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:::1 Inleiding

1.1 Voorwoord

Met veel genoegen presenteren we de schoolgids 2018-2019 van De Leidse
Buitenschool, school voor speciaal onderwijs. Via de schoolgids stelt de
school zich aan u voor. 
 
Met deze gids informeren we leerlingen, (toekomstige) ouders/verzorgers,
voogden, (toekomstige) medewerkers van De Leidse Buitenschool, de
Campussen en andere betrokkenen over het onderwijs, zoals dat op onze
school wordt verzorgd. U krijgt hierdoor een beeld van wat u van ons kan
verwachten en wat wij voor uw kind kunnen betekenen. 
 
Aangezien ons onderwijs voortdurend in beweging is, wordt de schoolgids
jaarlijks bijgesteld en op de site gepubliceerd. Heeft u na het lezen van de
schoolgids nog vragen, stelt u ze dan gerust.
 
Wij wensen alle leerlingen en hun ouders/verzorgers een plezierig verblijf
toe op onze school.
 
Namens het team van De Leidse Buitenschool,
 
Tessa van de Griend,
locatiedirecteur, De Leidse Buitenschool.
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:::2 Onze school

2.1 De naam
Op 28 september 1921, werd de vereniging Herstellingsoord ‘De Leidsche
Buitenschool’ opgericht. 
De naam Buitenschool houdt verband met het principe dat de school buiten
de bebouwde kom is gebouwd. Dit in tegenstelling tot een openluchtschool
die in principe binnen de bebouwde kom is gebouwd. Destijds werd
gesproken van een verpleging in een soort openluchtschool, maar van een
school kon nog niet worden gesproken. In de eerste jaren stond met name
de verpleging centraal, pas later rond 1930 kwamen de schoolbelangen op
de eerste plaats.
In 1961 is de naam Het Herstellingsoord ‘Leidsche Buitenschool’ veranderd
in ‘De Leidse Buitenschool’. 
 
 

2.2 Aloysius Stichting
De Leidse Buitenschool en de Campussen vallen onder het bevoegd gezag
van de Aloysius Stichting te Voorhout. De Aloysius Stichting biedt onderwijs
en begeleiding aan kinderen van 4 tot en met 20 jaar. De Stichting heeft
ongeveer 50 scholen (speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so),
voortgezet speciaal onderwijs (vso) en onderwijs aan leerlingen in justitiële
jeugdinrichtingen) en biedt onderwijs aan zo'n 3500 leerlingen. De expertise
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binnen de Stichting wordt ook benut in het regulier onderwijs d.m.v. advies
en ondersteuning aan leerlingen/ouders en leerkrachten/onderwijsteams.
 
Aloysius kent drie sectoren binnen de Stichting: sector Noord en Gesloten
onderwijs, sector Zuid en sector West. De Leidse Buitenschool (inclusief
Campus Katwijken Campus Lisse) maakt deel uit van sector West. Trudie
Westen is sectordirecteur van sector West. De actuele bezetting van het
bestuur van de Aloysius Stichting staat op de website van de stichting; 
www.aloysiusstichting.nl. Hier is ook meer te vinden over de missie, visie en
koers.
 
Binnen sector West wordt samengewerkt met de volgende sbo scholen:
- Don Boscoschool te Lisse, waar ook Campus Lisse is gehuisvest
- Savioschool te Hillegom
- Het Kompas te Hoofddorp
- De Klimboom te Hoofddorp
- De Fakkel te Nieuw Vennep
- De Windvang te Katwijk aan Zee
- De Dolfijn te Uithoorn
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2.3 Samenwerkingsverband
Onze doelstelling is elk kind passende ondersteuning te bieden. De Leidse
Buitenschool maakt deel uit van het samenwerkingsverband Duin- en
Bollenstreek. 
 
 

2.4 Ondersteuningsprofiel SO De Leidse
Buitenschool
Algemeen
In dit document wordt een beschrijving gegeven van het
ondersteuningsprofiel (OP) van onze school. Deze beschrijving van het OP is
het uitgangspunt voor het inrichten van ons onderwijs aan leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften, het bepalen van grenzen van de zorg en
ondersteuning en het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan
rondom zorgplicht en 'passend onderwijs'. 
 
Passend Onderwijs
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is onderdeel van een breder kader
met de overkoepelende term passend onderwijs. Passend onderwijs is de
nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat zowel om lichte als zware
ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast
leermateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.
 
Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden (SWV). De
scholen in het SWV maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen
dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. 
 
Wij onderscheiden:

SBO: speciaal basisonderwijs (leerproblematiek);-
SO laag: speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen-
(ZMOK), zeer moeiijk lerende kinderen (ZMLK) en langdurig zieke
kinderen (LZ);
SO midden: speciaal onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke-
beperking (LG);
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SO hoog: speciaal onderwijs voor leerlingen met een ernstige-
meervoudige beperking (EMB).

 
2.4.1 Inleiding
In het kader van passend onderwijs is het schoolondersteuningsprofiel (SOP)
een belangrijk instrument waarin de school de taken,
verantwoordelijkheden en werkwijze vastlegt. Het SOP beschrijft de wijze
waarop de school de basisondersteuning vorm geeft en welke extra
ondersteuning de school biedt of wil bieden. Alle SOP's van de scholen in
het samenwerkingsverband vormen tezamen een dekkend aanbod van
ondersteuning aan alle leerlingen.
 
2.4.2 Onderwijsvisie
 
WIJ ZIEN DE MOGELIJKHEDEN 
 
Deze visie wordt bij De Leidse Buitenschool vormgegeven middels volgende
basisvoorwaarden:
 
BETROKKENHEID, VEILIGHEID, RESPECT EN AMBITIE
 

Onvoorwaardelijke acceptatie van alle leerlingen, met hun problematiek.-
Een sfeer van geborgenheid en veiligheid voor alle leerlingen.-
Het stimuleren van het zelfvertrouwen van de leerlingen.-
Het stimuleren van het eigen initiatief van de leerlingen.-
Het creëren van situaties waarin de leerlingen succeservaringen opdoen.-
Het hebben van hoge, maar realistische verwachtingen van de leerlingen.-

 
Bovenstaande basisvoorwaarden komen voort uit het vertrouwen dat wij
hebben in onze leerlingen.
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2.4.3 Karakter van de school
De Leidse Buitenschool is een school voor speciaal onderwijs in Katwijk. De
school is een doelengroepenschool met hier en daar kenmerken van een
integratieve voorziening.
 
Kenmerken doelengroepenschool:

Aanbodgericht;-
Specifieke doelgroep;-
Aanbodgericht;-
Betrekkelijk uniforme onderwijsbehoeften;-
Benodigde expertise voor doelgroep vraagt specialistische voorziening.-

 
Kenmerken van een integratieve school:

Voorzieningen om de reguliere scholen heen;-
Ordening op basis van onderwijsbehoeften;-
Inzet van de expertise heeft meerwaarde voor leerlingen die de behoefte-
niet zo specifiek hebben.

 
2.4.4 De doelgroep
De doelgroep van De Leidse Buitenschool zijn leerlingen van 4 tot 14 jaar
met psychiatrische, gedragsmatige en/of sociaal-emotionele problematiek,
behorend bij SO (laag).
 
Sommige leerlingen hebben een classificatie/diagnose, zoals
bijvoorbeeld ASS, ADHD, ODD, hechtingsstoornis of
leerachterstand. Andere leerlingen hebben (nog) geen
classificatie/diagnose. Alle leerlingen hebben in ieder geval
onderwijsbehoeften waarin onze school kan voorzien, namelijk onderwijs in
kleine(re) groepen, veel structuur, voorspelbaarheid/duidelijkheid en veel
visuele ondersteuning.
 
Onze school heeft als doel om leerlingen, door het bieden van een passende
onderwijssetting, te laten komen tot een optimale sociaal-emotionele en
cognitieve ontwikkeling. De basis voor onze school wordt gevormd door het
pedagogisch beleid. Leerlingen kunnen zich alleen optimaal ontwikkelen als
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zij zich veilig en geaccepteerd voelen en met plezier naar school gaan. 
 
2.4.5 Basisondersteuning
Dit is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijszorg die
een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden. De basisondersteuning
wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan van het SWV. De
basisondersteuning is niet landelijk vastgesteld; het SWV bepaalt zelf het
niveau van basisondersteuning die de scholen binnen het
samenwerkingsverband moeten bieden. De basisondersteuning kan dus per
regio verschillen. De kwaliteit van de basisondersteuning moet voldoen aan
door de onderwijsinspectie vastgestelde normen.
 
2.4.6 Aanbod ondersteuning

Gespecialiseerd team (zoveel mogelijk leerkrachten met een aanvullende-
(Master) opleiding);
Leerkrachtondersteuners (ongeveer 84 uur per week);-
Gedragswetenschappers (ongeveer 56 uur per week);-
Intern begeleiders (ongeveer 40 uur per week);-
Logopedist (ongeveer 16 uur per week);-
Fysiotherapeut (ongeveer 12 uur per week);-
Vakleerkracht gym (ongeveer 34 uur per week);-
Nauwe samenwerking met Cardea (onderwijs-zorg aanbod en ambulante-
zorg).

 
2.4.7 Deskundigheid
De leerkracht is de centrale factor binnen 'beter dan goed onderwijs'. Het is
aan hem/haar om in staat te zijn een vertaling te geven van het onderwijs,
zoals dat door de school is vastgelegd in het schoolplan. Dit stelt hoge eisen
aan een leerkracht op onze school. Ze zijn professioneel, vakbekwaam,
verantwoordelijk en betrokken, wij gaan binnen de Aloysius Stichting
immers 'voor beter dan goed'. De leekrachten zijn gericht op het bieden van
een veilig pedagogisch klimaat en op kwaliteit en resultaat. Teamexpertise
wordt per jaar zowel individueel als collectief gericht utigebreid. Binnen
onze school hebben wij verschillende vormen van extra ondersteuning
waaronder gedragsspecialisten (Master SEN), specialisten het jonge kind,
leesspecialisten, rekenspecialisten (in opleiding) en muziekspecialisten (in
opleiding). Er is een gecertificeerde logopedist en fysiotherapeut.
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2.4.8 Indeling groepen
De leerlingen worden ieder jaar met zorg ingedeeld, waarbij ons doel is om
het inhoudelijke aanbod aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van
een leerling (= onderwijsarrangement). Er wordt gekeken naar datgene dat
een leerling nodig heeft om een bepaald onderwijskundig doel te kunnen
bereiken, waarbij dit zowel pedagogisch als didactisch kan zijn (=
onderwijsbehoefte).
 
Allereerst wordt gekeken naar wat een leerling op pedagogisch gebied
nodig heeft en welke soort groep het meest passend is voor de leerling
(leergroep, leergroep+ of kansklas). Daarna wordt gekeken naar wat een
leerling op didactisch gebied nodig heeft en welk arrangment het meest
passend is (intensief -, basis - of verdiept arrangement). Tot en met groep 5
krijgen alle leerlingen op onze school het basisarrangement aangeboden.
Er is een maximum van drie instructieniveaus binnen één groep.
Schoolroutines worden intensief ingezet om de gang van zaken op De
Leidse Buitenschool voor iedereen rustig en overzichtelijk te laten verlopen.
Iedereen (leerlingen, ouders en leerkrachten) weet wat er van hem/haar
verwacht wordt.
 
Op De Leidse Buitenschool zijn drie soorten groepen: leergroepen,
leergroep+ en de kansklas. 
Alle groepen zijn heterogeen samengesteld. De leergroepen zijn geclusterd
op jaargroepen (1/2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8). De leergroep+ en de kansklas zijn
altijd combinatiegroepen voor midden- en/of bovenbouw. In de leergroep
zitten leerlingen met diverse classificaties en mogelijk
verschilende onderwijsbehoeften. In de leergroep + en de kansklas zitten
leerlingen met veelal dezelfde onderwijsbehoeften.
 
De Leidse Buitenschool biedt ondersteuning aan leerlingen in de leeftijd van
4 tot 14 jaar met psychiatrische, gedragsmatige en/of sociaal-emotionele
problematiek. Dit gebeurt aan de hand van onderwijsarrangementen en
ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP's). In de leergroepen is er een
streven van maximaal 14 leerlingen, voor de leergroep + is er een streven
van maximaal 12 leerlingen en voor de kansklas is er een streven van
maximaal 8 leerlingen. De Leidse Buitenschool werkt deels digitaal
(rekenen en begrijpend lezen) en met veelal moderne methodes. Dit
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betekent dat alle leerlingen op onze school een Ipad in bruikleen hebben die
door de school verzorgd wordt. 
 
2.4.9 Aanwezige voorzieningen

Kleinere groepen, dus meer aandacht en ondersteuning per individuele-
leerling (zie 4.3);
Verschillende groepen (o.b.v. onderwijsbehoeften), nameijk leergroep,-
leergroep+ en kansklas (zie 4.2);
Specifieke expertise;-
Observatieplaatsing (zonder toelaatbaarheidsverklaring; zie 4.4);-
Veilige school d.m.v. protocol pedagogisch klimaat inclusief-
gedragsposter (zie 4.6)
Positive Behavior Support (PBS; zie 4.6); -
Sociaal Competentiemodel (zie 4.6); -
Schoolstandaard leergebieden met drie doorgaande, didactische-
arrangementen (zie 4.8);
Schoolstandaard vakoverstijgende leergebieden (zie 4.8.1);-
Schoolbrede structuur (vaste schoolroutines) en veel visuele-
ondersteuning;
Ipad voor alle leerlingen vanaf groep 5;-
Bibliotheek op school (per oktober 2018; zie 4.12.1);-
Rolstoeltoegankelijk (lift naar verdieping, invalidetoilet, brede gangen,-
geen drempels).

 
 
2.4.10 Voorzieningen gebouw

Elf klaslokalen, waarvan 9 in gebruik voor leerlingen en voorzien van-
digibord, 1 lokaal in gebruik door IB/GW en 1 lokaal in gebruik als
methodelokaal;
Grote, moderne gymzaal (2009);-
Twee kleedkamers met wc en douches;-
Twee keukens;-
Kopieer- opbergruimte;-
Achterwacht ruimte;-
Diverse gesprekskamers of voor begeleiding in kleine groepjes;-
Ruimte fysiotherapie;-
Ruimte logopedie;-
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Invalidetoilet (begane grond);-
Lift;-
Personeelskamer;-
Administratie;-
Kelder; -
Ruime aula die in december 2017 helemaal opgeknapt is;-
Speelplein in bosrijke omgeving met schommels, speelhuis met glijbaan,-
vogelnestschommel, toren om bal in te gooien, bankjes, duikelrek,
wiebelbrug en voetbalveld;

 
2.4.11 Preventieve interventies
Op onze school proberen we zo duidelijk en voorspelbaar mogelijk te zijn
door vaste schoolroutines te gebruiken en zoveel mogelijk visuele
ondersteuning te bieden aan de leerlingen. Activiteiten, tijd, opdrachten en
gedrag worden zoveel mogelijk visueel gemaakt.
Dit gebeurt m.b.v. pictogrammen uit de PictoBase van Stichting Viataal,
time-timers, stoplicht, zelfstandig werk blokje, vaste looproute leerkracht,
gedragsposter (gedrag leerlingen en leerkrachten), etc.
 
Pictogrammen (visuele ondersteuning)
Dit zijn afbeeldingen die worden gebruikt ter ondersteuning van het dag- en
weekritme, de regels en afspraken en verschillende handelingen. De functie
hiervan is meervoudig:

Voorspelbaarheid, doordat het kind ziet wat er gaat gebeuren, krijgt het-
rust.
Aandacht richten, aan de hand van het pictogram ziet het kind wat het-
belangrijkste is.
Geheugensteun, het pictogram helpt het kind, wanneer het moeite-
heeft met het onthouden van zaken.
Begrip, aan de hand van het pictogram weet het kind wat het te doen staat.-
De visuele ondersteuning (ook het activebord speelt hier een rol bij) vormt
voor de kinderen een hulpmiddel om zelf duidelijkheid over de situatie te
verkrijgen en te behouden. Door middel van de pictogrammen op het
schoolbord, ziet het kind wat er die dag aan activiteiten zal worden gedaan
en in welke volgorde. 
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Instructie volgens het ADI-model (vaste schoolroutine)
Leerkrachten geven instructie volgens de uitgangspunten van het
Activerende Directe Instructiemodel die uit gaat van interactie en het
gericht activeren van de leerlingen, waarbij rekening wordt gehouden met
de verschillende onderwijsbehoeften in de groep.  
 
GIP-model (vaste schoolroutine)
GIP staat voor: Groeps- en individueel gericht Pedagogisch en didactisch
handelen van de leerkracht. Het GIP-model combineert didactiek en een
pedagogische aanpak en wordt wel omschreven als leerling-gericht
klassenmanagement. 
Het GIP-model richt zich op het werken in de klas, maar ook op
schoolontwikkeling. Het GIP-model helpt leerkrachten om te gaan met
verschillen tussen leerlingen op leer- en gedragsgebied en het aanbieden
van gedifferentieerd onderwijs. 
 
Interventies (vaste schoolroutine)
Indien de groepsaanpak of het aanbod in subgroepen onvoldoende
tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van een leerling volgt de
leerkracht de volgende stappen:
 
Stap 1 :
De leerkracht biedt extra ondersteuning aan de leerling in de klas; 
Als deze interventie niet voldoende is zal stap 2 volgen.
Stap 2 :
Het zorgteam (leerkracht, gedragswetenschapper en intern begeleider)
bespreekt welke extra ondersteuning geboden kan/moet worden aan de
leerling;
Als deze interventie niet voldoende is zal stap 3 volgen.
Stap 3 :
De Commissie voor de Begeleiding (CvB) bespreekt welke extra
ondersteuning geboden kan/moet worden aan de leerling; Interventies
kunnen in en buiten de groep aangeboden worden. 
 
De school kan ondersteuning bieden aan leerlingen met dyslexie en
dyscalculie conform het protocol.  Indien medisch handelen noodzakelijk is
zal de school bekijken of dit te realiseren is. Situaties zoals epilepsie zullen
per geval bekeken worden. Bij plaatsing wordt een 'persoonlijk epilepsie
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protocol' opgesteld dat bij alle betrokkenen bekend is en ondertekend moet
worden. 
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2.4.12 Aanpassing onderwijstijd
Een aantal leerlingen zullen tijdens schooltijd een noodzakelijke therapie
krijgen, waardoor ze de lessen niet kunnen volgen. Tijdens behandeling of
therapie is de leerling vrijgesteld van schoolplicht.
 
Ook de Commissie voor de Begeleiding kan besluiten dat een afwijking van
het aantal onderwijsuren noodzakelijk/gewenst is. Deeltijdonderwijs dient
altijd in overeenstemming te zijn met het ontwikkelingsperspectief. Bij
tijdelijke ontheffing is er een ingroeiplan/opbouwprogramma.
Leerlingen die uit een situatie komen dat zij weinig / geen onderwijs hebben
gehad (door bijvoorbeeld behandeling of thuiszitten) zullen met een
ingroeiplan/opbouwprogramma weer toewerken naar volledige schoolgang.
De snelheid van het ingroeiplan/opbouwprogramma is per leerling
afhankeijk. De school streeft naar een volledige schoolgang binnen 8 weken.
Voor sommige leerlingen is juist een positieve schoolgang het doel en zal in
overleg met de betrokkenen bekeken worden hoeveel onderwijstijd
haalbaar is. 
De Leidse Buitenschool heeft altijd overleg met het samenwerkingsverband
en de consulent leerplicht m.b.t. leerlingen die een aanpassing in
onderwijstijd hebben.
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2.4.13 Flitsbezoeken
SO De Leidse Buitenschool heeft als doelstelling zich altijd te blijven
ontwikkelen. Vanaf schooljaar 2018-2019 zullen flitsbezoeken in de groepen
uitgevoerd worden door directeur, gedrags-wetenschapper, zorgcoördinator
en intern begeleider. Een flitsbezoek duurt slechts een paar minuten waarin
degene die het flitsbezoek doet kijkt naar het onderwijs dat in de groep
gegeven wordt. Met enige regelmaat gaat het gehele team in gesprek met
als doel om samen na te denken over ons onderwijs en samen zoeken naar
mogelijkheden om de kwaliteit van ons onderwijs (te blijven) verbeteren.
 
Ook het leren met en van elkaar zal dit schooljaar centraal staan.
Teamleden zullen intervisie doen met elkaar en leerkrachten worden in
staat gesteld om bij elkaar te kijken om van elkaar te leren. Dit kan
betekenen dat op sommige momenten de klas overgenomen wordt door
een leerkrachtondersteuner, IB-er of directie.
 
2.4.14 Samenwerking partners extern
Samenwerking met Cardea
Er is een nauwe samenwerking met Cardea, dit komt met name tot uiting bij
de Campussen en de kansklas, waarbij een constante samenwerking is
tussen Aloysius en Cardea. De leerlingen in de leergroepen kunnen
ambulante begeleiding krijgen van Cardea. 
 
Samenwerking met andere partners extern
Soms krijgen leerlingen extra begeleiding van Prodeba. De Leidse
Buitenschool onderhoudt nauwe relaties met de onderwijsspecialisten van
de samenwerkingsverbanden (SWV Duin - en Bollenstreek en PPO Leiden)
en hulpverleners van de Jeugd & Gezinsteams. Er wordt samengewerkt met
de sbo-scholen die binnen sector West onder het bestuur van de Aloysius
Stichting vallen en met de ondersteuningsdienst van Sector West. 
 
2.4.15 Grenzen aan ons onderwijs
De Leidse Buitenschool kijkt continue of onze school de meest passende
plek is voor de leerlingen. De school biedt een observatie-arrangement aan
voor leerlingen waarbij het nog niet duidelijk is of een so-school de meest
passende plek is voor de leerling. 
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Leerlingen die niet geplaatst kunnen worden op De Leidse Buitenschool zijn:
Leerlingen zonder een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) speciaal-
onderwijs categorie laag;
Leerlingen met een TLV speciaal basisonderwijs;-
Leerlingen met een TLV speciaal onderwijs categorie midden (lichamelijk-
gehandicapte leerlingen);
Leerlingen met een TLV speciaal onderwijs categorie hoog (meervoudig-
gehandicapte leerlingen);
Leerlingen die buiten de (didactische) schoolstandaard vallen, zoals-
bijvoorbeeld zeer moeilijk lerende leerlingen (ZML);
Leerlingen waarbij medische handelingen moeten worden verricht;-
Leerlingen die 1 op 1 begeleiding nodig hebben;-
Leerlingen die meer onderwijsbehoeften hebben dan we in de kansklas-
kunnen bieden;
Leerlingen met zeer ernstige externaliserende gedragsproblemen die-
structureel voorkomen en die bedreigend zijn voor medeleerlingen,
leerkrachten of ouders.

 
2.4.16 Ambities
De school op dit moment 
Op dit moment is er een brede opvang van doelgroepen. Een
nieuwe, speciale doelgroep daarbij is die van jonge leerlingen in de leeftijd
van 4 t/m 6 jaar (gr. 1/2). Sinds januari 2018 biedt De Leidse Buitenschool
onderwijs aan kleuters binnen het speciaal onderwijs. Hierdoor is een
betere doorstroom voor deze leerlingen en kunnen zij sneller het onderwijs
krijgen welke zij nodig hebben.
 
Sinds dit schooljaar zijn er nog maar 3 combinatiegroepen (van de 9
groepen op De Leidse Buitenschool) en 6 jaargroepen (groep 3, groep 4,
groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8), waar voor heen alle groepen
combinatiegroepen waren. 
 
Continuering van ontwikkelen voorzieningen op De Leidse Buitenschool 2018-2019

Uitbreiden en mogelijk verbeteren samenwerking met Cardea;-
Verdere vervlechting van onderwijs en zorg;-
Functie van kenniscentrum waarbij personeel De Leidse Buitenschool-
allerlei mogelijke ondersteuning biedt aan basisonderwijs (deelname
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ondersteuningsteam (OT), voorbereiding toelaatbaarheidsverklaringen
(TLV), voortzetten/verbeteren collegiale consultatie, scholing PBS,
schoolbrede inzet gedragsposter en het opbrengst gericht werken).
Het verbeteren van de ondersteuning van digitale middelen bij het-
onderwijs en de onderwijsprocessen;
Scholing coördinatoren per vakgebied, zodat er meer kennis in de school-
is;
Scholing PBS voor het gehele team.-

 
Ambities van De Leidse Buitenschool voor de toekomst

Opzetten onderwijsarrangement voor hoogbegaafde leerlingen;-
Leerlingen maken de CITO 3.0;-
Inventariseren mogelijkheid invoeren 5 gelijke-dagen-model (elke dag tot-
14.00 uur naar school);
Inventariseren mogelijkheid opvang tussenschoolse opvang door-
professionals;
Inventariseren mogelijkheid voor speciale naschoolse opvang.-



3
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:::3 Waar staat De Leidse
Buitenschool voor

3.1 Missie
Onze missie is het verzorgen van passend onderwijs en zorg aan leerlingen
met ernstige gedragsproblemen. 
 
WIJ ZIEN MOGELIJKHEDEN & GEWOON WAAR HET KAN, SPECIAAL ALS HET MOET 
 
Trefwoorden zijn:
BETROKKENHEID, VEILIGHEID, RESPECT EN AMBITIE
 
Vanuit onze opdracht als onderwijsinstelling worden de volgende doelen
nagestreefd:

De leerling heeft inzicht in de eigen mogelijkheden en beperkingen, en-
weet ook om te gaan met de eigen mogelijkheden en beperkingen.
De leerling beschikt over kennis en vaardigheden die de basis vormen-
voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.
De leerling is voldoende voorbereid op het vervolgonderwijs dat aansluit-
bij zijn of haar mogelijkheden en interesses.
De leerling is in staat om respectvol om te gaan met anderen, binnen en-
buiten de school.

 
Individuele verschillen vragen om maatwerk
Op De Leidse Buitenschool is het vanzelfsprekend om respect te hebben
voor de individuele verschillen tussen leerlingen. In de praktijk betekent dit
dat daar waar mogelijk wordt aangesloten bij de individuele cognitieve,
sociale, creatieve en motorische ontwikkeling. De Leidse Buitenschool heeft
een gedifferentieerd lesaanbod (zie schoolstandaard) zodat alle leerlingen
op niveau worden aangesproken en uitgedaagd. Om de sociaal emotionele
ontwikkeling te stimuleren wordt pedagogische begeleiding geboden, die
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aansluit bij de behoefte van de individuele leerling.
 
Ouders en school zijn partners
Wij zien ouders en school als partners in de onderwijsbegeleiding en
ontwikkeling van de leerlingen. Wij geloven dat optimale samenwerking en
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid tussen ouders en school de
ontwikkeling en leerresultaten van onze leerlingen ten goede komt.
De Leidse Buitenschool probeert als onderwijsinstelling samen met
ouders/verzorgers en andere partners de juiste hulp te bieden. Dat kan door
enerzijds goed onderwijs aan leerlingen te geven en anderzijds door
opvoedkundige ondersteuning aan ouders en leerlingen te bieden. Een
goede samenwerking tussen ouders/verzorgers en school is van essentieel
belang om tot een optimale ontwikkeling van uw kind te komen.
 
Op onze school krijgt de leerling elke dag een nieuwe kans. Wij hechten
eraan niet probleemgeoriënteerd, maar vooral oplossingsgericht te werken
en dat is dan ook het belangrijkste leidende principe achter het handelen
van ons team. 
 
 

3.2 Klimaat van de school
Op school wordt het klimaat bepaald door de relatie tussen leerkrachten,
leerlingen en hun ouders, tussen teamleden onderling en tussen de
leerlingen onderling. Uw kind zal zich altijd moeten ontplooien in een groep,
dus in samenwerking met anderen (kinderen en volwassenen).
 

De leerkracht gelooft in de ontwikkeling van de leerling en straalt dit uit.-
De leerkracht gaat een positieve relatie aan met de leerling en geeft de
leerling gevoel van competentie en biedt autonomie. 
De leerkracht zegt wat hij/zij doet en doet wat hij/zij zegt. -
Wij gaan om met verschillen tussen leerlingen, waarbij hun-
mogelijkheden en talenten uitgangspunt zijn. Een leerling krijgt
verantwoordelijkheid te dragen, passend bij zijn/haar ontwikkelingsniveau.
Positief gedrag wordt zo vaak mogelijk beloond en grenzen worden
duidelijk aangegeven. Persoon en gedrag worden gescheiden. 
De leerling ervaart dat de leerkracht beschikbaar en voorspelbaar is. Een-
respectvolle, open houding naar elkaar (school, leerlingen en ouders)
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vinden wij belangrijk. U heeft uw kind immers aan ons toevertrouwd. Om
onze opvoedkundige doelen beter te kunnen bereiken is samenwerking
met u van noodzakelijk belang. De sfeer op school en het omgaan met
elkaar worden positief beïnvloed door gezamelijke activiteiten en dezelfde
boodschap naar uw kind/onze leerling uit te stralen.
Ook als er moeilijk voorvallen zijn vragen we u om dit met ons als school-
te bespreken. In eerste instantie met de leerkracht. Als dit niet voldoende
is kunt u het probleem bespreken met de coördinator of directeur. 

 
 

3.3 Afspraken
Om het klimaat op school goed te houden hanteren wij een aantal
basisafspraken. Elke leerling moet met een fijn/goed gevoel naar school
kunnen gaan; dit geldt zowel voor de weg van huis naar school (en visa
versa), als gedurende de lestijden. Wij leren dat leerlingen voor zichzelf
moeten opkomen én ook dat slaan en schoppen problemen niet oplossen
(maar vaak juist verergeren). Wij proberen hen andere oplossingsmanieren
aan te leren. Bij een respectvolle houding hoort beschaaft taalgebruik; wij
corrigeren leerlingen daarin. Zo zijn er afspraken over spullen die
meegenomen worden van huis naar school. Hierover moet een afspraak zijn
met de leerkracht en moet een goede invloed hebben op de sfeer op school.
Als dit niet het geval is worden spullen ingenomen.
 
3.3.1 Regels/afspraken op De Leidse Buitenschool 
Hele school

Ik loop in de school-
Ik schakel op school mijn telefoon uit en lever deze zo nodig in bij de-
leerkracht
Ik noem een ander bij zijn naam en let op mijn taalgebruik-
Ik spreek de volwassene aan met juf of meester-
Ik doe in het schoolgebouw capuchon, pet en zonnebril af-
Ik blijf van een ander en andermans spullen af (Ik houd mijn handen en-
voeten bij mezelf)
Ik vraag en heb toestemming om aan spullen van anderen te zitten-
Ik ga netjes om met materiaal / gebruik materiaal waar het voor bedoeld-
is
Ik ben stil als het stoplicht op rood staat-
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Gangen en overige ruimtes

Ik praat zachtjes op de gang-
Ik doe mijn jas in mijn luizenzak-

 
Magazijn, keuken, kelder

Ik kom alleen in het magazijn, de keuken en de kelder met toestemming-
van de juf of meester

 
Plein

Ik ga tijdens buitenspelen naar buiten-
Ik loop rechts op de trap-
Ik speel binnen de gele lijnen-
Ik loop naast mijn fiets op het plein-

 
Kleedkamer

Ik ben rustig in de kleedkamer-
Ik kleed me om op een vaste plaats-
Als ik klaar ben wacht ik op mijn vaste plaats-
In de kleedkamer is het spel klaar-

 
Gymzaal

Ik doe mee aan de gym-
Ik mag de gymzaal in als er een meester of juf aanwezig is-
Ik draag geen horloge en sieraden / Ik leg mijn horloge/sieraden tijdens-
de gym bij de juf of meester
Als ik de gymzaal in kom, ga ik zelf kiezen-
Ik kies een spel die ik mag kiezen (als er een pilon op staat dan mag ik dat-
niet kiezen)
In de bergruimte mag ik alleen met toestemming komen-
Aan het einde van de les ga ik rustig naar de kleedkamer-
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Toilet
Na gebruik van de wc trek ik door-
Ik was mijn handen met zeep en droog daarna mijn handen-
Ik gooi het papieren doekje in de prullenbak-
Ik loop rustig naar mijn plaats -

 
Aanvullende regels/afspraken op de Campussen

Ik leg mijn eten/drinken op het bord in de koelkast.-
Ik ben rustig (of stil als dat gevraagd wordt).-

 
3.3.2 Gezond gedrag
Als school streven wij er naar onze leerlingen te leren zo gezond mogelijk te
eten en drinken. Wij hanteren de afspraak dat de leerlingen dagelijks een
gezond tussendoortje (eten/drinken) mee naar school nemen. Denk hierbij
aan: fruit, rauwkost, rijstwafel(s), vezelrijke (volkoren) cracker of
boterham, kwark, yoghurt of andere (plantaardige)
zuivel, bananenbrood, ontbijtkoek, smoothie, noten, mueslireep, (fruit)water,
melk, etc. 
 
Wat mag echt niet: blikjes frisdrank, flesjes prik en/of energydrankjes,
snoep, chocolade, chips, etc. 
 
Samen gezonder eten en drinken kan alleen met uw samenwerking.
 
3.3.3 Privacy en bescherming gegevens (AVG)
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Overeenkomstig de AVG geven wij alleen aan ouders informatie over het wel
en wee van hun kind op onze school. Dat geldt dus ook voor ouders die
gescheiden zijn / niet bij elkaar wonen. Een ouder die niet met het gezag
over het kind belast is, mogen wij alleen informatie geven als deze daartoe
een verzoek indient bij de directeur. Dit verzoek kan alleen geweigerd
worden als er zwaarwegende belangen van de leerling zijn welke zich
verzetten tegen de informatieverschaffing. Een verzoek om informatie door
alle overige personen en/of instanties wordt afgewezen, tenzij wij een
schriftelijke akkoordverklaring van ouder(s) van de leerling in ons bezit
hebben. 
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Foto's en filmpjes
Op onze school maken we regelmatig foto's en filmpjes tijdens speciale
vieringen zoals sinterklaas of kerst, maar ook van projectweken, open
dagen, schoolreisjes, etc. We gebruiken dit beeldmateriaal bijvoorbeeld voor
de website, weekbrief of de nieuwsbrief. Fotoalbums van speciale
activiteiten worden via het ouderportaal gedeeld, en zijn daarom alleen met
een login en wachtwoord te bekijken. Deze login inclusief wachtwoord
ontvangt u van uw leerkracht. 
 
Toestemming
Conform de privacywetgeving vragen we ouders/verzorgers bij inschrijving
om uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (per
brief als u geen internet heeft, of online via de website) en ook voor andere
gegevensverwerking indien toestemming nodig is. U geeft uw toestemming
voor de duur van de inschrijving. U kunt deze toestemming eenvoudig weer
intrekken door een e-mail naar de directeur en/of coördinator van de school
te sturen. 
 
Eén of twee ouders
Als een leerling jonger dan 16 jaar is, beslissen de wettelijke
vertegenwoordigers (de ouders) over de privacy. De wet gaat ervan uit dat je
als school mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder. Als dat
vertrouwen terecht is, dan is de andere ouder ook gebonden aan die
mededeling. Bij gescheiden ouders vragen wij de
toestemming/handtekening van beide ouders. Voor het intrekken van
toestemming is de mededeling van één ouder voldoende.
 
Meer informatie?
Meer informatie vindt u op de website www.aloysiusstichting.nl/privacy
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3.3.4 Telefoon
Veel van onze leerlingen voelen zich op weg van huis naar school en terug
veilig door hun mobiele telefoon. Dat snappen wij goed. Tijdens de
schooltijden staat de telefoon uit. De telefoons worden iin bewaring gegeven
bij de leerkracht aan het begin van de schooldag. De leerling krijgt de
telefoon aan het einde van de schooldag weer terug.
 
Wij kunnen niet de garantie geven dat de telefoon 100% veilig is bij de
leerkracht. Met andere woorden: wij zijn wel verzekerd, maar niet
aansprakelijk bij diefstal. Zorgt u er wel voor dat alle gegevens
(nummer van telefoonkaart en ID van de telefoon) thuis aanwezig zijn, opdat
de politie storingstactiek kan gebruiken bij ontvreemding.
 
Er mogen geen foto's gemaakt worden, omdat dit inbreuk maakt op de
privacy van andere leerlingen, ouders en personeel. Overigens adviseren wij
u uw kind kostbare zaken niet mee naar school te laten nemen!
 
3.3.5 Ongelukjes
Mocht uw kind op school een ongelukje krijgen, dan bellen we u als er
volgens ons een doktersbezoek noodzakelijk is. Kunnen wij u niet bereiken
of is het spoedeisend, dan gaat een teamlid van De Leidse Buitenschool met
uw kind naar een huisarts of ziekenhuis en nemen we zo spoedig mogelijk
contact met u op. Zorgt u ervoor dat de school altijd op de hoogte is van de
juiste gegevens, zodat we u kunnen bereiken wanneer dit nodig is.
 
3.3.6 Aansprakelijkheid
De school heeft een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering die
betrekking heeft op alle personen die bij schoolactiviteiten betrokken zijn.
De ongevallenverzekering keert (beperkt) medisch kosten uit voor zover die
niet door uw eigen verzekering gedekt zijn. De
aansprakelijkheidsverzekering keert pas uit indien er sprake is van een
verwijtbare fout door de school (voorbeeld: wordt er een bal tegen een bril
geschoten, dan wordt de schade niet door school vergoed).
 
De school is niet verzekerd voor schade aan waardevolle materialen.
De school is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit onrechtmatige
daden van leerlingen. Als er op school door toedoen van derden schade
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ontstaat aan bijvoorbeeld een spelcomputer of iets dergelijks dan kan een
beroep gedaan worden op de aansprakelijkheidsverzekering van de
betrokkene. Zorgt u dus altijd zelf voor een goede
aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.
Dat geldt ook voor schade die aan het gebouw of materialen van de school
ontstaat. De kosten voor spullen die door de leerling per ongeluk of expres
kapot gaan zullen bij u als ouder gedeclareerd worden. U kunt proberen
deze kosten te verhalen op uw eigen WA-verzekering. Als er iets kapot is
gegaan zal u door de leerkracht op de hoogte gebracht worden wat er
gebeurd is en dat er een rekening gestuurd wordt. 
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:::4 Organisatie van het
onderwijs

4.1 Onderwijs op De Leidse Buitenschool
Onze school begeleidt leerlingen die een speciale aanpak behoeven op
onderwijskundig en opvoedkundig gebied. Dit doen wij middels het
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Een aanpak die hen niet of
onvoldoende geboden kan worden op een basisschool in ons
samenwerkingsverband. Onze school heeft daarvoor een gespecialiseerd
team. Volledig individuele trajecten voor leerlingen kunnen wij niet bieden,
wel aangepaste programma's binnen een kleine groep. HIerbij is altijd van
belang dat er niet meer dan 3 instructieniveau in een groep kunnen zijn.
Speciaal onderwijs is de manier waarop een leerkracht er voor de
leerlingen is. Onze teamleden hebben deze grondhouding.
 
Uitgangspunten daarbij zijn:

Leerlingen bewust maken van het feit dat zij kwaliteiten, sterke kanten en-
competenties hebben;
Het richten op die sterke kanten van de leerlingen;-
Het betrekken van de leerlingen bij hun toekomstige ontwikkelingen;-
De leerlingen het vertrouwen geven dat zij de mogelijkheid hebben om-
iets aan hun situatie te veranderen;
Successen moeten stapje voor stapje behaald, gevierd en uitvergroot-
worden.

 
Er zijn werkrelaties met onder andere Cardea, Inzowijs, Prodeba, Inizo,
Curium, GGZ Rivierduinen, Jeugd- en gezinsteam (JGT), Kleen 4 Care,
Anneveldbegeleiding, Aumazorg, consulent leerplicht en andere (so/sbo)
scholen.
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4.2 Schoolorganisatie
Op De Leidse Buitenschool zijn er leergroepen (waaronder een
kleutergroep) waarin leerlingen op grond van jaargroep zijn gegroepeerd.
Daarnaast heeft de school een leergroep+ en een kansklas (zie
subparagraaf 2.4.8 voor de uitleg van de diverse groepen).
 
Campus Katwijk & Campus Lisse
De Leidse Buitenschool is ook verantwoordelijk voor het onderwijs aan
leerlingen van 4;0 jaar (soms van 3;9 jaar als er ontheffting is aangevraagd)
op Campus Katwijk en Campus Lisse. De Campussen zijn een
samenwerking tussen Cardea (zorg) en De Aloysius Stichting (onderwijs).
 
Op de Campussen komen leerlingen binnen met een zorgindicatie.
Leerlingen vanaf 4;0 jaar (of bij 3;9 jaar als er een ontheffing van de
toelatingsleeftijd is aangevraagd) worden op de Leidse Buitenschool
ingeschreven door middel van plaatsbekostiging. Er wordt voor hen dus
geen toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs aangevraagd als zij
op de Campus ingeschreven staan.
 
Een leerkracht verzorgt samen met de pedagogisch medewerkers van
Cardea het dagprogramma, waarbij goed gekeken wordt hoeveel onderwijs
een leerling aankan. Sommige leerlngen hebben nog meer zorg nodig en
krijgen dan minder onderwijs. Anderen zijn toe aan meer onderwijs en
ontvangen minder zorg. De leerkracht geeft in samenspraak met de intern
begeleider en de gedragswetenschapper van De Leidse Buitenschool een
advies m.b.t. het vervolgonderwijs. Dit advies kan o.a. zijn uitstroom naar
dagbehandeling, basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal
onderwijs.

Op onze school geven wij dezelfde vakken als op de basisschool.
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4.3 Groepsgrootte
Onze groepen zijn kleiner in vergelijking met de basisschool, waardoor er
meer aandacht en ondersteuning is per individuele leerling.
 

Leergroep            : streven max. 14 ll en één leerkracht (1 op 14);-
Leergroep +         : streven max. 12 ll en één leerkracht (1 op 12);-
Kansklas              : streven max. 8 ll met één leerkracht en één PM-er        -
                                 van Cardea (2 op 8).

 
 

4.4 Plaatsing van leerlingen /
observatieplaatsing
Wij plaatsen op De Leidse Buitenschool, na bespreking in de Commissie
voor de Begeleiding (CvB), leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring
laag (TLV laag). Vanzelfsprekend beoordeelt de CvB of De Leidse
Buitenschool wel de juiste onderwijsplek is voor de leerling en dus of wij als
school in hun onderwijsbehoeften kunnen voorzien en de juiste
ondersteuning en begeleiding kunnen bieden.
 
Zie 5.1 voor de stappen van kennismakingsgesprek t/m plaatsing op school.
 
Observatieplaatsing
Onze school biedt ook zogenaamde observatieplaatsen aan voor leerlingen,
waarbij de onderwijsspecialist van het Samenwerkingsverband nog niet
overtuigd is dat het speciaal onderwijs voor de leerling de juiste
onderwijsplek is.
 
Wat houdt observatieplaatsing in:

Leerling blijft nog ingeschreven op de school van herkomst;-
De Leidse Buitenschool biedt 3 maanden onderwijs aan de leerling op De-
Leidse Buitenschool;
Er zijn een drietal gesprekken in drie maanden, namelijk het startgesprek-
(voor de start), een tussenevaluatie (6 weken) en een eindevaluatie (12
weken);
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School van herkomst is initiator in deze gesprekken en zorgt voor de-
verslaglegging;
Aanwezig bij de drie gesprekken-
zijn: ouders/verzorgers, onderwijsspecialist van het
samenwerkingsverband, intern begeleider en directeur van school van
herkomst, gedragswetenschapper (en eventueel intern begeleider) van De
Leidse Buitenschool.
Tijdens het startgesprek worden observatievragen opgesteld;-
Tijdens de observatieplaatsing wordt een antwoord gezocht op de-
observatievragen welke bij de tussenevaluatie en de eindevaluatie
besproken zullen worden. 
Na de eindevaluatie geeft de gedragswetenschapper n.a.v. de antwoorden-
op de observatievragen een advies m.b.t. de juiste onderwijsplek voor de
leerling. 
Als er na drie maanden nog geen goed advies gegeven kan worden kan de-
observatieplaatsing met drie maanden verlengd worden. 
Na het advies gaan ouders met de onderwijsspecialist in overleg over het-
vervolg en kan er mogelijk een TLV laag voor SO aangevraagd worden.
Als de leerling op De Leidse Buitenschool blijft, moeten ouders een-
registratieformulier invullen om hun kind officieel in te schrijven op onze
school. 
Na afgifte van de TLV wordt de leerling uitgeschreven bij de school van-
herkomst en ingeschreven bij De Leidse Buitenschool.

 
Voor vragen m.b.t. een observatieplaats kunt u contact opnemen met de
gedragswetenschappers Nancy Hoogkamer of Marike van Gulik. 
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4.5 Extra ondersteuning
In principe bieden wij de leerlingen ondersteuning binnen de groep. ln een
enkel geval krijgt een leerling ondersteuning/begeleiding buiten de klas
(korte leer- en leeshulp, logopedie, fysiotherapie e.d.). Meestal is deze
ondersteuning en begeleiding van intensieve aard en kortdurend.
 
In de klas wordt de extra ondersteuning geboden door de leerkracht,
leerkrachtondersteuner, PM-er van Cardea of stagiaire.
Buiten de klas wordt de extra ondersteuning geboden door de
leerkrachtondersteuner, intern begeleider, gedragswetenschapper,
logopedist, fysiotherapeut of stagiaire. 
 
 

4.6 Protocol pedagogisch schoolklimaat
Door het gebruik van dezelfde regels en aanpak door alle teamleden zetten
wij als school een positief, gestructureerd, visueel ondersteund en daarmee
veilig schoolklimaat neer. Hierdoor is het pedagogisch schoolklimaat niet
persoonsafhankelijk, maar gebaseerd op een schoolbrede aanpak verwerkt
in een protocol voor handelen bij (on)gewenst gedrag.
 
Dit protocol is enerzijds bedoeld om duidelijkheid te scheppen voor alle
leerlingen, teamleden en ouders over wat de Leidse Buitenschool verstaat
onder ongewenst gedrag en welke stappen ondernomen worden bij
ongewenst gedrag. Anderzijds wordt de inzet tot en het vasthouden van
positief gedrag beloond door middel van concrete en visueel gemaakte
beloningen, welke – evenals de consequenties - schoolbreed gelijk zijn.
 
Door het gebruik van een zogeheten ‘gedragsposter’ weten en zien alle
leerkrachten hoe ze moeten handelen als een leerling ongewenst gedrag
laat zien en de leerling weet en ziet hoe de leerkracht gaat handelen en wat
de beloningen of consequenties zijn van het gedrag.
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De gedragsposter
In alle klassen en in sommige ruimtes op school hangt de
gedragsposter. De namen van de leerlingen staan op een wasknijper. Deze
worden aan de zijkant van de poster vastgezet. Alle leerlingen starten elke
dag op niveau A (donkergroen). Iedere dag heeft de leerling daarmee een
positieve start.  
Alle teamleden gebruiken de gedragsposter op dezelfde pedagogische
manier. Dat wil zeggen volgens het Competentiemodel en volgens de regels
van PBS (Positive Behavior Support).
Dit komt in kort neer op: 
 

De leerkracht sluit aan bij de competenties van de leerling, waardoor er-
een balans is tussen taken en vaardigheden.
Gewenst gedrag wordt geoefend en vergroot.-
Ongewenst gedrag wordt (waar mogelijk) genegeerd.-

 
Een leerling krijgt zowel verbaal als visueel complimenten van de
leerkracht. Gaat het gedrag in de groep niet goed en moet er ingegrepen
worden, dan spreekt de leerkracht de leerling aan volgens de
reactieprocedure bij ongewenst gedrag
 
. Blijft de leerling ongewenst gedrag vertonen, dan gaat de knijper met de
naam van de leerling een niveau naar beneden. Zodra het gedrag van de
leerling verbetert, gaat de knijper direct weer een niveau omhoog, voorzien
van een positieve opmerking over het gewenste gedrag. De leerling krijgt
door middel van dit systeem dus direct mondelinge en visuele feedback op
zijn/haar gedrag en op zijn of haar inzet om dit positief te houden of te
verbeteren. 
 
Niveaus ongewenst gedrag
Voor ongewenst gedrag wordt er onderscheid gemaakt tussen storend
gedrag en onveilig gedrag. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen
gedrag dat gericht is op de ander en gedrag dat niet gericht is op de ander,
maar op de omgeving.
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STOREND GEDRAG; Gedrag gericht op een ander                       
Beledigen, dreigen, duwen, trekken, middelvinger opsteken, disciminerend
gedrag, seksueel getint gedrag, intimideren, tegenhouden, spugen, gericht
verbaal en non-verbaal agressief gedrag.
STOREND GEDRAG; Gedrag niet gericht op een ander
Schelden, schreeuwen, scheuren, krijsen, gooien van spullen, weigeren zich
te voegen naar de aanwijzingen van de leerkracht.
 
ONVEILIG GEDRAG; Gedrag gericht op een ander
Dreigen, intimideren, slaan, schoppen, krabben, bijten, kopstoot geven,
wapen gebruiken, verwonden, seksuele intimidatie. 
ONVEILIG GEDRAG; Gedrag niet gericht op een ander
Vernielen, weglopen. 
 
Hieronder wordt uitgelegd hoe gehandeld moet worden volgens het protocol
van de gedragsposter bij ongewenst gedrag.
 
Niveaus van handelen bij ongewenst gedrag.
Bij ongewenst gedrag worden op de Leidse Buitenschool drie niveaus
doorlopen:
 
Niveau 1 (donkergroen en lichtgroen op de gedragsposter)
Het gedrag van de leerling is prima of voldoende. De leerkracht handelt
volgens de basisprincipes van de klas en zorgt voor een positief
pedagogisch klimaat in de klas door:
 

het voldoen aan de psychologische basisbehoeften van de leerlingen-
(autonomie, betrokkenheid/relatie en competentie); 
bespreken/oefenen van gewenst gedrag en dit gewenste gedrag te-
bekrachtigen;
minimaal eens per drie weken met de groep het gedrag te evalueren;-
minimaal eens per drie weken een opmerking te schrijven in het logboek-
van ESIS onder het kopje ‘gedrag’.
het volgen van de vastgelegde reactieprocedure bij ongewenst gedrag (zie-
bijlage 2), waarbij de leerling drie keer de kans krijgt om gewenst gedrag
te laten zien; 
het consequent inzetten van de gedragsposter;-
conflicten te bespreken en op te lossen met de betrokkenen.-
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De leerling start elke dag in donker groen (Superdag!). Als er sprake is van
ongewenst gedrag, krijgt de leerling drie keer de kans om gewenst gedrag
te laten zien, waarbij de gedragsverwachting elke keer opnieuw wordt
uitgesproken. Dit gebeurt op de volgende wijze: 
 
1. Benoemen positieve gedragsverwachting (10 seconden
bedenk-/verwerkingstijd);
2. Herhalen gedragsverwachting & benoemen consequentie;
3. Uitvoeren consequentie als dit noodzakelijk is. 
 
Als de leerling na die drie waarschuwingen niet het gewenste gedrag laat
zien, zakt hij/zij in kleur, waarbij opnieuw wordt benoemd wat de leerkracht
verwacht aan gedrag en wat de consequentie is.
 
Niveau 2 (geel en oranje op de gedragsposter) 
Niveau 1 is niet toereikend. De leerkracht moet middelen inzetten om
ongewenst gedrag om te zetten naar gewenst gedrag. Bij herhaald storend
gedrag gaat de leerling over naar oranje. De leerling kan dan niet meer in
de klas blijven, maar gaat naar de maatjesklas. Bij oranje zal de leerkracht
de volgende handelingen uitvoeren: 
 

De leerkracht mailt ouders wanneer en waarom hun kind apart is gezet in-
de maatjesklas en hoe dit afgesloten is met de leerling. De leerkracht
informeert hoe het thuis gaat en of ouders een idee hebben waar het
gedrag vandaan komt;

 
De leerkracht heeft overleg met de gedragswetenschapper (en eventueel-
IB-er als een didactische vraag mogelijk het gedrag veroorzaakt) over het
gedrag van de leerling als dit gedrag regelmatig (≥ 3x per week)
voorkomt. Afspraken n.a.v. dit overleg worden genoteerd in een
gespreksverslag en opgeslagen in ESIS bij Registraties
onder Leerlingbespreking/communicatie/’protocol ongewenst gedrag’. De
afspraken worden met ouders besproken. De voorkeur van school gaat
hierbij uit naar een persoonlijk gesprek. Mocht dit niet haalbaar zijn voor
ouders, kan dit ook telefonisch gedaan worden. 
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Niveau 3 (rood op de gedragsposter) 
Niveau 2 is niet toereikend. De leerling moet apart gezet worden (buiten de
eigen klas of de maatjesklas) bij een volwassene vanwege onveilig gedrag.
De leerkracht en de volwassene zetten middelen in om het onveilige gedrag
om te zetten naar veilig gedrag. Deze middelen zijn kindafhankelijk.
 

Op het moment dat de leerling weer rustig is, vult de volwassene (iemand-
van het onderwijsondersteunend personeel) waarbij de leerling is, een
5G-schema (gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag, gevolg) in met de
leerling. Doel hiervan is dat de leerling zich bewust wordt van zijn/haar
gevoel, gedachten en wat het oplevert. Daarnaast wordt een aanzet
gemaakt voor alternatief positief gedrag en de gevolgen daar van.
Bewustwording is immers de eerste stap naar verandering. De leerkracht
bespreekt deze na met de leerling. 

 
NB. Naast het inzetten van dit schema in het rode gebied, wordt er
gedurende het schooljaar ingezet op het invullen van het schema op
positieve momenten, opdat de leerling tevens zicht krijgt in gewenst
gedrag. 
 
Het gedrag van de leerling wordt besproken met de leerling en de ouders.
In overleg worden er afspraken gemaakt.

De eerste keer wordt het gedrag telefonisch (taxi-kinderen) of persoonlijk-
(kinderen die opgehaald worden) besproken met ouders;
De tweede keer moeten ouders op school komen voor een gesprek met de-
leerkracht;
De derde keer moeten ouders op school komen voor een gesprek met de-
leerkracht en de gedragswetenschapper om te bespreken waar het
gedrag vandaan komt en wat er ingezet moet/kan worden om het gedrag
te veranderen (plan maken / maatwerk);

 
We helpen onze leerlingen omgaan met hun gedrag en proberen hen (aan)
te leren wat zij zelf het beste kunnen doen als ze merken dat ze geiriteerd,
geprikkeld of boos worden. Toch moeten de leerlingen ook leren dat er
consequenties zitten aan bepaald gedrag en daarom komt bij de vierde en
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vijfde keer een directielid bij het gesprek zitten. Afhankelijk van de ernst van
het gedrag, mate van berouw, nakomen van afspraken, zelf meedenken van
de leerling in de oplossing zal de directie een consequentie bespreken. 

De vierde keer moeten ouders op school komen voor een gesprek met de-
leerkracht, gedragswetenschapper en de locatie coördinator;
De vijfde keer moeten ouders op school komen voor een gesprek met de-
leerkracht, gedragswetenschapper en de locatie directeur.

 
Van de gesprekken wordt een gespreksverslag gemaakt. Deze wordt
opgeslagen in ESIS bij Registraties
onder Leerlingbespreking/communicatie/’protocol ongewenst gedrag’.
MLS wordt ingevuld!
 
De leerkracht zet de leerling op de agenda van de Commissie voor
Begeleiding (CvB) als de leerling regelmatig geïsoleerd moet worden buiten
de klas bij een volwassene. De leerkracht bespreekt de uitkomst van de CvB
met ouders in een persoonlijk gesprek of telefonisch.
 
Zodra de leerling weer terug kan naar de klas, gaat de leerling naar geel.
De leerling gaat dus wel naar de eigen klas, maar blijft nog even apart
zitten. 
 
NB.
Als een leerling uit de klas gaat zonder waarschuwing moet hij/zij deze tijd
inhalen. Gaat een leerling uit de klas omdat hij in oranje of rood zit, dan
bepaalt de leerkracht op pedagogische of didactische gronden) of de
leerling nog werk moet inhalen. 
Als een leerling eindigt in het donkergroen en dus een superdag heeft, krijgt
hij een beloning. Dat mag tijd op de iPad zijn, maar het kan ook een
tafelactiviteit zijn. De leerkracht stemt met de leerling af wat de beloning is.
Deze beloningstijd wordt op diezelfde dag al ingezet, dus aan het einde van
de dag.
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4.7 Positive Behavior Support (PBS)
Positive Behavior Support (PBS)
PBS is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken
van gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het
creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en
gedragsproblemen voorkomt. PBS is een 'kapstok' waaraan alle
schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in een
protocol opgehangen kunnen worden. Dingen die goed werken, worden
vastgelegd en geïntegreerd in PBS. Dit zorgt ervoor dat succesvolle dingen
niet verloren gaan. 
 
PBS op De Leidse Buitenschool
Voor een aantal van onze leerlingen geldt dat zij moeilijkheden hebben in de
omgang met medeleerlingen en volwassenen. Tijdens de gewone lessen,
maar ook in de pauzes besteden wij daar veel tijd, energie en geduld aan.
Soms gaat er weleens iets mis; de school hanteert het Maatwerk Leerling
Volgsysteem om incidenten te registreren en waar nodig deze met de
ouders te bespreken. Om de omgang iets eenvoudiger te maken hebben wij
een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen.
Op onze school zijn regels waar alle kinderen zich aan dienen te houden. In
het schooljaar 2010-2011 zijn alle regels opnieuw bekeken en PBS-proof
gemaakt, d.w.z. dat de regels positief gesteld zijn en dat onze leerlingen
direct weten wat er van hen verwacht wordt. De regels hangen in alle
klassen en in de gangen van de school. Vanuit PBS oefenen we
(twee-)wekelijks één regel van de schoolregels met de kinderen en zij
kunnen hier een klassikale beloning mee verdienen. De kapstok van alle
regels is betrokkenheid. Vanuit betrokkenheid kunnen de regels binnen het
kader veiligheid of respect vallen.



ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 43



44 ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS



ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 45



46 ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS



ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 47

 
 

4.8 Basisvaardigheden lezen, rekenen en taal
Wij beschouwen het aanleren van de vaardigheden met betrekking tot lezen,
schrijven, rekenen en taal als basisstof. Wij hanteren hierbij de kerndoelen
voor het basisonderwijs en gebruiken moderne methodes. 
 
4.8.1 Onderwijsaanbod Campus Katwijk, campus Lisse en
leergroep 1/2 LBS
Op de campussen en in leergroep 1/2 van De Leidse Buitenschool wordt
gewerkt met de kleutermethode "Kleuterplein". Dit is een complete
kleutermethode voor de instroomgroep, groep 1 en groep 2. Alle domeinen
van het kleuteronderwijs komen voorbij, van rekenen en lezen tot beeldende
vorming en muziek. Kleuterplein wekrt met doorgaande leerlijnen en
duidelijke lesdoelen. 

Overzicht methoden De Leidse Buitenschool

Vak Methode

Aanvankelijk technisch lezen Veilig Leren Lezen (VLL)

Voortgezet technisch lezen Lekker Lezen (LL)

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL (digitaal m.b.v. Snappet)

Spelling inclusief werkwoordspelling Spelling op Maat (SOM)

Rekenen Wereld in getallen 4 (WIG; digitaal m.b.v.
Snappet)

Taal Taal op Maat (TOM)

Schrijven Pennenstreken

Sociaal - emotioneel Programma Alternatieve Denkstrategieën
(PAD)

Seksuele ontwikkeling Programma Relaties & Seksualiteit
(Rutgers)

Engels Take it easy

Wereldoriëntatie DaVinci methode
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Techniek De Techniek Torens

Verkeer Programma Veilig Verkeer Nederland (VVN)

 
 

4.9 Schoolstandaard
Op onze school worden drie arrangmenten aangeboden voor de
leergebieden (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen). Deze
arrangementen zijn gebaseerd op de uitstroom van onze school, waarbij
ongeveer 25% van de leerlingen uitstroomt naar vmbo-t, havo of vwo
(verdiept arrangement). Ongeveer 50% van de leerlingen stroomt uit naar
vmbo bbl/kbl (basis arrangement) en ongeveer 15% van de leerlingen
stroomt uit naar praktijkonderwijs (intensief arrangement).
 
Het basis arrangement werkt toe naar uitstroomniveau voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs (vmbo); kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
en basisberoepsgerichte leerweg (BBL).
Leerlingen streven hierbij naar een functioneringsniveau van midden gr. 7.
 
Het verdiepte arrangement werkt toe naar uitstroomniveau voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs theoretische leerweg (vmbo-t), hoger
algemeen voortgezet onderwijs (havo) of voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs (vwo). 
Leerlingen streven hierbij naar een functioneringsniveau (hoger dan)
midden gr. 8.
 
Het intensieve arrangementwerkt toe naar uitstroomniveau
praktijkonderwijs (pro).
Leerlingen streven hierbij naar een functioneringsniveau van eind gr. 5.
 
Op onze school wordt één arrangement aangeboden voor de leergebied
overstijgende vakken zoals sociaal gedrag en leren leren (zie
schoolstandaard).
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4.9.1 Sociaal gedrag & PAD-methode
Vakoverstijgende leergebieden
Onze school besteedt ook veel aandacht aan de vakoverstijgende
leergebieden sociaal gedrag en leren leren, omdat wij de grondhouding
hebben dat goed gedrag te leren is. We zijn van mening dat dit kan
door gedrag aan te bieden, te oefenen en te evalueren en met name ook te
belonen (zie PBS).
 
Vakoverstijgend leergebied sociaal gedrag
Het omgaan met elkaar en het respecteren van de normen en waarden van
anderen vraagt voor de leerlingen een speciale aanpak. Het aanleren van
sociale vaardigheden gebeurt in elke groep; in alle groepen gebruiken wij
hiervoor de PAD-methode. Dit staat voor Programma Alternatieve
Denkstrategieën. Simpel gezegd Proberen Anders te Denken. Dit
programma is ontwikkeld om de sociaal-emotionele ontwikkeling van
leerlingen tussen de vier en twaalf jaar te stimuleren. PAD wordt ook gezien
als preventief programma inzake pesten. 
 
PAD heeft twee hoofddoelstellingen:

Het bevorderen van de zelfkennis en de sociale vaardigheid van de-
leerlingen: leerlingen krijgen inzicht in de manier waarop hun emoties
invloed hebben op hun eigen functioneren. Daardoor worden ze vaardiger
in het omgaan met anderen.
Het bevorderen van onderwijskundige en opvoedkundige processen in de-
groep.

 
PAD heeft vier pijlers, namelijk: 
1. Zelfbeeld
2. Zelfcontrole
3. Emoties
4. Probleemoplossen
 
De leerlingen in de leergroepen krijgen minimaal twee per week lessen
aangeboden uit de PAD-methode.
De leerlignen in de leergroep+ en kansklas krijgen minimaal drie keer per
week lessen aangeboden uit de PAD-methode.
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De leerlingen in de kansklas krijgen naast de lessen van PAD die door de
leerkracht worden aangeboden ook nog een individueel aanbod welke
aangeboden wordt door de pedagogisch medewerker van Cardea. 

 
 

4.10 Wereldoriëntatie
Op onze school wordt gewerkt met de methode DaVinci. 
De methode biedt onderwijs in thema's aan. De kerndoelen Oriëntatie op
jezelf en de wereld worden in een samenhangend geheel aangeboden. Er
worden dus geen aparte vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie,
etc. aangeboden. Dit komt aan allemaal aan bod binnen een thema.
 
Binnen het thema Egyptenaren komen bijvoorbeeld de volgende zaken aan
bod:

Waar ligt Egypte? -
Welk klimaat heeft Egypte?-
Welke dieren leven er in Egypte?-
Hoe werden piramides gebouwd?-
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4.11 Expressievakken
Aan de expressie-activiteiten wordt uiteraard aandacht besteed. Het betreft
hier de vakken handvaardigheid, tekenen en muziek. 
 
Opdrachten voor handvaardigheid en tekenen kunnen
voortkomen uit thema's van DaVinci en feesten en-/of acitviteiten zoals
Sinterklaas, Kerstmis, moederdag, vaderdag, etc. 
 
Met steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie doet De Leidse
Buitenschool dit schooljaar mee aan het project Meer muziek in de klas.
In drie groepen zal wekelijks basis muziekles gegeven door afwisselend een
professional en de eigen groepsleerkracht. Kinderen maken kennis met
diverse instrumenten en ontdekken en ontwikkelen hun eigen muzikaliteit.
Het project is geïntegreerd binnen het Aloysius Muziek Programma. Dit
programma heeft als doel het ontwikkelen van een aparte leerlijn muziek
die moet aansluiten bij de specifieke onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.
Er zijn twee leerkrachten die de cursus muziekspecialist volgen om de
muzieklessen op onze school vorm te gaan geven. 
 
 

4.12 Bewegingsonderwijs
Alle leerlingen krijgen twee lessen bewegingsonderwijs per week in de
inpandige gymzaal. De gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht
lichamelijke opvoeding. 
 
Gymkleding
Tijdens de gymles draagt elke leerling gymkleding; die kan bestaan uit een
sportbroekje met een shirt voor de jongens en een gympakje of een
sportbroekje met shirt voor de meisjes. Het dragen van gymschoenen is
verplicht. Schoenen met een stroeve zool zijn de meest veilige (dus geen
balletschoentjes). Gymschoenen mogen alleen in de gymzaal gebruikt
worden. De zool van de gymschoen mag niet zwart zijn.  
Het is voor teamleden, leerlingen en ouders niet toegestaan de gymzaal te
betreden op schoenen (i.v.m. hygiëne) of sokken (i.v.m. de mogelijkheid tot
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uitglijden en verwonden).
Na het gymmen wordt er niet gedoucht. 
 
Uiteraard dient u met uw kind zelf afspraken te maken over het mee naar
huis nemen van de kleding om te wassen.
 
Aan het begin van het schooljaar wordt u geïnformeerd op welke dagen uw
kind gymles krijgt. 
 
De gymleerkracht is ook regelmatig actief aanwezig bij het buitenspelen
(bijna dagelijks).
 
4.12.1 Bewegingsonderwijs Campus
Campus Katwijk
De leerlingen gymmen in de aula. in deze aula beschikken we helaas niet
over wandrekken en klimtoestellen. De leerlingen gymmen in
hemd/onderbroek en gymschoenen (geen zwarte zolen) welke ze van thuis
meenemen. Het is voor de leerlingen niet toegestaan de aula te betreden op
sokken in verband met de mogelijkheid tot uitglijden en verwonden.
Uiteraard dient u zelf de kleding te wassen.
 
Campus Lisse
De leerlingen gymmen in de inpandige gymzaal. De leerlingen gymmen in
gymkleding en gymschoenen (geen zwarte zolen) welke ze van thuis
meenemen. Ze kleden zich voor en na het gymmen om in de klas. Het is
voor teamleden en leerlingen niet toegestaan de zaal te betreden op sokken
in verband met de mogelijkheid tot uitglijden en verwonden.
Uiteraard dient u zelf de kleding te wassen.
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4.13 Informatietechnologie (ICT)
Bij het onderwijs op onze school maken wij gebruik van Ipads. Iedere
leerling vanaf groep 3 heeft een Ipad in bruikleen. Alle Ipads zijn
aangesloten op een externe server en hebben een draadloze verbinding op
het beveiligde internet. De programma's die gebruikt worden ondersteunen
voornamelijk het lees-, taal- en rekenonderwijs. Hierbij kan gedacht worden
aan Gynzy kids, oefensoftware van Spelling op Maat en Taal op Maat, De
spelletjes worden gebruikt als beloningsmiddel. Elke leerkracht heeft de
beschikking over een laptop voor het volgen, toetsen en plannen van het
onderwijsaanbod voor de leerlingen in de groep. Alle groepen zijn voorzien
van een digitaal schoolbord.
 
4.13.1 NIEUW : De bibliotheek op school
Dit schooljaar gaat De bibliotheek op school starten op onze school. Met de
Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en de gemeente de
handen ineen en komt er dagelijks aandacht voorleesplezier en
mediawijsheid op school én thuis. 
 
Doel is om leerlingen te stimuleren om meer te lezen. En om ze te leren om
beter en verstandiger om te leren gaan met internet, sociale media en
games. 
Dit gebeurt met deskundige lees/mediaconsulenten , met inspirerende
boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving. 
 
Vanaf oktober 2018 zal er een mooie bibliotheek op school aanwezig zijn. 
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4.14 Godsdienstonderwijs
Onze school is een algemeen bijzondere school. Dit houdt in dat de school
open staat voor leerlingen van alle gezindten. Om deze reden wordt op onze
school geen godsdienstonderwijs gegeven. 
 
 

4.15 Oudergesprekken
De voortgang van de leering en de resultaten worden besproken in:

het ontwikkelingsperspectiefplan gesprek (OPP-gesprek).-

 
Binnen 6 weken wordt het ontwikkelingsperspectiefplan met de
ouders/verzorgers besproken.  Hierbij komen onder andere aan de orde de
beïnvloedende factoren (zowel bevorderend als belemmerend), gestelde
doelen, uitstroombestemming en -niveau, de belemmerende en
stimulerende factoren.
De tussenevaluatie wordt besproken in februari en de eindevaluatie in
juni/juli. Voor leerlingen die op school blijven wordt dan ook direct het plan
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voor het nieuwe schooljaar doorgenomen. Het OPP moet elke keer
goedgekeurd worden door de CvB. Ouders krijgen het OPP per mail
tijdig opgestuurd (minimaal 2 dagen van te voren), zodat zij het voor het
gesprek kunnen doornemen. Na het gesprek tekenen ouders het OPP voor
het feit dat de inhoud van het OPP met hen besproken is. Er wordt niet
getekend voor het akkoord gaan met de inhoud. Ouders kunnen hun eigen
visie/opmerkingen in het OPP laten opnemen.
 
Tussentijds is het altijd mogelijk om met de groepsleerkracht of één van de
specialisten een afspraak te maken. Dit kan ook op initiatief van de school. 
 
 

4.16 Privacyreglement
Van iedere leerling wordt een digitaal leerlingendossier bijgehouden.
De leerlingendossiers bevatten onder meer:

intakegegevens-
pedagogische- en didactische gegevens-
ontwikkelingsperspectiefplan-
evaluatieverslagen-
 incidentenregistratie-
gespreksverslagen-
NAW gegevens-

 
Veilige bewaring van leerlinggegevens staat voorop en de toegankelijkheid
ervan is beperkt. Wanneer een leerling de school verlaat, wordt het
leerlingendossier nog vijf jaar bewaard.
De school volgt de richtlijnen voor privacy van de Aloysius Stichting. 



5
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:::5 speciale zorg en
ondersteuning voor
leerlingen

5.1 Aanmeldprocedure, toelating, plaatsing en
ontwikkelingsperspectief
1. Kennismakingsgesprek (45 - 60 minuten)
Wilt u informatie over De Leidse Buitenschool dan kan u een afspraak
maken met de directeur. U krijgt dan informatie over de Aloysius Stichting
en over de school. Daarna volgt een rondleiding. Het kennismakingsgesprek
is zonder uw kind. Kennismakingsgesprekken kunnen gepland worden op
dinsdagen, woensdagen en donderdagen en vrijdagen rekening houdend
met de agenda van de directeur. 
 
2. Registratie (ong. 15 minuten)
Voor aanmelding op onze school is het nodig dat u uw zoon of dochter éérst
registreert via de website van de De Leidse
Buitenschool: https://www.aloysiusstichting.nl/Home/Registratie-formulier
of via de website van de Aloysius Stichting:
www.aloysiusstichting.nl/registreren. 
U geeft uw voorkeur aan voor De Leidse Buitenschool. Na de registratie
ontvangt u via e-mail een bevestiging met meer informatie.
Let op: deze registratie is geen aanmelding op onze school. Wij nemen eerst
contact met u op en gaan graag samen in gesprek over de beste plek voor
uw zoon of dochter.
Inschrijven doet u - na registratie - uiteindelijk bij de school van uw keuze.
De inschrijving is pas definitief wanneer alle benodigde documenten
(inclusief TLV) zijn ontvangen.
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3. Intake/plaatsingsonderzoek (45 - 60 minuten)
A. Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Om op De Leidse Buitenschool toegelaten te worden is een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) noodzakelijk. 
 
Met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geeft het samenwerkingsverband
aan dat een leerling niet binnen het reguliere onderwijs, maar bij het
speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs ingeschreven moet
worden. 
 
Heeft u nog geen toelaatbaarheidsverklaring tot het speciaal (basis)
onderwijs (TLV), dan dient u deze eerst aan te vragen bij het
samenwerkingsverband van uw woonplaats. Uw huidige school kan u hier
meer informatie over geven. 
 
B. Intake/plaatsingsonderzoek
Als u uw kind heeft geregistreerd (stap 2) én een toelaatbaarheidsverklaring
heeft (of de aanvraag voor een TLV is gedaan) zal u uitgenodigd worden voor
een intake en plaatsingsonderzoek. De ouder(s)/verzorger(s) hebben een
intakegesprek met de locatiecoõrdinator en uw kind heeft gelijktijdig een
plaatsingsonderzoek met een gedragswetenschapper van onze school. U
komt dus naar school met uw zoon of dochter. 
 
4. Bespreking toelaatbaarheid in de Commissie voor de Begeleiding (CvB)
Naar aanleiding van de informatie van de vorige school, de intake en het
plaatsingsonderzoek wordt in de Commissie voor de Begeleiding besproken
of de leerling plaatsbaar is. Als de leerling plaatsbaar is zal
de gedragswetenschapper een advies geven m.b.t. soort groep en de de
intern begeleider geeft een advies voor het meest passende arrangement.
 N.a.v. dit advies wordt gekeken welke groep hierbij aansluit én of daar nog
plaats is.
 
5. Telefonisch gesprek uitslag CvB
Na de CvB-bespreking worden de ouders/verzorgers gebeld met de
uitkomst van de CvB en wordt afgesproken wanneer de leerling zal starten.
Voor de start op school zal eerst een kindgesprek met de leerkracht volgen
en daarna kan er gestart worden. 
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6. Ontwikkelingsperspectief
Binnen zes weken vanaf de start van de leerling wordt een
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld en besproken met ouders. De
tussenevaluatie van dit OPP is in februari en de eindevaluatie is in juni/juli.
Na een OPP-bespreking tekenen ouders het OPP voor gezien en besproken.
Ouders tekenen niet omdat zij het eens zijn met de inhoud. Ouders kunnen
hun eigen visie in het OPP laten opnemen. 
 
Iedere leerling heeft recht op onderwijs dat past bij zijn capaciteiten en
mogelijkheden. Om de capaciteiten en mogelijkheden van leerlingen in het
(v)so in kaart te brengen is het ontwikkelingsperspectief geïntroduceerd.
Voor het realiseren van passend onderwijs is een goede afstemming van het
ontwikkelingsperspectief en de specifieke ontwikkelingsbehoeften van
leerlingen cruciaal.
 
De Leidse Buitenschool werkt met een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).
Bij het ontwikkelingsperspectief van een leerling brengt de school in beeld,
op basis van relevante gegevens waarover het beschikt, hetgeen ze met de
leerling wil bereiken. In het OPP staan de ontwikkelingsdoelen vermeld en
eventuele ondersteuning die wordt geboden. De school houdt rekening met
beïnvloedende factoren. Bij het opstellen van een
ontwikkelingsperspectiefplan worden de groepsleerkracht, de leerling,
ouders en overige betrokkenen (in het bijzonder Cardea) betrokken. Er is
afstemming met het zorgprogramma van Cardea, zodat we komen tot
goed afgestemde onderwijs(zorg)arrangementen.
 
Bij het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief komen vanaf groep 6
twee zaken altijd aan de orde:
 
1. De uitstroombestemming:
De school geeft op basis van verzamelde gegevens aan welke
uitstroombestemming haalbaar is voor de leerling. Dit kan voortgezet
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs zijn.
 
2. Het uitstroomniveau:
Het uitstroomniveau dat de school benoemt als ontwikkelingsperspectief is
een streefniveau, geen resultaatsverplichting.
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Bij het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief wordt uitgegaan van
ambitieuze, maar realistische verwachtingen, die binnen de
onderwijssetting gerealiseerd kunnen worden. Toetsen spelen een
belangrijke rol bij het bepalen van de groei (snelheid) van het leren.
Op basis van de uitkomsten van de observaties door de leerkracht,
de methodegebonden toetsresultaten en de niet-methodegebonden
toetsresultaten wordt het arrangement bepaald. Hierbij wordt ook rekening
gehouden met de psychodiagnostische gegevens, eventuele diagnose,
didactische vorderingen en leergebied overstijgende vorderingen. 
 
5.1.1 De plaatsing op de Campus
Om een plek in de 3-6 groep te krijgen, is aanmelding via het JGT of
verwijzing van de huisarts nodig, waarin ouders en JGT-er samen tot
hulpvragen en doelen zijn gekomen. Als een kind gestart is in de groep, kan
hij vanaf de leeftijd 4 jaar worden ingeschreven als leerling van De Leidse
Buitenschool.
Wanneer zichtbaar is dat een kind al eerder onderwijs aan kan, wordt er
vanaf de leeftijd van 3.9 jaar en met instemming van ouders/verzorgers, een
ontheffing aangevraagd van de toelatingsleeftijd bij de Inspectie van het
Onderwijs. Wanneer, in overleg met ouders/verzorgers en betrokkenen van
de Campus, duidelijk is dat een leerling in het kader van de behandeling nog
geen volledige week onderwijs aankan, wordt dit opgenomen in het
leerlingdossier. 
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5.2 Commissie voor de Begeleiding (CvB)
Een school voor speciaal onderwijs heeft altijd een Commissie voor de
Begeleiding (CvB). Deze commissie fungeert onder voorzitterschap van de
locatiedirecteur van De Leidse Buitenschool. 
 
De Commissie voor de Begeleiding van De Leidse Buitenschool bestaat uit
de locatiedirecteur, locatiecoördinator/zorgcoõrdinator, de orthopedagogen
(inclusief stagiaires), de intern begeleiders, de gedragswetenschapper van
Cardea en de jeugdarts.
 
Informatie uit de leerling- en groepsbespreking komt in de twee-wekelijkse
vergadering van de commissie ter sprake en mondt soms uit in nader
onderzoek en advisering naar leerkracht en/of ouders. De commissie kan
gebruik maken van een groot aantal deskundigen. 
 
De Commissie voor de Begeleiding monitort, stuurt en begeleidt het gehele
onderwijsleerproces. 
 
De eerste drie maanden na de plaatsing op onze school gelden als
observatieperiode. 
 
 

5.3 Categorie leerlingen
De grenzen van onze zorg worden bepaald door een aantal
randvoorwaarden. Zonder deze randvoorwaarden kunnen wij deze
leerlingen, als ook de overige leerlingen, geen optimale ontwikkeling bieden
c.q. garanderen. 
 

De leerling kan het onderwijsaanbod (zie schoolstandaard) dat geboden-
wordt aan. 
De leerling kan zich zelfstandig bewegen door het gebouw en de-
speelruimtes, waarbij de rust en veiligheid gewaarborgd blijft (mobiliteit).
De leerling heeft mogelijkheden tot zelfredzaamheid t.a.v.-
onderwijssituaties, zonder dat daarvoor extra zorg nodig is of waarbij het
ontwikkelingsproces van andere leerlingen verstoord wordt.
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De leerling kan communiceren. Dit houdt in dat de leerling contact kan-
leggen met de leerling en medeleerlingen.

 
Indien De Leidse Buitenschool een leerling toelaatbaar acht, hebben wij
bovenstaande randvoorwaarden in de overwegingen betrokken. 
 
 

5.4 Huiswerk
Het maken van huiswerk is geen gemakkelijke klus. Van de leerlingen, de
leerkrachten en vooral van de ouders vraagt het geduld en inzet. Soms is
huiswerk noodzakelijk in het leerproces. Op De Leidse Buitenschool gaan
we selectief met huiswerk om. Het verzoek tot huiswerk kan uitgaan van
school, de leerling of de ouders. Voordat de leerkracht huiswerk opgeeft,
heeft hij/zij ouders hierover geïnformeerd. De leerkracht geeft informatie
over het doel, de inhoud, het materiaalgebruik en de duur van het huiswerk.
Het succes van huiswerk is afhankelijk van:

Het nakomen van de gemaakte afspraken tussen de leerkrachten en-
ouders;
Het contact met de ouders;-
De manier waarop de leerlingen bij het huiswerk betrokken worden.-

 
Vanaf groep 7 zullen leerlingen in ieder geval huiswerk ontvangen op basis
van onderstaande afspraken:
 
Alle leerlingen krijgen huiswerk.
Leerlingen die het verdiepte arrangement volgen moeten het huiswerk
maken.
Leerlingen die het basis arrangement volgen maken het huiswerk. 
Als ouders zien dat het huiswerk voor problemen of frustratie zorgt bij hun
kind kunnen zij contact opnemen met de leerkracht en in overleg besluiten
om minder / geen huiswerk te geven aan de leerling. 
Leerlingen die het intensieve arrangement volgen mogen zelf kiezen of zij
wel/geen huiswerk willen. 
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5.5 Toetsen
Naast het gebruik van methodegebonden toetsen tijdens de lessen, die
worden gebruikt om het ontwikkelingsproces van de leerlingen te blijven
volgen en eventueel bij te stellen, worden er tweemaal per jaar ook nog
niet-methodegebonden toetsen gemaakt door de leerlingen (CITO). Doel
hiervan is om te signaleren of de ontwikkeling van de leerling en de groep
op het gebied van leren en het sociaal-emotionele vlak volgens verwachting
verloopt (het ontwikkelingsperspectief). Mede op basis van deze gegevens
kan, indien nodig, het ontwikkelingsperspectief bijgesteld worden. 
 
 

5.6 Begeleiding naar voortgezet onderwijs
Elk schooljaar gaan er leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Vanaf het
moment dat een leerling in groep 6 zit staat in het OPP van de leerling het
uitstoomniveau en de uitstroombestemming beschreven. De Leidse
Buitenschool bespreekt in het voorlaatste- en laatste schooljaar met de
leerling en de ouders een aantal stappen die leiden tot een goed afgewogen
schooladvies.
 
Voor schoolverlaters en ouders van schoolverlaters zijn de volgende
momenten van belang:

Informatieavond-

In september/oktober is er een speciale informatieavond over de gang van
zaken rondom het schoolverlaten. 
 

Drempelonderzoek-

In oktober wordt een drempelonderzoek afgenomen bij leerlingen
waarbij mogelijk gedacht wordt aan voortgezet onderwijs (regulier)
Praktijkonderwijs of VMBO met leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Dit
gebeurt op één van de vmbo scholen in de regio. De Leidse Buitenschool
meldt deze leerling(en) aan bij de vmbo-school waar zo'n test gemaakt kan
worden. Pas na deze toetsen is duidelijk op uw kind in aanmerking komt
voor pro of vmbo met lwoo en of uw kind geplaatst kan worden op de
pro-school of vmbo-school van uw keuze. De school waarbij de leerling
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aangemeld wordt kijkt of er genoeg gegevens zijn of dat er ook nog een NIO
(Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afgenomen moet
worden.
 

Pré-advies en informatieavonden vo-scholen-

In november wordt het pré-advies met de ouders besproken; U krijgt dit
advies ook op papier.
Ouders en leerling kunnen vanaf deze tijd de scholen bezoeken die hun
voorkeur hebben én die genoemd zijn bij het adviesgesprek.
Ouders melden hun kind zelf aan bij de school van hun keuze en stellen de
leerkracht hiervan z.s.m. op de hoogte.
 

Onderwijskundig Rapport (OKR)-

Het onderwijskundig rapport is nodig om aan het VO goed te beschrijven
welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften de leerling heeft.  De Leidse
Buitenschool verzorgt het benodigde Onderwijskundig Rapport voor de
nieuwe school. In dit rapport worden didactische en pedagogische gegevens
genoteerd. Hierin wordt ook de wens van ouders opgenomen. U dient dit
Onderwijskundig Rapport voor akkoord te tekenen (tijdens het
adviesgesprek). De Leidse Buitenschool stuurt dit rapport naar de nieuwe
school. De verslaglegging van het OKR gebeurt door leerkrachten en de
coördinatoren schoolverlaters (IB en GW).
 

Eindtoets-

In april maken alle schoolverlaters de eindtoets Route 8 (behalve leerlingen
die een uitstroomniveau hebben die lager is dan praktijkonderwijs).
 

Observatie en warme overdracht-

Het. kan zijn dat een school na aanmelding de leerling wil komen
observeren in de huidige setting. Hier werkt De Leidse Buitenschool
natuurlijk aan mee. Na de observatie is er meestal nog een moment van
warme overdracht tussen de nieuwe school en de leerkracht/iB-er van
groep 8. Hierin worden vragen van de V(S)O school vaak nog mondeling
toegelicht. 
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Toelaatbaarheidsverklaring VSO-

Voor plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is een
toelaatbaarheidsverklaring nodig.  De vso-scholen verzorgen zelf de
aanname van uw kind, de contacten lopen dus via hen. We horen graag
z.s.m. of uw kind aangenomen is op de vervolgschool.
 
Leerlingen die naar het regulier voortgezet onderwijs gaan en een indicatie
hebben, kunnen ondersteund worden door een ambulant begeleider. Bij het
adviesgesprek krijgt u de benodigde informatie.  Er is een goed contact met
verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Wanneer een school bij De
Leidse Buitenschool niet bekend is, wordt er met de betreffende school
kennisgemaakt en worden de mogelijkheden voor de leerling besproken. Na
plaatsing van de leerling onderhoudt De Leidse Buitenschool gedurende
twee jaar contact met de (reguliere) vervolgschool. 
 
5.6.1 Begeleiding van Campus naar andere onderwijsplek
Bij uitstroom van de Campus naar een vervolgplek wordt, in overleg met de
ouders, indien nodig een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd voor de
vervolgschool. De uitstroom wordt per leerling individueel besproken in een
ondersteuningsteam (OT), er wordt gezocht naar de meest passende plek,
welke uiteen kan lopen van basisschool, sbo, so tot aan dagbesteding. Bij
een ondersteuningsteam zijn ouders, leerkracht, IB of GW en de
onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband aanwezig.
In oktober/november is er een algemene informatieavond, waarbij ook het
vervolgonderwijs wordt besproken. Alle ouders/verzorgers worden hiervoor
uitgenodigd. 
In individuele trajecten wordt besproken over de diverse mogelijkheden en
welke informatie hiervoor nodig is.
Binnen het Passend Onderwijs geldt dat er voor s(b)o-scholen een
toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd dient te worden bij het
samenwerkingsverband.
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:::6 Leerlingbegeleiding

6.1 Locatiedirecteur
De locatiedirecteur is integraal verantwoordelijk voor één of  meerdere
locaties en legt verantwoording af aan de sectordirecteur. De directeur
is voorzitter van de Commissie voor de Begeleiding (CvB) en het
management team (MT).
 
 

6.2 Locatiecoördinator
De coördinator voert beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken uit op de
locatie en is belast met de onderwijsinhoudelijke en algemene organisatie.
De coördinator legt verantwoording af aan de locatiedirecteur, is
plaatsvervangend als de locatiedirecteur niet aanwezig is. De coördinator is
lid van de Commissie voor de Begeleiding (CvB) en het management team
(MT).
De coördinator is het eerste aanspreekpunt voor teamleden, leerlingen en
ouders. 
 
 

6.3 Leerkrachten
Alle leerkrachten hebben specifiek voor het speciaal onderwijs gekozen,
omdat ze er meer verwantschap mee voelen dan met het regulier
basisonderwijs. Daarnaast werken zij voortdurend aan het vergroten van
hun bekwaamheid door het behalen van speciale bevoegdheden.
 
De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt bij zaken rondom de
leerling en/of klas. Hi/zijj draagt zorg voor de informatie en afspraken met
en rondom een leerling.
 
De leerkracht is de spil in het onderwijsaanbod. De groepsleerkracht draagt
zorg voor het onderwijs aan de leerling en is de hele dag intensief bezig met
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het begeleiden van leerlingen. De leerkracht verzorgt lesactiviteiten en
heeft contact met collegae en ouder(s)/verzorger(s). De leerkracht draagt
zorg voor het opstellen en uitvoeren van de
ontwikkelingsperspectiefplannen samen met de andere leden van het
zorgteam (de orthopedagoog en intern begeleider). 
 
De groepsleerkracht schrijft samen met de orthopedagoog/intern
begeleider (en eventueel medewerkers van Cardea) het OPP. Het
onderwijsaanbod wordt door de leerkracht doelgericht bepaald aan de hand
van het OPP.
 
Regelmatig tijdens zorgteambesprekingen worden de ontwikkelingen
geëvalueerd. De groepsleerkracht verzamelt en integreert van de andere
leerkrachten rapportages en bespreekt zijn bevindingen tijdens de
besprekingen in de CvB. Wijziging van de uitstroombestemming wordt altijd
in de CvB besproken. 
 
6.3.1 Vakleerkracht
Onze school heeft de beschikking over een vakleerkracht lichamelijke
opvoeding. 
 
6.3.2 Specialisaties
De Leidse Buitenschool heeft een aantal master SEN (special educational
needs) gekwalificeerde leerkrachten in dienst, waarvan een aantal zich
heeft gespecialiseerd in gedragsontwikkelilngen.
 
 

6.4 Leerkrachtondersteuner /
onderwijsassistent / klassenassistent
De leerkrachtondersteuner geeft lessen en voert taken uit onder
verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Zij wordt ingezet in de lessen,
ondersteunt bij onderwijsvoorbereiding en levert bijdrage aan de
schoolorganisatie.
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6.5 Zorgcoördinator
De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de zorg rondom de leerling en
de onderwijs- en didactische zaken in de bouwen. De zorgcoördinator heeft
regelmatig overleg met het zorgteam van de groepen (de intern begeleiders
en orthopedagogen) om de zorg rondom leerlingen goed in kaart te
hebben. 
 
De zorgcoördinator, de intern begeleiders en orthopedagogen zorgen voor
ondersteuning van leerkrachten op onderwijsinhoudelijk gebied. 
 
 

6.6 Orthopedagoog
De orthopedagoog heeft een onderzoekstaak en een begeleidingstaak en
is betrokken/ medeverantwoordelijk voor beleidsontwikkeling van de school.
De orthopedagoog test leerlingen en geeft handelingssuggesties en
-adviezen. Bewaakt de pedagogische processen en de voortgang
daarvan. De orthopedagoog observeert klassensituaties teneinde advies te
geven aan de collegae voor aanpak van een leerling of groep. De
orthopedagoog heeft contact met behandelaars en begeleidt het personeel
van De Leidse Buitenschool en individuele leerlingen. De orthopedagoog s
lid van de Commissie voor de Begeleiding (CvB) en het management team
(MT).
 
 

6.7 Intern begeleider
De intern begeleider ondersteunt en begeleidt de leerkrachten in hun
dagelijkse handelen. Bewaakt de didactische processen en de voortgang
daarvan. Observeert klassensituaties teneinde advies te geven aan de
collega’s voor aanpak van een leerling of een groep. Analyseert de
zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerling- en groepsplanbesprekingen en
werkt op basis daarvan didactische leerlijnen uit. De intern begeleider is lid
van de Commissie voor de Begeleiding (CvB) en het management team (MT).
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6.8 Logopedist
De logopedist begeleidt kinderen met spraak-, taal- en stemproblemen en
richt zich op school op het vergroten van de communicatieve redzaamheid
van de leerlingen, waardoor de leerlingen optimaal kunnen profiteren van
het onderwijs. De logopedist werkt met een individuele leerling of met een
klein groepje leerlingen en voorziet de leerkrachten van tips voor in de klas.
De logopedist heeft een rol bij het uitvoeren van het dyslexieprotocol
en geeft leesbegeleiding. Op school zal de logopedist in samenwerking met
de ouders en leerkracht het kind logopedisch onderzoeken en zo nodig
behandelen en/of begeleiden. Het kind krijgt de oefeningen mee naar huis
om te bekijken en te doen.
 
 

6.9 Fysiotherapeut
De kinderfysiotherapie op De Leidse Buitenschool is erop gericht om de
lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren.
 
Aan het begin van het schooljaar worden nieuwe leerlingen door de
fysiotherapeut onderzocht. Na deze screening wordt in de CvB
bepaald welke leerlingen begeleiding van de fysiotherapeut krijgen.
 
De individuele fysiotherapie is gemiddeld een half uur per week. Hierbij is
plezier beleven in het gericht bewegen en spel van groot belang. Het accent
bij het oefenen zal afhankelijk zijn van de problematiek. Dit kan bij het ene
kind ergens anders liggen dan bij het andere kind.
 
Zo kunnen met spelen/oefenen met de skippybal, de evenwichtsplank en de
wiebeltol verschillende doelstellingen beoogd worden bij kinderen, zoals
ontspanning en houdingsverbetering, ontwikkelen van de ruimtelijke
oriëntatie, evenwichtsverbetering, coördinatie of symmetrie. Met behulp van
constructiemateriaal, klei, verf en zand kan worden gewerkt aan o.a.
oog-handcoördinatie, fijne handmotoriek, lichaamsbesef en ruimtelijke
oriëntatie.
 
De fysiotherapeut begeleidt ook de houding en de beweging van uw kind in
de klas. Dit kan de zithouding betreffen, maar ook het (voorbereidend)
schrijven en ontwikkelingsspel ter stimulering van ruimtelijk inzichtelijke
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vaardigheden.
 
 

6.10 Jeugdarts
De Jeugdgezondheidszorg, ook wel schoolgezondheidszorg genoemd, is
onderdeel van de GGD. Bij de Jeugdgezondheidszorg kunt u terecht voor
vragen als "Mijn kind is veel kleiner dan klasgenootjes, is dat normaal?" of
"Ik vind het zo lastig om grenzen te stellen voor mijn kind, hoe kan ik dat
verbeteren?" of "Mijn kind kan moeilijk meekomen met sport en
behendigheidsspelletjes op school, kan ik daar wat aan doen?" Met al dit
soort vragen kunt u terecht bij Jeugdgezondheidszorg.
De jeugarts heeft bovendien zitting in de Commissie voor de Begeleiding van
De Leidse Buitenschool, waarin leerlingen worden besproken over wie
vragen of zorgen zijn. 
 
De jeugdarts van De Leidse Buitenschool is:
Luzia Engesser
GGD Hollands Midden, Jeugdgezondheidszorg
Telefoonnummer : 088 - 30 84 627 of 088 - 30 84 321
E-mail : lengesser@ggdhm.nl
Werkdagen zijn : maandag, woensdag en donderdag. 
 
Informatie over opvoeden en opgroeien : www.cjgzuidhollandnoord.nl of
www.hoezitdat.info
 
6.10.1 Onderzoek jeugdarts
Als uw kind naar het speciaal onderwijs gaat, krijgt u in het eerste
schooljaar een uitnodiging van de jeugdarts voor een
kennismakingsgesprek en een eerste onderzoek. De jeugdarts zal de ogen
en oren van uw kind onderzoeken en hem/haar wegen en meten. Mocht zo'n
onderzoek net door de arts van de vorige school zijn uitgevoerd dan worden
de gegevens daaruit overgenomen. Bij het afsluiten van de schoolperiode
vindt een laatste onderzoek plaats.
 
U krijgt als ouder een uitnodiging voor een bezoek aan de jeugdarts als uw
kind 5 jaar oud is en als uw kind 9 jaar oud is. Als uw kind 9 jaar oud is
wordt uw kind ook uitgenodigd voor de 9-jaarsprik. U kunt contact opnemen
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met de jeugdarts dat uw kind op De Leidse Buitenschool zit en de prik in
een rustige omgeving moet krijgen. 
 
Verder kunt u altijd, in welke klas uw kind ook zit, een afspraak maken als u
vragen of problemen heeft, bijvoorbeeld over zijn of haar gehoor, groei,
opvoeding, motoriek of sociaal-emotionele ontwikkeling. U, uw kind en de
school kunnen dan extra onderzoek aanvragen.
 
 

6.11 Stagiaires
Wij bieden de mogelijkheid aan een aantal onderwijsinstellingen hun
studenten een stageplaats op De Leidse Buitenschool aan te bieden. Iedere
stagiaire wordt aan een leerkracht/specialist gekoppeld. Deze begeleidt de
stagiaire en is eindverantwoordelijk.
 
MBO stagiaires:
Afhankelijk van het aantal dagen (drie of vier dagen per week) zijn deze
stagiaires een half of een heel jaar aanwezig op onze school. De overige
dagen gaan ze naar hun eigen opleidingsschool. Deze opleiding leidt op tot
beroepen als: klassenassistent, onderwijsassistent, medewerker buurthuis
of kinderdagverblijf, groepsleider, enz. Op onze school kunnen de stagiaires
ervaringen opdoen met het aanbieden van activiteiten in kleine groepjes,
mee helpen organiseren van bijzondere activiteiten als schoolkamp en
creatieve middagen e.d.
 
HBO stagiaires:
Afhankelijk van de soort opleiding worden HBO-stagiaires opgeleid tot
leraar basisonderwijs, logopedist, vakleerkracht gym, sociaal- en/of
orthopedagogisch hulpverlener. Hieronder volgt een korte beschrijving van
de inhoud van hun stages. Van de lerarenopleiding basisonderwijs (de pabo)
ontvangen wij soms stagiaires die vier tot zes weken een ‘snuffelstage’ in
het speciaal onderwijs willen volgen. Door bij ons op school te mogen kijken,
krijgen ze een beeld van wat het lesgeven op een school voor speciaal
onderwijs inhoudt. Het komt ook steeds meer voor dat er stagiaires Leraar
In Opleiding in onze organisatie komen. Een LIO-stagiaire zit in de
afstudeerfase van de pabo en staat gedurende zijn/haar stage voor de klas
onder begeleiding van de groepsleerkracht.
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Stagiaires die leren voor orthopedagogische hulpverlener zijn een jaar lang
drie dagen per week bij ons op school. Zij assisteren bij niveaugroepen,
bieden zelfstandig activiteiten aan met betrekking tot de invulling van
pauzes van de kinderen en geven ondersteuning bij het opzetten en
uitvoeren van ontwikkelingsperspectieven vooral op sociaal-emotioneel
gebied. Tot slot bieden ze ondersteuning bij taken die voortvloeien uit
verschillende activiteiten leerlingenzorg. 
 
 

6.12 Conciërge
De conciërge is verantwoordelijk voor het toezicht en beheer van het
schoolgebouw. De conciërge ziet toe op een opgeruimde schoolomgeving
(zowel binnen als buiten) en voert onderhouds- en
reperatiewerkzaamheden uit of geeft hier opdrachten voor. De conciërge
draagt zorg voor adequate beveiliging van het gebouw tegen brand, inbraak,
etc. Verleent hulp bij eventuele calamiteiten.
 
 

6.13 Administratief medewerker
De administratief medewerker ondersteunt het managementteam bij de
administratieve werkzaamheden.
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:::7 De ouder(s)/verzorger(s)

7.1 Informatie over onderwijs en school
Ouders en school zijn partners
Wij zien ouders en school als partners in de onderwijsbegeleiding en
ontwikkeling van de leerlingen. Wij geloven dat optimale samenwerking en
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid tussen ouders en school de
ontwikkeling en leerresultaten van onze leerlingen ten goede komt.
De Leidse Buitenschool probeert als onderwijsinstelling samen met
ouders/verzorgers en andere partners de juiste hulp te bieden. Dat kan door
enerzijds goed onderwijs aan leerlingen te geven en anderzijds door
opvoedkundige ondersteuning aan ouders en leerlingen te bieden. Een
goede samenwerking tussen ouders/verzorgers en school is van essentieel
belang om tot een optimale ontwikkeling van uw kind te komen.
 
Er zijn diverse vormen van informatieverstrekking die hieronder beschreven
worden.
 
Contact met leerkracht
Telefonisch contact
Het streven van de leerkrachten is om wekelijks telefonisch contact of
mailcontact te hebben met de ouders. 
Leerkracht stuurt altijd een mail als uw kind in oranje heeft gezeten op de
gedragsposter of belt u als uw kind in rood heeft gezeten op de
gedragsposter.
Vanzelfsprekend zal de leerkracht ook regelmatig leuke weetjes
doormailen/bellen en laten weten wat er goed is gegaan in de klas. 
Leerkrachten zijn na schooltijd telefonisch bereikbaar. Wanneer ouders
tijdens lestijd bellen kan er door de leerkracht na schooltijd teruggebeld
worden. 
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Weekbrief
De leerkrachten sturen de ouders elke week een weekbrief met daarin het
nieuws van de afgelopen week en vooruitkijkend naar de week die komen
gaat.
 
Gesprek met leerkracht
Natuurlijk stellen wij het op prijs, als u na schooltijd binnen komt lopen om
te informeren naar het wel en wee van uw kind. Mocht u zeker willen zijn
van voldoende tijd en aandacht van de leerkracht, deskundige of
directie, dan kunt u het best uw komst van tevoren even telefonisch of
schriftelijk melden. Of u kunt de betreffende persoon telefonisch of per mail
vragen stellen / contacten. 
 
Contact vanuit school
Nieuwsbrief
Nieuws wordt opgenomen in de nieuwsbrief van De Leidse Buitenschool, die
eenmaal per maand naar u gemaild wordt. Daarnaast kunt u informatie op
de website van De Leidse Buitenschool (www.leidse-buitenschool.nl) vinden,
alsmede op die van het bestuur (zie colofon). 
 
Kindgesprek
Sinds enkele jaren vindt een kindgesprek plaats met de groepsleerkracht,
de leerling en de ouder(s)/verzorger(s), voordat de leerling start in de groep.
Hierbij kan de leerling de klas zien )en zijn/haar plek), de leerkracht
ontmoeten en kunnen leerling, ouder(s)/verzorger(s) en leerkracht
verwachtingen uitspreken voor het schooljaar.
 
Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar krijgt u een uitnodiging voor de
informatieavond. Deze avond zal het team van de school zich aan u
voorstellen en ontvangt u algemene (school)informatie. Vandaar dat uw
aanwezigheid op deze informatieavond dringend gewenst is. De datum van
deze informatieavond is opgenomen in deze schoolgids (zie laatste pagina)
als ook in de nieuwsbrief. 
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OPP-gesprek
Aan het einde van het schooljaar (zittende leerlingen) of aan het begin van
het nieuwe schooljaar (nieuwe leerlingen) wordt het
ontwikkelingsperspectiefplan besproken met ouders en leerling. De
vorderingen van uw kind worden besproken tijdens de tussenevaluatie
(februari) en de eindevaluatie (juni/juli).
 
 

7.2 Beleid ziektevervanging leerkrachten
De afgelopen jaren is het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten
in het primair onderwijs een toenemend probleem aan het worden. De
laatste maanden is het in Katwijk/Lisse meerdere malen voorgekomen dat
directies geen vervanging konden vinden. 
In de nabije toekomst zal dit probleem alleen maar groter worden, vanwege
de krapte op de arbeidsmarkt.
Naast de kwantitatieve problemen speelt ook het kwalitatieve probleem dat
onder de schaars beschikbare vervangers geen mensen zijn voor scholen
met leerlingen met een complexe problematiek.
 
Het hieronder beschreven beleid wil een overzicht geven van de stappen die
genomen moeten en kunnen worden bij ziekte of verlof van een leerkracht.
 
Beleid bij kortdurend werkverzuim

Bij melding van het werkverzuim bij de coördinator, geeft het zieke-
teamlid aan het aanspreekpunt een indicatie van de duur van zijn/haar
afwezigheid. Daardoor is het mogelijk in te schatten, hoe lang vervanging
noodzakelijk is.
De coördinator tracht eerst leerkrachten te benaderen, die op dat-
moment een roostervrije / niet-werkdag hebben.  
Indien dit niet tot resultaat leidt, wordt een keuze gemaakt onder de-
taakleerkrachten (IB-ers), leerkrachtondersteuners en coördinator om de
groep over te nemen. Hierdoor kunnen activiteiten (voor andere
leerlingen/groepen) uitvallen.
Indien er wel een vervanger beschikbaar is, maar deze niet ingezet kan-
worden voor de betreffende groep, dan kan overwogen worden om te
wisselen van groepsleerkracht. 
De leerlingen van de groep worden, indien redelijkerwijs mogelijk,-
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verdeeld over de andere groepen. Dit heeft niet onze voorkeur. 
Bieden voorgaande beleidspunten geen aanvaardbare oplossing, dan-
blijven de kinderen van de betreffende groep eventueel thuis, volgens de
richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:

1. in principe niet de eerste dag;
2. de ouders worden telefonisch of via de e-mail op de hoogte gesteld;
3. er is geen andere oplossing voorhanden;
4. voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen de school opvang
geregeld. 

Bij langdurig werkverzuim kan gerouleerd worden, zodat een groep zo-
beperkt mogelijk van school verzuimt (de pijn 'verdelen'). Dit betekent
roulatie van leerkrachten en vraagt afweging. 
De directeur is, gezien de aard van zijn werkzaamheden voor de-
vestigingen en in het samenwerkingsverband, in principe niet beschikbaar
voor vervanging.

 
Toelichting protocol :
Deze mogelijkheden kunnen worden benut als dat redelijkerwijs mogelijk is.
Of het onderwijskundig enigszins verantwoord is, hangt af van vele factoren.
Dit is ter beoordeling van de directeur. De samenstelling van de groep(en)
kan aanleiding zijn hier niet voor te kiezen.
De eerste ziektedag is veelal pas diezelfde morgen bekend. Dan valt er naar
de ouders vaak weinig meer te regelen. De hoofdinspectie stelt zich op het
standpunt, dat wanneer men een groep naar huis stuurt omdat er geen
vervanging is, men moet kunnen aangeven zijn uiterste best te hebben
gedaan om een invaller te krijgen of iets anders te regelen voor de groep.
N.B.: De hierboven omschreven volgorde is een willekeurige volgorde. De
directeur bepaalt afhankelijk van de situatie de volgorde. Dit protocol
‘vervanging bij ziekte’ is zowel door het bestuur als de MR van onze school
vastgesteld. 
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7.3 Schoolreisje / kamp / excursies
Excursies, schoolreisje en schoolverlatersdagen zijn opgenomen in ons
schoolplan en worden door ons als onderwijstijd aangemerkt. 
 
Schoolreis
Leerlingen van groep 1 t/m groep 7 gaan op schoolreisje.
Mocht u het schoolreisje niet kunenn betalen, bespreekt u dit dan
vroegtijdig met de directie. Er kan gespreid betaald worden of u kunt de
gemeente vragen om een bijdrage te regelen.
 
Kamp
De schoolverlaters van leergroep 8 gaan drie dagen op kamp (in
Wassenaar). Groep 8 leerlingen die in leergroep + zitten mogen in overleg
met hun ouders kiezen of ze wel/niet mee gaan op kamp. Groep 8 leerlingen
die in de kansklas zitten gaan niet mee op kamp en zullen daarom wel
meegaan met schoolreisje.
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7.4 Registratie Incidenten
Maatwerk Leerlingvolg Systeem (MLS)
Vanaf kalenderjaar 2016 gebruiken we Maatwerk Leerlingvolg Systeem (MLS)
voor het registreren van incidenten. Indien er sprake is van een incident
waarbij leerlingen zijn betrokken, zijn teamleden verplicht het incident te
registreren. Indien daartoe aanleiding bestaat worden de incidenten in de
zorgbespreking en/of met de ouders besproken. 
 
Incidententeam
In schooljaar 2015/2016 zijn de directie en eental teamleden geschoold voor
wat betreft incidentmanagement. In 2017-2018 heeft het incidententeam
(bestaande uit directeur, coördinator (ook BHV-er), IB-er, GW-er en teamlid
(ook BHV-er), een herhalingscursus gevolgd.
 
 

7.5 Protocol time-out, schorsing, verwijdering



DE OUDER(S)/VERZORGER(S) 81

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag
door een leerling die psychisch en of lichamelijk letsel aan derden heeft
toegebracht.

Er worden drie vormen van maatregelen genomen:
• Time-out
• Schorsing
• Verwijdering
 
Time-out
Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang.
 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de-
toegang tot de school ontzegd. Tenzij redelijke gronden zich daartegen
verzetten worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van het incident en
de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht. (Als veiligheid voorop
staat, en dat zal regelmatig het geval zijn, moet de time-out niet
afhankelijk gesteld worden van het conflict met ouders). Als de ouders
niet te bereiken zijn, wordt de leerling verwijderd uit de klas en elders
opgevangen.
De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna-
kan de leerling worden geschorst voor maximaal 1 week. In beide gevallen
dient de school vooraf of –indien dat niet mogelijk is– zo spoedig mogelijk
na het effectueren van de maatregel contact op te nemen met de ouders.
De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek.-
Hierbij is de groepsleerkracht en een lid van de directie van de school
aanwezig.
Van de het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag-
gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in het
leerlingendossier opgeslagen. (De time-out is geen officieel instrument,
maar kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het
herstellen van de rust binnen de school. Het is principieel een
ordemaatregel in het belang van de school en geen strafmaatregel.
Daarom wordt de time-out qua incident in het dossier van een leerling
opgenomen).
De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door-
de directie van de school.
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De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het-
bevoegd gezag.

 
Schorsing
Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het
voorgevallen incident zo ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele
schorsing.
De wettelijke regeling voor het Bijzonder Onderwijs is hierbij van toepassing.
 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

Er is overleg met de Inspectie van het Onderwijs.-
Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in-
kennisgesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd.
Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school-
ontzegd. Voor zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor
de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden.
(Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen wordt
belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel tot de school
toelaten voor het doen van deze toets. Daarnaast wordt (thuis)materiaal
verstrekt).
De schorsing bedraagt maximaal 3 weken en kan hooguit 2 maal worden-
verlengd. (De schorsing is aan een maximumtermijn gebonden want er
mag geen sprake zijn van een verkapte verwijdering. De termijn is zo
gekozen dat ook in het ernstigste geval de school voldoende tijd ter
beschikking heeft om een eventuele verwijderingsbeslissing op
zorgvuldige wijze voor te bereiden).
Bij de schorsing van een leerling wordt er binnen een periode van drie-
weken (vanuit een integrale benadering) het handelingsplan bijgesteld om
herhaling van de situatie te voorkomen. Het handelingsplan wordt
besproken met leerling en ouders/verzorgers. De sectordirecteur
ontvangt een kopie van het bijgestelde handelingsplan.
De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor-
een gesprek betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk
oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden
en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de
orde komen.
Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag-
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gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien
getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.
Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:-

-  Het bevoegd gezag
-  De consulent leerplichtzaken
-  De inspectie onderwijs

Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school.-
Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep.

 
Verwijdering
In de WPO is opgenomen dat de school een leerling kan verwijderen als zich
een ernstig incident voordoet dat ingrijpende gevolgen heeft voor de
veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school.
 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

Er is overleg met de Inspectie van het Onderwijs-
Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd-
gezag.
Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken-
leerkracht en de directie te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat
aan de ouders ter kennis worden gesteld en door de ouders voor gezien
wordt getekend.
Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar-

-  De consulent leerplichtzaken
-  De inspectie onderwijs

Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over-
het voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de
mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift.
De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift-
in te dienen.
Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift.-
Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken-
na ontvangst van het bezwaarschrift.
So-scholen dienen naar een andere school te zoeken die de leerling wil-
toelaten. Echter als de so-school acht weken aantoonbaar heeft gezocht
en geen vervangende school of dagbesteding voor de leerling heeft
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gevonden, kan de school tot definitieve verwijdering overgaan. Daarna is
de consulent leerplicht aan zet. Het bestuur is altijd verplicht de inspectie
te informeren over de voorgenomen verwijdering. Maken ouders bezwaar
tegen de verwijdering, dan beslist het bestuur op dat bezwaar na overleg
met de inspecteur

 
 

7.6 Ontruimingsplan
In het ontruimingsplan staat omschreven hoe de teamleden en de
leerlingen moeten handelen bij eventuele gevaren. In het algemeen verlaten
alle teamleden met de leerlingen de school/Campussen wanneer de sirene
van brandmeldinstallatie afgaat.
 
De leerlingen en de teamleden mogen dan niets meenemen, zodat iedereen
direct het gebouw kan verlaten. Iedereen komt samen op de afgesproken
plaats aan de Duinoordweg.
 
Voor de Campussen gelden vanzelfsprekend andere plaatsen. Jaarlijks
houden de teamleden (minimaal 2x per jaar) ontruimingsoefeningen met de
leerlingen. 
Binnen de groep wordt er tevens veel aandacht aan geschonken. 
 
In elke werkruimte en klaslokaal is het ontruimingsplan opgehangen. Bent
u op school, lees het ontruimingsplan eens door, zodat u ook weet wat u
moet doen indien het signaal afgaat als u op school bent! Om alles in goede
banen te leiden, is een aantal teamleden opgeleid als bedrijfshulpverleners.
De bedrijfshulpverleners zijn opgeleid door een externe instantie en worden
regelmatig bijgeschoold.
 
 

7.7 Ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt vastgesteld door de ouderraad met instemming van
de medezeggenschapsraad. Van deze bijdrage worden rekeningen betaald,
die niet door het Rijk of de Gemeente worden vergoed. De ouderbijdrage
bedraagt dit schooljaar 50 euro.
Het gaat om de betaling van of een bijdrage in de kosten van:



DE OUDER(S)/VERZORGER(S) 85

Festiviteiten, waaronder Sinterklaas, Sportdag, Kerstmis en Pasen, etc. -
Activiteiten in de consumptieve sfeer, waarvoor geen schoolbudget-
aanwezig is, zoals koken / bakken en speelgoed. 
Schoolreis (25 euro) voor de leerlingen van groep 1 t/m 7 en-
schoolverlaters die niet op kamp gaan, maar wel meegaan met
schoolreisje.

 
Om deze activiteiten elk jaar weer opnieuw te kunnen organiseren, vragen
wij aan de ouders een bijdrage. Zoals u begrijpt moet deze bijdrage
kostendekkend zijn.
U ontvangt aan het begin van elk schooljaar een brief waarin staat hoe u
deze bijdrage kunt betalen. Deze ouderbijdrage bent u niet verplicht te
betalen. Echter zonder uw bijdrage zal het op den duur niet meer mogelijk
zijn deze niet-schoolse activiteiten te blijven organiseren.
 
Ouderbijdrage De Leidse Buitenschool
De ouderraad heeft een eigen bankrekeningnummer waarop de bijdragen
van de ouders gestort kunnen worden: NL 96 RABO 0310 4652 57
Ten name van: Ouderraad Leidse Buitenschool te Katwijk + naam van uw
kind
 
Schoolreisje en schoolkamp De Leidse Buitenschool
 
Overige kosten gedurende het schooljaar De Leidse Buitenschool:

Het schoolkamp € 50,00 (alleen voor leerlingen die in leergroep 8 of-
leergroep+ zitten).

De school heeft een eigen bankrekening waarop de bijdrage voor het
schoolkamp door de ouders/verzorgers gestort kan worden: Banknummer:
NL 75 RABO 0367 7836 14
Ten name van: Aloysius Stichting, kamp Leidse Buitenschool + naam van uw
kind
Inzake De Leidse Buitenschool Duinoordweg 2-4 2224 CD Katwijk.
 
Indien u dit bedrag niet wilt of kunt betalen, neemt u dan voor 1 november
2018 contact op met de directie van de school. 
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Wij vinden het op school heel belangrijk dat alle kinderen aan al onze
activiteiten kunnen meedoen. Soms kunnen er echter omstandigheden zijn
waardoor het niet mogelijk is voor ouders om het schoolreisje of kamp te
betalen.
We hebben op school wel een klein ‘potje’, maar u kunt ook bij uw
woongemeente vragen of zij kunnen bijdragen in de kosten (vraag om een
afspraak te maken naar de afdeling Werk en Inkomen, of naar de Sociale
Dienst).
De stichting Leergeld staat ervoor om kinderen niet in een isolement te
laten geraken doordat er gebrek aan geld is. U kunt met hen
contact opnemen via www.leergeld.nl.
Veel informatie is ook te vinden op de website: www.grijpjekansen.nl. 
 
7.7.1 Ouderbijdrage Campus
Vanuit de Leidse Buitenschool wordt er voor de Campusleerlingen geen
vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Vanuit Cardea geldt wel een
ouderbijdrage.
 
 

7.8 Ouderraad
Onze ouderraad stelt zich ten doel om in samenwerking met het personeel
de ontwikkeling van de school te bevorderen, ondersteunende
werkzaamheden te verrichten en activiteiten te ontplooien die ten gunste
komen van de leerlingen. De ouderraad en de school kunnen niet zonder uw
hulp bij een aantal buitenschoolse activiteiten. De onderwijsbegeleiding van
onze leerlingen is evenwel dermate specialistisch werk, dat wij bij de
"schoolvakken" geen ouderhulp inzetten. De ouderraad van onze school telt
een aantal ouders van leerlingen uit de diverse groepen en komt
meermalen per schooljaar bijeen om te bespreken wat er bij de ouders aan
ideeën, wensen en dergelijke voor de leerlingen als totaalgroep leven. 
 
7.8.1 Ouderraad Campus
Op de Campus wordt ieder jaar een ouderraad geformeerd. De ouderraad
bestaat uit ouders die het leuk vinden om mee te helpen met de
ondersteuning van activiteiten. U kunt denken aan de vieringen zoals
Sinterklaas, Kerst, Pasen etc. Ongeveer één keer per zes weken wordt er op
de Campus vergaderd. Daar zal ook altijd een teamlid van de Campus bij
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aanwezig zijn om te zorgen dat ideeën van de ouderraad met het team
besproken kunnen worden. Ouders die zich willen aanmelden voor de
ouderraad kunnen dit doorgeven aan de mentor of aan de leerkracht.
 
 

7.9 Medezeggenschapsraad (MR)
De MR probeert in goede samenspraak met haar bevoegd gezag, inhoud te
geven aan de medezeggenschap zoals wettelijk is vastgelegd in de Wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS).
De MR oordeelt over (beleid-)voorstellen van bestuur en directie en de wijze
waarop deze worden uitgevoerd, hierbij gebruikmakend van de
medezeggenschapsinstrumenten: de instemming- en adviesbevoegdheden,
het recht op (ongevraagd) initiatief en doen van voorstellen.
 
De MR is een officieel overlegorgaan van de school, waarin ouders en
personeel vertegenwoordigd zijn. Zij bestaat uit drie ouderleden, gekozen
door de ouders van onze leerlingen en drie personeelsleden, gekozen door
het personeel van De Leidse Buitenschool.
 
Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt, die op de website van de
school worden geplaatst. Een MR-vergadering is openbaar. 
 
De Aloysius Stichting heeft een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft medezeggenschap
betreffende alle medezeggenschapszaken, die de individuele scholen
overstijgen en daardoor bestuursbreed zijn. 
 
Oudergeleding 2018-2019
Ronald de Goede, Carlo Poels en André Bos 
Personeelsgeleding 2018-2019
Wilma Gudmundsson, Ankie van Seters en Conny Souisa
 
 

7.10 Sociale veiligheid
Onze school werkt voortdurend aan een ijzersterk pedagogisch klimaat. Als
team gaan we ervan uit dat iedereen erbij hoort! Daarom proberen we te
voorkomen dat we leerlingen de klas uit moeten sturen. Actief burgerschap
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en werken aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden staat bij ons ook
hoog in het vaandel. Kortom, we doen al heel veel op het gebied van sociale
veiligheid.
 
Nieuwe wet
In augustus 2015 is de nieuwe Wet Sociale Veiligheid op scholen in werking
getreden. Daarmee worden scholen verplicht om te zorgen voor de sociale
veiligheid op school. Pesten tegengaan en sociale veiligheid waarborgen,
dat is het doel van de wet. De inspectie van het onderwijs gaat vanaf
augustus 2016 toezicht houden op de naleving van deze nieuwe wet.
 
Pesten
De nadruk ligt op het voorkomen van pesten, tijdig ingrijpen als er toch
gepest wordt. Scholen moeten verantwoording afleggen over wat zij doen
tegen pesten, en daarnaast:
1) een sociaal veiligheidsbeleid voeren
2) de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren
3) een vast aanspreekpunt hebben voor leerlingen en ouders: deze persoon
coördineert het (anti)pestbeleid.
 
Elke school van de Aloysius Stichting heeft een coördinator sociale
veiligheid. Deze coördinator is het aanspreekpunt  voor leerlingen, ouders
en medewerkers op het gebied van sociale veiligheid, anti-pesten en de
meldcode kindermishandeling. Bij ons op school is dat Karin Klijnoot. Zij
luistert naar uw verhaal, helpt met het vinden van oplossingen en verwijst
zo nodig naar de juiste hulp. Vragen? Mail naar
karin.klijnoot@aloysiusstichting.nl. 
 
Bij ons op school liggen folders sociale veiligheid. In deze folder leest u
alles over:
- de coördinator sociale veiligheid en externe vertrouwenspersonen
- ongewenst gedrag, anti-pestbeleid en discriminatie
- huisvesting, arbo, veiligheid en milieu
- de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- klachten en de onafhankelijke landelijke klachtencommissie onderwijs
(LKC) te Utrecht.
 
Klachtenprocedure
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Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden er fouten
gemaakt. U bent altijd van harte welkom bij de groepsleerkracht om
dergelijke zaken te bespreken en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.
Komt u er samen niet uit dan is een gesprek met de intern
begeleider/orthopedagoog de volgende stap. Bent u van mening dat uw
klacht niet naar tevredenheid behandeld wordt dan kunt u zich wenden tot
de locatiecoördinator Karin Klijnoot. 
 
Als u vindt dat uw klacht dan nog niet (voldoende) afgehandeld is, kunt u
contact opnemen met de locatiedirecteur Tessa van de Griend. Wanneer dit
onvoldoende is kunt u zich richten tot de klachtencommissie. Tessa van de
Griend kan u hierbij ondersteunen. De klacht kan worden ingediend bij het
bestuur:
Aloysius Stichting
Postbus 98
2215 ZH Voorhout
 
 
 
 

7.11 Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden er fouten
gemaakt. Dat is op onze school niet anders. 
 
Per 1 augustus 1998 is in het basis- en voortgezet onderwijs de ‘Wet op de
Kwaliteitszorg’ van kracht. Eén van de onderdelen van deze Kwaliteitswet is
het ‘Klachtrecht’. Het klachtrecht geeft ouders en leerlingen (vanaf 12 jaar)
het recht om te klagen over maatregelen vanuit de school, gedragingen van
personeel en/of schoolleiding dan wel nalatigheid van de school.
Het bevoegd gezag van onze school is de Aloysius Stichting.
 
De klachtenregeling houdt het volgende in:

De Aloysius Stichting gebruikt het model klachtenregeling van de-
landelijke ouderorganisaties, schoolleidersorganisaties, vakorganisaties
en besturenorganisaties.
De Aloysius Stichting heeft een vertrouwenspersoon aangesteld; Dhr.-
Chris Woerden en per 01-01-2019 Dhr. Wim Pietersma.
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Binnen onze school is een veiligheidscoördinator aangesteld; Karin-
Klijnoot.
De Leidse Buitenschool lid is van VOS/ABB (een besturenorganisatie voor-
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs) en derhalve lid van de
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) in Utrecht.
Ouders proberen in eerste instantie hun klacht met de medewerker te-
bespreken en op te lossen.
Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, nemen ouders contact-
op met de directie. De directie zal eventueel samen met de ouders de
klacht met de betreffende leerkracht bespreken en oplossen. 
Wanneer bovenstaande procedure niet tot een oplossing leidt, kan de-
klager contact opnemen met de  veiligheidscoördinator van de school.
Hij/zij gaat na waar de klacht over gaat en met wie deze reeds besproken
is. De contactpersoon zal opnieuw pogingen doen de klacht op te lossen.
Wanneer dit niet lukt, verwijst de contactpersoon de klager door naar de
vertrouwenspersonen van de Aloysius Stichting, waarmee de formele
klachtenprocedure in werking treedt. 
Leerlingen, ouders, medewerkers, bestuurders of-
medezeggenschapsraadsleden: iedereen kan terecht bij de LKC
(www.onderwijsgeschillen.nl). De secretaris van de LKC bepaalt of een
klacht (al dan niet) eerst intern moet worden afgehandeld (terugverwijzen
naar het cvb of schoolbestuur), of kan mediation voorstellen. 

 
Klachten bij de commissie kunnen gaan over gedrag en omgang maar ook
over beslissingen. Veelvoorkomende onderwerpen van klachten zijn:
Pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, groepsindeling en
bevordering, begeleiding en andere onderwijskundige
zaken, communicatie, schorsing en verwijdering.
 
De Commissie geeft in haar advies een gemotiveerd oordeel over de
gegrondheid van de klacht en kan ook aanbevelingen doen.
 
 

7.12 Meldcode
Medio 2012 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling in werking getreden. In het kader van kwaliteitszorg,
wordt de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk
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geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld,
vrouwelijke genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en
eergerelateerd geweld.
 
De verplichting geldt voor alle organisaties en zelfstandige medewerkers in
de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke
ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie.
 
Wat is het doel en de functie van de meldcode
De verplichting voor de school om een meldcode te hanteren, heeft tot doel
medewerkers te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk
geweld en kindermishandeling.
De meldcode bevat een stappenplan. De stappen maken de medewerker
duidelijk wat er van hem wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld of
kindermishandeling en hoe hij op een verantwoorde wijze komt tot een
besluit over het doen van een melding. Deze ondersteuning van
medewerkers in de vorm van het stappenplan, levert, zo mag worden
verwacht, een bijdrage aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling.
 
Daarnaast fungeert de meldcode als toetssteen voor de school én voor de
individuele medewerker.
De school zal, als zij aan toezicht door de inspectie van het onderwijs is
onderworpen, door de inspectie kunnen worden aangesproken op het
beschikken over een deugdelijke meldcode én op het scheppen van de
randvoorwaarden waardoor de medewerkers die binnen een school
werkzaam zijn, de meldcode in een veilig werkklimaat kunnen toepassen.
 
Voor het signaleren en het zetten van de stappen is een goede
implementatie van de meldcode is een veilig werkklimaat noodzakelijk. De
Aloysius Stichting heeft per school een veiligheidscoördinator (in
takenpakket: de meldcode) aangesteld voor advies en ondersteuning bij het
zetten van deze stappen.  
De veiligheidscoördinator heeft een centrale rol in de stappen rond het
signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en
kindermishandeling in huiselijke kring en dient het onderwerp huiselijk
geweld en kindermishandeling binnen de instelling te borgen.
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De medewerkers zijn getraind in het juist omgaan met de Meldcode.
Het protocol kunt u inzien bij de directeur. 
 
 

7.13 Schooltijden
De wet maakt het mogelijk om de uren van de onder- en bovenbouw te
middelen. De leerlingen maken dan per schooljaar gemiddeld 940 lesuren.
Dat betekent dat de schooltijden voor alle leerlingen gelijk liggen.
 
Om 08.20 uur gaat de schooldeur opgen voor alle leerlingen. De lessen
starten om 08.30 uur.
 
Op De Leidse Buitenschool is een continu rooster en blijven alle leerlingen
eten op de lange dagen (maandag, dinsdag en donderdag). Tussen de
middag blijft uw kind onder toezicht in de eigen groep over; hieraan zijn
geen kosten verbonden. 
 
U zorgt zelf voor het eten en drinken in de ochtenden en middagen. 

Schooltijden

Lestijden  

Maandag 08.30-15.00

Dinsdag 08.30-15.00

Woensdag 08.30-12.30

Donderdag 08.30-15.00

Vrijdag 08.30-12.30

De leerlingen van de Campussen zijn op de vrijdagen vrij. De lestijden voor de Campussen kunt

u vinden op de website van De Leidse Buitenschool.

 
 

7.14 Ziekmeldingen / schoolverzuim leerlingen
Ziekte leerling van De Leidse Buitenschool
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Bij ziekte van uw kind wordt u verzocht dit telefonisch vóór schooltijd te
melden aan de school (tussen 08.00 en 08.20 uur). De persoon die de
telefoon opneemt, geeft de boodschap door aan de groepsleerkracht. Indien
van te voren bekend is, dat uw kind op een bepaald moment afwezig is, kunt
u de leerkracht hiervan op de hoogte te stellen via de e-mail of telefonisch.
Wilt u de leerkracht zelf spreken, dan kan dit buiten de lestijden.
Denkt u ook aan het waarschuwen van de taxichauffeur?
 
Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond
raken. Als een kind op school ziek wordt, proberen we de ouders van het
kind telefonisch te bereiken. Wij vragen u dan het kind op school te komen
ophalen. Indien wij geen gehoor krijgen, blijft het kind op school, totdat wij u
hebben bereikt.
 
Als het kind zodanig ziek is dat verzorging onmiddellijk nodig is, schakelen
we als school medische hulp in. Wanneer uw kind meteen naar de dokter of
het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u als ouders te bellen,
zodat u met uw kind naar uw eigen arts of naar het ziekenhuis kunt gaan.
Dat is prettiger voor uw kind. Als wij u niet kunnen bereiken, dan gaat een
teamlid mee als begeleiding. U wordt dan achteraf op de hoogte gebracht.
 
Ziekte leerling van de Campus
Bij ziekte van uw kind wordt u verzocht dit telefonisch voor schooltijd te
melden aan de Campus. de persoon die de telefoon opneemt, geeft de
boodschap door aan de mentor en de leerkracht. 
 
Ongeoorloofd afwezig / schoolverzuim
Is uw kind afwezig zonder bericht, dan wordt dit genoteerd als 'ongeoorloofd
verzuim'. 
Wanneer uw kind zonder bekendmaking van reden afwezig is aan het begin
van de dag, nemen wij telefonisch contact met u op. Bij meerdere malen
verzuim zonder duidelijke reden, is de directeur verplicht contact te zoeken
met de consulent leerplicht. Hiervan wordt u door ons op de hoogte
gebracht.
 
Het kan zijn dat bijzondere gebeurtenissen die thuis plaatsvinden, door
kunnen werken op school. Wij stellen het op prijs als u ons hiervan op de
hoogste stelt, voordat uw kind op school komt. Wij zijn dan in staat om uw
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kind beter op te vangen.
 
Bezoek huisarts, tandarts of ziekenhuis
Indien het niet anders te plannen is, kan het noodzakelijk zijn dat uw kind
onder lestijd naar de huisarts, tandarts of ziekenhuis moet. U hoeft
hiervoor geen verlof aan te vragen, een telefoontje of een e-mail aan de
leerkracht is voldoende.
 
 

7.15 Wegbrengen en ophalen
Ouders die leerlingen per auto brengen en ophalen dienen hun auto te
parkeren aan de Nieuwe Duinweg, zodat we met elkaar zorgen voor een
veilige schoolomgeving. 
De parkeerstrook voor de school op de Duinoordweg is bestemd voor de
taxi's. Bedankt voor uw medewerking.
 
 

7.16 Kledingvoorschriften
Het bestuur heeft voor al haar scholen de uitgangspunten voor kleding op
school vastgelegd (zie website van Aloysius Stichting). 
 
Kleding voor school
Kleding met voor anderen kwetsende teksten en/of uitdagende kleding is
niet toegestaan. Het waarom hiervan zal een ieder duidelijk zijn. Indien naar
onze mening toch ernstige misdragingen optreden zullen wij contact met de
ouders van deze leerlingen opnemen. Ook het dragen van een pet in de klas
is niet toegestaan. Hierop kunnen op medische gronden uitzonderingen
gemaakt worden.
 
Verder adviseren wij u dringend om uw kind geen kostbare kleding en/of
schoeisel aan naar school te laten dragen/mee te nemen. De school kan
geen verantwoordelijkheid nemen als er kleding kapot gaat, beschadigt of
kwijt raakt. 
 
Gymkleding
Tijdens de gymles draagt elke leerling gymkleding; die kan bestaan uit een
sportbroekje met een shirt voor de jongens en een gympakje of een
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sportbroekje met shirt voor de meisjes. Het dragen van gymschoenen is
verplicht. Schoenen met een stroeve zool zijn de meest veilige (dus geen
balletschoentjes). Gymschoenen mogen alleen in de gymzaal gebruikt
worden. De zool van de gymschoen mag niet zwart zijn.  
Het is voor teamleden, leerlingen en ouders niet toegestaande gymzaal te
betreden op schoenen (i.v.m. hygiëne) of sokken (i.v.m. de mogelijkheid tot
uitglijden en verwonden).
 
 
 
 
 
 
 

Vakanties en vrije dagen

Vakantie / vrije dagen Datum leerlingen vrij

Herfstvakantie 22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie 21 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie 25 februari 2019 t/m 1 maart 2019

Goede vrijdag 19 april 2019

Tweede paasdag 22 april 2019

Meivakantie 23 april 2019 t/m 3 mei 2019

Hemelvaart 30 t/m 31 mei 2019

Tweede pinksterdag 10 juni 2019

Start zomervakantie schoolverlaters 17 juli 2019

Zomervakantie groep 1 t/m groep 7 19 juli 2019 t/m 30 augustus 2019

Let op: kerstvakantie en zomervakantie beginnen op vrijdag!!

Studiedagen
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Datum Invulling studiedag

27 augustus 2018 Kindgesprekken

29 oktober 2018 PBS

23 november 2018 Klassenmanagement

28 januari 2019 Invullen OPP's

26 maart 2019 PBS

Leerlingen vrij op studiedagen!!!

Belangrijke data

Datum Activiteit

3 oktober 2018 t/m 14 oktober 2018 Kinderboekenweek

15 oktober 2018 t/m 17 oktober 2018 Kamp schoolverlaters

5 december 2018 Sinterklaas

20. december 2018 Kerst

23 januari 2019 t/m 2 februari 2019 Nationale voorleesdagen

11 maart 2019 t/m 15 maart 2019 Themaweek

10 april 2019 Schoolfotograaf

12 april 2019 Koningsspelen

18 april 2019 Pasen

20 mei 2019 t/m 24 mei 2019 Avondvierdaagse Katwijk

2 juli 2019 (onder voorbehoud) Schoolreisje groep 1 t/m groep 7

16 juli 2019 Schoolverlaters tot 12.00 naar school
Schoolverlatersavond

18 juli 2019 Laatste schooldag 2018-2019

U wordt hierover op een later moment geïnformeerd.
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Informatieavonden

Soort informatieavond Datum Tijdstip

Informatieavond start schooljaar 13 september 2018 19.15 uur inloop
19.30 - 20.30 uur

Informatieavond schoolverlaters 9 oktober 2018 19.30 - 20.30 uur

Informatieavond thema 18 april 2019 (onder
voorbehoud)

19.30 - 20.30 uur

Oudergesprekken

Soort gesprek Datum

Kindgesprekken 27-08-2018

OPP-gesprekken 01 t/m 05 oktober 2018
02 oktober 2018 mogelijkheid avond

Pre-advies gesprekken ouders en leerlingen
schoolverlaters

20, 21 en 22 november 2018

OPP-gesprekken (tussenevaluatie) 18 t/m 22 februari 2019
19 februari 2019 mogelijkheid avond

Schooladvies gesprekken ouders en
leerlingen schoolverlaters

13 en 14 februari 2019

OPP-gesprekken (eindevaluatie) en OPP
volgend schooljaar

24 t/m 28 juni 2019
25 juni 2019 mogelijkheid avond

 
 

7.17 Verlofaanvraag
Heeft een leerling in bijzondere gevallen vrij van school nodig, dan kunt u op
de website van de school (bij downloads) de formulieren voor het
verlofaanvraag vinden. 
Let op: 
Alleen de directie kan verlof verlenen. Groepsleerkrachten hebben in deze
geen bevoegdheid. Bij het vrijgeven mag de directeur zich laten leiden door
zijn gevoel, maar moet hij zich zakelijk houden aan de Leerplichtwet.
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Er zijn een aantal belangrijke zaken op grond waarvan uw kind vrij kan
krijgen:
 
1. Verlof voor huwelijken, jubilea of begrafenissen
Indien uw kind afwezig zal zijn in verband met een huwelijk, jubileum of
begrafenis dient u hiervoor verlof aan te vragen. Dit formulier kunt u vinden
op de website van De Leidse Buitenschool (bij downloads). Na invullen en
uiteraard het inleveren van het formulier bij de directeur krijgt u via uw kind
schriftelijk bericht of uw verzoek is ingewilligd.
 
2. Verlof andere gewichtige omstandigheden
Indien er buiten de wil van de ouders en/of het kind externe
omstandigheden plaatsvinden is het mogelijk om hiervoor verlof aan te
vragen. Tot en met tien schooldagen per jaar beslist de directeur over het al
dan niet toekennen van het verlof. Bij meer dan tien dagen beslist de
consulent leerplicht, nadat hij de directeur heeft gehoord. Dit formulier kunt
u vinden op de website van De Leidse Buitenschool (bij downloads). Na
invullen en uiteraard het inleveren van het formulier bij de directeur krijgt u
via uw kind schriftelijk bericht of uw verzoek is ingewilligd.
 
3. Verlof voor vakantie
In uitzonderingsgevallen kan voor vakantie buiten de reguliere
vakantieperioden toestemming gegeven worden. Ook hier dient u verlof voor
aan te vragen. Dit formulier kunt u vinden op de website van De Leidse
Buitenschool (bij downloads). Belangrijk hierbij is dat u een schriftelijke
toelichting geeft. Nadat u het ingevuld heeft, kunt u of uw kind het formulier
inleveren bij de directeur. Van haar ontvangt u via uw kind schriftelijk
bericht of uw verzoek is ingewilligd.
Vakantieverlof kan alleen goedgekeurd worden indien;
Het wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het
alleen mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof in de
officiële schoolvakanties mogelijk is.
Daarnaast gelden de volgende specifieke regels;
Het verlof mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend.
Het verlof mag (in totaal) niet langer duren dan tien schooldagen.
Het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe
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schooljaar.
 
4. Plichten voorvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging
Het is mogelijk om verlof aan te vragen voortvloeiend uit godsdienst of
levensovertuiging. Hierbij gelden de volgende regels:
Verlof wordt alleen voor religieuze feestdagen verleend.
Bij verzoeken voor geregeld verlof, in verband met religieuze feestdagen,
maximaal één dag per feest, ongeacht de duur van het feest.
 
Algemene regels bij verlofaanvragen
Bij de aanvragen van alle vormen van verlof is de directeur gebonden aan
wettelijke bepalingen (Leerplichtwet) en aan afspraken met de consulent
leerplicht van de gemeente Katwijk. De directeur kan bij het onterecht verlof
geven persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. 
 
Als u een dag / halve dag eerder wilt vertrekken dan een vakantie begint,
een weekendje pretpark wilt boeken, dan mag de directie u daarvoor géén
toestemming geven. U krijgt dan een standaardbrief van ons waarin wij één
en ander uitleggen. U kunt tegen de uitspraak van de directeur in beroep
gaan bij het bestuur Aloysius Stichting. Als het bestuur u ook geen
toestemming geeft voor het gevraagde verlof, dan is het aan u om hier al
dan niet gevolg aan te geven. Verzuimt uw kind toch, dan moeten wij dit als
'ongeoorloofd verzuim' registreren en na terugkeer doorgeven aan de
consulent leerplicht. Deze onderneemt dan actie naar de ouders toe en
toetst dus achteraf. 
 
Let op:
U dient dan ook de meeste verlofaanvragen uiterlijk een maand voor het
gevraagde verlof schriftelijk bij de directeur in te dienen. Indien u korter dan
een maand van tevoren het verlof aanvraagt, kan een beslissing vooraf niet
worden gegarandeerd. Als u een beroep doet op vrijstelling wegens andere
gewichtige omstandigheden, dient u als u niet in staat was deze vrijstelling
van tevoren aan te vragen, de directeur binnen twee dagen na het ontstaan
van de verhindering de redenen daarvan schriftelijk mee te
delen. Daarnaast dient u bij de aanvraag er mee rekening te houden dat
voor verlof bij huwelijken, jubilea, begrafenissen en vakantie bij elkaar
opgeteld ten hoogste tien schooldagen verlof per schooljaar gegeven kan
worden.
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7.18 Leerlingenvervoer in het algemeen
Deze regeling is vastgesteld door uw gemeenteraad; onze school heeft hier
helaas geen invloed op. De regeling kan dus per gemeente verschillen. Een
aanvraag voor een mogelijke vergoeding moet u elk jaar opnieuw op het
gemeentehuis van uw woonplaats indienen bij de afdeling Onderwijs of
publiekszaken. De aanvraag kan acht tot tien weken in beslag nemen, dus vraag
het vervoer tijdig aan. 
 
De Gemeente Katwijk hanteert bij de aanvraag de zgn. vier kilometer grens.
Bent u woonachtig binnen de afstand van vier kilometer van de school, komt
uw kind niet in aanmerking voor aangepast vervoer, tenzij u zeer grondige
redenen hebt.
 
Aangepast vervoer (busje) is in principe alleen voor kinderen tot 9 jaar
bestemd, die niet zelfstandig per bus kunnen reizen en niet door een van de
ouders per bus gehaald/gebracht kunnen worden. Dit vervoer wordt ook
geheel of gedeeltelijk vergoed, als de totale reistijd per bus meer dan een
uur is. Uw gemeentebestuur kan advies vragen aan de
begeleidingscommissie van de school, welke alleen een uitspraak doet over
de mate van zelfstandigheid van uw kind en geen zicht heeft op de mate van
veiligheid van de route, die uw kind moet afleggen van huis naar een
bushalte (of school).
 
Wijst u uw kind er nadrukkelijk op, dat hij/zij in de taxi altijd moet zitten in
een stoel en een veiligheidsgordel moet dragen (controleer dat 's morgens
zelf). Klachten bespreekt u eerst met de chauffeur, daarna met  het
taxibedrijf en de leerkracht. Mocht dit geen soelaas bieden, dan legt u de
zaak voor aan de directeur van De Leidse Buitenschool. 
 
Vanuit veiligheidsoverwegingen is voor de school (Duinoordweg) een
speciale parkeerplaats voor taxi's, die ook alleen voor taxi's is bedoeld en
niet voor personenauto's. Staan deze daar toch geparkeerd dan lopen de
bestuurders het risico op een bekeuring. 
 
N.B. Het leerlingenvervoer (taxi's) houdt geen rekening met afwijkende
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schooltijden. Dus komt uw kind vanwege bijvoorbeeld het schoolreisje of
schoolkamp later terug op school, dient u zelf voor vervoer te zorgen!
 
 

7.19 Leerlingen die per bus reizen
De Leidse Buitenschool is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Alleen leerlingen die toestemming van hun ouders hebben, mogen 's
ochtends zelfstandig van de bushalte naar school lopen en 's middags weer
zelfstandig van school naar de bushalte. U kunt dit doorgeven aan de
leerkracht van uw kind.
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7.20 Leerlingen die per fiets reizen
Indien uw kind per fiets naar school komt, is het verstandig hem/haar zo
veel mogelijk op de daarvoor bestemde fietspaden te laten rijden. 
Eenmaal op school zet de leerling zijn/haar fiets in de fietsenstalling op het
schoolplein. De eerste fietsenstalling is voor het personeel van de school.
De tweede fietsenstalling is voor de fietsen van de leerlingen. 
 
Het is verstandig de fiets op slot te zetten. De school is niet aansprakelijk
voor eventuele diefstal of schade. 
 
Op het schoolplein loopt de leerling naast zijn/haar fiets. 
 
 

7.21 Leerlingen die met andere kinderen
meegaan
In principe gaat elke leerling na school met eigen vervoer naar huis; alleen
als wij van u weten dat uw kind bij een ander kind mag gaan spelen, zullen
wij van u willen weten dat uw kind bij een ander kind mag gaan spelen,
zullen wij van deze regel afwijken. Vergeet u niet de taxichauffeur in zo'n
geval even in te lichten?
 
 

7.22 Verjaardagen
Natuurlijk viert elke leerling zijn/haar verjaardag graag. In principe laten wij
het aan uw wijsheid over wat uw kind in de groep uitdeelt. Het mag gezond
snoep zijn of nog gezonder fruit. Als uw kind dat leuk vindt dan mag de
leerling iets meenemen voor de juffen en meesters en dit in de
personeelskamer zetten. Dit is niet verplicht. 
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7.23 Sponsoring
Ook onze school krijgt soms het verzoek om materialen uit te delen van of
mee te doen aan acties van commerciële instellingen. In principe worden
geen onderwijsactiviteiten georganiseerd in relatie met commerciële
instellingen. 
 
Sponsoring 
Het ministerie van OCW heeft samen met zestien organisaties een
convenant gesloten waarin afspraken voor sponsoring met geld, goederen
of diensten in het primair en voortgezet onderwijs zijn vastgelegd. Het
convenant bevat gedragsregels die scholen als richtlijn kunnen gebruiken in
hun sponsorbeleid, zoals waar scholen op moeten letten, waar sponsors
aan gebonden zijn, risico’s van sponsoring, inspraak van ouders en
leerlingen, wettelijke voorwaarden en een checklist met wat wel/niet kan
m.b.t. het afsluiten van een sponsorovereenkomst. Het bevoegd gezag van
De Leidse Buitenschool voert tot op heden geen eigen beleid t.a.v.
sponsoring en conformeert zich aan het hiervoor genoemde convenant.  
 
 

7.24 Internetprotocol
De leerlingen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij
hebben gekozen voor het gebruik van een filter waardoor zaken als
racistische uitingen en pornografie niet zomaar benaderd kunnen worden.
Leerlingen gebruiken het internet voor het maken van werkstukken en als
ondersteuning bij de leergebieden.
 
Tijdens de beloning mogen leerlingen eventueel ook op internet.
Afspraken hierbij zijn dat er geen filmpjes gekeken mogen worden waarin
geweld voorkomt of waarin veel gescholden wordt. 
 
Afspraken met leerlingen

Ik geef nooit persoonlijke informatie door op internet (namen, adressen,-
telefoonnummers, foto's).
Ik vertel de leerkracht direct wanneer ik informatie tegenkom waarbij ik-
me niet prettig voel of waarbij ik weet dat het niet hoort. Als ik me aan de



104 DE OUDER(S)/VERZORGER(S)

afspraken hou, dan is het niet mijn schuld dat ik zulke informatie
tegenkom.
Ik leg nooit contact met iemand anders zonder toestemming van de-
leerkracht.
Ik ontvang en verstuur op school geen emails. -
Ik plaats niets op internet.-
Ik bespreek van te voren met de leerkracht wat ik ga doen op internet. -

 
Afspraken met personeel

Ik laat de leerlingen Internet gebruiken voor opbouwende, educatieve-
doeleinden.
Ik check sites die leerlingen willen gebruiken.-
Ik bekijk geen sites die niet voldoen aan onze fatsoensnormen.-
Ik leg uit aan leerlingen waarom bepaalde sites wel / niet gebruikt mogen-
worden.
Ik draag zorg voor een veilige omgeving, waarin leerlingen kunnen-
vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site terecht zijn
gekomen. Het is niet hun schuld.
Ik neem regels en wetten m.b.t. copyright in acht.-
Ik laat informatie die terug te voeren is op leerlingen of collegae niet op-
het openbare deel van het internet komen. 

 
Afspraken met ouders/verzorgers

Op de website van school worden uitsluitend foto's in groepsverband-
geplaatst en nooit die van een indviduele leerling.
Namen in combinatie met foto's van leerlingen worden niet op het-
internet gepubliceerd.
Mochten ouders/verzorgers bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto's-
op de schoolwebsite waarop hun kind staat afgebeeld, dan dienen zij dit
aan het begin van het schooljaar schriftelijk kenbaar te maken aan de
directie.
Afgelopen jaren hebben we gemerkt dat sociale mediasites als-
Facebook, Instagram, whatsapp, etc. regelmatig door onze leerlingen
wordt bezocht of gebruikt als zij thuis zijn. Dat kan soms leiden tot
onaangename situaties waarvan uw kind ook op school last kan hebben.
Wij vragen u dan ook nadrukkelijk toe te zien op het internetgedrag van
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uw kind bij u thuis. 

 
 

7.25 Pestprotocol
Een onderwijsprotocol tegen pesten probeert door samenwerking het
probleem van het pestgedrag bij leerlingen aan te pakken. Hiermee wil het
protocol het geluk, het welzijn en de toekomstverwachting van de leerlingen
verbeteren. 
 
De directie en het personeel van De Leidse Buitenschool verklaren het
volgende:
Pesten is een wezenlijk en groot probleem. Pestgedrag is schadeijk tot zeer
schadelijk voor kinderen, zowel voor de leerlingen die pesten als voor de
leerlingen die gepest worden. Dit ernstige probleem moet aangepakt
worden, in het bijzonder door de ouders en de leerkrachten. 
Personeel en directie moeten zo goed mogelijk samenwerken met
leerlingen en ouders om het probleem 'pesten' op te lossen.
 
De ondertekenaars van dit protocol verplichten zich tot het volgende:

hulp bieden aan de leerling die gepest is;-
hulp bieden aan de leerling die pest;-
hulp bieden aan de zwijgende midden groep;-
hulp bieden aan de leerkracht;-
hulp bieden aan de ouders;-
het bewust maken en bewust houden van alle betrokkenen van het-
probleem;
het gericht voorlichten van alle betrokkenen van De Leidse Buitenschool; -
het aanstellen van een vertrouwenspersoon op school;-
het aanleggen van toegankelijke, goede informtie over het probleem-
'pesten'. 

 
Het protocol wordt eens per jaar geëvalueerd en zonodig bijgesteld en in de
schoolgids gepubliceerd. Het protocol is ondertekend door bestuur en
directie. 
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7.26 Protocol hoofdluis
Op onze school hanteren wij het protocol hoofdluis. 
 
Na iedere schoolvakantie worden alle leerlingen door de conciërge
gecontroleerd op hoofdluis.
Indien hoofdluis wordt geconstateerd, wordt onderstaand protocol in
werking gezet.
 
Wat te doen bij constatering hoofdluis?

Zorg dat alle ouders/verzorgers weten dat er hoofdluis heerst. Dit gebeurt-
door het meegeven / mailen van de ouderbrief. Het is belangrijk dat de
aanwijzingen nauwkeurig worden opgevolgd.
Jassen van alle kinderen worden opgeborgen in de speciale luizenzakken.-
Deze zakken worden altijd gebruikt. 
Maak als leerkracht binnen de groep het hebben van hoofdluis-
bespreekbaar zodat er geen taboe op komt te rusten. Hoe kom je aan
hoofdluis, hoe merk je het en hoe kom je er van af? Bespreek het belang
van controle op hoofdluis, zowel bij de kinderen als de andere gezinsleden,
vriendjes, maar ook collega’s van de school. Je kunt hiervoor de les kist
Hoofdluisbestrijding van de GGD gebruiken. Aan te vragen bij de GGD of
via de jeugdarts.
Op letten dat leerlingen niet te dicht op elkaar zitten.-
Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. -
Ter afsluiting ouders via een brief / mail berichten wat school heeft-
ondernomen ter bestrijding van hoofdluis, of het probleem is opgelost en
benadrukken dat het noodzakelijk is dat ouders thuis ook blijven
controleren!
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:::8 De
onderwijsontwikkeling
op De Leidse
Buitenschool

8.1 Professionalisering
De afgelopen drie jaar heeft De Leidse Buitenschool een snelle en grote
ontwikkeling doorgemaakt. Deze ontwikkeling was gericht op de kwaliteit
van het onderwijs. Zo is er een schoolstandaard opgesteld, is het ADI-GIP
model ingevoerd, zijn er nieuwe methodes aangeschaft en
geïmplementeerd (Taal op Maat, Spelling op Maat, digitaal werken met
Snappet voor rekenen en begrijpend lezen, DaVinci) en zijn er
onderwijsarrangementskaarten opgesteld voor de leergebieden. De Leidse
Buitenschool werkt opbrengstgericht in 4D. Dit wil zeggen dat er data
verzameld wordt, die data wordt geduid, dan worden er doelen opgesteld en
daarna worden de doelen uitgevoerd (doen). Plan – Do – Check – Act dus,
om daarna die verbetercyclus weer te herhalen.
 
Met de komst van een nieuwe directeur wordt het doel voor de komende
jaren met name gericht op borging van deze ontwikkelingen. Dit schooljaar
zijn relatief veel nieuwe leerkrachten gestart. Deze nieuwe leerkrachten
moeten zich deze afspraken, werkvormen en methodes eigen maken. 
 
Voor het schooljaar 2018-2019 gaan wij door met veranderingen uit het
jaarplan van de school, te weten:
a. borging onderwijskwaliteit;
b. verbeteren, door ontwikkelen integraal veiligheidsbeleid;
b. verbetering communicatie met ouders; o.a. verbeteren website en start
ouderapp Aloysius Stichting;
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c. herhalen en uitvoeren PBS;
d. door ontwikkelen ontwikkelingsperspectief (met name het proces,
waarbij de begeleiding gericht zal worden op het zorgteam (iB/GW) en
directie).
 
Individuele professionalisering teamleden De Leidse Buitenschool
Twee teamleden volgen de opleiding rekenspecialist;
Twee teamleden volgen de opleiding muziekspecialist;
Drie MT-leden volgen de cursus "Opbrengsgericht werken 4D voor
gevorderden";
Een orthopedagoog is In opleiding tot orthopedagoog generalist NVO;
Twee teamleden volgen de cursus Open boek (i.v.m. de bibliotheek op
school).
 
 

8.2 Studiedagen
Gedurende een schooljaar zijn de leerlingen een paar dagen vrij vanwege
een studiedag van de leerkrachten. De leerkracht heeft die dag een
studiedag en is dus niet vrij. Ten behoeve van de onderwijsontwikkeling op
De Leidse Buitenschool nemen leerkrachten samen, of op individuele basis
deel aan een studiedag. 
Studiedagen van individuele leerkrachten worden opgevangen door een
vervanger, dit geeft de leerkracht door aan de ouders/verzorgers middels
de weekbrief.
De studiedagen zijn voor zover mogelijk duidelijk bij de start van het nieuwe
schooljaar.
 
Studiedagen van 2018-2019

27 augustus 2018 (kindgesprekken)-
29 oktober 2018 (PBS)-
23 november 2018 (klassenmanagement)-
28 januari 2019 (OPP)-
26 maart 2019 (PBS)-
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:::9 Kwaliteitsmeting

9.1 Resultaatmetingen
De leerling wordt bij ons gewaardeerd op basis van inzet en kunnen. Voor
een aantal zaken koppelen leerkrachten cijfers aan resultaten, omdat dit
voor hen de meest duidelijke meting is. Regelmatig wordt de waardering
ook beschreven in woorden. Het is goed om te weten welke aspecten een
rol spelen bij het tot stand komen van een waardering. Op de eerste plaats
gaat het om een beoordeling op het niveau van de leerling zonder een
vergelijk te maken met leeftijdgenoten, daarna in vergelijking met
leeftijdgenoten op het basisonderwijs (regulier). Ook de inzet van de leerling
speelt een belangrijke rol.
 
 

9.2 Rapport
Twee keer per schooljaar krijgen de leerlingen een rapport. Voor de
kerstvakantie en voor de zomervakantie.
Het rapport is kindgericht en wordt dan ook door de leerkracht met het kind
besproken. 
 
 

9.3 De resultaten van sociaal gedrag en leren
leren
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen bij ons op school
en dat zij zich in sociaal en emotioneel opzicht goed ontwikkelen. 
 
Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL)
Twee keer per jaar vult de leerkracht de SCOL in voor alle leerlingen. Dit is
een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale
veiligheid. Op deze manier wordt de ontwikkeling sociaal gedrag van de
leerlingen op dit gebied goed gevolgd. 
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Leerlijn sociaal gedrag 
In de klas wordt ieder half jaar doelen gesteld m.b.t. sociaal gedrag waar de
leerlingen met elkaar aan werken (m.b.v. de leerlijn sociaal gedrag van de
CED-groep).
 
Het kerndoel van sociaal gedrag is
De leerlingen leren naar algemeen geaccepteerde normen en waarden
omgaan met anderen en leren samenwerken aan een gezamenlijke taak of
gezamenlijk spel en leren omgaan met conflictsituaties. 
Dit doel is in drie verschillende domeinen verdeeld, namelijk:
1. Ervaringen delen
2. Aardig doen
3. Omgaan met ruzie
 
Er zijn drie niveau's om een doel te behalen met de hele groep.
Niveau 1: De leerlingen behalen het doel met hulp van de volwassene.
Niveau 2: De leerlingen behalen het doel met een beetje hulp van de
volwassene/medeleerling.
Niveau 3: De leerlingen behalen het doel zelfstandig. 
 
Leerlijn leren leren 
In de klas wordt ieder half jaar doelen gesteld m.b.t. leren leren waar de
leerlingen met elkaar aan werken (m.b.v. de leerlijn leren leren van de
CED-groep).
 
Het kerndoel van leren leren is:
De leerlingen leren belangstelling hebben voor de wereld om hen heen, ze
leren deze gemotiveerd onderzoeken en daarin taken uitvoeren, waarbij ze
gebruik maken van informatie, strategieën en vaardigheden en ze leren
reflecteren op eigen handelen.
 
Dit doel is in vijf verschillende domeinen verdeeld, namelijk:
1. Taakaanpak
2. Uitgestelde aandacht / hulp vragen
3. Zelfstandig (door)werken
4. Samenwerken 
5. Reflectie op werk
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Iedere dag staat er een bepaald doel centraal. Op lange dagen (ma, di en do)
wordt er minimaal twee keer per dag aan het doel gewerkt bij een bepaald
vak. Op korte dagen (woe, vr) wordt er minimaal één keer per dag aan het
doel gewerlkt bij een bepaald vak. Leerlingen weten dat ze aan het doel
gaan werken, doordat er een ster van de kleur van het domein bij een
bepaald vak hangt. 
 
Er zijn drie niveau's om een doel te behalen met de hele groep.
Niveau 1: De leerlingen behalen het doel met hulp van de volwassene.
Niveau 2: De leerlingen behalen het doel met een beetje hulp van de
volwassene/medeleerling.
Niveau 3: De leerlingen behalen het doel zelfstandig. 
 
 

9.4 Bestendiging
De Leidse Buitenschool volgt de leerlingen nog twee jaar nadat zij zijn
uitgeschreven. Dit heeft te maken met de wettelijke kaders waaraan de
school moet voldoen maar ook omdat de school wil weten of leerlingen
goed op hun plek zitten. 
 
Om dit proces te vereenvoudigen heeft Aloysius Stichting een zogenaamde
bestendigingmonitor ontwikkeld. De monitor zorgt voor een uniforme
werkwijze voor alle scholen en is in het schooljaar 2014-2015 voor het eerst
ingezet.
 
9.4.1 Uitstroom leerlingen De Leidse Buitenschool en
Campussen

Uitstroom 2016-2017

Vorm van onderwijs en type Aantal leerlingen

Voortgezet Onderwijs 3

Cluster 3  

Cluster 4 1

vmbo basis/kader loo 3

vmbo basis loo 3
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VSO vmbo basis/kader 9

VSO vmbo theoretische leerweg / havo / 6

  

Primair onderwijs  

Basisonderwijs 5

speciaal onderwijs cluster 3 5

speciaal onderwijs cluster 4 3

speciaal basis onderwijs 9

Uitstroomniveau groep 8 leerlingen 2017-2018

Uitstroomniveau Aantal leerlingen Percentage

Vso zeer moeilijk lerend (zml) 1 5%

Pro 4 19%

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg 11 52%

Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg 1 5%

Vmbo theoretische leerweg 2 9%

Havo  0%

Vwo 1 5%

Totaal 21 100%

Uitstroombestemming groep 8 leerlingen 2017-2018

Vorm van onderwijs en type Aantal leerlingen Percentage

Voortgezet onderwijs (vo) 6 29%

Voortgezet speciaal onderwijs (vso) 14 67%

Verhuizing naar buitenland 1 4%

Totaal 21 100%
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Uitstroombestemming tussentijdse schoolverlaters 2017-2018

Uitstroombestemming Aantal leerlingen Percentage

Speciaal basisonderwijs (sbo) 1 20%

Speciaal onderwijs (so) cluster 3 1 20%

Speciaal onderwijs (so) cluster 4 3 60%

Totaal 5 100%

Uitstroombestemming Campussen 2017-2018

Uitstroombestemming Aantal leerlingen Percentage

Dagbesteding 1 4%

speciaal onderwijs (so) cluster 2 1 4%

Speciaal onderwijs cluster 3 4 18%

Speciaal onderwijs (so) cluster 4 12 52%

Speciaal basisonderwijs (sbo) 4 18%

Thuis 1 4%

Totaal 23 100%

 
 

9.5 Resultaten volgens de inspectie
In oktober 2016 heeft de inspectie een onderzoek gedaan op De Leidse
Buitenschool naar kwaliteitsverbetering.
In januari 2017 is het rapport van de inspectie vastgesteld. In dit rapport kent
de Inspectie van het Onderwijs aan De Leidse Buitenschool in Katwijk het
basisarrangement toe m.b.t. toezichtarrangement m.b.t. kwaliteit. 
 
Het basistoezicht bestaat uit een jaarlijkse risicoanalyse en eventueel een
themaonderzoek of een vierjaarlijks bezoek.
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Naar aanleiding van dit onderzoek had de inspectie een tekortkoming
vastgesteld in de naleving van wettelijke voorschriften, die betrekking heeft
op artikel 12 van de WEC. Daarvoor heeft de school een  Iherstelopdracht
gekregen.
 
Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de school voor schooljaar 2016/2017
voldoende onderwijsuren programmeert en realiseert. De tijden van de
pauzes zijn aangepast. 
Op lange dagen (maandag, dinsdag en donderdag) hebben de leerlingen 3
kwartier pauze op een dag, waarvan 30 minuten buitenspelen. In de
ochtendpauze lezen alle leerkrachten de leerlingen interactief voor en in
deze tijd eten de leerlingen ook hun tussendoortje op, zodoende wordt deze
tijd gezien als onderwijstijd. De middagpauze (15 minuten) waarin de
leerlingen eten/drinken hebben de leerlingen pauze en is dit in het rooster
niet weggezet als onderwijstijd. 
 
 

9.6 Opbrengsten & peilingen
Opbrengstgegevens 2017-2018
In het schooljaar 2017-2018 hebben we gewerkt aan de volgende punten (zie
ook doelen in het jaarplan) en is dit onze opbrengst:
 
Opbrengstgericht werken (OGW) gericht op de thema's:
Leren leren
De leerlingen werken in drie fasen naar het behalen van de doelen van leren
leren onder begeleiding van de leerkracht. Fase één is met ondersteuning
van de leerkracht, fase twee is met minder ondersteuning van de leerkracht
en fase drie laat de leerling zien dat hij het zonder ondersteuning kan. In de
klas is visueel gemaakt hoever de leerlingen zijn met het behalen van de
doelen leren leren.
Rekenen/activerende directe instructie (adi)/coöperatieve werkvormen
Leerkrachten zijn bekend met de handleiding van wereld in getallen en de
bijbehorende materialen en de ijsberg. Leerkrachten zetten de niveaus van
de ijsberg in bij de instructie van rekenlessen. Leerkrachten zetten bij de
rekenlessen minimaal 2 coöperatieve leer strategieën in (tweepraat,
tafelrondje per tweetal, tweevergelijk, mix en ruil,
tweetalcoach). Leerkrachten verzamelen data voor rekenen met methode
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gebonden toetsen en CITO toetsen en duiden de resultaten.
Sociaal gedrag 
Leerkrachten kunnen met SCOL 4 de sociale competentie van de leerlingen
van leerjaar een tot en met acht in kaart brengen en nemen SCOL af bij de
leerlingen voor leerjaar zes tot en met acht. Leerkrachten
schalen welbevinden en sociale veiligheid in en brengen hiermee in kaart in
welke mate leerlingen zich prettig en veilig voelen op school.
Leerkrachten kunnen de resultaten van sociale competentie duiden.
De kwaliteitszorgkalender is aangepast op de huidige situatie en wordt
uitgevoerd. De leerkrachten borgen leren leren (CED groep), en gebruiken
de methode PAD voor de SOVA lessen. Leerkrachten vullen incidenten
digitaal in in MLS. Het OPP van zittende leerlingen is besproken met ouders
binnen 2 weken na start nieuw schooljaar. De leerkrachten gebruiken de
methode DaVinci (wereldoriëntatie) om de methode te leren kennen. 
Begrijpend lezen
Leerkrachten werken met nieuwsbegrip XL. Deze methode biedt
merendeels online materiaal en bevat speciale ‘strategielessen’ en
‘tekstsoortenlessen’, met uitgebreide uitleg over de functie en het gebruik
van lees strategieën (voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden,
samenvatten, vragen stellen, verbanden leggen).
De kwaliteitszorgkalender
Deze is bijgewerkt en gevolgd.  
 
Tevredenheidsonderzoek
In het voorjaar van 2018 heeft De Leidse Buitenschool een
tevredenheidsonderzoek gehouden onder leerlingen, ouders, en
medewerkers. 
 
Respons peilingen 2018:
Leerlingen 53%, ouders 68% en medewerkers 36%.
Scores konden gegeven worden aan de volgende categorieën:
(score per categorie is van 0 - ontevreden tot 100 - zeer tevreden, waarbij
De Aloysius Stichting 70 of hoger voldoende vindt):
 

Algemene tevredenheid-

Bij de leerlingen zien we een score van 77 en bij de ouders een score van 79.
Leerlingen zijn tevreden over de gymlessen en het buitenspelen en ze zijn
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minder tevreden over de drukte in de klas.
Ouders zijn het meest tevreden over de betrokkenheid van de leerkracht en
de sfeer op school. 
Ouders zijn het minst tevreden over dat de communicatie niet altijd even
duidelijk is en het verloop van het personeel. 
 
Doel voor schooljaar 2018-2019 is om de score van zowel de leerlingen als
de ouders te verhogen naar minimaal 80. Dit doel willen we behalen door
het verbeteren van de gedragsposter (rooster achterwacht qua bemanning),
waardoor er meer rust ervaren wordt door de leerlingen in de klas en door
het verbeteren van de communicatie naar ouders door een wekelijkse
nieuwsbrief (door leerkracht) en een maandelijkse LBS-nieuwsbrief (door
directie).
 

Veiligheid-

Bij de leerlingen zien we een score van 78 en bij de ouders een score van 88.
De hoogste score (88) van de leerlingen wordt behaald op
veiligheidsbeleving (leerlingen worden soms/nooit gepest). De laagste score
(68) wordt behaald op voorkomen van incidenten (leerlingen kunnen niet
altijd bij hun leekracht terecht voor hulp, ook ervaren ze dat de leerkrachten
niet voldoende helpen bij ruzies tussen leerlingen. Leerkrachten ervaren dit,
daarentegen, als ruim voldoende met een score van 85.
 
Doel voor schooljaar 2018-2019 is om zowel de algemene score
veiligheid van de leerlingen als het onderdeel voorkomen van incidenten te
verhogen naar respectievelijk 80 en 75. Dit doel willen we behalen door nog
meer aandacht te hebben voor ruzies van leerlingen tijdens het
buitenspelen.
 

Verbeteren pedagogisch klimaat-

Bij de leerlingen zien we een score van 69. De hoogste score wordt behaald
op het item "Pedagogische groei; leerlingen leren veel op school wat goed
is voor hun toekomst". Er ligt een  verbeterpunt op het gebied van
groepsdynamiek. 
Doel voor schooljaar 2018-2019 is om de score te verhogen naar minimaal
70. 
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Toetsen waarde ecologische onderwijsvisie-

Bij de leerlingen zien we een score van 66 en bij de ouders een score van 76.
Ouders vinden dat hun kind aangepast onderwijs naar behoeften krijgt. Ook
zien ze dat het gedrag van hun kind buiten school beter is geworden sinds
ze op De Leidse Buitenschool zitten. Doel voor schooljaar 2018-2019 is om
de score van leerlingen te verhogen naar minimaal 70. 
 

Ouderparticipatie-

Bij de ouders zien we een score van 72.
Ouders voelen zich als partner behandeld. Ouders ervaren onvoldoende de
samenwerking tussen school en ouder m.b.t. buiten de school het beste te
doen voor het kind.
 

Verbeteren communicatie school en ouder-

Bij de ouders zien we een score van 84. De communicatie over de plannen
die de school heeft (denk aan nieuwe methodes, pedagogisch klimaat,
schoolactiviteiten, jaarplan, etc.) is zeer goed. Ouders willen beter
geïnformeerd worden over hoe het met hun kind gaat.
 

Betrokkenheid leerlingen-

Bij de leerlingen zien we een score van 70. De hoogste score wordt behaald
op het item "Beschikbaarheid en kwaliteit van leermiddelen". De laagste
score wordt behaald op het item "ICT basis vaardigheden".
 

ICT-

Bij de leerlingen zien we een score van 71.
 
Conclusie 
De kwaliteit van de school is voldoende aangezien alle categoriën, op twee
na voldoende zijn. De twee categoriën "Verbeteren pedagogisch klimaat" en
"Toetsen waarde ecologische onderwijsvisie" bij de leerlingen vallen onder
de norm van 70 en daar zullen verbeterpunten voor opgesteld worden.
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Het pedagogisch klimaat is de basis van het so, de achteruitgang (ten
opzichte van het voorgaande jaar) hiervan is zorgelijk. De leerkracht is
degene die het meest invloed heeft op het pedagogisch klimaat in de klas.
Relatie is een belangrijk woord hierbij. Door te investeren in de relatie met
individuele leerlingen voelt een leerling zich gehoord, gezien en
geaccepteerd en wordt er gewerkt aan het verbeteren van de
groepsdynamiek.
 
Advies
Het stimuleren van een positief pedagogisch klimaat in de groep en in de
school door studiedag groepsdynamica (start schooljaar) en twee
studiedagen PBS om zo de nieuwe teamleden te trainen en om schoolbrede
afspraken te maken en het consequent toepassen van de afspraken m.b.t.
PBS. 
 
Verzamelen van kwalitatieve informatie middels het observeren van
klassensituaties om meer informatie te verkrijgen over het pedagogisch
klimaat in de klassen en daar eventueel sneller actie op te ondernemen,
zodat het pedagogische klimaat sneller beter wordt. 
 
De algemene tevredenheid in het primaire proces is bij de medewerkers
verder achteruit gegaan. Ondanks dat de medewerkers op bevlogenheid,
net aan, een voldoende scoren zijn er toch een aantal dingen minder leuk
zoals: de werkdruk en de inhoud van hun werk. Wat betekent dit voor het
handelen in de klas? Bevlogenheid is belangrijk en het meest onderschatte
kenmerk van een goede leerkracht. Wat zijn de behoeften van een
leerkracht, wat is zijn of haar intrinsieke motivatie? Het is goed mogelijk dat
een tevreden leerkracht thuis tevreden op de bank zit, maar een leerkracht
met passie inspireert, innoveert en motiveert de leerlingen, wat weer een
positief resultaat heeft op de leeropbrengsten. Bevlogenheid beantwoord de
vragen als: “Heb je zin in je werk, ben je trots op wat je doet en bruis je na
een werkdag nog steeds van de energie?”.
Om dit uit te werken zullen teambijeenkomsten plaats vinden om de
aannames van het team verder uit te werken. De werkdrukgelden zullen
besteed worden aan een extra ondersteuning en aan
regelmatige ontspanning voor de teamleden om zo werkdrukverlaging te
ervaren. 
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9.7 Colofon
De Leidse Buitenschool
Duinoordweg 2 - 4
2224 CD Katwijk aan Zee
Telefoon 071 - 40 12 273
Email: leidse-buitenschool@aloysiusstichting.nl
Website: www.leidse-buitenschool.nl
 
Campus Katwijk
De Krom 102
2221 KK Katwijk aan Zee
Telefoon 06 - 14 15 17 84
 
Campus Lisse
Ruishornlaan 29
2162 VW Lisse
Telefoon 06 - 36 50 55 69
 
Locatiedirecteur, De Leidse Buitenschool
Tessa van de Griend
Email: tessa.vandegriend@aloysiusstichting.nl
Telefoon: 071 - 40 12 273 of 06 - 15 60 11 85
 
Locatiecoördinator, De Leidse Buitenschool
Karin Klijnoot
Email: karin.klijnoot@aloysiusstichting.nl
Telefoon: 071 - 40 12 273 
 
Bestuur 
Aloysius Stichting (41008)
Voorzitter college van Bestuur, Dhr. H. Kelderman
Postbus 98
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2215 ZH Voorhout 
Internet: www.aloysiusstichting.nl
Bezoekadres:Sectorbureau West
Leidsevaart 2
2215 RE Voorhout
Telefoon: 0252 - 43 40 00
 
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek
Bonnikeplein 24
2201 XA Noordwijk
Telefoon: 0252 - 43 15 75
Email: info@swv-db.nl
 
Sectordirecteur 
Mevr. Trudie Westen
Email: trudie.westen@aloysiusstichting.nl
 
Algemene vragen over onderwijs
Postbus 51; telefoonnummer 0800-8051 (gratis)
Internet: www.onderwijsinspectie.nl
 
Onderwijsinspectie
Mevrouw G.A.M. Wick-Campman
Email: info@owinsp.nl
 
Coördinator sociale veiligheid
Karin Klijnoot
Email: karin.klijnoot@aloysiusstichting.nl
Telefoon 071 - 40 12 273
 
Vertrouwenspersonen Stichting 
Dhr. C. Woerden en dhr. W. Pietersma
Telefoon: 0252 - 43 40 00
 
Medezeggenschapsraad
Email: mr.leidsebuitenschool@gmail.com
Voorzitter: Ankie van Seters
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Ouderraad 
Email: or.leidsebuitenschool@gmail.com
Voorzitter: Carolien Poels



 


