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Voorwoord 
 

Beste ouders en/of verzorgers, 

Voor u ligt de schoolgids voor het nieuwe schooljaar 2021-2022. 

In deze schoolgids geven we u alvast een inkijkje in onze school. 

Voor alle praktische zaken verwijzen we u naar de schoolgids 

bijlage (zie ook onze website). 

Wij zijn er trots op dat we sinds januari 2021 alle groepen weer in 

ons prachtige gebouw les kunnen geven. In ons schoolgebouw 

creëren we een veilige maar tegelijkertijd ook uitdagende en rijke 

(leer)omgeving waarin ruimte is om te ontdekken en waar de 

nieuwsgierigheid van kinderen wordt geprikkeld. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen 

ontwikkelen. Daarom besteden we naast de cognitieve vakken 

zoals rekenen, taal, lezen en woordenschat ook ruimschoots 

aandacht aan onze schoolomgeving zoals de dierenweide, de tuin, 

het milieu, muziek, sport en cultuur. 

In dit nieuwe schooljaar hebben we met elkaar ook een drietal 

speerpunten benoemd: 

·  Het groepsdoorbrekend werken. Hierdoor creëren we ruimte en 

mogelijkheden om aan de leerbehoeften van elk kind tegemoet 

te komen. Het groepsdoorbrekend werken wordt al ingezet bij 

onze jongste kleuters en eindigt bij een gezamenlijke 

presentatie over een passend thema in de bovenbouw. 

·  Optimale inzet van onze leeromgeving. Zoals de leerpleinen in 

de school maar ook de buitenruimtes waar kinderen naar 

hartenlust spelenderwijs op ontdekking kunnen gaan. 

·  Inzet van de NPO gelden – extra middelen voor ondersteuning 

en begeleiding. 
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Wij vinden de samenwerking met ouders erg belangrijk. 

Ouderbetrokkenheid is een voorwaarde om een goed klimaat te 

scheppen voor het kind zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. 

Wij kijken uit naar het nieuwe schooljaar waarin aan alle kinderen 

de ruimte wordt geboden om te leren, beleven en te ontdekken. 

 

Maaico van Velzen en Rubi Hendriks 

Directie Het Volle Leven 
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1. De school 

1.1 Ligging  

Het Volle Leven kent een langdurige “groene” geschiedenis. In de 

duinpan waar voorheen een bloemenkwekerij was gehuisvest, ligt 

de school. Op korte afstand van het Westbroekpark, het 

Circustheater, zwembad/sporthal De Blinkerd en de kust. Ons 

schoolterrein kenmerkt zich door de vele buitenspeelruimtes 

tussen de bomen, de aanwezigheid van een schooltuinencomplex 

en onze dierenweide.  

1.2 Schoolgrootte  

Op Het Volle Leven zitten ruim 600 leerlingen. Het aantal 

leerlingen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Voor de 

komende jaren hanteert de school voor nieuwe leerlingen een 

inschrijfplafond. Als gevolg hiervan zijn wij genoodzaakt voor een 

aantal groepen een wachtlijst te hanteren. De gemiddelde 

groepsgrootte is 30 kinderen. Het Volle Leven wordt voornamelijk 

bezocht door kinderen die in de omgeving van de school wonen. 

Veel ouders werken, waardoor kinderen toegewezen zijn op de 

faciliteiten van de voor-, tussen- en naschoolse opvang. 

Wij vinden het belangrijk dat het gebouw een plek is waar 

leerlingen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen. Passend bij 

onze school is de locatie een plek die de verwondering en 

nieuwsgierigheid bij kinderen weet te prikkelen. Het is een 

gebouw met heel veel licht, ruimte en groen. 

1.3 Duurzame school 

De school wil een actieve bijdrage leveren aan een duurzame 

samenleving. Onze school is duurzaam gebouwd en wij scheiden 

ons afval. Om het plastic afval te beperken hebben we enkele 

regels gesteld. Zo mogen onze leerlingen alleen uit herbruikbare 

drinkflessen, zoals bidons e.d. drinken op school. Neemt een 
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leerling toch een plastic drankverpakking mee naar school, dan 

moet deze leeg mee naar huis worden genomen.  

Onze leerlingen worden via projecten, lessen en activiteiten 

geleerd om bewust en zuinig met de leeromgeving om te gaan. 

Het gebouw is duurzaam gebouwd met leistenen, glas, 

zonnepanelen en groene daken. Alle gemeenschappelijke ruimtes 

worden multifunctioneel ingezet. Zo worden de gangen tijdens de 

lesdag ingezet als leerpleinen voor de leerlingen en na schooltijd 

gebruikt door de BSO.  

De school is gesitueerd in een groene omgeving met daarbij een 

centraal plein. Op het centrale plein is een tribune gerealiseerd 

die als leslocatie kan dienen.  

 
 

 

 

 

 

 

1.4 Intregraal KindCentrum ‘De Beleving’ 
Wij werken intensief samen met 2Samen (www.2samen.nl). In 

gezamenlijkheid kunnen wij een Kindcentrum aanbieden waarbij 

zowel de dagopvang (0-4 jaar), de peuteropvang, als de 

buitenschoolse opvang (BSO 4-12 jaar) op een goede wijze zijn 

geregeld. Elke locatie van 2Samen draagt een eigen naam. Op 

onze locatie is gekozen voor de naam “2Ontdekkers”.  

1.5 Peuteropvang 

De peuteropvang van 2Ontdekkers is tijdens schoolweken op 

maandag tot en met vrijdag van 08:45u tot 11:45u geopend. 

about:blank
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Kinderen vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar zijn welkom. De peuteropvang 

werkt samen met de eerste groepen van de school. Zo kunnen de 

peuters geleidelijk wennen aan school en dit zal de overstap 

vergemakkelijken. Bij de peuteropvang krijgt uw kind de kans zijn 

of haar wereld te verruimen en nieuwe ervaringen op te doen. De 

‘thuiswereld’ wordt aanzienlijk uitgebreid. Het is een goede 

voorbereiding op de basisschool. Uw kind leert spelenderwijs om 

in een groep te functioneren en samen te spelen en te 

delen. 2Ontdekkers biedt kinderen een veilige en uitdagende plek. 

De pedagogisch medewerkers van 2Ontdekkers werken met 

thema’s waaraan verschillende ontwikkelingsgerichte activiteiten 

worden gekoppeld, zoals knutselen, voorlezen, sport, spel en 

zingen. Vraagt het thema om er samen op uit te gaan, dan 

gebeurt dat ook. Bijvoorbeeld samen boodschappen doen of naar 

de bibliotheek gaan. Bij 2Ontdekkers speelt natuurbeleving ook 

een belangrijke rol. De kinderen spelen dagelijks buiten, maar 

gaan ook naar het park, de kinderboerderij, het strand of de 

schooltuin van Het Volle Leven. Ook helpen zij mee bij de 

verzorging van de dieren in de dierenweide.  

1.6 Buitenschoolse opvang 

Na schooltijd worden de kinderen door de pedagogisch 

medewerkers van 2Ontdekkers in verschillende gezellig ingerichte 

ruimtes in de school opgevangen. Iedere groep heeft een eigen 

ruimte, een vaste vertrouwde plek. Er is een afwisselend 

activiteitenprogramma voor binnen en buiten.  

Belangrijk is dat er een goede balans bestaat tussen vrij spel en 

georganiseerde activiteiten. De kinderen hebben een belangrijke 

stem in de invulling van het programma.  

Naast de samenwerking met 2Ontdekkers worden er ook 

leerlingen van de school opgevangen door overige BSO's uit de 

omgeving.  
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2. Missie van De Haagse Scholen 
 

Onze school maakt deel uit van Stichting De Haagse Scholen 

(DHS), ons schoolbestuur.  

De Haagse scholen heeft als missie: 

‘Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen.’ 

Hierbij doen zij de beloftes: 

1. Wij kennen ieder kind. 
2. Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid. 
3. Wij leren onze leerlingen samen te werken en samen te leven. 
4. Wij leren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen 

voor hun leerproces. 
5. Wij verbeteren de dialoog met ouders over de ontwikkeling 

van leerlingen. 
6. Wij onderzoeken en ontwikkelen onze kennis, houding en 

vaardigheden. 
 

Meer informatie kunt u vinden op www.dehaagsescholen.nl.  

 

  

 

  

about:blank
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3. Missie en Visie van Het Volle Leven 

Leren, beleven & ontdekken! 

3.1  Onze missie 

Op Het Volle Leven staan de leerlingen van jongs af aan volop in 

het leven. Ze worden in een veilig klimaat voorbereid op de 

veranderende maatschappij waarbij optimaal gebruik wordt 

gemaakt van de leeromgeving. Hierbij speelt toekomstgericht 

onderwijs en aandacht voor natuur, cultuur en sport een grote rol. 

De naam “Het Volle Leven” is bedacht door de pedagoog Jan 

Ligthart (1859-1916) en houdt in dat het leven rondom de school 

zoveel mogelijk wordt geïntegreerd binnen het onderwijs.  

 

3.2  Onze visie 

Op onze school… 

1. Voelen leerlingen zich veilig en verbonden 

Wij werken vanuit een positieve en democratische benadering 

binnen duidelijke grenzen aan een pedagogisch klimaat, waarin 

kinderen zich veilig en verbonden voelen. Wij hebben De 

Vreedzame School gekozen om ons hierbij te ondersteunen. 

2. Behaalt iedere leerling maximale leerresultaten 

Wij werken opbrengstgericht voor de kernvakken rekenen, taal en 

lezen. Dit betekent dat wij voor iedere leerling maximale 

leerresultaten willen behalen.  

3. Bereiden wij leerlingen voor op de toekomst 

Wij leren de leerlingen 21ste-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen, 

zodat zij op de toekomst worden voorbereid.  

Wij werken specifiek aan de volgende vaardigheden: 

samenwerken, communicatie, creatief en kritisch denken, 

burgerschapsvorming en karaktervorming. 
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Dit doet de school aan de hand van een methode voor 

wereldoriëntatie. Daarnaast wordt elk schooljaar aan 

verschillende schoolbrede projecten gewerkt. 

4. Maken wij bij het leren van de leerlingen optimaal gebruik 

van de leeromgeving 

Ons gebouw is zo ontworpen, dat zelfstandig, samenwerkend en 

groepsdoorbrekend leren wordt gestimuleerd. Het schoolterrein 

is ingericht om met de dieren en schooltuinen bij te dragen aan 

natuur-, sport- en cultuureducatie.  

5. Zien wij het leerproces en de zelfstandigheid van leerlingen als 

een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, school en 

leerlingen  

Wij leren de leerlingen (mede) verantwoordelijk te worden voor 

hun eigen leerproces en doelen te stellen. Dit doen we 

bijvoorbeeld door minimaal drie keer per jaar een gesprek te 

voeren tussen leerling, ouder en leerkracht. 

3.3  Toelichting 

Pedagogisch klimaat 

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en vertrouwde 

omgeving is voor onze leerlingen, hun ouders en het team. Wij 

werken vanuit een positieve benadering binnen duidelijke 

grenzen aan een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig 

en verbonden voelen. Een veilig pedagogisch klimaat is een 

voorwaarde om goed te kunnen leren. Dit is bevorderlijk voor het 

leren en de motivatie van leerlingen. Wij hebben het programma 

‘De Vreedzame School’ gekozen om ons hierbij te ondersteunen.   

De Vreedzame School is een compleet programma voor 

basisscholen voor sociale competentie en democratisch 

burgerschap.  

Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, 

waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, 
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en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en 

conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk 

voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de 

verschillen tussen mensen. 

Toekomstgericht onderwijs,  21ste-eeuwse vaardigheden  

Het onderwijsveld is de afgelopen jaren druk bezig met de vraag 

welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor 

te bereiden op een snel veranderende 

maatschappij. Veel van deze 

vaardigheden worden samengevat 

onder de noemer 21ste-eeuwse 

vaardigheden. Vaardigheden als 

samenwerken, communiceren, kritisch 

en creatief denken, maar ook 

mediawijsheid en ICT-

basisvaardigheden moeten daarbij een 

plek krijgen in het onderwijs. 

Methode Blink 

Op onze school werken wij met de methode ‘Blink Wereld’. De 

verschillende onderdelen van wereldoriëntatie, zoals 

geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, komen vanzelf 

aan bod. Thema’s zijn hierin leidend: klimaatverandering, 

verschillen tussen culturen of de verdeling van ons voedsel. De 

thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen, 

waardoor ze gemakkelijk geïnteresseerd raken.  

Wij werken in deze methode, naast cognitieve doelen, ook 

doelgericht aan de volgende toekomstgerichte competenties: 

Karaktervorming, Burgerschap, Samenwerken, Communicatie, 

Creativiteit en Kritisch Denken. Dit noemen wij de ‘wortels’ van 

ons onderwijs. Om deze doelen te behalen bereiden wij 

activiteiten voor die wij ophangen aan de ‘takken’ van 
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ontdekkend leren: didactische werkvormen, externe leerpartners, 

de inzet van ICT en de leeromgeving. 

 

 

Eigenaarschap van de leerling 

Leerlingen leren het beste als ze ervaren dat ze invloed hebben op 

hun leerproces. Als de leerling in staat is zelf verantwoordelijkheid 

te nemen voor zijn/haar leren, dan kan hij of zij blijven leren. 

Daarom betrekken we leerlingen bij het stellen van doelen. Deze 

doelen maken we ook zichtbaar in de school.  

Vanaf de middenbouw wordt er minimaal twee keer in de week 

zelfstandig gewerkt.  

Hierdoor is sprake van meer betrokkenheid bij de leerlingen en 

motivatie om taken uit te voeren en te leren. 

Leeromgeving 

In het schoolgebouw bevinden zich een aantal leer- en doepleinen 

waar leerlingen al vanaf groep 1/2 samen kunnen werken, leren 

en spelen. Verder zijn er een gymzaal en speellokaal om gerichte 

sportactiviteiten te kunnen organiseren. Vanaf groep 1 krijgen de 

leerlingen bewegings- en dansonderwijs van een vakleerkracht. 

Binnen en rondom het schoolgebouw zijn er mogelijkheden om 

ook buiten les te geven. Op het schoolterrein bevindt zich een 
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sportgedeelte, een ontdektuin, schooltuinen, een dierenweide en 

een bosplein. Verder is er een tribune waar buitenvoorstellingen 

kunnen worden gehouden. 

Door deze faciliteiten zijn er veel mogelijkheden om een extra 

accent te leggen op sport-, natuur- en cultuuractiviteiten. Ook na 

schooltijd bieden we activiteiten op dit gebied aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderbetrokkenheid 

Wij vinden een goede samenwerking tussen school en ouders 

noodzakelijk, waarbij het belangrijk is om wederzijdse 

verwachtingen uit te spreken. Wij verwachten dat ouders de 

missie en visie van de school onderschrijven. De school zorgt voor 

meerdere contactmomenten voor ouders en houdt ouders op de 

hoogte van allerlei schoolzaken. 

Een vertegenwoordiging van ouders adviseert en overlegt via de 

Medezeggenschapraad (MR) over beleidszaken aan en met de 

directie. De Ouderraad (OR) organiseert activiteiten voor de 

leerlingen en verantwoordt zich over de hoogte en besteding van 

de vrijwillige ouderbijdrage.  
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4. De school en het onderwijs 

4.1 Groep 1 en 2 

Het onderwijs in groep 1 en 2 richt zich op de brede ontwikkeling 

van het jonge kind. Door te werken met combinatiegroepen leren 

jongste en oudste kleuters met en van elkaar. Leeractiviteiten 

hebben een voornamelijk speels karakter. Binnen het lokaal 

neemt de grote en kleine kringactiviteit een belangrijke plaats in. 

Daarnaast is het lokaal ingedeeld in verschillende speel- en 

leerhoeken zoals de huishoek, de bouwhoek, de werkjestafel en 

de computertafel. De kleuters werken regelmatig 

groepsdoorbrekend om van en met elkaar te leren. Wij werken 

aan de hand van thema’s die elk ongeveer 8 weken duren. 

Thema’s worden voorbereid aan de hand van themaplanners, 

waarin de doelen en activiteiten van elk thema worden 

voorbereid. Het leerlingvolgsysteem ‘Kijk’ brengt de ontwikkeling 

van de leerlingen goed in beeld. 
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4.2 Groepen 3 tot en met 8 

Vanaf groep 3 organiseren wij ons onderwijs voor de kernvakken 

taal, rekenen en (begrijpend en technisch) lezen volgens de 

principes van het Effectieve Directe Instructie model (EDI).  

Het uitgangspunt van EDI is om de leseffectiviteit te verhogen en 

te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle 

leerlingen. Door een kwalitatief goede instructie en leerlingen 

actief te betrekken bij de inhoud van de lessen wordt er een grote 

mate van betrokkenheid gerealiseerd. De leerkracht geeft 

instructie en controleert door het stellen van vragen voortdurend 

of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden, 

leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten 

gegeven. EDI draagt ertoe bij dat de beheersing van de leer- en 

lesdoelen stapsgewijs worden bereikt. 

4.3 Lesmethoden 
We gebruiken de leesmethode ‘Veilig Leren Lezen’ (groep 3), de 

voortgezet technisch lezenmethode ‘Karakter’ (vanaf groep 4), de 

methode voor begrijpend lezen ‘Nieuwsbegrip XL’ (vanaf groep 4), 

de rekenmethode ‘Wereld in getallen’ (vanaf groep 3), de 

schrijfmethode ‘Pennenstreken’ (vanaf groep 3) en de taal- en 

spellingmethode ‘Staal’ (vanaf groep 4). 

Engels 
Vanaf groep 1 tot en met groep 8 wordt Engelse les aangeboden. 

Wij maken gebruik van de methode ‘Join In’. Aan de hand van 

liedjes, boeken en oefeningen wordt de Engelse taal 

spelenderwijs aangeleerd. In de onderbouw ligt de nadruk op de 

luister- en spreekvaardigheid. In de midden- en bovenbouw wordt 

daarnaast aandacht aan de grammatica besteed.  

Wereldoriëntatie 

Aan wereldoriëntatie en creatieve vakken werken wij  

projectmatig, waarbij de leerlingen zoveel mogelijk 

verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces. 
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Gedurende het schooljaar wordt gewerkt met een aantal thema’s 

die voor alle groepen hetzelfde zijn. Aan de hand van 

onderzoeksvragen en het stellen van doelen worden deze thema’s 

op groepsniveau door de leerlingen en leerkrachten verder 

uitgewerkt. Hierbij worden de toekomstgerichte competenties 

van diep leren ingezet om tot een eindproduct te komen, dat de 

leerlingen met trots kunnen presenteren en waar anderen van 

kunnen leren.  

In de methode Blink zijn de vakken aardrijkskunde, geschiedenis 

en natuur en techniekonderwijs opgenomen. Deze worden 

geïntegreerd aangeboden. Vanaf groep 3 wordt met deze 

methode gewerkt.  

Verkeersonderwijs 

Het verkeersonderwijs op onze school wordt gegeven aan de 

hand van de materialen van Veilig Verkeer Nederland. Groep 4 

werkt aan de hand van het verkeersblad ‘Stap vooruit’. In de 

groepen 5 tot en met 8 wordt gewerkt met de methode ‘Op 

voeten en fietsen’ en de ‘Jeugdverkeerskrant’. In groep 7 krijgen 

de kinderen een praktisch en theoretisch verkeersexamen. Dit is 

een landelijk examen dat wordt geregeld door VVN. Als de 

leerlingen hiervoor slagen, ontvangen zij een diploma.  
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Expressie 

De lessen behorende bij de expressievakken handvaardigheid en 

tekenen worden gegeven via de digitale methode ‘Laat maar 

leren’.  

Muziek 

Muziek wordt vanaf groep 3 gegeven door een vakleerkracht. In 

groep 1-2 verzorgen de leerkrachten de muzieklessen. Daarnaast 

worden er kleuterdanslessen gegeven aan de groepen 1-2. 

Cultureel onderwijs 

Het Volle Leven neemt deel aan verschillende culturele 

activiteiten via het Cultuurmenu en Cultuurschakel. Door jaarlijks 

een verscheidenheid aan musea en theaters te bezoeken, maken 

de leerlingen kennis met een grote diversiteit aan cultureel 

erfgoed en allerlei soorten erfgoedinstellingen zoals Muzee 

Scheveningen, het Kinderboekenmuseum, het Kunstmuseum Den 

Haag, het Museon en het Haags Historisch Museum.  

De activiteiten proberen wij te laten aansluiten bij de thema’s van 

Blink.  

Tuinieren 

Ieder jaar van april tot oktober wordt er door verschillende 

groepen getuinierd op het schooltuinencomplex naast ons 

schoolterrein. De wekelijkse lessen vinden onder schooltijd plaats. 

In de periode voor de zomervakantie zaaien de leerlingen 

bloemen, groenten en kruiden en onderhouden hun tuintje zo 

goed mogelijk. Na de zomervakantie wordt er voornamelijk 

geoogst.  

Bewegingsonderwijs 

De kleuters zijn dagelijks sportief bezig onder leiding van de 

leerkracht. Voor groep 1-2 verzorgt een vakleerkracht eenmaal 

per week de bewegingsles en de groepsleerkracht de spellessen. 

Vanaf groep 3 verzorgt de vakleerkracht gymnastiek tweemaal per 

week een gymles. Het gymrooster wordt jaarlijks gepubliceerd in 
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de bijlage van de schoolgids. Het dragen van gymkleding en 

gymschoenen is tijdens de gymles vanuit veiligheidsoverwegingen 

verplicht. Straatgymschoenen en schoenen met zwarte zolen zijn 

in de gymzaal niet toegestaan.  

 

 

 

 

 

 

 

Alle leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 douchen verplicht 

na de gymles.  

Dit geldt voor alle leerlingen van de basisscholen van De Haagse 

Scholen als een goede doucheruimte beschikbaar is.  

Scholen mogen leerlingen verplichten na het gymmen te douchen, 

maar het kan zijn dat leerlingen om welke reden dan ook niet 

naakt willen of mogen douchen. In dat geval is badkleding 

toegestaan. De ervaring leert overigens dat het hier ook 

regelmatig gaat om ‘koudwatervrees’. Als ouders en leerkrachten 

hier op ontspannen wijze mee omgaan, wordt het zelden een 

probleem. 

Bij het douchen is altijd een leerkracht aanwezig. Aangezien het 

hier om een groep leerlingen gaat, is één leerkracht voldoende. 

Mocht het zo zijn dat het om één leerling apart gaat, dan 

hanteren we het “vierogenprincipe”, zodat een leerkracht nooit 

met één leerling samen is. In de praktijk zal dit echter niet 

voorkomen. Het douchen geschiedt in aparte doucheruimtes: er is 
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een aparte jongens- en meisjesruimte. Bij de meisjes is altijd een 

vrouwelijke leerkracht aanwezig. 

Als uw kind niet aan de gymles kan deelnemen, is een schriftelijk 

bericht verplicht. We adviseren dure kleding en sieraden thuis te 

laten. De school is niet verantwoordelijk voor het verlies en/of 

beschadiging van persoonlijke eigendommen. 

Sportdag en sporttoernooien 

De vakleerkracht gymnastiek organiseert ieder schooljaar een 

sportdag voor de kinderen van groep 3 tot en met 8 op het 

sportveld van korfbalvereniging KVS. Mede dankzij de vele 

hulpouders die ons op deze dag helpen, is de sportdag altijd een 

succes. Daarnaast organiseert de vakleerkracht gymnastiek in 

samenwerking met de kleuterbouw een jaarlijkse kleuterspeldag. 

Op deze dag begeleiden de leerlingen van groep 7 de kleuters 

tijdens hun sportdag. De school neemt daarnaast deel aan de 

Haagse schoolsporttoernooien die worden georganiseerd door 

Sportsupport en verschillende sportverenigingen.  
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Zwemles 

De leerlingen van groep 5 nemen wekelijks deel aan het 

schoolzwemmen in zwembad De Blinkerd. Ouders en andere 

belangstellenden zijn uitgenodigd om te komen kijken tijdens het 

afzwemmen voor het ABC-zwemdiploma. Schoolzwemmen is een 

verplicht onderdeel van het bewegingsonderwijs. Het structureel 

niet deelnemen aan het schoolzwemmen is alleen toegestaan op 

medische gronden en dient te worden ondersteund door een 

verklaring van de huisarts.  

Digitaal onderwijs 

De leerlingen van nu groeien op in een steeds sneller 

veranderende maatschappij en dit vraagt om modern en 

eigentijds onderwijs. Met behulp van ICT maken wij ons onderwijs 

levendig, uitdagend, interactief en adaptief. ICT levert ook 

waardevolle ontwikkelingsinformatie voor leerkrachten. Op Het 

Volle Leven werken de leerlingen meerdere malen per week met 

een laptop of tablet. Deze worden ter beschikking gesteld en 

blijven eigendom van de school. Daarnaast wordt de tablet als 

onderdeel van de bewegingsleer ingezet tijdens de gymles. 

Dit schooljaar wordt in de groepen 5, 6, 7 en 8 gewerkt met 

‘Snappet’ bij rekenen. Snappet is een programma waarmee de 

leerlingen op een tablet de lesstof verwerken. In de groepen 5, 6, 

7 en 8 heeft elke leerling een eigen laptop. Na de lesinstructie 

door de leerkracht verwerken de leerlingen de lesstof daarna niet 

meer in het schrift, maar direct op de laptop. Het gebruik van een 

uitwerkschrift is verplicht om nauwkeurig rekenen te stimuleren. 

Snappet is een interactieve vervanging voor de werkboeken en de 

schriften, maar sluit gewoon aan op de methodes die we op 

school gebruiken. Wetenschappelijk is bewezen dat met deze 

manier van onderwijs geven betere resultaten worden geboekt. 

Dit komt omdat het werken met Snappet de leerlingen direct 

feedback krijgen op de gemaakte opgaven. Het kind ziet zo 
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meteen of hij/zij de opgave goed gemaakt heeft. Indien het 

antwoord fout is, dan kan het kind de opdracht direct verbeteren. 

Het systeem voegt vervolgens meer oefenstof toe op het niveau 

van het kind. Een ander voordeel is dat de leerkracht via de 

computer live kan meekijken op het zogenoemde “dashboard” 

om te zien hoe de opdrachten worden gemaakt door de kinderen. 

De leerkracht heeft op allerlei manieren een overzicht hoe de 

kinderen de lesstof hebben gemaakt. Dit kan per opdracht zijn, 

per vak, per dag, per periode etc. Er zijn overzichten per kind, per 

groep, per vak en zelfs per opdracht. De leerkracht heeft zo 

meteen inzicht welke kinderen bij welke lesstof nog verlengde 

instructie nodig hebben of op welke onderdelen de groep als 

geheel nog extra instructie nodig heeft. 

Naast het werken met Snappet hebben wij methodes waarbij de 

verwerking digitaal gebeurt. Voor communicatie en lesinstructie 

tijdens momneten van thuisonderwijs maken wij gebruik van 

TEAMS. Om de leerlingen digitaal vaardig te maken en te leren 

omgaan met digitale veiligheid besteden wij hier op verschillende 

momenten in het jaar aandacht aan. Dit gebeurt door middel van 

(gast) lessen waarbij instanties als HALT en Digiwijzer betrokken 

zijn. 

Zin in leren = Zin in lezen! 

Op Het Volle Leven is goed leesonderwijs een speerpunt. De 

school beschikt over een zeer uitgebreide schoolbibliotheek, die 

dankzij de hulp van vrijwilligers dagelijks voor de leerlingen is 

geopend. Dit schooljaar starten we met de technisch leesmethode 

‘Karakter’. Deze methode stimuleert het leesplezier. 

Godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs 

Godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs is op Het Volle 

Leven verweven in de verschillende lesmethoden, zoals Blink en 

De Vreedzame School. De leerlingen maken zo kennis met een 
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verscheidenheid aan geestelijke stromingen en het multiculturele 

karakter van onze maatschappij.  

4.4  Overige activiteiten 

Dierenweide 

De dagelijkse verzorging van de dieren zoals voeren, vacht 

borstelen en het schoonmaken van de hokken wordt volgens een 

schema uitgevoerd door de leerlingen onder toezicht van de 

conciërges en in het weekend en tijdens schoolvakanties wordt dit 

werk door hulpvaardige ouders gedaan. 

Het houden van schooldieren brengt uiteraard kosten met zich 

mee. Deze kosten worden betaald door vrijwillige bijdragen van 

ouders van onze leerlingen.  

De dierenweide is een voor iedereen vertrouwde, speelse en 

prettige plek. 

 

 

 

 

 

 

Buitenschoolse activiteiten 

Onze school biedt de leerlingen een verscheidenheid aan 

buitenschoolse activiteiten aan, zoals muziekinstrumenten 

bespelen, surfen, programmeren, tekenlessen, popmuziek en 

koken. Buitenschoolse activiteiten vinden meestal plaats na 

schooltijd en worden georganiseerd door in- of externe 
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vakleerkrachten. De activiteiten worden bekostigd door de 

gemeentelijk subsidies. 

Schoolreis en schoolkamp 

De kinderen van groep 1 tot en met 7 gaan eens per schooljaar 

gezellig een dagje uit. Voor sommige leerlingen uit de groepen 1 is 

het schoolreisje een te spannende activiteit. Zij blijven op die dag 

thuis.  

In groep 8 gaan de leerlingen een week lang terug naar de tijd van 

de prehistorie tijdens de werkweek in het Buitencentrum 

Wilhelminaoord in Drenthe, het zogenaamde Vledderkamp.  

De schoolreisjes voor de groepen 1 tot en met 7 worden betaald 

van de vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schoolkamp van de 

groepen 8 wordt een extra bijdrage van ca. € 125 gevraagd. Van 

dit bedrag worden onder andere de volgende kosten betaald: het 

busvervoer, de overnachtingen in het Buitencentrum, de 

verzorgde maaltijden en de diverse excursies die plaatsvinden. 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt eens per schooljaar langs om een 

individuele foto van uw kind, een foto van alle kinderen in uw 

gezin en een klassenfoto te maken. De betaling en verzending van 

de foto’s vindt plaats via de website van de schoolfotograaf. 

4.5 Sociale veiligheid 

Uitgangspunt voor het beleid over sociale veiligheid op onze 

school is het programma van ‘De Vreedzame School’ 

(www.devreedzameschool.nl). Sinds het schooljaar 2016-2017 is 

onze school een vreedzame school. 

De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie 

en democratisch burgerschap. Het programma helpt onze school 

een gemeenschap te vormen waarin we leerlingen actief 

aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor elkaar, hun 

omgeving, voor de schoolgemeenschap en de samenleving. 

about:blank
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Met De Vreedzame School besteden we aandacht aan basale 

sociale-emotionele en burgerschapscompetenties die wenselijk 

zijn in een democratische samenleving, zoals je verplaatsen in een 

ander, op een democratische manier met elkaar beslissingen 

nemen, openstaan voor verschillen tussen mensen, constructief 

conflicten oplossen, omgangsvaardigheden en 

verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap. Wij willen 

dat de leerlingen op onze school zich niet alleen optimaal 

ontwikkelen in de kernvakkenvakken, zoals taal en rekenen, maar 

wij willen ook een bijdrage leveren aan de sociale en 

maatschappelijke vorming van leerlingen. Dat het ook goede 

mensen worden die op hun beurt een bijdrage aan de 

samenleving zullen leveren. Met elke generatie vormen we 

immers opnieuw onze samenleving.  

Onze school dient ook een school te zijn waar álle leerlingen 

zichzelf kunnen zijn en zich veilig en prettig voelen. Alleen dan 

kunnen ze leren.  

We doen veel om sociale veiligheid te bevorderen en om 

ongewenst gedrag zoals pesten te voorkomen. Hieronder werken 

we deze preventieve maatregelen 

nader uit. 

Vanaf schooljaar 2021-2022 zullen 

we ook de lessen van ‘De 

Vreedzame Kriebels’ geven vanaf 

groep 1 t/m 8. We leren de 

kinderen op speelse wijze om te 

gaan met relaties en seksualiteit. 
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Gedrag 

Door middel van de sociaal-emotionele methode De Vreedzame 

School leren wij kinderen om met elkaar misverstanden en 

conflicten uit te praten.  

Wij spreken van pesten als er sprake is van: 

• een negatieve intentie, bedoeld om een andere leerling leed 

te berokkenen; 

• herhaaldelijke en langdurige blootstelling aan negatief 

gedrag/agressie van één of meer leerlingen; 

• verschil in macht tussen pester en gepeste. 

We maken onderscheid tussen pesten en plagen. Bij plagen is het 

negatieve gedrag niet structureel tegen dezelfde leerlinggericht 

en is de machtsongelijkheid veelal niet zo duidelijk aanwezig als 

bij pesten. De insteek bij plagen is bovendien eerder elkaar aan 

het lachen maken, dan dat er sprake is van een expliciet negatieve 

intentie en buitensluiten. We leren leerlingen ook het 

onderscheid tussen pesten en een conflict. Een conflict is een 

verschil van mening of van belang (A wil dit en B wil dat). Soms 

ontaardt een conflict in een ruzie, als er sprake is van (fysiek of 

psychisch) geweld. Plagen kan vaak leiden tot een conflict: A wil 

dat B ophoudt en B vindt het leuk om er nog even mee door te 

gaan. Pesten is van een andere orde. De machtsongelijkheid en de 

structurele gerichtheid op één persoon maakt het onvergelijkbaar 

met plagen. Pesten is weloverwogen en proactief, gebeurt niet 

per ongeluk of spontaan, en ook niet als gevolg van uitlokking.  

Pesten behoort tot het repertoire van kinderen, en het wordt 

gevoed in een cultuur die gekenmerkt wordt door competitie en 

individualisme. Wij bieden op onze school een sterk tegenwicht: 

de klas en school moet een positieve sociale gemeenschap zijn, 

waarin een expliciete sociale en morele norm aanwezig is die 

ervoor zorgt dat we oog hebben voor elkaar, dat we rekening 

houden met elkaar, dat we allemaal verantwoordelijkheid dragen 
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voor de gemeenschap, en dat je het recht hebt om jezelf te zijn. 

Daar staat tegenover dat je dan ook de plicht hebt om ervoor te 

zorgen dat ieder ander dat recht heeft. Wij willen een school zijn 

waarin zorg voor elkaar centraal staat. Een school met een klimaat 

waarin sprake is van verbinding, eerder dan concurrentie of 

competitie. Een school met een ‘inclusief’ groepsklimaat, waarin 

niemand wordt buitengesloten. Op die manier voorkomen we in 

veel gevallen ongewenst gedrag als pesten. Als er toch gepest 

wordt grijpen we snel in. 

Gedragsspecialist 

De school heeft een gedragsspecialist aangewezen om het beleid 

ten aanzien van gedrag van leerlingen te coördineren.  

Wij kiezen ervoor om deze taak mee te nemen in het bredere 

perspectief van de pedagogische opdracht van de school, en de 

domeinen van sociale competentie en burgerschapsvorming. De 

taken van de gedragsspecialist zijn op onze school opgenomen in 

het takenpakket van de stuurgroep Vreedzame School. 

We gaan de schoolbeleving en het welbevinden van de leerlingen 

structureel na met behulp van de SCOL-metingen die we 

tweemaal per jaar laten invullen door leerkrachten vanaf groep 3 

en leerlingen vanaf groep 6. Zorgsignalen worden besproken met 

kinderen en ouders tijdens het voortgangsgesprek. 

De sociale veiligheid wordt jaarlijks gemeten met behulp van het 

instrument van ‘Scholen met Succes’. De leerlingen van de 

groepen 5 tot en met 8 vullen hiervoor een vragenlijst in. 

Leerlingenraad 

Het blijkt dat als leerlingen zich verantwoordelijk voelen er 

aanmerkelijk minder problemen zijn. Als Vreedzame School 

streven we er nadrukkelijk naar om leerlingen een stem te geven. 

We nemen leerlingen serieus en we laten hen leren door te doen. 

De leerlingenraad denkt mee over het wel en wee van school en 

bestaat uit leerlingen van de groepen 4 tot en met 8. Deze raad 
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wordt begeleid door een leerkracht. Er is daarnaast structureel 

overleg tussen de leerlingenraad en de directie.  

Mediatoren 

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is 

bemiddeling door leeftijdsgenoten. Dit is een concrete uitwerking 

van het principe dat leerlingen zelfverantwoordelijk zijn voor het 

klimaat op school. Leerling mediatoren komen uit de bovenbouw 

en krijgen een mediatoren training. Eenmaal opgeleid kunnen zij 

gevraagd worden te bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen.  

Vertrouwenspersoon 

De intern begeleiders zijn de vertrouwenspersonen voor 

leerlingen en ouders.  
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5. De school en ontwikkeling van leerlingen 
 

Wij stemmen ons onderwijsaanbod zo veel mogelijk af op de 

verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen. De school 

heeft in een document ‘Organisatie van de zorg’ uitgebreid 

vastgelegd op welke wijze zorg wordt geboden aan leerlingen. Dit 

document ligt op school ter inzage. In dit hoofdstuk vatten wij de 

leerlingenzorg samen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Organisatie van de zorg 

Intern begeleider 
Om de zorg binnen de school goed te organiseren, zijn drie intern 

begeleiders aangesteld. Bij hen kunnen de leerkrachten en ouders 

via de leerkracht terecht met hun vragen over leerlingen die in de 

groep problemen ondervinden ten aanzien van gedrag en/of het 

verwerken van kennis en vaardigheden. Een aantal keer per 

schooljaar bespreken de leerkrachten hun leerlingen tijdens een 

groeps- of leerlingbespreking met de intern begeleider. 

De intern begeleider houdt contact met onder andere de 

schoolmaatschappelijk werkster, logopedisten, Veilig Thuis en 

ambulant begeleiders van expertisecentra. De intern begeleider 

kan ouders ook verwijzen naar schoolmaatschappelijk werk. 
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Leerlingvolgsysteem 
Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen, 

maakt de school gebruik van de leerlingvolgsystemen ‘KIJK’ 

(groepen 1 en 2) en CITO (groepen 3 tot en met 8). De toetsen van 

CITO zijn methodeonafhankelijke toetsen, die de ontwikkeling van 

de kernvakken van leerlingen meten. De leerkrachten analyseren 

deze toetsen en passen het onderwijsaanbod indien nodig aan om 

zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften van een leerling. 

De meetmomenten zijn in januari en juni. De resultaten zijn terug 

te vinden op het rapport en worden besproken tijdens de 

oudergesprekken. 

Extra begeleiding 
We monitoren de onderwijsbehoeften en leerontwikkeling van 

onze leerlingen gestructureerd. We passen ons handelen binnen 

onze mogelijkheden aan, aan de onderwijsbehoeften van de 

leerlingen als de leerlingen de lesstof niet aankunnen of meer 

kunnen. Hiervoor zijn diverse protocollen aanwezig. Deze zijn ter 

inzage beschikbaar op school. 

Dyslexieprotocol 
Voor leerlingen met lees- en spellingproblemen volgen wij het 

dyslexieprotocol. Ons dyslexieprotocol is gebaseerd op het 

‘protocol voor leesproblemen en dyslexie’ dat in opdracht van de 

overheid is uitgegeven door het expertisecentrum Nederlands. 

Het protocol is ter inzage op te vragen. 

Begaafdheid en differentiatie 
Het Volle Leven richt zich met het protocol ‘begaafdheid en 

differentiatie’ op (hoog)begaafde leerlingen die behoefte hebben 

aan een aangepast leerstofaanbod, omdat het reguliere 

leerstofaanbod hen te weinig uitdaging biedt. Deze leerlingen 

nemen deel aan de Projectklas. De Projectklas richt zich ook op 

leerlingen die naast begaafdheid een andere leeruitdaging kennen 
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waardoor het leren minder zichtbaar is. Voorheen werd dit de 

SEN-klas genoemd. Het protocol ‘(hoog)begaafdheid en 

differentiatie’ is ter inzage beschikbaar op school. 

5.2 Passend onderwijs 

Op 1 augustus 2014 is Passend 

Onderwijs van start gegaan. 

Onder het motto ‘Ieder kind een 

kans’ werken in de gemeenten 

Den Haag, Leidschendam-

Voorburg en Rijswijk 27 

schoolbesturen en een kleine 

200 scholen samen aan een 

plezierige en succesvolle 

basisschooltijd van ruim 56.000 

leerlingen. De samenwerking in 

onze regio vindt plaats binnen 

Stichting Passend Primair 

Onderwijs Haaglanden (SPPOH). 

SPPOH houdt zich in het bijzonder bezig met de ondersteuning 

van leerlingen, met hulp bij het leren. Zo veel mogelijk wordt 

uitgegaan van de mogelijkheden van de leerlingen. Wat spreekt 

deze leerling aan, welke (kleine) succesjes kunnen worden 

geboekt en hoe kan daar zo goed mogelijk op worden ingespeeld? 

Passend onderwijs kijkt niet alleen naar de leerling. De 

mogelijkheden van de groep, de leerkracht, de school en de 

ouders zijn net zo goed bepalend voor plezier en succes. Passend 

onderwijs is dan ook meer dan het regelen van extra 

ondersteuning in de vorm van arrangementen en 

toelaatbaarheidsverklaringen. Een goede samenwerking van de 

schoolbesturen, scholen, professionals, ouders en externe 

partijen moet voor iedere leerling leiden tot de best passende 
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combinatie van onderwijs, ondersteuning, opvoeding en waar 

nodig zorg, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis. 
 
Alle scholen die bij SPPOH zijn aangesloten, bieden een vast en 

stevig pakket van basisondersteuning. Dat betekent bijvoorbeeld 

dat alle scholen goed hebben nagedacht over het pedagogisch 

klimaat op school, dat de leerkrachten hun werkwijze iedere dag 

weer goed afstemmen op de (individuele) leerlingen in hun groep, 

dat de school weet wat nodig is bij dyslexie of bij sociaal-

emotionele vragen en dat de school samenwerkt met Veilig Thuis. 

Voor een klein gedeelte van de leerlingen is meer ondersteuning 

nodig, soms in combinatie met zorg. Vaak kan die extra 

ondersteuning worden gegeven op de school waar de leerling zit 

of wordt aangemeld. De school bepaalt in overleg met de ouders 

hoe die ondersteuning het beste kan worden gegeven en kan 

daarvoor extra middelen aanvragen bij SPPOH. Vroeger heette 

dit een rugzakje. Omdat extra ondersteuning op basis van de 

ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerlingen uniek is 

en elke aanvraag daarom anders zal zijn, spreken we voortaan 

van een “arrangement”. We arrangeren als het ware iets wat 

speciaal voor deze specifieke leerling nodig is. 

Soms is het niet haalbaar om de extra ondersteuning op de eigen 

school te organiseren en wordt er voor de leerling een lesplaats in 

het speciaal (basis)onderwijs of op een andere basisschool 

georganiseerd. De school vraagt in zo’n situatie, in overleg met de 

ouders, een toelaatbaarheidsverklaring aan bij SPPOH. Het is dus 

niet zo dat met de komst van passend onderwijs de scholen voor 

speciaal basisonderwijs of voor speciaal onderwijs worden 

afgeschaft! 

Wat is handig om over passend onderwijs te onthouden? 

1. Binnen passend onderwijs hebben scholen de zorgplicht. 

Wanneer een leerling na zijn/haar derde verjaardag bij een 
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school wordt aangemeld, gaat de school binnen zes weken na 

of zij de leerling een passende onderwijsplek kan bieden. 

Wanneer extra ondersteuning voor de leerling nodig is, 

probeert de school deze te organiseren. Wanneer dat niet 

haalbaar is, zorgt de school ervoor, in overleg met de ouders, 

dat een andere school de leerling wel inschrijft. Alleen 

wanneer de school geen plaatsingsruimte heeft of de ouders 

zich niet kunnen verenigen met de wijze waarop de school 

vormgeeft aan haar identiteit, telt de zorgplicht niet. Van 

ouders wordt wel verwacht dat zij bij de aanmelding de school 

zo goed mogelijk informeren over de situatie van hun kind. 

2. SPPOH heeft de samenwerking van de scholen georganiseerd 

in tien kleinere werkgebieden: acht stadsdelen en de 

gemeentes Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Binnen die 

werkgebieden werken de scholen onderling samen en vindt 

nauwe samenwerking met de Centra voor Jeugd en Gezin 

plaats. In elk werkgebied is een school voor speciaal 

basisonderwijs. 

3. SPPOH probeert extra ondersteuning zo veel mogelijk in de 

eigen omgeving van de leerlingen te organiseren. 

4. Het is de bedoeling dat ouders en school als partners 

samenwerken als het gaat om de zorg of extra ondersteuning 

rond een leerling. Dat maakt de kans op succes voor de 

leerling veel groter! 

5. Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. In dit 

profiel beschrijft de school welke ondersteuning de school kan 

bieden. U kunt dit profiel (een samenvatting van dit profiel) op 

school inzien. 

6. Sinds 1 augustus 2014 is er een (tijdelijke) Geschillen 

Commissie Passend Onderwijs, onderdeel van 

Onderwijsgeschillen (zie paragraaf 7.10). Deze commissie kan 
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onder andere worden ingeschakeld bij voorgenomen 

verwijdering van leerlingen. 

Voor meer informatie over Passend Onderwijs verwijzen wij u 

naar de website van SPPOH: www.sppoh.nl. 

5.3 Overgang van leerlingen 

Wij organiseren ieder schooljaar enkele momenten, waarin wij 

u bijpraten over de vorderingen van uw kind. 

Aan het begin van het schooljaar wordt met de leerlingen en 

ouders een kennismakingsgesprek gehouden.  
 

Rapport groep 1 
 
In februari en juni worden de rapporten opgesteld. Of uw kind 

dan ook een rapport krijgt, hangt af van het moment van 

instromen. Kinderen die in augustus, september of oktober 

starten, krijgen in februari hun eerste rapport. Kinderen die in 

november, december, januari of februari starten, krijgen in juni 

hun eerste rapport. Kinderen die in maart, april, mei of juni 

starten, krijgen hun eerste rapport in februari van het 

daaropvolgende schooljaar. Ouders van kinderen die nog geen 

rapport krijgen, kunnen uiteraard wel een gesprek voeren met de 

leerkracht mocht daar behoefte aan zijn. 
 
Rapport groepen 2 tot en met 8 
 
In november vindt een voortgangsgesprek plaats. Hier staat 

vooral de sociaal emotionele ontwikkeling centraal. In februari 

ontvangt u het eerste rapport van uw kind en vindt een gesprek 

plaats. Aan het eind van het schooljaar ontvangt u het tweede 

rapport en vindt indien gewenst een gesprek plaats. De 

gesprekken vinden vanaf groep 3 plaats met leerling, ouder en 

leerkracht samen.  

  

about:blank
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Overgang van groep 2 naar groep 3 
 
Het is aan de school welke leerlingen overgaan van groep 2 naar 

groep 3. De overgang van uw kind heeft tegenwoordig niet zozeer 

meer te maken met leeftijd, maar met de ontwikkeling die uw 

kind heeft doorgemaakt. De school kijkt naar de sociale- 

emotionele ontwikkeling, werkhouding en de cognitieve 

ontwikkeling van uw kind. Het oordeel is gebaseerd op 

observaties, de concentratiespanningsboog en een gesprek met 

de intern begeleider.  
 

Overgang primair onderwijs – voortgezet onderwijs 
 

(Voorlopig) basisschooladvies 
 
De ouders en leerlingen van groep 7 ontvangen tijdens een 

gesprek in juni/juli een voorlopig schooladvies. Het advies komt 

tot stand in een overleg tussen de leerkracht van groep 7, de 

toekomstige leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de 

(adjunct)directeur. De ouders en leerling ontvangen een 

schriftelijke bevestiging van het voorlopige advies. 

In januari wordt het definitieve advies geformuleerd en tijdens 

een adviesgesprek met de ouder(s) en leerling besproken. Het 

advies komt tot stand in overleg tussen de leerkracht groep 8 en 

de intern begeleider. Wanneer het definitieve advies afwijkt van 

het voorlopige advies wordt ook nog overlegd met de leerkracht 

van groep 7 en de (adjunct)directeur. In het protocol 

‘Schooladvies en overgang PO – VO’ dat ter inzage op te vragen is, 

treft u meer informatie aan. 
 
Onderwijskundig rapport groep 8 
 
Voor alle leerlingen die de school verlaten wordt een 

onderwijskundig rapport opgesteld. In dit rapport staat 

beschreven hoe de ontwikkeling van een leerling op de 

basisschool is geweest op o.a. het gebied van sociaal-emotionele 

vorming, de werkhouding, de wijze van contact maken en de 
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cognitie. De resultaten van het leerlingvolgsysteem zijn ook 

onderdeel van het onderwijskundig rapport. Het onderwijskundig 

rapport is onderdeel van de uitwisseling van gegevens tussen het 

basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Ouders van de 

leerlingen uit groep 7 worden jaarlijks geïnformeerd op een 

informatieavond over de aanmeldprocedure van het voortgezet 

onderwijs en het bijbehorende tijdspad. 

BOVO procedure 
 
De overstap van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet 

onderwijs (vo) is voor een kind van groot belang voor een 

succesvol vervolg van zijn of haar onderwijscarrière. Om deze 

overgang zo eerlijk en ongehinderd mogelijk te laten verlopen, 

hebben de schoolbesturen van Den Haag, Leidschendam-

Voorburg en Rijswijk afspraken met elkaar gemaakt over het 

proces van aanmelding en plaatsing op de vo-scholen. Deze 

afspraken geven vorm aan de jaarlijkse BOVO procedure. 

Tijdens een informatiebijeenkomst worden de ouders van 

schoolverlaters geïnformeerd over de procedure van overgang 

naar het voortgezet onderwijs. (www.bovohaaglanden.nl). 

Aanmeldprocedure voortgezet onderwijs 
 
Als ouder/verzorger heeft u het recht om uw kind op meer dan 

één school voor het voortgezet onderwijs aan te melden, maar 

u kan uw kind op maximaal één school inschrijven. 

Na de Kerstvakantie start de oriëntatieperiode voor leerlingen en 

ouders en houden de scholen voor voortgezet onderwijs open 

dagen. 
 

Onderwijsresultaten 
 
Wij vinden dat wij onze kerntaak goed hebben uitgevoerd als alle 

leerlingen na groep 8 een voor hen reëel uitstroomniveau hebben 

behaald en dat zij een daarbij passende vervolgschool hebben 

gevonden. Het gaat ons dus niet zozeer om het behalen van de 
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hoogst mogelijke score. Wij proberen het optimale uit iedere 

leerling te halen, ongeacht of het niveau van de leerling een 

VMBO of VWO-niveau betreft. De onderstaande tabel geeft het 

gemiddelde resultaat op de Cito Eindtoets van de afgelopen 3 

schooljaren weer. 
 

Resultaten CITO Eindtoets 
  

Jaar Ondergrens  Landelijk 
gemiddelde 

Het 
Volle 
Leven 

Bijzonderheden 

2019 534,8 535,7 534,9  

2020    Geen eindtoets 
i.v.m. Covid-19 

2021  534,5 535,4  

 
Uitstroombestemmingen voortgezet onderwijs 2021 

 

 

5.4 Kwaliteitsverbetering 

Het jaarverslag 2020-2021 en het jaarplan voor 2021-2022 ligt bij 

de directie ter inzage.  
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6. De school en het team 

Schoolorganisatie 

Het team telt rond de 50 medewerkers. Een aantal leerkrachten 

werkt parttime. De groepen worden geleid door maximaal twee 

leerkrachten. De leiding is in handen van een directeur en een 

adjunct-directeur. De school is in 3 bouwen verdeeld. Tot de 

onderbouw behoren de groepen 1 en 2. De groepen 3 t/m 5 

vormen samen de middenbouw en de bovenbouw bestaat uit de 

groepen 6 t/m 8. Elke bouw wordt geleid door een 

bouwcoördinator, die het eerste aanspreekpunt voor de 

leerkrachten is. De bouwcoördinatoren vormen samen met de 

directie en intern begeleiders het managementteam. 

6.1 Het team 

Ons team bestaat uit onderstaande medewerkers. Samen zorgen 

wij voor een zo goed mogelijk onderwijsklimaat en scheppen wij 

de juiste randvoorwaarden om te komen tot leren. 

Leerkrachten 

De leerkracht is de spil in de ontwikkeling van uw kind. De 

leerkracht is uw eerste aanspreekpunt en draagt zorg voor 

gevarieerd en kwalitatief goed onderwijs.  

Vakleerkrachten gymnastiek 

De vakleerkrachten gymnastiek dragen zorg voor de gymles en 

organiseren daarnaast een verscheidenheid aan sportieve 

activiteiten, zoals de sportdag, sporttoernooien en naschoolse 

sportlessen.  

Intern begeleiders 

De intern begeleiders dragen zorg voor de leerlingenzorg. Zij 

organiseren leerling- en groepsbesprekingen, multidisciplinair 

overleg en zijn een spil in het netwerk van jeugdhulpverlening. Zij 

organiseren ook bijscholing van leerkrachten en bewaken de 

pedagogische en didactische handelswijze binnen de school. De 
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intern begeleiders zijn onderdeel van het managementteam. Bij 

afwezigheid worden zij vervangen door de bouwcoördinatoren. 

Conciërges 

De conciërges dragen zorg voor het organiseren en uitvoeren van 

huishoudelijke- en onderhoudstaken. Daarnaast zijn de conciërges 

verantwoordelijk voor de verzorging van de dieren.  

Administratief medewerkster 

De administratief medewerkster draagt onder andere zorg voor 

de leerling-, financiële en overblijfadministratie en overige 

administratieve zaken. 

ICT’er 

De ICT’er draagt zorg voor het ICT-beleidsplan van de school. Dit 

omvat de implementatie, de verzorging en de aanschaf van 

multimediale leermiddelen, zoals software en hardware. De ICT’er 

ondersteunt daarnaast leerkrachten bij het geven van digitaal 

onderwijs. 

Vakinhoudelijke coördinatoren 

Twee taalcoördinatoren en twee rekencoördinatoren dragen zorg 

voor het bieden van een oplossing bij vakspecifieke uitdagingen. 

Zij sturen een taalwerkgroep en een rekenwerkgroep aan en 

beheren projecten zoals de schoolbibliotheek.  

Interne coaches 

De interne coaches dragen zorg voor de coaching van de zij-

instromers, LIO-studenten, HBO- en MBO-studenten en 

beginnende leerkrachten.  

Directie 

De adjunct-directeur en de directeur dragen zorg voor de 

dagelijkse gang van zaken op school en alle onderwijskundige, 

personele, materiële, huisvestings- en financiële beleidszaken.  
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Vrijwilligers 

De school maakt gebruik van een aantal vaste vrijwilligers. Zij 

ondersteunen bij een verscheidenheid aan taken, zoals 

huishoudelijke- en onderhoudstaken, de overblijfregeling, het 

verzorgen van de dieren, het onderhoud van het schoolterrein en 

het bemensen van de bibliotheek. 

Studenten 

Elk jaar begeleidt de school een aantal studenten die de opleiding 

tot (vak)leerkracht of onderwijsassistent volgen. Studenten geven 

les onder begeleiding en verantwoording van de leerkracht. 

Studenten in de afstudeerfase geven een aantal aaneengesloten 

weken zelfstandig les aan een groep. 

 

6.2 Vervangingsprotocol 

Wij zullen het beschreven stappenplan uit het protocol van De 

Haagse Scholen ‘Voorkomen van lesuitval’ volgen. Dit houdt in het 

kort het volgende voor onze school in:  

Bij kortdurende (ziekte)vervanging: 

1. Parttime collega’s die bereid zijn extra te willen werken, 

worden gevraagd of zij voor die dag extra willen komen 

werken. 
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2. Indien een Pabostagiaire (3e-4e jaar) aanwezig is, mag deze de 

groep overnemen onder toezicht/verantwoordelijkheid van 

een directielid of een leerkracht van de school waarmee wordt 

afgesproken dat hij/zij toezicht houdt. Hetzelfde geldt voor de 

onderwijsassistent. 

3. De directie schakelt TOP De Haagse Scholen in, om te kijken of 

vervanging beschikbaar is. 

4. Indien er bij TOP geen vervanging beschikbaar is zal TOP De 

Haagse Scholen de door De Haagse Scholen geselecteerde 

uitzendbureaus (met raamovereenkomst) benaderen om te 

kijken of deze geschikt personeel voorhanden hebben. 

5. Mocht de bij stap 5 geformuleerde stap geen resultaat 

opleveren zal TOP De Haagse Scholen nog andere bureaus 

benaderen (zonder raamovereenkomst). 

6. De directie bekijkt incidenteel of er beschikbare ambulante 

collega’s zijn die de groep kunnen overnemen. Dit heeft wel 

een nadelig effect. Het werk dat zij normaal gesproken doen, 

zal op een ander moment moeten worden ingehaald. Dat is 

niet wenselijk.  

Er is geen parttime collega, stagiaire, onderwijsassistent of 

invalleerkracht beschikbaar: 

• Betreft het de groepen 1 en 2: de ouders van de kinderen die 4 

jaar zijn (nog niet leerplichtig) worden gevraagd om hun kind 

voor die dag thuis te houden. Hierdoor kunnen er in de 

onderbouw groepen worden samengevoegd. 

• Betreft het de groepen 3: tot de kerstvakantie verdeeld over 

de groepen 3 en de kleutergroepen en na de kerstvakantie 

over de middenbouwgroepen. 

• Betreft het de groepen 4 t/m 8: de groep wordt verdeeld over 

de andere groepen in deze bouw. Voor deze noodsituatie ligt 

er in iedere klas een verdeellijst en een zelfstandig werkpakket 

klaar voor de leerlingen. 
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Wanneer groepen niet opgevangen/verdeeld kunnen worden: 

• Er wordt uit noodzaak een groep of meerdere groepen naar 

huis gestuurd. Ouders worden op de hoogte gebracht van het 

vervangingsprobleem. Als het voor de afwezige leerkracht 

mogelijk is, wordt er les op afstand aangeboden, conform ons 

protocol les op afstand. Daarvoor zijn protocollen actief. 

Ouders, kinderen en collega’s zijn van deze protocollen op de 

hoogte.  

Bij langdurige (ziekte)vervanging bekijkt de directie per situatie 

hoe deze het beste vervangen kan worden. 
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7. De school en ouders 
7.1  Informatievoorziening 

Informatie aan de ouders 

Ouders ontvangen op diverse manieren informatie over onze 

school. Alle algemene informatie is terug te vinden in de 

schoolgids en op de website (www.hetvolleleven.nl) van de 

school. Naast de schoolgids wordt ook een bijlage bij de 

schoolgids uitgegeven. In deze bijlage staat aanvullende 

informatie, zoals de data van de schoolvakanties, de 

groepsindeling en informatie over het overblijven. De schoolgids 

en de bijlage wordt aan het begin van het schooljaar onder de 

ouders verspreid. Nieuwe ouders in de onderbouw ontvangen 

daarnaast het kleuterboekje. Via Social Schools 

(oudercommunicatieplatform) ontvangen ouders onze 

tweewekelijkse ‘Nieuwsflits’. Dat geldt ook voor de groepsmail, 

die ouders van de leerkracht(en) van kind(eren) ontvangen.  

Social Schools 

Via Social Schools hebben ouders altijd digitaal toegang tot alle 

schoolinformatie die op hun kind(eren) betrekking heeft: 

Algemene brieven, persoonlijke berichten, uitnodigingen en 

inschrijfmogelijkheden voor oudergesprekken en 

groepsinformatie worden via Social Schools verstuurd. Ook 

afwezigheidsmeldingen worden via Social Schools gedaan. 

Informatiebijeenkomsten 

Om het jaar wordt voor de ouders van de leerlingen van de 

groepen 1 en 2 een informatieavond gehouden. Op deze avond 

brengt de leerkracht de ouders op de hoogte van de werkwijze in 

de groep en het materiaal dat erbij wordt gebruikt. 

about:blank
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Voor de ouders van de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 

wordt in de loop van het schooljaar een kijkavond georganiseerd. 

De kinderen leiden hun 

ouders rond in de klas en 

vertellen over de 

dagelijkse gang van zaken 

in de groep, welke 

boeken er worden 

gebruikt, enzovoort. 

Uiteraard zijn ook de 

groepsleerkrachten 

aanwezig om vragen te 

beantwoorden. Bij 

aanvang van groep 8 wordt een informatieavond over het 

voortgezet onderwijs gehouden. 

7.2  Medezeggenschapsraad (MR) 

De medezeggenschapsraad (kortweg de MR) wordt gevormd door 

5 leerkrachten en 5 ouders. De leden van de MR worden gekozen. 

De MR heeft als doel mee te denken over het beleid van de 

school. De MR heeft een belangrijke invloed op beslissingen die 

een school neemt. De MR heeft in bepaalde zaken 

instemmingsrecht, in andere zaken bestaat adviesrecht. De MR 

volgt de ontwikkelingen die zich op school voordoen nauwgezet 

en stelt zich middels de directie op de hoogte van de plannen die 

het bestuur van ‘De Haagse Scholen’ heeft.  

7.3 Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad 

Bestuursbrede zaken en zaken die meerdere of alle openbare 

scholen aangaan worden besproken in de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (kortweg de GMR). De GMR heeft in 

bepaalde zaken instemmingsrecht, in andere zaken bestaat 

adviesrecht.  
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7.4 Ouderraad (OR) 

De ouderraad (kortweg OR) organiseert in samenwerking met het 

team allerlei gezellige activiteiten voor de kinderen. De OR wordt 

gevormd door een groep actieve ouders. De OR is verdeeld in 

diverse werkgroepen en iedere werkgroep zorgt samen met de 

leerkrachten voor de organisatie van een bepaalde activiteit. U 

kunt hierbij denken aan 

het Sinterklaasfeest, de 

Kerstviering en het 

Paasontbijt. Ook 

organiseert de OR een 

aantal sportieve 

activiteiten zelfstandig en 

zodoende nemen de 

kinderen onder andere 

deel aan de Vredesloop en 

de Avondvierdaagse.  

Vrijwillige ouderbijdrage 

Scholen mogen een bijdrage voor extra activiteiten vragen van de 

ouders. De ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van 

ouders aan de school van hun kind. De ouders in de 

medezeggenschapsraad (MR) moeten instemmen met de hoogte 

van de ouderbijdrage. In de bijlage staat welke bijdrage van de 

ouders wordt gevraagd. De school besteedt de bijdrage aan extra 

activiteiten, zoals het schoolreisje, de Kleuterrun en disco.  

Als ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen, mogen hun 

kinderen niet worden uitgesloten van activiteiten die tot het 

onderwijsprogramma behoren.  

7.5  Stichting Vrienden van Het Volle Leven 

In 2016 is de Stichting ‘Vrienden van Het Volle Leven’ opgericht. 

De doelstelling van de stichting is de financiering van activiteiten 

en voor voorzieningen ten behoeve van de openbare basisschool 
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Het Volle Leven. De belangrijkste inkomstenbronnen van de 

stichting zijn donaties, sponsorbijdragen en subsidies. De 

vriendenstichting heeft de zogenaamde ANBI-status, wat 

betekent dat het een "goed doel" is. Als eerste project heeft de 

Stichting een bijdrage geleverd aan de financiering en inrichting 

van ons mooie schoolterrein. Meer informatie is te vinden op 

www.vriendenvanhvl.nl.  

7.6  De Groenraad 

Vanaf de oprichting van Het Volle Leven speelt de natuur een 

belangrijke rol in ons dagelijkse schoolleven. Leerlingen, 

schoolteam, ouders en verzorgers genieten het hele jaar door van 

de landelijke sfeer op het schoolterrein. Een constante aandacht 

voor al dat groen en levende have en het in goede staat houden 

van stal, hokken, hekken, gereedschap, wei en buitenmeubilair is 

veel werk dat maakt dat er altijd behoefte is aan extra helpende 

handen van ouders van onze leerlingen. Het schoolteam kan door 

de volle lesdagen, de grote leerlingenpopulatie en de vele 

dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden simpelweg niet zonder 

ondersteuning. Hiervoor is de Groenraad opgericht. Kijk voor 

meer informatie op www.groenraad.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
http://www.groenraad.nl/
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7.7 Hulpouders 

Wij maken doorlopend gebruik van de inzet van actieve en 

betrokken ouders, bij zowel grote als wat kleinere activiteiten. U 

kunt hierbij denken aan het helpen in de schooltuinen, het 

ondersteunen van kinderen tijdens het lezen in groepjes, het 

werken in de schoolbibliotheek en het “luizenpluizen” van de 

kinderhoofden na de schoolvakanties. De vaste klassenouder 

ondersteunt de leerkracht in het maken van contact met de rest 

van de ouders uit de groep. Jaarlijks krijgen alle ouders die zich 

hebben ingezet voor de school een blijk van waardering.  
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8. De school en regelgeving 

8.1 Inspectie van het Onderwijs 

De inspectie van het Onderwijs hanteert een toezichtkader waarin 

staat beschreven hoe de inspectie werkt, wat precies wordt 

beoordeeld en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. 

Zo weten scholen en besturen wat ze van het toezicht van de 

inspectie kunnen verwachten. Het Volle Leven valt onder 

basistoezicht van de inspectie. De onderwijskwaliteit op Het Volle 

Leven is door de inspectie voldoende bevonden.   

8.2 Kerndoelen 

Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van 

kinderen, het zorgt voor overdracht van maatschappelijke en 

culturele verworvenheden en het maakt kinderen gereed voor 

participatie in de samenleving. De belangrijkste dingen die 

leerlingen moeten leren, zijn vastgelegd in de wettelijke 

kerndoelen. Kerndoelen zorgen ervoor dat leerlingen zich in hun 

schoolperiode blijven ontwikkelen en ze garanderen bovendien 

een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. Wij zien het als onze 

taak leerlingen zoveel mogelijk te stimuleren om hun kwaliteiten 

binnen de verschillende vakgebieden te ontwikkelen.  

8.3 Onderwijstijd en margedagen 

Kinderen hebben recht op voldoende onderwijstijd van goede 

kwaliteit. De overheid heeft daarom urennormen vastgesteld. 

Leerlingen in het basisonderwijs moeten over 8 schooljaren 

minimaal 7520 uur onderwijs krijgen. Een aantal maal per 

schooljaar roosteren wij margedagen in. Deze dagen worden 

benut voor scholing van medewerkers. Als gevolg hiervan is de 

school op deze dagen gesloten. Voor een actueel overzicht van de 

schooltijden en de margedagen verwijzen wij u naar de website 

en de bijlage van de schoolgids. 
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8.4 Aanmelding 

Aanmelding (kind jonger dan 4 jaar) 

De aanmeldprocedure voor kinderen tot 4 jaar is centraal 

geregeld in de gemeente Den Haag. Meer informatie over het 

vinden van een basisschool en de aanmelding kunt u vinden op 

https://scholenwijzer.denhaag.nl/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussentijdse instroom (kind ouder dan 4 jaar) 

De gemiddelde groepsgrootte varieert tussen de 28-30 leerlingen. 

Afhankelijk van de draagkracht van de groep wordt bekeken of 

een zij-instromer (groep 1 tot en met 8) in de groep kan worden 

geplaatst.  

De afweging wordt gemaakt door de directie na advies van de 

betrokken leerkracht(en) en de interne begeleider. De volgende 

criteria zijn hiervoor van toepassing: 

a. pedagogisch klimaat; 

b. aantal leerlingen met een zorgbehoefte; 

c. leerkracht (start-, basis- of vakbekwaam). 

8.5 Leerplicht 

Op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand 

waarin uw kind vijf jaar is geworden, is uw kind leerplichtig. 

https://scholenwijzer.denhaag.nl/
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8.6 Vrijstelling schoolbezoek 

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de 

vastgestelde schoolvakanties. Extra vrij nemen, langer met 

vakantie gaan of tussendoor op vakantie gaan, mag niet. Dit staat 

in de Leerplichtwet. Soms kan hierop een uitzondering worden 

gemaakt. 

Beroep ouders 

Verlof moet worden aangevraagd als de leerling door de aard van 

het beroep van (één van) de ouders niet binnen de 

schoolvakanties met hen op vakantie kan. De aanvraag moet 

minimaal 6 weken voor de verlofdatum worden ingediend. 

Religieuze redenen 

Voor bepaalde feesten of verplichtingen op grond van godsdienst 

of levensovertuiging kan verlof worden aangevraagd. Bij dit verlof 

is een mededeling voldoende van de ouder(s)/verzorger(s), 

minimaal 2 dagen voorafgaand aan de vrije dag. Per verplichting 

wordt 1 dag vrijgegeven. 

Gewichtige omstandigheden 

Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden 

buiten de wil van ouders en/of leerling, waardoor de leerling de 

school niet kan bezoeken. Als het om minder dan 10 schooldagen 

gaat, beslist de directeur van de school over het verlof.  

De directeur moet zich houden aan de 

bepalingen die in de Leerplichtwet 

zijn opgenomen. De afdeling 

Leerplicht controleert regelmatig de 

verlofaanvragen. Bij een verkeerde 

beslissing wordt de directeur 

strafbaar gesteld en volgt een 

persoonlijke boete. Als voor meer dan 

10 schooldagen verlof wordt 

aangevraagd, beslist de 
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leerplichtambtenaar. Elke school heeft een eigen 

leerplichtambtenaar.  

Informatiebrochure 

In de brochure 'Alles wat u moet weten over luxe verzuim en 

verlof' van de gemeente Den Haag kunt u nalezen of de 

verlofaanvraag al dan niet zal worden ingewilligd. U kunt de folder 

via onze website downloaden. 

Verlofformulier 

Voor een verlofaanvraag moet u een formulier invullen. Dit moet 

minimaal 6 weken voor het verlof worden ingediend. U kunt het 

formulier afhalen bij de administratie of via onze site 

downloaden. Het ingevulde formulier kunt u afgeven bij de 

administratie of mailen naar administratie@hetvolleleven.nl. 

8.7 Te laat komen 

Als de lessen zijn gestart, sluiten wij alle deuren op school. De 

school is bereikbaar via de hoofdingang.  

Als een leerling regelmatig te laat op school komt gelden de 

volgende afspraken: 

Wanneer een leerling binnen een korte periode drie keer te laat 

gekomen is (of 3 uurtjes heeft gespijbeld), dan wordt er door de 

school contact opgenomen met de ouders. Dat kan telefonisch 

gebeuren of middels een bericht via Social Schools.  

Heeft dat niet geholpen, dan worden ouders uitgenodigd voor een 

gesprek op school nadat de leerling zes keer te laat is gekomen. 

Wanneer het te laat komen na dat gesprek nog steeds doorgaat, 

dan meldt de school het met een kennisgevingsformulier aan de 

leerplichtambtenaar bij de negende keer. De afdeling leerplicht 

stuurt de ouders een waarschuwingsbrief. 

Als het te laat komen daarna niet stopt, worden de ouders 

uitgenodigd voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. In die 

aantal gevallen kan er worden doorverwezen naar de 

hulpverlening of wordt een proces verbaal opgemaakt. 

mailto:administratie@hetvolleleven.nl
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8.8 Ziekteverzuim 

Ouders moeten ziekmeldingen voor 8:30 uur via Social Schools 

doorgeven. De school wil graag weten op welk(e) 

telefoonnummer(s) u bereikbaar bent als uw kind ziek wordt op 

school. Geef wijzigingen altijd door aan de leerkracht én de 

administratie. 

Bij zorgwekkend ziekteverzuim, elke 4e ziekmelding in 12 

schoolweken of vanaf de 7e schooldag aaneengesloten, gelden de 

volgende afspraken: 

1. De leerkracht(en) en IB gaan in gesprek met ouders. De 

leerkracht heeft een overzicht uit ESIS van de afwezigheid en 

bespreekt met ouder(s) het belang van aanwezigheid. Is er 

een andere oplossing om het ziekteverzuim te verlagen? Er 

volgt mogelijk een oproep bij de schoolarts. De leerkracht 

maakt verslag van het gesprek in ESIS. Indien leerling blijft 

verzuimen dan volgt stap 2.  

2. Bij aanhoudend zorgwekkend ziekteverzuim wordt de leerling 

besproken in het multidisciplinair overleg (MDO). 

8.9 Schorsing en verwijdering 

Bij ontoelaatbaar gedrag waarbij de veiligheid van de leerling 

en/of andere leerlingen of medewerkers in het gedrang komt, kan 

het noodzakelijk zijn over te gaan tot schorsing of verwijdering 

van een leerling.  

Het besluit tot schorsing of verwijdering wordt schriftelijk en met 

opgave van reden aan de leerling en ouders kenbaar gemaakt. Het 

protocol schorsing en verwijdering Haags Openbaar Primair 

Onderwijs kunt u via onze site downloaden. 

8.10 Aansprakelijkheid 

De Haagse Scholen heeft een collectieve schoolongevallen- en 

reisverzekering afgesloten. Deze geldt tijdens het schoolreisje en 

andere activiteiten die wij als school met uw kind ondernemen, 
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maar ook bij onverhoopte ongevallen op weg naar en van school. 

Bij verlies of vernieling van persoonlijke eigendommen is de 

school niet aansprakelijk. Deze schade dient te worden verhaald 

op uw eigen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.  

8.11 Centrale vertrouwenspersonen 

De centrale vertrouwenspersonen van De Haagse Scholen zijn: 

Mevrouw M. (Marion) Ferber 

telefoon: 06-46 61 18 33 

e-mail: marion_ferber@planet.nl 

De heer A. (Albert) van der Zalm 

telefoon: 06-51 99 36 18 

e-mail: info@albertvanderzalm.nl 

Op onze website kunt u de klachtenregeling van De Haagse 

Scholen downloaden. 

8.12 Klachtenregeling 

Het kan gebeuren dat u als ouder klachten heeft over onze school. 

Is dat het geval, laat het dan zo snel mogelijk weten aan de direct 

betrokkene(n). In de meeste gevallen zal dat de leerkracht zijn. 

Die zal in de regel een afspraak met u maken om de klacht te 

bespreken, desgewenst in aanwezigheid van de interne 

begeleider.  

Als dit gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kunt u een 

afspraak maken voor een gesprek met de directie. Alle partijen 

zijn hierbij aanwezig.  

Ons uitgangspunt is klachten altijd serieus te nemen en zo snel 

mogelijk en naar wederzijdse tevredenheid af te handelen. 

Als uw klacht volgens u niet afdoende door onze school 

afgehandeld is of kan worden, dan kunt u uw klacht voorleggen 

aan het schoolbestuur of aan Stichting Onderwijsgeschillen. 
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8.13 Stichting Onderwijsgeschillen 

Met de oprichting van de Stichting Onderwijsgeschillen is er nu 

een loket voor het gehele onderwijsveld. 

Het adres van de Stichting Onderwijsgeschillen luidt: 

Postbus 85191 

3508 AD Utrecht 

telefoon:  030-2809590 

De Haagse Scholen is aangesloten bij de Landelijke Klachten 

Commissie/Onderwijsgeschillen. 

8.14 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Sinds 1 juli 2013 is het bij wet verplicht een meldcode voor 

huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben. Het doel van 

de verplichte meldcode is dat professionals en instellingen vaker, 

sneller en adequater kunnen ingrijpen bij vermoedens van 

huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De meldcode kunt u 

vinden op onze site onder Informatie/Protocollen en 

beleidsdocumenten of is op school in te zien. 
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9. De school en regels 

In iedere organisatie zijn regels nodig, zo ook op onze school. De 

opgestelde school- en bestuursregels gelden voor alle aanwezigen 

in de school.  

9.1 Schoolregels 

Het Volle Leven hanteert gelijke regels voor alle groepen, die de 

basis vormen voor een veilige en sociale omgeving.  

De basishouding op Het Volle Leven: 

• wij houden rekening met elkaar; 

• wij lossen conflicten samen op; 

• wij zijn zuinig op onze spullen. 

9.2 Gedragscode De Haagse Scholen 

Ons bestuur heeft in 2011 een gedragscode opgesteld. In deze 

gedragscode staat vermeld op welke wijze medewerkers en alle 

volwassenen die werken met kinderen zich dienen te gedragen.  

9.3 Sponsorbeleid 

Het convenant dat Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap samen met onderwijsorganisaties en andere 

belangenorganisaties heeft gesloten, waarin afspraken voor 

sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs zijn vastgelegd, 

is voor onze school richtinggevend. Het convenant sponsorbeleid 

is op school in te zien. 

Het Volle Leven behandelt sponsorverzoeken zorgvuldig en 

betrekt de Medezeggenschapsraad van de school bij de 

besluitvorming. De Medezeggenschapsraad van de school heeft 

instemmingsrecht. 

9.4 Privacy beleid 

Op school gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens van 

leerlingen, ouders en medewerkers. De Haagse Scholen, waar wij 
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deel van uitmaken, heeft privacy beleid geformuleerd met als 

kernpunten: 

• We zijn transparant en communiceren actief naar alle 

betrokkenen, ouders, leerlingen, medewerkers en leveranciers 

en dienstverleners, over de wijze waarop met gegevens en 

informatie wordt omgegaan. 

• We zorgen voor een adequate technische beveiliging van 

gegevens en informatie. 

• We werken uitsluitend met erkende instrumenten op het 

gebied van beveiliging en afspraken. 

• We werken uitsluitend met gegevens en informatie die 

noodzakelijk zijn om het vooraf bepaalde doel te realiseren 

(gegevensminimalisatie). 

Om alle rechten en plichten t.a.v. de verwerking van 

persoonsgegevens te waarborgen, maar vooral omdat we bij De 

Haagse Scholen privacy erg belangrijk vinden, is er een 

privacyreglement. Daarnaast zijn informatieve folders voor ouders 

en medewerkers opgesteld, met daarin onder meer de 5 gouden 

regels die iedereen moet weten over het omgaan met 

privacygevoelige gegevens. Deze folders en ook het 

privacyreglement van De Haagse Scholen kunt u op school 

opvragen. 

Onze school maakt gebruik van online onderwijskundige 

applicaties. In deze applicaties worden persoonsgegevens 

verwerkt. De Haagse Scholen sluit met alle leveranciers een 

bewerkersovereenkomst waarin rechten en plichten van de 

school (verantwoordelijke) en leverancier (bewerker) zijn 

geregeld. De Haagse Scholen maakt hierbij gebruik van de 

bewerkersovereenkomst van de PO Raad, welke deel uitmaakt 

van het PO Raad privacy convenant. Deze 

bewerkersovereenkomsten worden door De Haagse Scholen 

centraal afgesloten. 
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Op onze school wordt gebruik gemaakt van beeld en filmmateriaal 

om te laten zien hoe leuk het onderwijs is. De Haagse Scholen 

heeft voor het gebruik van beeld- en filmmateriaal in de openbare 

ruimte een richtlijn opgesteld die ook door onze school wordt 

gehanteerd. 

Alhoewel wij met de meest mogelijke zorgvuldigheid omgaan met 

persoonsgegevens kan het voorkomen dat er gegevens verloren 

gaan of in onbevoegde handen terecht komen. Bij De Haagse 

Scholen is daarom (in overeenstemming met de wetgeving) een 

meldpunt datalekken ingericht. Vanuit dit meldpunt wordt de 

afhandeling van elk (mogelijk) datalek gecoördineerd. 
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10. De school en externe contacten 

10.1 Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (kortweg CJG) levert diensten 

als het Consultatiebureau, de Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar, het 

Opvoedsteunpunt, de Speel-o-theek, de Kinder- en 

Jongerenrechtswinkel, de diëtist, de oefentherapeut Cesar en 

Bewegen in Balans. Voor meer informatie over de 

contactgegevens verwijzen wij u naar hoofdstuk 11 van deze 

schoolgids. 

10.2 De schooltandarts 

Het Volle Leven is aangesloten bij de Tandentent, een praktijk 

voor kindertandheelkunde. De Tandentent biedt op 

kindvriendelijke wijze volledige tandheelkundige zorg aan uw 

kind, van preventie tot periodieke controle. U en uw kind worden 

hierover goed geïnformeerd en ook ontvangt u elk half jaar een 

oproepkaart thuis. De Tandentent haalt en brengt de kinderen 

van en naar school. U kunt uw kind voor deze service aanmelden 

via de website van de Tandentent (www.tandentent.nl).  

10.3 Het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding 

Het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (kortweg HCO) is 

een groot onderwijsadviesbureau voor scholen en kindcentra in 

Den Haag en omstreken (www.hco.nl). Wij werken samen met 

trainers, adviseurs, psychologen, orthopedagogen en overige 

onderwijsexperts.  

10.4 Schoolmaatschappelijk werk 

De schoolmaatschappelijk werker (SMW) is beschikbaar voor 

kinderen en ouders die vragen hebben op het gebied van 

opvoeding en opgroeien.  

De SMW biedt hulp bij problemen in de gezinssituatie en/of 

individuele problemen en kan bemiddelen tussen het kind, de 

ouders en de school. U kunt zowel rechtstreeks als via de intern 

about:blank
about:blank
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begeleider van de school telefonisch contact opnemen met de 

SMW voor advies en overleg of het maken van een afspraak.  

10.5 Veilig Thuis 

Veilig Thuis Haaglanden is het centrale advies- en meldpunt voor 

iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te 

maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook 

voor bezorgde omstanders en professionals. Veilig Thuis is er voor 

kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben om weer in 

balans met elkaar te leven (www.veiligthuishaaglanden.nl). De 

school handelt volgens de meldcode. 

  

about:blank
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11. De school en praktische zaken 

11.1 Wijziging contactgegevens 

Wilt u wijzigingen in uw contactgegevens zo spoedig mogelijk 

doorgeven aan de administratie van de school? Het is in geval van 

nood van groot belang dat wij u snel kunnen bereiken!  

11.2 Met de fiets naar school 

Fietsen dienen op de door de school aangewezen plekken te 

worden gestald. Wij raden aan de fiets altijd op slot te zetten en 

deze na schooltijd niet te laten staan. Zo wordt diefstal en 

vandalisme op het schoolterrein voorkomen. Op het schoolterrein 

mag niet gefietst worden. 

11.3 Gevonden voorwerpen 

Gevonden voorwerpen worden voor een bepaalde tijd bewaard. 

In onze tweewekelijkse ‘Nieuwsflits’ kunt u lezen wanneer wij de 

voorwerpen uitstallen in de hal. U kunt ook na schooltijd even 

komen kijken. Na verloop van tijd doneren wij de gevonden 

voorwerpen aan de kringloop. 

11.4 Eten en drinken   

Als school zijn we van mening dat wij kinderen bewust moeten 

leren omgaan met hun lichaam en gezondheid. Goed eten en 

drinken is daar een onderdeel van.  

We willen gezond eten op school voor iedereen makkelijk maken, 

om zo bij te dragen aan de goede ontwikkeling van de kinderen. 

Samen met ouders zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens 

de ochtendpauze en de lunch.   

Er is ruimte om individuele afspraken te maken bij een allergie, 

dieet of een bepaalde (geloofs)overtuiging.   

Eten in de ochtendpauze 

De kinderen eten elke dag een gezond tussendoortje. Het 
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tussendoortje bestaat uit het eten van een stuk fruit/groente of 

een boterham.  

Eten tijdens de overblijf 

De kinderen eten dagelijks een gezonde lunch. Het overblijfeten 

aanvullen met chocoladerepen, koeken, chips en anders soort 

toevoegingen is niet toegestaan. 

Drinken 

Op school drinken de kinderen water of melk en geen drankjes 

met toegevoegde suikers. Ieder kind neemt zijn/haar drinken mee 

in een drinkbeker, zodat we niet onnodig veel plastic afval hoeven 

weg te gooien. De bidon mag natuurlijk op school opnieuw gevuld 

worden zodat de kinderen bij het tussendoortje, bij het 

overblijven of tussendoor voldoende kunnen drinken. 

Traktaties  

Als uw kind jarig is, is het natuurlijk feest!  Sinds vorig schooljaar 

wordt er niet meer getrakteerd op onze school. Ook worden er 

geen kleine uitdeelcadeautjes meer uitgedeeld. Wij willen een 

gezonde en duurzame school zijn. Het trakteren zorgt voor veel 

discussies. Want wat is gezond? Hoe gaan we om met allergieën? 

Moeten kinderen wel of niet na het eten van citrusvruchten direct 

hun tandenpoetsen i.v.m. aantasting van het glazuur? En voor wat 

betreft het uitdelen van mini cadeautjes zijn er vragen over de 

duurzaamheid, de plastiek verpakkingen, productielijnen in arme 

landen waarbij kinderarbeid in het spel is, etc.   

We gaan een nieuwe traditie neerzetten. Jarige kinderen worden 

in de klas in het zonnetje gezet en krijgen bijv. een mooie 

feesthoed op of een slinger om. Zo ziet iedereen dat ze jarig zijn 

en maken we er een feestelijke dag van. Natuurlijk mag de jarige 

wel met een mooie verjaardagskaart op de eigen verdieping de 

klassen rond. 
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12. Contactgegevens 

 

OBS HET VOLLE LEVEN 
 
Adres:  Rijslag 21 

2587 BB Den Haag 
 
Telefoon:  070 – 355 84 54 
 
Email:  info@hetvolleleven.nl 
 
Website:  www.hetvolleleven.nl 
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