Bijlage schoolgids
OBS Het Volle Leven
2020 – 2021
Leren, beleven & ontdekken!
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Voorwoord
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de bijlage van de schoolgids voor het
schooljaar 2020 – 2021. De bijlage vormt één geheel met de
schoolgids.
In de schoolgids hebben we geprobeerd een zo goed en
realistisch mogelijk beeld van het reilen en zeilen op onze school
te geven. Deze bijlage dient ter aanvulling op de schoolgids.
Veranderlijke onderwerpen, zoals roosters, de groepsindeling
en het overblijven staan hierin vermeld. De schoolgids kunt u
downloaden op onze website www.hetvolleleven.nl.
De activiteiten die gedurende het jaar plaatsvinden, kunt u
vinden in MijnSchoolinfo of via onze website.
Mochten er zaken zijn waar u opmerkingen of suggesties over
heeft, schroom dan niet deze aan ons door te geven.
Het team van Het Volle Leven
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1.

Over de groepen

1.1

Groepsindeling schooljaar 2020 – 2021
groep
1-2A
1-2B
1-2C
1-2D
1-2E
1-2F
2X
3A
3B
3C
4A
4B
4C
5A
5B

naam
Amanda van den Broek
Veronica Groenewegen
Samantha de Niet
Francis Vollebregt
Yvonne van Haren
Berry van der Elst
Yvonne van Haren
Tamara Veen
Sharona Verhagen
Maartje Verberne
Kim van der Linden
Simone Slim
Yvette Brooshooft
Dieuwke Hofstee
Samantha de Niet
Kristie Overeem
Stephanie Plat
Angelique Jansen
Mylène Plat
Floor Nikamp
Sam Hemstra
Sonja Struyk
Sterre Lute
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werkdagen
ma t/m vr
ma, vr
di, wo, do
ma, di, do, vr
wo
ma t/m wo
do, vr
ma t/m vr
ma t/m vr
ma t/m wo
do, vr
ma, di
wo t/m vr
di t/m vr
ma
ma t/m vr
ma t/m vr
ma t/m vr
ma, wo, do, vr
wo
ma t/m wo
do, vr
ma t/m vr

groep

8B
Plus- / SEN-klas

naam
Eveline Katerberg
Berber Plugge
Jikke Slijkhuis
Michiel Rietveld
Katja Gherasim
Michiel Rietveld
Nandi Teeuwen
Maaico van Velzen
Floor Nikamp
Annelies Struijk
Merel Koppelman
Funda Vegt
Silvia van der Eijck
Chanthal van der Drift
Helga Teerhöfer

werkdagen
ma t/m do
vr
ma, di, vr
wo, do
ma t/m do
vr
ma t/m vr
di t/ m vr
ma
ma t/m wo
wo t/m vr
ma, di, do, vr
wo
ma t/m vr
do, vr

functie
Vakleerkracht gym

naam
Stella van Driel

werkdagen
ma t/m vr

Intern begeleider 1-4
Intern begeleider 5-8

Marianne van der Horst
Yvonne Toonstra

ma t/m do
ma, di, do

Bouwcoördinator OB
Bouwcoördinator MB
Bouwcoördinator BB

Kim van der Linden
Helga Teerhöfer
Maaico van Velzen

ma
ma
ma

Interne coach

Dieuwke Hofstee

ma

5C
6A
6B
6C
7A
7B
8A

6

functie
Administratie
Adm. ondersteuning
Conciërges

naam
Saskia Broersma
Monique van der Vossen
Jeannette Scheffer
Andrea Denkinger

Leraarondersteuner OB Monique van der Vossen
Leraarondersteuner BB
Silvia van der Eijk
Interim Directeur
Adjunct-directeur
Interim Adjunctdirecteur

werkdagen
ma t/m vr
di
ma t/m do
ma, wo, vr
do
di, do

Rubi Hendriks
Marijke Hubers

ma t/m do
ma t/m do

Kevin in ‘t Veld

ma, di, do, vr
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1.2

Schoolbenodigdheden

Wij verzoeken u de onderstaande schoolbenodigdheden aan te
schaffen voor uw kind(eren).
Groep 3
1 etui met kleurpotloden en/of stiften, puntenslijper met bakje,
schaar, lijmstift, gum, whiteboard stift.
Groep 4
1 etui met kleurpotloden en/of stiften, puntenslijper met bakje,
schaar, lijmstift, gum, whiteboard stift, 4 schrijfpotloden (HB),
liniaal 30cm.
Groepen 5 en 6
1 etui met kleurpotloden en/of stiften, puntenslijper met bakje,
schaar, lijmstift, gum, whiteboard stift, 4 schrijfpotloden (HB),
liniaal 30cm, huiswerkmap A4 formaat.
Groepen 7 en 8
1 etui met kleurpotloden en/of stiften, puntenslijper met bakje,
schaar, lijmstift, gum, whiteboard stift, 4 schrijfpotloden (HB),
liniaal 30cm, huiswerkmap A4 formaat, goede pen, agenda.
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2.

Praktische zaken

I.v.m. corona zijn er aangepaste schooltijden. Kijk voor de
actuele schooltijden op onze website:
https://hetvolleleven.nl/schooltijden-en-vakanties
2.1

Schooltijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groepen 1 en 2

Groepen 3 t/m 5

Groepen 6 t/m 8

08:45u – 11:30u
12:30u – 15:00u
08:45u – 11:30u
12:30u – 15:00u
08:45u – 12:30u
08:45u – 11:30u
12:30u - 15.00u
08:45u – 11:30u
12:30u – 15:00u

08:30u – 11.45u
12:45u – 15:00u
08:30u – 11.45u
12:45u – 15:00u
08:30u – 12:30u
08:30u – 11.45u
12:45u – 15:00u
08:30u – 11.45u
12:45u – 15:00u

08:30u – 12.15u
13:15u – 15:00u
08:30u – 12.15u
13:15u – 15:00u
08:30u – 12.30u
08:30u – 12:15 u
13:15u – 15:00u
08:30u – 12:15u
13:15u – 15:00u

2.2
Binnenkomst en het verlaten van de school
Groepen 1 en 2
• Vanaf 8:30 uur mogen ouders hun kind tot in de klas
brengen. De leerkrachten verwelkomen de leerlingen
persoonlijk, waardoor de overdracht van het kind naar de
leerkracht duidelijk is.
• Om 8:45 uur gaat de schoolbel en verlaten alle ouders de
school en het schoolterrein. De lessen vangen aan.
• Om 11:30 uur (ma, di, do, vr) gaat de schoolbel. Alle ouders
wachten buiten het hek totdat de schoolbel gaat.
• De leerkracht staat in de deuropening van het klaslokaal en
draagt het kind over aan de ouder/verzorger.
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•

•
•
•

De leerlingen die niet overblijven, mogen om 12:25 uur
weer terug op school komen. De ouders brengen het kind
naar het lokaal en verlaten daarna de school.
Om 12:30 uur gaat de bel en vangen de lessen aan. De
ouders verlaten het schoolterrein.
Om 15:00 uur (12:30 uur op woensdag) gaat de bel. De
ouders wachten buiten de hekken totdat de bel gaat.
De leerkracht staat in de deuropening van het klaslokaal en
draagt het kind over aan de ouder/verzorger.

Groepen 3 tot en met 8
• Om 8:20 uur gaat de bel. De kinderen en ouders mogen
naar binnen en gaan direct naar hun eigen lokaal.
• Om 11:45 uur, 12:15 uur en om 15:00 uur wachten de
ouders buiten de hekken totdat de bel gaat.
• Om 12:30 uur mogen de leerlingen van de groepen 3 tot en
met 5 die niet overblijven het schoolterrein betreden. De
leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 is dat 13:00 uur.
• Aan het eind van elke pauze verzamelen de groepen zich op
een afgesproken plek op het plein.
• De leerkracht haalt de groep op. De leerlingen stampen
buiten de schoenen uit en vegen de voeten op de speciale
mat bij de ingang.
• Aan het eind van de dag worden de leerlingen naar het
schoolplein gebracht, waar ze worden opgewacht door de
ouders.
• De leerlingen worden alleen meegegeven aan andere
ouders/verzorgers indien dit tijdig is gemeld bij de
groepsleerkracht.
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2.3
Aanvullende schoolregels
• Nadat de schoolbel ’s ochtends is gegaan, gaan de
leerlingen direct naar hun lokaal.
• Op het schoolplein mag niet worden gefietst.
• De leerlingen zetten hun fiets op de daarvoor aangewezen
plekken.
• De leerlingen mogen geen gevaarlijke voorwerpen mee naar
school nemen.
• Op het schoolterrein zijn geen honden toegestaan.
• Op het schoolterrein mag niet worden gerookt.
• Stepjes en skateboards worden buiten gestald.
2.4
Eten, drinken en traktaties
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. Trakteren doen
we zo gezond mogelijk.
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
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
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aanvullen met chocoladerepen, koeken, chips en anders soort
toevoegingen is niet toegestaan.
Drinken
Op school drinken de kinderen water, thee en/of melk en geen
drankjes met toegevoegde suikers. Ieder kind neemt zijn
drinken mee in een bidon, 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! Vanaf dit schooljaar
trakteren de leerlingen niet meer als zij jarig zijn. In de klas
zal natuurlijk wel nog aandacht worden geschonken aan de
verjaardag. Jarige kinderen worden in de klas in het zonnetje
gezet en krijgen bijv. een mooie feesthoed op of een slinger
om. Ook krijgen zij een mooie verjaardagskaart waarmee zij
langs de klassen op hun verdieping rondgaan zodat er een
felicitatie en sticker op gezet kan worden door de leerkrachten.
2.5
Duurzame basisschool
De school wil een actieve bijdrage leveren aan een duurzame
samenleving. Onze school is duurzaam gebouwd en wij scheiden
ons afval: plastic, papier en restafval. Onze leerlingen worden
via projecten, lessen en activiteiten geleerd om bewust en
zuinig met de leefomgeving om te gaan.
Wij willen de hoeveelheid afval op school verminderen.
Aangezien ons meeste afval bestaat uit plastic- en
drankverpakkingen van de leerlingen wordt dit als eerste
12

opgepakt. Het is het niet meer toegestaan om plastic
drinkpakjes en flesjes mee naar school te nemen. Bidons, kleine
thermosflessen e.d. mogen wel mee naar school worden
genomen. Neemt een kind toch een plastic drankverpakking
mee naar school, dan moet de lege verpakking mee naar huis
worden genomen.

13

2.6

Gymrooster

Maandag
tijd
groep
8.306A
9.15
9.156B
10.00

Dinsdag
tijd
groep
8.305A
9.15
9.155B
10.00

Woensdag
tijd
groep
8.306A
9.15
9-157A
10.00

Donderdag
tijd
groep
8.304B
9.15
9.154C
10.00

Vrijdag
tijd
groep
8.304A
9.15
9.154B
10.00

10.3011.15
11.1512.00

10.3011.15
11.1512.00

10.1511.00
11.0011.45
11.4512.30

10.3011.15
11.1512.00

10.3011.15

12.4513.30
13.3014.15
14.1515.00

6C
7A

8A
7B
8B
2.7

12.4513.30
13.3014.15
14.1515.00

5C
4A

8B
7B

5B
5A

8A
12.4513.30
13.3014.15
14.1515.00

3a
3B
3c

5C
6B
6C

12.152X/
12.45 kleuters
12.453C
13.30
13.303A
14.15
14.153B
15.00

Schoolzwemmen

De leerlingen van de groepen 5 krijgen zwemles in zwembad ‘De
Blinkerd’.
Maandag

08:30u - 09:15u

groep 5A /5C1

Maandag

09:15u – 10:00u

groep 5B /5C2

Het schoolzwemmen is een onderdeel van de lessen in
lichamelijke opvoeding en daarom ook verplicht. Niet
deelnemen aan deze lessen is alleen toegestaan wanneer u een
14

4C

verklaring van de arts heeft, waarin staat dat het zwemmen op
medische gronden voor uw kind niet gewenst is. Uiteraard kan
het voorkomen dat uw kind een keer niet meezwemt wegens
ziekte. Meldt u dit dan aan de leerkracht.
2.8
Mijnschoolinfo
Via het programma ‘Mijnschoolinfo’ (MSI) heeft u altijd digitaal
toegang tot alle schoolinformatie die op uw kind betrekking
heeft. Algemene brieven, e-mailtjes en groepsinformatie
worden ook via MSI verstuurd. Indien uw kind afwezig is, moet u
dit melden via MSI.
Nieuwe ouders ontvangen van de school een handleiding en
koppelcode om zich te kunnen aanmelden.
Hieronder volgen enkele voorbeelden van de mogelijkheden van
dit programma.
•
•
•
•
•
•
•
•

De ouders ontvangen gerichte informatie van de school
(mailings).
De ouders kunnen klassenoverzichten bekijken en
uitprinten.
De ouders kunnen zelf de adresgegevens van hun kind(eren)
en henzelf beheren.
De ouders bepalen zelf welke gegevens van hun kind(eren)
en van henzelf voor anderen zichtbaar zijn.
Antwoordstrookjes kunnen op eenvoudige wijze digitaal
worden ingevuld en verstuurd.
Oudergesprekken worden digitaal ingepland.
De ouders ontvangen berichten via een in/outbox.
Ouders kunnen via Mijnschoolinfo en/of de Mijnschoolinfo
App hun kind(eren) op eenvoudige wijze afwezig en
aanwezig melden.
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•

Mijnschoolinfo is ook beschikbaar voor tablet en
smartphone, voor zowel Apple, Android als Windows en
gratis te downloaden door ouders.

2.9
Overblijfregeling
Wij bieden de mogelijkheid om uw kind op school te laten
overblijven. De kinderen nemen brood van huis mee. U kunt uw
kind drinken meegeven voor bij de boterham.
Koolzuurhoudende dranken, chips, snoepgoed e.d. zijn niet
toegestaan.
Groepen 1 en 2
• De groepen 1 en 2 pauzeren van 11:30-12:30 uur.
• Van 11:30 -12:05 uur spelen de leerlingen onder begeleiding
van overblijf- en pedagogisch medewerkers van 2Samen
buiten.
• Om 12:03 uur gaat de bel en worden de leerlingen door de
leerkracht opgehaald.
• Van 12:05 uur tot 12:30 uur eten de leerlingen onder
begeleiding van de leerkracht in hun lokaal.
• Om 12.25 uur mogen de leerlingen die niet overblijven terug
komen op school. De ouders brengen het kind naar het
lokaal en verlaten de school.
Groepen 3 t/m 5
• De leerlingen van de groepen 3 t/m 5 hebben pauze van
11:45- 12:45 uur.
• Van 11:45-12:05 uur eten en drinken ze in de klas samen met
de leerkracht.
• Van 12:05-12:45 uur spelen de leerlingen buiten onder
begeleiding van overblijf- en pedagogisch medewerkers van
2Samen buiten.
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• Om 12:30 uur mogen de leerlingen die niet overblijven het
schoolplein betreden.
• Om 12:43 uur gaat de bel en worden de leerlingen door de
leerkracht opgehaald. De ouders verlaten het schoolplein.
Groepen 6 t/m 8
• De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 hebben pauze van
12:15 – 13:15 uur.
• Van 12:15 -12:40 uur eten en drinken ze in de klas samen
met de leerkracht.
• Van 12:40 -13:15 uur spelen de leerlingen buiten onder
begeleiding van overblijf- en pedagogisch medewerkers van
2Samen buiten.
• Om 13:00 uur mogen de leerlingen die niet overblijven het
schoolplein betreden.
• Om 13:13 uur gaat de bel en worden de leerlingen door de
leerkracht opgehaald. De ouders verlaten het schoolplein.
Een team van vaste overblijfouders verzorgt het overblijven
tussen de middag. Het team wordt aangestuurd door
2Ontdekkers. U kunt zich opgeven voor de reservelijst. Als u
wordt ingeschakeld voor het overblijven, ontvangt u hiervoor
een vrijwilligersvergoeding. Vaste overblijfouders hoeven voor 1
kind geen overblijfbijdrage te betalen.
Aanmelden
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een mail met een
link naar het digitale overblijfformulier waarop u kunt aangeven
of en op welke dagen uw kind(eren) overblijven. Naar aanleiding
van dit formulier ontvangt u een factuur.
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Kosten
In onderstaand overzicht kunt u zien wat het overblijven kost
per kind per jaar. Voor kinderen die later in het schooljaar
starten of meer/minder dagen over gaan blijven, worden de
kosten naar rato berekend. Betaling kan in 1 of 2 termijnen.
Betaling in 1 termijn
(betalingstermijn: 01.11 2020)
4 dagen
p/week

3 dagen
p/week

2 dagen
p/week

1 dag
p/week

1e kind

€ 170

€ 128

€ 85

€ 43

2e kind

€ 145

€ 109

€ 73

€ 36

3e kind

€ 120

€ 90

€ 60

€ 30

Betaling in 2 termijnen
(betalingstermijnen: 01.11.2020 en 01.03.2021)
4 dagen
p/week

3 dagen
p/week

2 dagen
p/week

1 dag
p/week

1e kind

€ 85

€ 64

€ 43

€ 21

2e kind

€ 73

€ 55

€ 37

€ 18

3e kind

€ 60

€ 45

€ 30

€ 15
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Incidenteel overblijven
Mocht uw kind incidenteel overblijven (hiermee worden de
kinderen bedoeld die normaliter tijdens de middagpauze naar
huis gaan), dan kunt u een strippenkaart kopen bij de
administratie of een mail sturen naar
overblijf@hetvolleleven.nl.
Kosten strippenkaart:
• Strippenkaart voor 5x overblijven: € 7,50
• Strippenkaart voor 10x overblijven: € 15,00
De overblijfbijdrage dient overgemaakt te worden op:
NL 56 INGB 0007 2340 48
t.n.v. DHS Het Volle Leven
o.v.v. overblijf en de naam van uw kind(eren)
2.8
Schoolmaatschappelijk werk
De schoolmaatschappelijk werkster is 1 dagdeel per week op
school aanwezig. U kunt bij haar terecht met vragen op
materieel gebied (werk, woning, inkomen), maar ook met
vragen op het gebied van immateriële zaken (persoonlijke
problematiek, opvoedingsvragen e.d.). Indien nodig verwijst zij u
naar de juiste instantie.
Contactgegevens schoolmaatschappelijk werkster
Esmé Sprenger
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag
Telefoon: 06 - 10 70 17 26
Email: e.sprenger@xtra.nl of
e.sprenger@smw-basisschool.nl
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3.

Ouderbetrokkenheid

3.1
De ouderraad
De ouderraad (OR) vraagt aan de ouders een vrijwillige bijdrage.
De ouderbijdrage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en
bedraagt voor het schooljaar 2020-2021 € 70,00 per kind.
Hiervan worden allerlei activiteiten betaald, zoals o.a.:
sinterklaasfeest, Kerstviering en Paasontbijt. Ook de jaarlijkse
schoolreis is in dit bedrag opgenomen. Indien de bijdrage niet
wordt betaald, kan het kind helaas niet aan (alle) activiteiten
deelnemen.
Een goed contact tussen ouderraad en ouders is erg belangrijk.
De ouderraad probeert dit contact tot stand te brengen door
het meewerken aan en het organiseren van allerlei activiteiten.
Natuurlijk kunnen de ouders het gehele jaar met hun vragen,
plannen of opmerkingen terecht bij de leden van de ouderraad.
De ouderraad vergadert regelmatig. Er komen allerlei, vooral
praktische zaken betreffende het schoolgebeuren aan de orde.
Op deze wijze wordt op een prettige manier samengewerkt.
De ouderbijdrage dient overgemaakt te worden op:
NL 83 INGB 0001 7374 45
t.n.v. Oudercommissie Het Volle Leven
o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren)
3.2

De medezeggenschapsraad

Wat is een MR?
Elke basisschool is verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te
hebben, die bestaat uit leerkrachten en ouders. Een MR heeft
adviesrecht en bij een aantal zaken instemmingsrecht bij de
beslissingen die de schooldirectie neemt. Zij heeft hiervoor
regelmatig overleg met de directie van de school.
20

De directie is verplicht de MR op de hoogte te brengen van
belangrijke schoolzaken. De MR mag hierover haar mening
geven en heeft het recht vragen te stellen.
Onze MR levert een waardevolle bijdrage aan de samenwerking
tussen directie, leerkrachten en ouders en werkt mee aan het
optimaliseren van een prettig, uitdagend en veilig
schoolklimaat. Het belang van de kinderen staat hierbij altijd
voorop.
De MR bestaat dit schooljaar uit: Angelique Jansen (leerkracht),
Yvonne van Haren (leerkracht), Maartje Verberne (leerkracht),
Veronica Groenewegen (leerkracht), Annelies Struijk (tijdelijke
vervanging van Kevin in ’t Veld), Jonas Rosenstok (ouder), Stijn
de Roos (ouder), Adrienne de Beer (ouder), Merel Eijken (ouder)
en Cilly van Alphen (ouder).
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website
van de school of contact met ons opnemen via
mr@hetvolleleven.nl.
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3.3

Schoolvakanties en margedagen

Schoolvakanties 2020 – 2021
Prinsjesdag
Herfstvakantie

di 15 september 2020
ma 19 oktober 2020 t/m vr
23 oktober 2020
ma 21 december 2020 t/m vr
1 januari 2021
ma 22 februari 2021 t/m vr
26 februari 2021
vr 2 april 2021 t/m ma 5 april
2021
ma 26 april 2021 t/m vr 7 mei
2021
do 13 mei 2021 en vr 14 mei
2021
ma 24 mei 2021
ma 19 juli 2021 t/m vr 27
augustus 2021

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag & Pasen
Meivakantie inclusief
Koningsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Margedagen
Naast de hierboven genoemde schoolvakanties is de school
vanwege marge- of studiedagen op de volgende data gesloten:
maandag 14 september 2020

alle leerlingen vrij

maandag 2 november 2020

alle leerlingen vrij

vrijdag 4 december 2020

alle leerlingen om 12.00 uur
vrij

vrijdag 18 december 2020

alle leerlingen om 12.00 uur
vrij
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maandag 18 januari 2021

Alle leerlingen vrij

dinsdag 19 januari 2021

alle leerlingen vrij

vrijdag 19 februari 2021

alle leerlingen vrij

donderdag 1 april 2021

alle leerlingen vrij

vrijdag 11 juni 2021

alle leerlingen vrij

vrijdag 16 juli 2021

alle leerlingen om 12.00 uur
vrij

De schoolactiviteiten vindt u op de kalender van MSI en op onze
website www.hetvolleleven.nl.
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4.

Contactgegevens

OBS Het Volle Leven
Adres
Telefoon
E-mail
Website

Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070 – 355 84 54
info@hetvolleleven.nl
www.hetvolleleven.nl

Overblijfcommissie
Coördinator
Telefoon
E-mail

Claudia Schippers (2Samen)
070 – 820 08 84

Coördinator overblijfteam
Telefoon

Gonneke van der Willigen
06 – 49 39 42 13

Financiën
Telefoon
E-mail

Saskia Broersma
070 – 355 84 54
overblijf@hetvolleleven.nl

Ouderraad
Voorzitter
E-mail

John van Aerle
or@hetvolleleven.nl

Medezeggenschapsraad
Voorzitter
E-mail

nog niet bekend
mr@hetvolleleven.nl

2ontdekkers@2samen.nl
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Schoolmaatschappelijk werk
Esmé Sprenger
Werkdagen
dinsdag, donderdag, vrijdag
Telefoon
06 - 10 70 17 26
E-mail
e.sprenger@xtra.nl
e.sprenger@smw-basisschool.nl
Website
www.smw-basisschool.nl
Peuterspeelzaal
Rijslag 17
2587 BB Den Haag

Kinderopvang 2Ontdekkers
Rijslag 17
2587 BB Den Haag

Locatiemanager
Telefoon
E-mail
Website

Jantine Eusman
070 – 820 08 84
2ontdekkers@2samen.nl
www.2samen.nl

Contact- en vertrouwenspersonen
Contactpersoon
Marianne van der Horst
Vertrouwenspersonen
Marion Ferber
Albert van der Zalm

m.vanderhorst@hetvolleleven.nl
marion.ferber@planet.nl
06 – 46 61 18 33
info@albertvanderzalm.nl
06 – 51 99 36 18
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Stichting de Haagse Scholen
Johanna Westerdijkplein 1
2521 EN Den Haag
Postbus 61451
2506 AL Den Haag
070 - 306 52 00
www.dehaagsescholen.nl

Kinderopvang 2Samen
Laan van Meerdervoort 70
2517 AN Den Haag
Postbus 16555
2500 BN Den Haag
070 - 338 55 00
www.2samen.nl

Passend onderwijs
Stichting Passend Primair
Onderwijs (SPPOH)
070-315 63 49
www.sppoh.nl

Schoolbegeleidingsdienst
Haags Centrum voor
Onderwijsbegeleiding (HCO)
070 - 448 28 28
www.hco.nl

Onderwijsinspectie
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Onderwijsvragen: 0800 - 8051
Meldpunt
Vertrouwensinspecteurs:
0900 - 111 31 11

Stichting Onderwijsgeschillen
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030 – 280 95 90

Centrum voor Jeugd en Gezin
Willem Lodewijkstraat 16
2517 JT Den Haag
070 - 752 66 11
scheveningen@cjgdenhaag.nl

Veilig Thuis Haaglanden
070 – 346 97 17
0800 - 2000
www.veiligthuishaaglanden.nl
info@veiligthuishaaglanden.nl

Schooltandarts
Tandentent
070 – 346 13 47
www.tandentent.nl

26

