwijs
7 uur 7 uur 

Werken aan projecten
7 uur 7 uur 

Sociale 
redzaamheid/verkeer 45 min 45 min

Taal
3 uur 3 uur 

Rekenen
2 uur 2 uur 

Engels
30 min 30 min

Muziek en dramalessen
1 u 30 min 1 u 30 min

Pauze
1 u 15 min 1 u 15 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
4 u 15 min 3 uur 3 u 15 min 2 u 45 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Taal
4 u 15 min 4 u 45 min 4 u 15 min 4 uur 4 uur 3 u 30 min

Rekenen/wiskunde
3 u 25 min 4 u 30 min 3 u 45 min 3 u 45 min 2 u 30 min 2 u 30 min
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In het overzicht geven we weer hoeveel tijd we per week we besteden aan de verschillende vakken. Het 
gaat hier om gemiddelden die enigszins per leerjaar kunnen verschillen. Op De Witte School streven wij 
ernaar om de kinderen op het gebied van taal, lezen en rekenen op een zo hoog mogelijk niveau te 
laten uitstromen.  Er gaan naar deze vakken gemiddeld meer uren. Ook de ondersteunende activiteiten 
zullen zich op deze gebieden richten. Verder besteedt de school aan de andere vakgebieden evenredig 
veel aandacht, uitgaande van  de minimumeisen volgens de kerndoelen basisonderwijs. Afhankelijk van 
de behoefte van leerlingen in een groep kunnen verschuivingen gemaakt worden met het aantal 
lesuren per groep. Zo kunnen leerlingen die goed zijn met rekenen soms minder rekenonderwijs krijgen 
en meer leesonderwijs als dat nodig is.

Wereldoriëntatie
30 min 30 min 2 u 15 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 45 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 u 45 min 2 u 30 min 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Bewegingsonderwijs
2 u 50 min 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Levensbeschouwing
45 min 45 min

Engelse taal
30 min 30 min 30 min 30 min 45 min 45 min

Taaktijd/Verwerking/Pr
oject 1 u 30 min 3 uur 4 u 15 min 4 u 15 min 5 u 30 min 6 u 30 min

Sociale redzaamheid / 
verkeer 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Pauze
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Schrijven
1 u 45 min 1 uur 30 min 15 min 15 min 15 min
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Computerlokaal
• Extra instructielokaal
• Ouderkamer

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

De Witte School heeft een solide basisondersteuning. Leerlingen verschillen van elkaar. Daarom moet 
het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen 
en ontplooien. Om dit te realiseren werken wij ‘Handelingsgericht’. Speciale aandacht gaat in de school 
uit naar een aanbod voor leerlingen die onderwijsbehoeften hebben op het gebied van meer- en 
hoogbegaafdheid. Daarnaast heeft de school een aanbod ontwikkeld voor leerlingen met een niet 
Nederlandstalige of meertalige achtergrond.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 1

Gedragsspecialist 1

Intern begeleider 6

Onderwijsassistent 4

Remedial teacher -

Specialist hoogbegaafdheid 1

Taalspecialist 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

De Witte School maakt gebruikt de methode Kanjertraining. Het team van De Witte School is getraind 
om kanjertraining te geven. De school hanteert het anti-pestprotocol dat is ontwikkeld bij de 
Kanjermethode. Dit protocol beschrijft op welke wijze wij omgaan met pesten. Pesten is van alle 
plaatsen en van alle tijden. Het komt op elke school voor, dus ook op de onze. Het hebben van een anti-
pestprotocol geeft duidelijkheid voor leerlingen, leerkrachten en ouders. 
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Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Zien!.
Aan de hand van een vragenlijst brengt de leerkracht het sociaal-emotioneel functioneren van de 
leerlingen in kaart. Het programma geeft suggesties over hoe de leerkracht de groep of een kind extra 
zou kunnen ondersteunen. Kinderen van groep 5 tot en met 8 vullen zelf een vragenlijst in. Door hun 
antwoorden krijgt de leerkracht een completer beeld van wat het kind van zichzelf vindt en hoe het zijn 
omgeving, de omgang met zijn klasgenoten of de leerkracht beleeft. Dat is heel waardevol. Het vormt 
vaak ook de aanleiding voor een mooi gesprek: waarover ben je tevreden? Wat zou er anders kunnen? 
Wat kun jij daar zelf voor doen? Hoe kan ik jou daarbij helpen?

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Nathalie van den Haak. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via nathalie.vandenhaak@dewitteschool.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is dhr./mevr. GGD Hollands Midden. U kunt de 
vertrouwenspersoon bereiken via externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.
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Klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Scholen zijn verplicht een 
klachtenregeling te hebben. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een 
veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken 
anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken.    

In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en overige 
klachten. Onder machtsmisbruik verstaan wij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en 
pesten. De overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van 
strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen en de schoolorganisatie. Mocht er sprake zijn van 

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
• Aan het begin van elk schooljaar nodigen de leerkrachten de ouders van hun leerlingen uit voor 

een persoonlijk kennismakingsgesprek. 
• Bij gebeurtenissen of ontwikkelingen rond een individueel kind, nemen leerkrachten het initiatief 

om ouders persoonlijk te benaderen.
• Per schooljaar zijn er minimaal twee oudergesprekken. Ouders ontvangen een uitnodiging 

hiervoor via Parro. 
• Om ouders snel en goed te informeren maken wij gebruik van het digitale communicatiesysteem 

Parro. Na inschrijving ontvangen ouders een e-mail met code om hun Parro-account te activeren. 
Wij plannen oudergesprekken met u in via Parro op een moment dat het voor u uitkomt. U kunt 
via Parro intekenen op een activiteit in de groep van uw kind of een thema-avond op school.

• Ieder schooljaar hebben wij toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Uw voorkeuren kunt 
u in Parro aan ons doorgeven. Dit kunt u doen via het vierde tabblad 'Instellingen'. Tik op Profiel 
en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'. Hier kunt u per kind aangeven wat de privacy voorkeuren 
zijn. U kunt uw toestemmingsverklaring voor het gebruik van beeldmateriaal in de Parro app 
aanpassen.

Privacy beleid

In het privacyreglement van onze stichting is beschreven hoe de school omgaat met haar 
leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy kunt u 
lezen op de website van ons schoolbestuur >> OBODB <<. Natuurlijk kunt u met vragen ook terecht bij 
de directie.

Wij hechten veel belang aan een goede relatie tussen school en ouders. Samen zijn wij verantwoordelijk 
voor de opvoeding van de kinderen en alleen met elkaar kunnen wij werken aan optimale 
ontwikkelingsmogelijkheden. 

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Ouders worden bij verschillende schoolse activiteiten betrokken. Op vrijwillige basis ondersteunen 
ouders het team bij het uitvoeren van projecten, het organiseren van vieringen en feesten, aankleding 
van de ontmoetingsruimte, het begeleiden van (groepjes) leerlingen tijdens buitenschoolse of 
groepsactiviteiten, beheer van de schoolbibliotheek, voorlezen, niveaulezen  etc

ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik ten opzichte van een leerling, dan kunt u een 
beroep doen op de (interne) contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon of een officiële klacht 
indienen bij de klachtencommissie.   

Op onze school is een contactpersoon benoemd. De namen van de contactpersonen van onze school 
zijn, Nathalie van de Haak en Anja Mertens. Bij een van hen kunt u altijd terecht om, vertrouwelijk, een 
geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. De contactpersoon zal naar uw verhaal luisteren 
en bespreken welke stappen ondernomen zouden kunnen worden. 

De contactpersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school, 
aangesteld door ons schoolbestuur. De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de 
klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is 
onafhankelijk. Ook de gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.   

Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie. De 
klachtencommissie onderzoekt dan de klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen 
maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen weten.   De 
LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, T 030-2809590 |  fax 030-
2809591. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar 
info@onderwijsgeschillen.nl .   

We gaan ervan uit dat u met overige klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijvoorbeeld 
de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Bent u daarna 
nog niet tevreden dan kunt u het schoolbestuur inlichten dat samen met u naar een oplossing zal 
zoeken. De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD Hollands Midden: 
Secretariaat PZJ, telefoon 088 308 3342, e-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.       

U kunt zich ook direct wenden tot het bestuur van de Stichting Openbaar Basisonderwijs, Bonnikeplein 
24-26, telefoon: 071-8200040.  
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 33,50

Daarvan bekostigen we:

• Afscheid groep 8 leerlingen

• Koningsspelen

• Pasen

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

• Schoolkamp
• Schoolreis
• Schoolzwemmen in groep 1-2 (deelname is niet verplicht)
• Tussenschoolse Opvang

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

4.3 Schoolverzekering
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ziekmeldingen kunnen per e-mail gedaan worden door een bericht te sturen 
naar absentie@dewitteschool.nl

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Indien u een verzoek voor extra verlof wilt indienen kunt u een formulier daarvoor op school vragen en 
minimaal 3 weken voor het verlof indienen.

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Voor alle leerlingen van de school is een beperkte ongevallenverzekering afgesloten door het 
schoolbestuur. Als de geleden schade door een andere verzekering gedekt wordt, dan moet die eerst 
worden aangesproken. Indien schade door een andere verzekering maar gedeeltelijk wordt vergoed, 
dan kan alsnog onze verzekering worden aangesproken. Hoe een beroep te doen op de verzekering? Zo 
snel mogelijk bij de directeur het ongeval melden. Dit moet binnen één maand aan de 
verzekeringsmaatschappij bericht worden.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Vanaf het moment dat uw kind op school komt, wordt de ontwikkeling van uw kind gevolgd en 
vastgelegd. Dit doen we in een leerlingvolgsysteem. Wij volgen de kinderen door middel van 
observaties, methode gebonden toetsen en landelijk genormeerde Citotoetsen. Voor de groepen 1-2 
gebruiken we het observatie- en registratiesysteem Kijk. We registreren de vorderingen van de 
leerlingen op leerlijnen. Door dit twee keer per jaar te doen, kunnen we de ontwikkeling van het kind 
bijhouden ten opzichte van het vorige registratiemoment en ook ten opzichte van landelijke 
gemiddelden. De Citotoetsen worden in de groepen 3 tot en met 8 twee keer per jaar afgenomen. De 
resultaten van deze toetsen worden door de leerkracht met de ouders besproken. Deze gegevens 
gebruiken wij om tijdige stagnatie, achteruitgang of voorsprong in de ontwikkeling van uw kind te 
signaleren en met u te bespreken. In groep 8 geven de leerkrachten in november een voorlopig advies 
voor het instroomniveau van het voortgezet onderwijs, passend bij de mogelijkheden en capaciteiten 
van uw kind, hierbij kijkend naar het leerproces van de afgelopen jaren. In maart volgt een definitief 
advies. In april maken de leerlingen van groep 8 de Cito Eindtoets.

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 3,8%

vmbo-(g)t 5,7%

vmbo-(g)t / havo 9,4%

havo 13,2%

havo / vwo 17,0%

vwo 50,9%

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets 
kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling 
een advies voor het onderwijsniveau in het voorgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter 
dan het advies van de leerkracht? Dan is de school verplicht het advies te heroverwegen. Bij een lagere 
score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Iedereen is welkom

Vandaag maak jij het verschilSamen kom je verder

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van 
belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden.  Leerlingen maken ook nu al 
deel uit van de Nederlandse samenleving. Zij wonen in de Randstad. Kennis is van groot  belang. Vanuit 
onze openbare identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven 
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staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien en voor 
anderen zorgen. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met 
anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de 
samenleving, zodat zij met voldoende kennis en vaardigheden de basisschool verlaten. 

Hoofddoelen 

1. We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol behandelen
(vanuit duidelijke waarden en normen omgaan met de medemens); 

2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook 
naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden; 

3. We voeden onze leerlingen op tot mensen die meedoen, die actief betrokken willen zijn op de 
samenleving en die gericht zijn op samenwerking;

4. We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere 
opvattingen en overtuigingen (religies); 

5. We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee 
voor het leven.

De school kenmerkt zich in het algemeen door rust en orde. We maken afspraken met de leerlingen om 
alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Aandacht voor het sociale aspect staat hoog in het vaandel. 
Sociale vaardigheden krijgen stelselmatig aandacht in de Kanjertrainingen en lessen naar aanleiding 
van actuele gebeurtenissen ergens in de wereld of op het eigen schoolplein. Wij hebben heldere 
verwachtingen van kinderen als het gaat om goed omgaan met elkaar en met de omgeving. Wij zien 
onszelf als voorbeeld voor de kinderen. Zo staat niet alleen leren centraal, maar ook omgaan met 
elkaar!

Wij volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen systematisch. Dat doen we met 
meetinstrumenten en middels observatie en gesprekken met kinderen en ouders. Om de sociale 
opbrengsten goed in kaart te brengen maken wij gebruik van Zien! Dit is een digitaal hulpmiddel 
waarmee de school de betrokkenheid en het welbevinden van kinderen meet. Zien! helpt om de 
signalen die kinderen afgeven op te vangen. Hierdoor zijn wij in staat de kinderen nog beter te 
begrijpen. Het programma geeft de leerkracht suggesties voor ondersteuning. De leerkracht kan de 
groep, een groepje kinderen of een kind een stapje verder helpen wanneer er behoefte is aan hulp.

Voor ouders en leerkrachten gebruiken we vragenlijsten van WMK-PO om de sociale veiligheid te 
monitoren.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Onze manier van lesgeven houdt rekening met verschillen tussen kinderen. We werken in elke groep 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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met het model van de ‘grote en kleine groep’. Kinderen die weinig instructie nodig hebben, kunnen al 
snel zelf aan de slag. Kinderen die meer instructie en hulp nodig hebben, worden in kleine groepen 
verder begeleid. Zo krijgt iedere leerling zoveel mogelijk les op maat. De leerkrachten houden de 
vorderingen van elke leerling goed bij. Ze zorgen ervoor dat de leerling de juiste instructie krijgt en kan 
oefenen op het juiste niveau. 

Er is een grote variatie in verwerkingsopdrachten: basisopdrachten, herhalingsopdrachten en 
verrijkende opdrachten die de lesstof aanvullen of nog wat uitdiepen. We zetten coöperatieve 
werkvormen in om het samenwerken en leren van elkaar te stimuleren. In groep 3 worden leerlingen uit 
de hogere groepen ingezet als tutor bij het lezen.

Om een taakgerichte werkhouding te stimuleren werkt de school met de methode Taakspel.  In team- 
en bouwvergaderingen spreken leerkrachten over de manier waarop de lessen in de dagelijkse praktijk 
worden vormgegeven. Afspraken over de manier van werken legt het team vast in een afsprakenboek. 

Vanaf groep 3 werken de leerlingen regelmatig met een Chromebook. De leerlingen kunnen extra 
oefenen met software die hoort bij de methodes. Ook kunnen de leerlingen hun Chromebook 
gebruiken voor het maken van werkstukken of het opzoeken van informatie op het internet.

Om de kwaliteit van De Witte School te beoordelen maken wij gebruik van verschillende bronnen en 
instrumenten. In het schooljaar 2019-2020 hebben wij de kwaliteit van onze school in kaart gebracht 
aan de hand van vragenlijsten, teambijeenkomsten en gesprekken. Hieronder een overzicht:

1. Zelfevaluatie door het team
2. Risico Inventarisatie personeel
3. Oudervragenlijst
4. Cultuureducatie, vragenlijst team
5. Zien!, leerlingen

De ouder-en leerlingentevredenheidspeilingen worden structureel afgenomen. De uitkomsten worden 
gedeeld met de medezeggenschapsraad, de teamleden en via de nieuwsbrieven met de ouders. In 
team- en bouwvergaderingen wordt structureel aandacht gegeven aan de verschillende vakgebieden 
die op het rooster staan. De leerkrachten van onze school professionaliseren zich met grote regelmaat. 
Enerzijds door schoolbrede bijeenkomsten en studiedagen. Daarnaast wordt individueel bijgeschoold 
via de OBO-academie.

In het schooljaar 2020-2021 werken we aan verschillende thema's:

• Gepersonaliseerd leren: Versterken van eigenaarschap leerlingen
• Doorgaande lijn van het rekenonderwijs (training Met Sprongen vooruit en Snappet)
• Begrijpend lezen met de methode Nieuwsbegrip (verdiepende training)
• Verder uitwerken van het plusaanbod
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Stichting Jeugd- en Welzijn, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met Stichting Jeugd- en Welzijn, in 
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 12:45 - 14:45  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 12:45 - 14:45  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:15  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 12:45 - 14:45  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 12:45 - 14:45  - 

Vrijdag: groep 1 t/m 4 vrijdagmiddag vrij

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek groep 3 t/m 8 2x per week

Zwemmen groep 1-2 30x op maandagmiddag
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Kerstvakantie 18 december 2020 03 januari 2021

Studiedagen 04 februari 2021 05 februari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Paaswekend 02 april 2021 05 april 2021

Koningsdag 27 april 2021

Meivakantie 01 mei 2021 16 mei 2021

Tweede Pinksterdag 24 mei 2021

Studiedagen 21 juni 2021 22 juni 2021

Zomervakantie 17 juli 2021 29 augustus 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Jeugd- en gezinsteam Wisselend Op afspraak

Ouderkamer Woensdagochtend 08.30-09.00 uur

Regelmatig is er een medewerker Jeugd- en Gezinsteam op school aanwezig. Contactpersoon voor De 
Witte School is Mieneke Plompen.  >> Centrum voor jeugd en gezin <<

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met De Duintop, De Kindervilla Wereld, Sport 
Stars Noordwijk en Flowerkids, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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