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Voorwoord
Welkom op onze school!
 
Met veel genoegen presenteer ik u de schoolgids 2022-2023 van De Leidse
Buitenschool, school voor speciaal onderwijs. 
 
In deze schoolgids vindt u meer informatie over onze visie, ons onderwijs en over
allerlei praktische zaken. Zo krijgt u een goed beeld van hoe wij ons elke dag inzetten
om uw kind betekenisvol onderwijs te geven waarmee hij/zij straks een mooie
vervolgstap kan zetten, op weg naar een fijne toekomst.
 
Deze schoolgids is in de eerste plaats bedoeld voor de ouders/verzorgers van onze
leerlingen. Ouders kunnen bij plaatsing van hun kind op De Leidse Buitenschool en bij
aanvang van ieder schooljaar de schoolgids via de website van de school bekijken.
 
We gaan er van uit dat ouders op de hoogte zijn van de inhoud van deze schoolgids, dit
is in het belang van een goede samenwerking tussen ouders en school. Verder is de
schoolgids een handreiking voor andere geïnteresseerden als eerste kennismaking
met De Leidse Buitenschool. 
 
Aangezien ons onderwijs voortdurend in beweging is wordt de schoolgids jaarlijks
bijgesteld en op onze 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 plezierige tijd toe op onze
school.
 
Namens het team,
Tessa van de Griend,
locatiedirecteur, De Leidse Buitenschool.
 
Vanwege de leesbaarheid schrijven wij in deze schoolgids ‘ouders’. Hier kan gelezen
worden: ouders/verzorgers. Ook spreken we over het kind in de hij-vorm en over de
leerkracht in de hij-vorm, uiteraard geldt hier dat ook ‘zij’ gelezen kan worden.  
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Onze school en onze
stichting

1.1 Wie zijn wij?
De Leidse Buitenschool is een school voor speciaal onderwijs en biedt onderwijs aan
m.n. leerlingen uit de Duin- en Bollenstreek van 4 tot 14 jaar met psychiatrische,
gedragsmatige en/of sociaal-emotionele problematiek.
 
Leerlingen van 4 jaar en ouder die onderwijs genieten op Campus Katwijk of Campus
Lisse (zorg-onderwijsarrangement) staan op De Leidse Buitenschool ingeschreven
als residentiële leerlingen en hebben een zorgindicatie nodig voor
plaatsing. Leerlingen die onderwijs genieten op De Leidse Buitenschool hebben een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) laag nodig.
 
Onze school voorziet in de volgende onderwijsbehoeften:
onderwijs in kleine(re) groepen;-
structuur, voorspelbaarheid/duidelijkheid;-
veel visuele ondersteuning. -
 
Onze school heeft als doel om leerlingen, door het bieden van een passende
onderwijssetting (inclusief passende ondersteuning), 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 zij zich veilig en geaccepteerd voelen en met plezier naar school
gaan. 
 
Campus Katwijk, Campus Lisse en De Leidse Buitenschool maken deel uit van het
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek.
 
Er wordt samengewerkt met het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en
Bollenstreek en met Cardea als zorgpartner. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars
kennis en expertise.
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In het kader van Passend Onderwijs zal de samenwerking met sbo De Windvang
(Katwijk) in de toekomst intensiever worden. 
 
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek maakt samen met
PPO Leiden en Samenwerkingsverband Rijnstreek deel uit van Holland Rijnland. 
 
Contactgegevens Samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek
Bonnikeplein 24
2201 XA Noordwijk
Telefoon: 0252 - 43 15 75
Email: info@swv-db.nl
 
 

1.2 Visie, missie, onderwijsvisie, kernwaarden en
koers
Onze school hoort bij de Aloysius Stichting.
De Aloysius Stichting is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die ons
gespecialiseerde onderwijs en onze begeleiding nodig hebben om zich goed te kunnen
ontwikkelen.
Aloysius heeft scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so) en
voortgezet speciaal onderwijs (vso) en biedt ook onderwijs in justitiële instellingen.
 
Onze scholen werken vanuit dezelfde visie, missie, onderwijsvisie en kernwaarden.
Vanuit een gezamenlijke koers bereiden scholen hun leerlingen met sterk onderwijs
voor op een betekenisvolle toekomst in de samenleving.
De koers is de basis voor ons schoolplan. Daarin staat waaraan wij als team deze
koersjaren werken. Elk jaar maken we een jaarplan met doelen en activiteiten voor
dat jaar.
 

Kernwaarden
Medewerkers zetten hun kracht in voor onze leerlingen en spreken de kracht van
kinderen en jongeren aan. Wij zijn er onvoorwaardelijk voor onze leerlingen en
werken elke dag opnieuw met passie.
 

Onderwijsvisie in het kort
Wij willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfbewuste mensen, die actief

mailto:info@swv-db.nl
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kunnen meedoen in de maatschappij.
 
Leerlingen ontwikkelen bij ons de kennis, vaardigheden, houding, normen en waarden
die zij nodig hebben voor de voor hun best passende plek in (vervolg)onderwijs, werk
of dagbesteding.
 
Bij ons leren leerlingen omgaan met zichzelf en de ander in de samenleving van
vandaag en morgen. Wij maken tijd en ruimte voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Juist dat maakt ons speciaal. Wij zorgen voor structuur,
voorspelbaarheid en rust en zijn een goed voorbeeld voor onze leerlingen.
 
Op school ontdekken leerlingen ook wie zij zijn. Zelfstandigheid, creativiteit en
inlevingsvermogen spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe leer je regie te nemen over
je leven en de keuzes die je maakt? Daar werken wij aan, bijvoorbeeld door leerlingen
mede-eigenaar te leren zijn van wat en hoe ze (blijven) leren.
 

Scan de QR code
om meer te lezen over missie en visie.
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Scan de QR code
om onze koersanimatie te bekijken.

 

Scan de QR code
om onze onderwijsvisie te downloaden.

 
 

1.3 Organisatie Aloysius Stichting
In onze regio werkt onze school met andere scholen van de Aloysius Stichting samen.
Wij worden geholpen door Aloysiuscollega’s op het gebied van financiën en
bedrijfsvoering, personeelsbeleid, huisvesting, communicatie en onderwijskwaliteit.
 
In het uitvoerend bestuur van onze stichting werken regiodirecteuren en
stafdirecteuren van ondersteunende diensten samen met onder andere het college
van bestuur. Het uitvoerend bestuur geeft samen met alle schooldirecteuren leiding
en richting aan onze stichting. De voorzitter college van bestuur is statutair
bestuurder van Aloysius.
 
De raad van toezicht keurt de begroting, het jaarverslag en onze koers goed. Door
goed te kijken naar hoe dit beleid vertaald wordt in de praktijk, houdt de raad toezicht
op het reilen en zeilen binnen Aloysius.
 
Op school zijn medewerkers en ouders betrokken bij het schoolbeleid via de
medezeggenschapsraden. In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
denken ouders en medewerkers mee over onze stichting.
De GMR vergadert zo’n zes keer per jaar op een centrale plek in het land en kan nog
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ouders gebruiken! Interesse? Neem contact op met de schooldirecteur.
 

Scan de QR code
voor meer over onze organisatie, contactgegevens staan ook
achterin deze schoolgids.

 
 

1.4 Uw kind inschrijven/aanmelden: hoe werkt dat?
Kennismakingsochtend 09.00 - 10.30 uur 
Wilt u informatie over De Leidse Buitenschool dan kunt U zich inschrijven voor één
van de kennismakingsochtenden van 09.00 tot 10.30 uur (woe 11-01-2023, vrij
17-02-2023, don 23-03-2023 of don 20-04-2023). Tijdens deze ochtend vertelt de
locatiedirecteur u over de gang van zaken op De Leidse Buitenschool en de manier
van werken. Er wordt afgesloten met een rondleiding door de school.  Een
kennismakingsochtend is met name voor nieuwe ouders, maar ook voor intern
begeleiders en andere geïnteresseerden. Een kennismakingsochtend is zonder uw
kind. 
 
Op onze site kunt u zich digitaal opgeven voor 1 van onze kennismakingsochtenden.
 
Registratie (= interesselijst) (15 minuten)
D.m.v. registratie laat u zien dat u interesse heeft in De Leidse Buitenschool, als
school voor uw kind. Deze registratie vult u in via de website van de De Leidse
Buitenschool: Registratieformulier
 
U geeft uw voorkeur aan voor De Leidse Buitenschool. Na de registratie ontvangt u via
een e-mail een bevestiging met meer informatie.
 
Let op: d.m.v. deze registratie is uw kind nog niet aangemeld voor onze school. Wij
nemen contact met u op zodra de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven. Als
de TLV nog niet afgegeven is kan er nog niet gestart worden met de intake/het
plaatsingsonderzoek, omdat de TLV noodzakelijk is om op De Leidse Buitenschool
toegelaten te worden.

https://www.aloysiusstichting.nl/Home/Registratie-formulier
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Met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geeft het samenwerkingsverband aan dat
een leerling niet binnen het reguliere onderwijs, maar bij het speciaal onderwijs
(so) of het speciaal basisonderwijs (sbo) ingeschreven moet worden. 
 
Heeft u (nog) geen toelaatbaarheidsverklaring (TLV) tot het speciaal onderwijs, dan
dient u deze eerst aan te vragen bij het samenwerkingsverband van uw woonplaats.
Dit gebeurt in samenwerking met de huidige school van uw kind middels een
ondersteuningsteam (OT). De huidige school van uw kind kan u hier meer informatie
over geven. 
 
BELANGRIJK:
De Leidse Buitenschool wil graag weten wie de ouders zijn van een kind en of die
personen gezag hebben of niet. Dit om te weten welke rechten en plichten die
personen precies ten aanzien van het aangemelde kind hebben. Bij twijfel of
onduidelijkheid raadpleegt De Leidse Buitenschool het Openbare Gezagsregister of
vraagt De Leidse Buitenschool om een kopie van de relevante rechterlijke uitspraak.
De Leidse Buitenschool gaat er van uit, dat de gezaghebbende ouder die aanmeldt dat
doet in overleg met de andere gezaghebbende ouder. Is er geen andere ouder met
gezag, maar wel een andere ouder met recht op informatie, dan gaat De Leidse
Buitenschool er vanuit, dat die door de gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd
over de aanmelding. Dit behoort namelijk tot de wettelijke verplichtingen van de
gezaghebbende ouder. Blijkt een gezaghebbende ouder het niet met de aanmelding of
het vervolg daarvan eens te zijn, dan beoordeelt De Leidse Buitenschool binnen de
daarvoor geldende wettelijke kaders of zij verder kan gaan met de registratie op onze
school. Blijkt een ouder die recht heeft op informatie niet geïnformeerd, dan zal De
Leidse Buitenschool (als die ouder daarom vraagt) de informatie verstrekken waar die
ouder volgens de wet recht op heeft, tenzij dat naar het oordeel van De Leidse
Buitenschool niet in het belang is van het kind.
 
Intake/plaatsingsonderzoek (45 - 60 minuten)
Als u uw kind heeft geregistreerd én een toelaatbaarheidsverklaring heeft zullen u en
uw kind 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 kind. 
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Bespreking in de Commissie voor de Begeleiding (CvB)
Deze commissie komt eens in de twee weken bijeen. In de CvB participeren: de
locatiedirecteur, de locatiecoördinator, de intern begeleiders, de
gedragswetenschappers, de stagiaires van de gedragswetenschappers, de
gedragswetenschapper van Cardea en de schoolarts (alleen CvB+). 
 
Met de informatie van de school van herkomst, de intake en het
plaatsingsonderzoek wordt in de Commissie voor de Begeleiding besproken of de
leerling plaatsbaar is (zie hfd 3.1 grenzen aan ons onderwijs).
De gedragswetenschapper geeft een advies geven m.b.t. soort groep (leergroep,
leergroep + of kansklas) en de de intern begeleider geeft een advies voor het meest
passende arrangement (intensief, basis of verdiept). N.a.v. dit advies wordt gekeken
welke groep hierbij aansluit én of daar nog plaats is.
Als de CvB van mening is dat de school niet aan de onderwijsbehoeften van de leerling
tegemoet kan komen, dan zal dit natuurlijk met u besproken worden. 
 
Telefonisch gesprek uitslag CvB
Na de CvB-bespreking worden de ouders gebeld met de uitkomst van de CvB en wordt
afgesproken wanneer de leerling zal starten. Voor de leerlingen die plaatsbaar zijn en
waarvoor ook plek is zijn vaste instroommomenten, namelijk na de zomervakantie (tot
1 oktober) en na de kerstvakantie (tot 1 februari). Als de groep waar de leerling in
geplaatst wordt vol zit kan de leerling per nieuw schooljaar geplaatst worden. 
 
Zodra de leerling plaatsbaar is geacht door de CvB van De Leidse Buitenschool en er
is plek in de groep kan de leerling officieel ingeschreven worden door de
leerlingadministratie van regio West. 
 
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 die buiten de (didactische) schoolstandaard vallen, zoals bijvoorbeeld zeer-
moeilijk lerende leerlingen (ZML) en die het groepsaanbod niet aankunnen;
Leerlingen waarbij medische handelingen moeten worden verricht;-
Leerlingen die 1 op 1 begeleiding nodig hebben;-
Leerlingen die meer onderwijsbehoeften hebben dan wij kunnen bieden;-
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Het zorgteam bekijkt continue of onze school de meest passende plek is voor de
leerling. 
 

Korte samenvatting van dit hoofdstuk

Onze school hoort bij de Aloysius Stichting.
De Aloysius Stichting heeft scholen voor speciaal onderwijs. Onze leerlingen
zijn tussen de 4 en 27 jaar.
 
Elke school is anders. Maar al onze scholen gaan op een positieve manier om
met leerlingen. Er is op elke school extra hulp voor leerlingen. In het speciaal
onderwijs leren leerlingen vooral ook goed omgaan met hun gevoelens en
hun gedrag.
 
Leerlingen leren op onze scholen wat zij moeten weten en kunnen voor hun
vervolgschool of baan. Onze scholen willen graag dat leerlingen goed kunnen
meedoen in de samenleving.
 
Heeft u hulp nodig om uw kind in te schrijven bij ons op school? Bel of app
dan met Florianne Biemen (06 - 29 40 57 65 of
florianne.vanbiemen@aloysiusstichting.nl). Wij helpen graag.

 

Scan de QR code
voor meer informatie over de Aloysius Stichting.
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Scan de QR code
voor meer informatie over de koers: de plannen waar alle
scholen aan werken.



 

Wij doen ons werk met 
veel plezier en maken 
onderwijs betekenisvol 
voor onze leerlingen.

De passie
van Aloysius
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Een veilige school voor
uw kind

2.1 Een veilige school voor iedereen
Een veilige leer- en werkomgeving is nodig om goed en met plezier te kunnen leren,
werken en ontwikkelen. Hiervoor is een fijne sfeer belangrijk. Daarnaast doen we er
natuurlijk alles aan om onveilige situaties te voorkomen. Denk aan pesten, ongepast
gedrag, agressie, intimidatie of stelen. Komt zoiets toch voor, dan ondernemen wij de
juiste acties.
 
 

2.2 Wat doen wij voor een sociaal veilige school?
wij werken elke dag vanuit onze onderwijsvisie en kernwaarden samen aan een fijne,-
veilige leer- en werkomgeving
wij voeren een actief beleid tegen pesten-
wij werken op basis van een schoolveiligheidsplan (te vinden op de website van de-
school)
wij vragen in peilingen naar hoe leerlingen veiligheid beleven en verbeteren waar-
nodig
wij registreren incidenten- denk aan een val uit het klimrek op het schoolplein of een-
andere ‘ongelukkige’ gebeurtenis of melding van ongewenst gedrag
wij hebben een coördinator sociale veiligheid die aanspreekpunt is voor leerlingen,-
ouders en medewerkers
wij werken samen met ouders en netwerkpartners aan een veilige omgeving-
 
 

2.3 Werken aan een ijzersterk en veilig pedagogisch
klimaat
Op onze school mogen leerlingen zichzelf zijn. We bieden een warme, vertrouwde
leeromgeving en werken vanuit een positieve, optimistische pedagogische aanpak.
Leerkrachten werken aan een goede relatie met hun leerlingen. Zij zijn er voor ze,
zien ze en luisteren naar ze.
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Bij ons krijgen leerlingen elke dag een nieuwe kans. Leerlingen mogen oefenen in
sociale situaties, doen succeservaringen op en mogen ook fouten maken. We bieden
onze leerlingen ruimte, structuur, hulp en ondersteuning. Medewerkers in de school
geven het goede voorbeeld en leven ‘positief’ gedrag voor.
 
Iedere leerling heeft talenten die we helpen ontdekken, ontwikkelen en koesteren. We
passen ons onderwijs zo aan dat iedere leerling zich ook kán ontwikkelen. We
stimuleren de psychosociale vaardigheden, zodat leerlingen leren omgaan met
zichzelf en de ander in de samenleving van nu en morgen.
 
Medewerkers, leerlingen en ouders zijn samen verantwoordelijk voor een veilige
school. We zien om naar elkaar en gaan met wederzijds respect met elkaar om.
We hebben algemene veiligheidsregels, maar maken op school samen ook afspraken
over hoe we met elkaar willen omgaan in de klas en de school. Die afspraken
bespreken we regelmatig. Zo kent iedereen de afspraken, weet waarom we die
hebben en dat we elkaar er ook op aanspreken. Hierbij houden we rekening met de
groep en de verschillen tussen leerlingen.
 
 

2.4 Hoe houden wij zicht op veiligheid?
We willen graag weten hoe leerlingen en ouders de (sociale) veiligheid op school
ervaren. Vul dus vooral onze jaarlijkse vragenlijst (peiling) in. Met uw antwoorden
kunnen wij onszelf verder verbeteren.
 
We bespreken de resultaten van de peiling in ons team en sturen die ook naar ouders
én de Onderwijsinspectie. De Onderwijsinspectie houdt namelijk niet alleen toezicht
op de kwaliteit van het onderwijs, maar kijkt ook of wij de Wet veiligheid op scholen
goed uitvoeren.
 
We houden ook incidenten die gebeuren op school goed bij. Zo houden we zicht op
ongewenste situaties en kunnen die in het vervolg proberen te voorkomen.
 
Voor uitslag peilingen 2022 zie hoofdstuk 5 (paragraaf 5.2).
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2.5 Schorsen of verwijderen: alleen als het écht niet
anders kan
Waar mensen elkaar ontmoeten, kan het voorkomen dat een onveilige situatie
ontstaat. Bijvoorbeeld omdat de één over de grenzen van de ander gaat. Of omdat
afspraken steeds niet worden nagekomen. Ook kan het zijn dat iemand een ander
pest of pijn doet.
 
Het is onze taak om een mogelijk onveilige situatie snel in de gaten te hebben en die
op te lossen. Wij doen daar alles aan, maar het lukt niet altijd. Als het voor de orde,
rust of veiligheid van een leerling of anderen in de school écht niet anders kan, dan
kan onze regiodirecteur een leerling schorsen. Schorsen betekent dat een leerling
maximaal vijf dagen niet op school komt.
 
In zo’n schorsingsperiode werken we met een leerling en ouders aan een oplossing
en kijken we hoe we op een goede manier kunnen omgaan met wat er is gebeurd.
Tijdens de schorsing proberen we het onderwijs voor de geschorste leerling door te
laten gaan, bijvoorbeeld door online les.
 
In zéér uitzonderlijke situaties kan de voorzitter college van bestuur van onze
stichting een leerling van school verwijderen. Voor het zover is, gaan wij eerst in
gesprek met alle betrokkenen. Ouders kunnen binnen zes weken bezwaar maken
tegen verwijdering van school.
 
 

2.6 ‘Zorgsignalen’: wat doen wij daarmee?
Alle kinderen en jongeren verdienen het om veilig, beschermd en kansrijk op te
groeien. Gelukkig gaat dit meestal goed. Maar er zijn ook kinderen die opgroeien in
een zorgelijke situatie. Onze school is verplicht om ‘zorgsignalen’ te melden. Wij
gebruiken hiervoor de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en de
Verwijsindex risicojongeren.
 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Onze medewerkers zijn getraind in het snel signaleren van (een vermoeden van)
huiselijk geweld en kindermishandeling en zij weten hoe zij dan moeten handelen.
Hiervoor volgen zij de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij een
vermoeden van fysiek, psychisch of seksueel geweld of om verwaarlozing, doen zij een
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melding bij Veilig Thuis.
 

Verwijsindex risicojongeren
Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan
het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd betrokken zijn. Het is dan
belangrijk dat zij dit van elkaar weten, zodat zij elkaar weten te vinden en kunnen
samenwerken. In de Verwijsindex risicojongeren registreren zij daarom met wie zij
werken. Het gaat níet om inhoudelijke informatie.
 
Als wij denken dat een leerling wordt bedreigd in zijn gezonde en veilige ontwikkeling,
dan kunnen wij hem/haar registreren in de Verwijsindex risicojongeren. Hiervoor is
geen toestemming nodig van de leerling of van ouders, wel hoort u dit vooraf van ons.
 
 

2.7 Waar kunt u terecht met vragen over een veilige
school?
Heeft u een vraag over hoe wij werken aan een veilige school?
 
Wilt u (een vermoeden van) ongewenst gedrag of misbruik binnen de school melden?
Of een klacht indienen?
 
Voor al deze dingen kunt u terecht bij onze coördinator sociale veiligheid. Die luistert
naar u en helpt u verder.
 
Marike van Gulik
marike.vangulik@aloysiusstichting.nl
06 - 11 16 49 04
 
Op onze website staat ook de folder Sociale veiligheid met meer informatie.
 
 

2.8 Waar kunt u terecht met een klacht?
Bent u ontevreden over het onderwijs of andere zaken op school? Ga dan in gesprek
met de leerkracht. U kunt uw klacht natuurlijk ook bespreken met de directeur of
regiodirecteur.
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Heeft u een klacht over ongewenst gedrag of misbruik binnen de school dan kunt u
terecht bij onze coördinator sociale veiligheid. Kijk voor meer informatie bij 2.7.
 
Wilt u liever met een onafhankelijke persoon praten, dan kunt u terecht bij de externe
vertrouwenspersoon. Kijk voor contactgegevens op onze website. U vindt de
contactgegevens ook in deze schoolgids in hoofdstuk 8.3.
 
U kunt met uw klacht ook terecht bij de Landelijke Klachtencommissie
(Onderwijsgeschillen). Die onderzoekt uw klacht en kijkt of uw klacht gegrond is.
Contactgegevens vindt u in hoofdstuk 8.4 en in de folder Sociale veiligheid.
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2.9 Veilig (leren) omgaan met privacy
Leerlingen gebruiken hun telefoon of tablet op en buiten onze school. Veel leerlingen
zijn ook actief op sociale media. Hier delen zij allerlei berichten, foto’s en video’s. Wij
praten met leerlingen over privacy, hoe zij daarmee omgaan en wat wij als school
belangrijk vinden.
 
 

2.10 Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van onze leerlingen, ouders en
medewerkers. Dit doen wij volgens de regels van de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).
 
Als u uw kind inschrijft op school, dan geeft u toestemming om persoonsgegevens te
verwerken. U kunt die toestemming op elk moment weer intrekken als u wilt. Het
gaat om gegevens die wij echt nodig hebben om ons werk goed te kunnen doen. Is uw
kind jonger dan 16 jaar, dan is toestemming van één ouder voldoende. Bent u
gescheiden, dan vragen wij standaard toestemming aan beide ouders.
 
Om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen, werken wij samen
met netwerkpartners in onder meer onderwijs en jeugdhulp. Vaak is het nodig om
gegevens met elkaar uit te wisselen. Hiervoor vragen wij altijd uw toestemming. Ook
voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind, bijvoorbeeld op onze website,
vragen wij toestemming.
 
Meer informatie hierover staat op www.aloysiusstichting.nl/privacy
 
 

2.11 Verboden goederen en middelen
Messen of andere gevaarlijke voorwerpen en verboden middelen zijn logischerwijs
niet toegestaan op school. We houden hier toezicht op en doen zo nodig aangifte bij de
politie.
 
 

2.12 Camera’s rond de school

https://www.aloysiusstichting.nl/privacy
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Niet alleen binnen de school werken we aan een veilig schoolklimaat, dat doen we
ook buiten. Zo kunnen onze leerlingen onder schooltijd fijn spelen en bewegen op ons
schoolplein.
 
Buiten schooltijden hebben we wel eens last van overlast en vandalisme. Om
overlastgevers af te schrikken, hangt buiten rond de school op zichtbare plekken een
aantal camera’s. Zo hopen we onze school en eigendommen beter te beschermen.
 
De camera’s zijn alleen actief buiten schooltijden. Als er sprake is geweest van een
incident zoals vandalisme of diefstal, kijkt alleen de directeur de beelden terug. Bij
(een vermoeden van) een strafbaar feit kan de directeur de camerabeelden aan de
politie geven. Volgt er een strafrechtelijk onderzoek, dan bepaalt de politie wanneer
de beelden worden vernietigd.
 
In alle andere situaties bewaren we de camerabeelden maximaal vier weken. Als er in
die periode geen incidenten zijn geweest, dan worden de beelden verwijderd.



 

Wij gaan door waar 
anderen stoppen: 
iedere leerling verdient 
onze betrokkenheid.

De onvoorwaardelijkheid
van Aloysius
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Korte samenvatting van dit hoofdstuk

Met plezier naar een veilige school.
 
Elke dag een nieuwe kans
Uw kind moet zich veilig voelen op school. Daarvoor is een goede sfeer
belangrijk. De leerkracht kent uw kind goed en helpt als uw kind zich niet fijn
voelt. Op school mag uw kind zichzelf zijn. Fouten maken hoort erbij. Wij
zeggen: elke dag een nieuwe kans!
 
Duidelijke afspraken
Er zijn ook duidelijke afspraken op school over hoe we met elkaar omgaan.
Zo weet uw kind waar hij aan toe is. Wordt uw kind toch gepest? Of voelt hij
zich om iets anders niet veilig op school? Dan doen wij ons best om dat goed
en snel op te lossen.
 
Schorsen: alleen als het écht moet
Heel soms moeten we een leerling schorsen. Dan komt die leerling maximaal
vijf dagen niet op school. Dit gebeurt alleen als het echt niet anders kan. We
gaan dan snel met de leerling en u praten over hoe het beter kan gaan op
school.
 
Kom met uw vraag of klacht
Heeft u vraag? Of heeft u een klacht? Vertel dit dan aan de leerkracht van uw
kind, of aan de directeur. We luisteren graag! U kunt ook naar Marike van
Gulik gaan. Dit is onze coördinator sociale veiligheid.



 

3
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Hoe werken wij?

3.1 Ons onderwijs
 
Onderwijsbehoeften
Het speciaal onderwijs is bedoeld om kinderen met ontwikkelproblemen en/of
leerachterstanden verder te helpen. Ook opvoedingsmoeilijkheden en andere
behoeftes aan extra aandacht en begeleiding vallen hieronder. De leerlingen op De
Leidse Buitenschool hebben behoefte aan intensieve ondersteuning, zowel op sociaal
als op emotioneel gebied. Hier kan vaak niet voldoende aan worden voldaan binnen
het regulier of speciaal basisonderwijs. Als een kind het op een reguliere basisschool
of op speciaal basisonderwijs niet redt, komt het in beeld bij speciaal onderwijs.
 
Onze leerlingen hebben een zeer sterke behoefte aan duidelijkheid, voorspelbaarheid,
heldere kaders en een rustige leeromgeving, waarin zij successen kunnen opdoen op
sociaal-, emotioneel- en didactisch gebied. Zij hebben behoefte aan een consequente
aanpak en duidelijke structuur omdat dit hen veel veiligheid biedt. De leerlingen
hebben ook behoefte aan een positief leerklimaat waarin preventief gehandeld wordt,
goed gedrag wordt beloond en er actief met de leerlingen wordt gereflecteerd op
leren en gedrag.
 
De leerlingen hebben daarmee de mogelijkheid om van hun ervaringen te leren,
negatief gedrag om te buigen naar positief gedrag en vanuit succeservaringen hun
zelfvertrouwen op te bouwen. Er is meer aandacht voor de individuele leerling en de
groepen zijn aanzienlijk kleiner.
 
 
Opbrengstgericht onderwijs
Op De Leidse Buitenschool zijn we ambitieus, en richten we ons op het verbeteren van
de onderwijskwaliteit. We richten het onderwijsleerproces bewust, uitdagend,
planmatig en periodiek terugkerend in. We willen het maximale uit de leerlingen
weten te halen door goed les te geven en hebben dan ook hoge verwachtingen van
onze leerlingen. Het streven is om leerlingen aan het voortgezet onderwijs af te
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leveren met een gelijkwaardig niveau als het reguliere basisonderwijs. Vanuit een
basisaanpak wordt de omgeving voor de kinderen veiliger, overzichtelijker en meer
voorspelbaar.
 
Om bovenstaande mogelijk te maken bestaat de basisaanpak in de groep uit;
Het bieden van structuur-
Het stellen van afspraken (klassikaal), regels en grenzen-
Een ambitieus “leren denken en leren” aanbod-
Kleine groepen-
Werken met pictogrammen, waarmee we het dagprogramma visualiseren-
Werken met digiborden-
Ieder kind een eigen device-
Werken met ADI-
Gericht gebruik maken van software-
Werken met een kleuter-planbord-
School geeft de mogelijkheid om rustig te worden bij de Achterwacht-
School stimuleert en leert het maken van goede gedragskeuzes-
Intensieve zorgteam begeleiding       -
Een pedagogisch traumasensitief klimaat waarbij iedere leerling dagelijks met een-
schone lei begint.
Positieve benadering/complimenten en beloningen-
Waar nodig is er de mogelijkheid van individuele kind-plannen-
Preventieve interventies: time-timer, stoplicht, zelfstandigwerken blokje, vaste-
looproute leerkracht in groep en gedragsposter.
 
Schoolstandaard
In het kader van de ontwikkeling naar ambitiegericht werken hebben wij een
schoolstandaard opgesteld, dit is de basis van ons handelen. Daarmee beschrijven we
naar welke niveaus we met ons onderwijs toe werken. De leerlingen zijn ingeschaald
en voor iedereen is er een verwacht uitstroomniveau bepaald vanaf groep 6. Bij elke
evaluatie van het OPP bekijken we of de leerling nog goed op schema voor zijn
uitstroomniveau zit. Aan de hand daarvan stellen wij ons onderwijs en onze
begeleiding bij om een zo hoog mogelijk uitstroomniveau voor elke leerling te
behalen.
 
We werken met drie leerroutes. 
Leerroute 1 werkt toe naar uitstroomniveau VMBO-TL, HAVO of VWO.
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Dit is ook het basisaanbod in alle groepen.
Leerroute 2 werkt toe naar naar VMBO-BBL/KBL
Leerroute 3 werkt toe naar naar Praktijkonderwijs.
 
Schoolstandaard

 
 

3.2 Hoe betrekken wij leerlingen bij hun
ontwikkeling?
 
De ontwikkeling van iedere leerling wordt nauwkeurig gevolgd met observaties,
methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden toetsen (Cito). Leerkrachten
gaan wanneer dit mogelijk is in gesprek met de leerling over zijn/haar ontwikkeling
(in ieder geval vanaf groep 5). Voor iedere leerling op onze school wordt een
ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld (zie 4.1.) Dit wordt besproken met ouders en
de zienswijze van ouders wordt hierin opgenomen. In het ontwikkelingsperspectief
staan ook de doelen waar de leerling aan werkt voor het schooljaar.
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De kookstudio

 
 

3.3 Wat leert uw kind in zijn groep/jaar?
Het onderwijs op De Leidse Buitenschool wordt gegeven in de onderstaande groepen:
Campus Katwijk
Campus Lisse
Groep 1/2A
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Groep 1/2B
Groep 3
Groep 4
Groep 5+
Groep 6
Groep 6/7+
Groep 7
Groep 7/8+
Groep 8
Kansklas
 
Op onze school hebben wij hetzelfde aanbod als op een reguliere basisschool. Wij
maken gebruik van de methodes die voor het basisonderwijs gemaakt zijn. Onze
leerlingen kunnen in principe dan ook hetzelfde niveau halen als kinderen op een
reguliere bassischool. Dit vergemakkelijkt een eventuele terugplaatsing in het
basisonderwijs en doorstroom naar het (regulier) voortgezet onderwijs.
Samenstelling van de groepen
De groepen worden jaarlijks opnieuw ingedeeld. Dit heeft te maken met het feit dat er
veel nieuwe leerlingen binnenkomen. Tevens wordt bekeken welke leerkracht het
best bij de groep past. Het kan dus voorkomen dat uw kind twee jaar dezelfde
leerkracht heeft.
In de onderbouwgroepen is een onderwijsassistent of onderwijsondersteuner
aanwezig, ter ondersteuning bij het handelen van de leerkracht.
 
Groepsgrootte
De groepsgrootte is gemiddeld 12 leerlingen, maximaal 14 leerlingen. Met
uitzondering van de kansklas, hier zitten maximaal 8 leerlingen. De groepen worden
ingedeeld in drie bouwen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw.
Basisvaardigheden
Wij beschouwen het aanleren van de vaardigheden met betrekking tot lezen, spelling,
rekenen en taal als basisstof. Deze vakken worden met name in de ochtend
aangeboden. Wij hanteren hierbij de kerndoelen voor het basisonderwijs.
De scholen voor Speciaal Onderwijs vallen sinds 1 augustus 1998 onder de Wet op het
Primair Onderwijs (WPO). Dit betekent dat dezelfde kerndoelen gelden als voor het
regulier basisonderwijs. De kerndoelen zijn door de overheid geformuleerd om meer
eenheid te krijgen en duidelijkheid te verschaffen over wat leerlingen aan het eind van
de basisschoolperiode geleerd zouden moeten hebben. Het lesrooster is per klas
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verschillend. De verdeling van de uren over de groepen heen is goed doordacht zodat
we op het moment dat de leerling de school verlaat aan alle kerndoelen hebben
gewerkt.
 
Kleutergroepen
Bij de kleuters wordt er gebruik gemaakt van de methode Kleuterplein. Alle domeinen
van het kleuteronderwijs komen hierin aanbod. Kleuterplein behandelt alles wat een
kleuter tegenkomt: rekenen, voorbereidend lezen en schrijven, sociale emotionele
ontwikkeling, wereldoriëntatie, burgerschap, drama, muziek en beeldende vorming.
Ter ondersteuning voor het aanleren van klank- tekenkoppeling worden de klanken
ondersteund met gebaren plaatjes (Spreekbeeld).  Daarnaast wordt er gewerkt aan
het fonologisch bewustzijn doormiddel van voorschot en vanaf midden groep 2 kan het
preventief oefenprogramma BOUW ingezet worden.
 
Technisch lezen
Het is belangrijk dat de kinderen plezier krijgen en hebben in het lezen. Gemotiveerd
leesonderwijs helpt hen hierbij. Om een goede lezer te worden moeten er
‘leeskilometers’ gemaakt worden. Wij stimuleren vrij lezen (bibliotheekboek lezen),
waarbij plezier in lezen centraal staat. Voorlezen is belangrijk en wordt dan ook,
tijdens de eerste pauze, door de leerkrachten gedaan.
Het technisch lezen kent een doorgaande lijn binnen de school, van aanvankelijk naar
voortgezet technisch lezen. Wij streven ernaar dat 75% van de leerlingen M7 niveau
behaalt.
Om de leesmotivatie te bevorderen zetten wij het list-lezen in. Het List-lezen bestaat
uit 3 verschillende vormen:
In groep 3, voor het aanvankelijk lezen, wordt gewerkt met het blokkenmodel. Er zijn
zes blokken van 15 minuten, waarin aan verschillende vaardigheden gewerkt wordt
m.b.t. aanvankelijk lezen.
1. Elke dag is er instructie op woordaspecten, lezen en schrijven van de woorden in
rijtjes en in teksten.
2. Elke dag wordt er ondersteund gelezen (voor-koor-door) uit de leesmethode. Het
vlot lezen en op de juiste toon lezen wordt daarbij geoefend.
3. In duo’s worden de woorden en teksten uit de leesmethode geoefend.
4. Elke dag 'lezen' kinderen zelfstandig uit boekjes of prentenboeken naar eigen
keuze. Leerkracht is model en leest zelf ook.
5. Creatief schrijven en spelling
6. Elke dag wordt er voorgelezen.
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In groep 4 en eventueel groep 5 wordt gewerkt met hommel-lezen. Er wordt tijd
geïnvesteerd om het leesplezier en de leesmotivatie te bevorderen. Leerkrachten
organiseren onder andere boekenbabbels en gaan veel met leerlingen in gesprek of
laten leerlingen met elkaar in gesprek gaan. Hierbij wordt bijvoorbeeld een schrijver
centraal gesteld of leven de kinderen zich in een personage of maken ze reclame voor
hun eigen boek. Op deze manier wordt er een beroep gedaan op de leesmotivatie en
leesplezier. Vervolgens gaan de leerlingen in tweetallen hommellezen. Ze lezen
samen in een boek en lezen zin voor zin, waarbij verwacht wordt dat ze met de ander
meelezen en deze verbeteren indien nodig.
Tot slot hebben we de stil-leesaanpak. Er zijn leerlingen die hier al in groep 3 mee
beginnen, als dit aansluit bij hun niveau en interesses. Doorgaans starten kinderen
hiermee als zij leesniveau E4 instructie of hoger hebben. In deze aanpak wordt ook
gewerkt met de boekenbabbels en gaan leerlingen met elkaar in gesprek. Daarna
gaan de leerlingen lekker stillezen in hun zelf gekozen leesboek.
Op het moment dat een leerling onvoldoende baat heeft bij de geboden
basisondersteuning, wordt zorgniveau 2 aangeboden. Dit houdt in dat de leerling in
een klein groepje in de klas extra leesbegeleiding krijgt. Daarnaast is er zorgniveau 3,
indien er meer nodig is of als een leerling in het dyslexietoeleidingstraject zit. In dat
geval zal de leerling in een klein groepje ondersteuning krijgen buiten de groep van
een leesbegeleider.
 
Begrijpend lezen
Halverwege groep 3 wordt er gestart met begrijpend lezen met de methode
’Nieuwsbegrip’. Deze methode, die werkt met teksten uit de actualiteit, leert de
kinderen om heel systematisch een tekst te analyseren. Ook biedt het voldoende
differentiatie om goede en minder goede lezers de juiste lesstof aan te bieden.
 
Taal en spelling
In groep 4 t/m 8 wordt gewerkt met de methodes ‘Taal op maat’ en ‘Spelling op maat’.
In ‘Taal op maat’ worden de onderdelen spreken en luisteren, woordenschat,
taalbeschouwing en stellen aangeboden aan de hand van een thema. De oefeningen
worden digitaal aangeboden (op het digibord en op papier verwerkt). De keuze voor
‘Taal op Maat’ en ‘Spelling op Maat’ verzekert de continuïteit van ons aanbod en biedt
een doorlopende leerlijn van groep 4 tot en met groep 8.
 
Rekenen
Vanaf groep 3 maken we gebruik van de methode van ‘Wereld in Getallen versie 5
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(WIG5)’. In de onderbouw wordt de voorloper van WIG5 gebruikt en worden veel
voorbereidende activiteiten gedaan op rekengebied. Vanaf groep 4 werken de
leerlingen op een iPad. WIG5 wordt hierop aangeboden in het digitale programma
Snappet. Na de instructie door de leerkracht gaan de leerlingen zelfstandig aan het
werk. Door de directe feedback merken de leerlingen direct of de sommen goed of
fout zijn. Afhankelijk daarvan krijgen leerlingen extra oefeningen voor lastige
onderdelen of juist extra uitdaging als de oefeningen bovengemiddeld gaan.
Daarnaast kunnen leerlingen in het programma werken aan hun individuele
rekenleerdoelen.
Schrijven
Voor het schrijfonderwijs bieden wij de methode Pennenstreken aan. In de start van
groep 3 leren de leerlingen blokletters. Wanneer de schrijfmotoriek erom vraagt of
wanneer een leerling op een andere school ander schrift aangeleerd heeft gekregen,
worden individuele aanpassingen gemaakt.
 
Wereld oriënterende vakken
Met de methode Blink voegen we de wereldoriëntatievakken (geschiedenis,
aardrijkskunde, biologie) samen in één zelfstandige leerlijn. Wereldoriëntatie zal
thematisch worden aangeboden. Bij Blink houden we rekening met verschillen tussen
leerlingen wat betreft zelfstandigheid en hun mogelijkheden tot het dragen van
verantwoordelijkheid. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld
van het kind. De leerkracht krijgt daarbij vaker een rol als begeleider, terwijl de
leerling een actieve, zelfstandige en sturende rol krijgt. Wereldoriëntatie gaat hierbij
hand-in-hand met het ontwikkelen van studievaardigheden als samenvatten, plannen,
opzoeken, samenwerken en presenteren.
 
Engels
We bieden lessen Engels aan vanaf groep 5 met behulp van de methode Holmwoods.
Er wordt lesgegeven op het gemiddelde groepsniveau, verwerking is digitaal op eigen
niveau.
 
Actief burgerschap en 21-eeuwse vaardigheden
In onze methodes zijn actief burgerschap en de 21-eeuwse vaardigheden opgenomen
waarmee we voldoen aan de huidige ontwikkelingen binnen het onderwijs. Het gaat
om respectvol deelnemen aan de maatschappij en weten wat er om je heen gebeurt
en wat er van je wordt verwacht.
Onder burgerschap kun je denken aan de week van de Lentekriebels, maar ook wijzen
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op hoe je respectvol met elkaar omgaat door te wijzen op afspraken. Daarnaast wordt
in de klas de Dag van Vandaag of het Jeugdjournaal gekeken.  Dit wordt vaak ook nog
nabesproken op belangrijke thema’s.
 
Digitale geletterdheid
Voor De Leidse Buitenschool is de inzet van ICT erg belangrijk. In de klassen wordt
gewerkt met robots, zoals de Beebot en Probot. Hierbij leren onze leerlingen de basis
van programmeren en kunnen deze interesses en talenten verder worden ontwikkeld.
Ieder kind heeft een iPad tot zijn/haar beschikking waarop ze hun werk in de
methodesoftware van verschillende vakken verwerken, herhalend inoefenen en
remediëren. Elk lokaal is voorzien van een digibord. De inzet van de tools op het
digibord (zoals een time-timer en stoplicht) zorgt voor extra structuur en
voorspelbaarheid voor de leerlingen. Daarnaast maken de leerkrachten gebruik van
de software die vanuit de lesmethodes beschikbaar is voor het digibord. Hierdoor
worden de instructies visueel en auditief ondersteund.
 
Verkeer
Bij de verkeerslessen streven wij ernaar dat de kinderen op een juiste manier, met de
juiste houding zich in het verkeer gedragen. Er wordt gebruik gemaakt van VVN
Verkeersmethode.
 
Koken
Sinds de opening van de keuken, dit schooljaar, krijgen alle leerlingen eens per twee
weken, kookles onder begeleiding van een kookdocent. Ze leren tijdens deze lessen
wat gezonde keuzes zijn, hoe ze iets moeten bereiden, welke stappen ze moeten
volgen. En als het gerecht klaar is, natuurlijk lekker opeten!
 
Muziek met 1,2,3 ZING
Wij geven Muziekonderwijs aan de hand van de methode 1-2-3 Zing. Dit is een digitale,
flexibele en laagdrempelige manier van lesgeven in muziek van groep 1 t/m 8.
 
Leren denken en leren
Wij willen de leerlingen een goede basis meegeven om de wereld om zich heen te
kunnen ontdekken. Ze hebben daar een aantal vaardigheden bij nodig die hen hierin
verder kunnen helpen. De vaardigheden vallen onder de executieve functies en zijn
nodig om te profiteren van de aangeboden lesstof.
Wij oefenen met alle groepen de volgende vaardigheden:
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Samenwerken
Taakaanpak
Uitgestelde aandacht
Zelfstandig werken
Ieder jaar stellen we nieuwe doelen, die gerelateerd zijn aan de leerlijn. Reflecteren
op eigen handelen staat hierin centraal.
 
 
 

3.4 Onderwijsopbrengsten
 
Onderwijsopbrengsten
Na de toetsmomenten in januari en mei/juni gaan we na of we op schoolniveau de
gestelde ambitie hebben behaald. Onze ambitie is dat 90% van onze leerlingen het
minimum niveau (leerroute 3) behaald, 75% het basisniveau (leerroute 2) en 25% het
gevorderde niveau (leerroute 1) behaald. De opbrengsten worden per vakgebied in
beeld gebracht. Het afgelopen jaar is er op didactisch niveau een enorme mooie groei
te zien bij veel vakken. 
 
Uitleg kleuren bij gemiddelde (opbrengsten)
 
Donkergroen = De school haalt de ambitie-
Lichtgroen = De school scoort 10% lager dan de ambitie-
Geel = De school scoort meer dan 10% onder de ambitie-
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3.5 Na onze school
Wij doen er alles aan om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun
volgende stap.
 
Schoolverlatersprocedure
Alle leerlingen die in groep 8 zitten worden gezien als schoolverlater.
 
In groep 7:
Eind groep 7 is er een informatieavond voor de ouders van de toekomstige-
schoolverlaters.
Aan het einde van groep 7 wordt er een voorlopig schooladvies gegeven. Ouders-
kunnen zich gaan oriënteren op vervolgscholen.
In groep 8: 
In okt/nov wordt de CITO B8 afgenomen bij alle leerlingen.-
In november wordt de ADIT afgenomen bij de leerlingen waarbij aanvullend-
intelligentieonderzoek nodig is. 
Inschrijving voor scholen door ouders.-
In januari OPP-gesprek met ouders en leerling en hier wordt het schooladvies-
definitief.
In april afname eindtoets bij de leerlingen-
In april/mei vraagt de nieuwe school de rapportage op bij de huidige school.-
In juni krijgen sommige leerlingen na aanmelding een uitnodiging voor een-
kennismaking en/of toelatingsonderzoek. Dit is per school verschillend. 
 
Uitstroom
De resultaten van 2020-2021 zijn:
Instroom nieuwe leerlingen: -
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Aantal schorsingen: 1-
Aantal verwijderingen: 0-
Aantal officiële klachten: 1-
 
Uitstroom 2020-2021 schoolverlaters groep 7/8+, 8 en kansklas:
Doublure/verlenging: 2-
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO): 16 
Pro: 3-
VMBO BBL: 6-
VMBO KBL: 2-
VMBO TL: 2-
HAVO: 2-
VWO: 1-
Voortgezet Onderwijs (VO): 7
Pro: 3-
VMBO BBL: 1-
VMBO KBL: 2-
HAVO: 1-
 
Percentages uitstroom
Doublure/verlenging: 8%-
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO): 64%-
Voortgezet onderwijs (VO): 28%-
 
Praktijkonderwijs
Doel uitstroom Pro is maximaal 15% 
Uitstroom Pro: 17% -
Doel: net niet behaald-
 
VMBO basis en kader
Doel uitstroom VMBO B/K is minimaal 50%
Uitstroom VMBO B / K: 57%-
Doel: behaald -
 
VMBO theoretisch / HAVO / VWO
Doel VMBO T / HAVO / VWO is minimaal 25%
Uitstroom VMBO T: 9%-
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Uitstroom HAVO: 13%-
Uitstroom VWO: 4%-
Totale uitstroom VMBO-t/HAVO/VWO: 26%-
Doel: behaald -

Uitstroom leerlingen (exclusief campussen) 2021-2022

Uitstroom naar Aantal leerlingen Percentage leerlingen

Vervolgopleiding 24 63%

Overstap naar andere bao, sbo
of so school

13 34%

Dagbesteding  0%

Anders 1 3%

Nog onbekend  0%

Totaal uitgestroomde leerlingen 38 100%

Specificatie uitstroom 2020-2021

Vervolgopleiding Aantal leerlingen Percentage leerlingen

Anders 2 6%

Andere SBO  0%

Andere SO 8 24%

Regulier basisonderwijs  0%

VSO 16 49%

VO praktijkonderwijs 3 9%

VO vmbo (BB-KB-GL-TL) 3 9%

VO havo 1 3%

Totaal uitstroom
vervolgopleiding

33 100%
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Elke dag opnieuw zoeken 
wij samen met leerlingen 
naar de volgende stap in 
hun ontwikkeling.

De kracht
van Aloysius
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3.6 Wat hebben we bereikt en waar werken we aan?
Vanuit onze koers, schoolplan en jaarplan werken we aan verschillende doelen om
onze leerlingen betekenisvol onderwijs te bieden, voor een betekenisvolle toekomst.
Waar werken we aan en wat hebben we bereikt?
 
In 2019-2020 heeft het team van De Leidse Buitenschool een schoolplan 2020-2024
opgesteld. De MR heeft hier instemming aan gegeven. 
 
Schoolplan 2020-2024
 
Door middel van jaarplannen proberen we de doelen vanuit het schoolplan te behalen.
 
Jaarplan 2022
 De MR heeft instemming gegeven voor het jaarplan 2022.
 
In oktober/november 2022 maken we met het team het jaarplan voor 2023. We zullen
eerst met elkaar evalueren wat we van het jaarplan 2022 behaald hebben. Welke
doelen aangepast moeten worden en welke nieuwe doelen we zullen stellen. 

Uitstroom schoolverlaters

 2020-2021

Aantal leerlingen

2021 - 2022

Aantal leerlingen

Praktijkonderwijs 3 1

VSO Praktijkonderwijs 3 1

VMBO BBL 1 1

VSO VMBO BBL 6 7

VMBO KBL 2  

VSO VMBO KBL 2 4

VMBO TL   

https://www.leidse-buitenschool.nl/download/ALOYDELEIDSEBUITENSCHOOL11345.pdf
https://www.leidse-buitenschool.nl/download/ALOYDELEIDSEBUITENSCHOOL13459.pdf
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VSO VMBO TL 2 1

HAVO 1 1

VSO HAVO 2 2

VWO  1

VSO VWO   

   

Totaal aantal schoolverlaters (gr.
8)

23 19

Plaatsbestendiging

Doelen jaarplan 2022

Enkele doelen van afgelopen
schooljaar

Wat hebben we al bereikt?

Sterke basis  
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Leerkrachten (in opleiding) krijgen
structurele begeleiding van de interne
coach en begeleiding van het zorgteam
om hun pedagogische en didactische
vaardigheden te vergroten.

Leerkrachten (in opleiding) en
ondersteuners krijgen coaching van de
interne coach en het zorgteam.
Dit wordt door de teamleden als zeer
prettig en waardevol ervaren.

Borgen ijzersterk pedagogisch klimaat. De resultaten van de peilingen zijn goed
(zie 5.2).
Pilot Jeugdhulp op school is gestart.
Ouders zijn geïnformeerd. Er wordt
regelmatig geëvalueerd met Cardea en
gemeente Katwijk.

Het ambitiegericht werken wordt
geborgd en verbeterd om toe te werken
naar het behalen van gestelde
ambities.

De resultaten van de groei m.b.t. de
opbrengsten zijn enorm (zie 3.4).

Koersthema 1 Onderwijsconcept voor
nu en straks

 

Planvorming gebouw LBS. De kookstudio is gebouwd.

Hoofd handen hart onderwijs mogelijk
maken.

Er is een kookjuf aangenomen. De
leerlingen hebben eens per twee weken
een kookles.
Er zijn vier schoolkippen en twee
schoolkonijnen bijgekomen. Zij helpen de
leerlingen op zowel pedagogisch als
didactisch vlak.
Teamleden hebben een studiedag digitale
geletterdheid gehad. Er is veel materiaal
op school aanwezig. In de klassen wordt
hiermee geoefend.

Koersthema 2 Cultuurgestuurd werken  

Bevorderen van een professionele
leeromgeving

De teamleden ontwikkelen zich in hun
professionele houding. Ze volgen
begeleide intervisie. En volgen naast
studiedagen met het gehele team ook
trainingen/cursussen/opleidingen ten
behoeve van de eigen ontwikkeling.
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Koersthema 3 Samenwerking
netwerkpartners

 

Samenwerking met netwerkpartners is
versterkt.

Met de scholen van het SWV Duin- en
Bollenstreek wordt besproken hoe we
handen en voeten kunnen geven aan
inclusief onderwijs binnen onze regio.
Onze school staat open voor iedereen die
geïnteresseerd is.

Koersthema 4 Educatief partnerschap
met ouders

 

Ouderbetrokkenheid en
ouderparticipatie worden bevorderd.

Ouders zijn welkom in onze school en
helpen ons met het vormgeven van het
onderwijs (denk aan helpen bij feesten en
partijen, lezen met leerlingen, helpen bij
kooklessen, etc.)
De ouderapp (ParentCom) wordt gebruikt
voor een veilige communicatie tussen
school enouder(s)/verzorger(s).

 
 

3.7 Elke dag verder verbeteren
Aloysius is sinds 2015 ISO-gecertificeerd en voldoet aan de Kwaliteitsnorm Speciaal
Onderwijs. Hiermee voldoen wij aan de eisen die onze eigen branche aan ons stelt.
 
Komende periode willen wij onze kwaliteitszorg door-ontwikkelen naar een meer
waarderende vorm. Dat betekent dat we nog meer kijken naar kwaliteit in de
dagelijkse praktijk: wat laten we nu zien op de werkvloer? Zien we daar onze visie,
missie, kernwaarden en onderwijsvisie terug in hoe wij handelen?
 
Wij kennen bij Aloysius interne auditteams. Speciaal opgeleide medewerkers
(auditoren) kijken bij elkaar naar de kwaliteit. Zo helpen we elkaar steeds verder
verbeteren.
 
Elk jaar vragen we leerlingen, ouders en medewerkers naar hun mening over ons
onderwijs, de veiligheid en hoe tevreden zij zijn. Met de opbrengsten verbeteren we
onszelf óók, als school, sector en stichting.
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Zie resultaten van de peilingen in 5.2. 
 
In 2021-2022 heeft onze school een interne audit gehad. Deze was audit was positief.
De punten die uit de audit gekomen zijn worden door ons opgepakt.
Twee teamleden van De LBS zijn auditor. Hiermee kunnen zij ook bijdragen tot
kwaliteitsverbetering op onze eigen school.
 
In 2021-2022 heeft onze school geen inspectiebezoek gehad.
 

Korte samenvatting van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk heeft u kunnen lezen hoe wij op De Leidse Buitenschool
werken aan de ontwikkeling van uw kind. Heeft u hier nog vragen over? Neem
dan contact op met de leerkracht van uw kind.
 



 

4
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Hoe ondersteunen wij uw
kind?

4.1 Een plan voor uw kind
Samen met uw kind en u maken we een ontwikkelingsperspectief (OPP). In dit OPP
staat welk uitstroomperspectief mogelijk is – anders gezegd: wat kan uw kind ná deze
school gaan doen? – en welke onderwijsdoelen horen daarbij?
 
We beschrijven op welk niveau uw kind functioneert en wat nodig is voor zijn brede
ontwikkeling. We brengen in kaart wat de ontwikkeling van uw kind kan stimuleren,
wat die ontwikkeling mogelijk belemmert en hoe we daarop in kunnen spelen.
Tussendoor kijken we minimaal twee keer per jaar (tussenevaluatie en
eindevaluatie) met u en uw kind hoe het gaat en zo nodig stellen we het OPP dan bij.
 
Het OPP wordt opgesteld door de leerkracht, de gedragswetenschapper en de intern
begeleider (= het zorgteam) en wordt besproken door de commissie van begeleiding
(zie 4.2). Het OPP wordt altijd met u besproken, uw visie wordt erin weergegeven.
 
 

4.2 Zorg en ondersteuning voor uw kind
De leerkracht(en), de intern begeleider en de gedragswetenschapper vormen met
elkaar het zorgteam van een klas. Met elkaar zijn zij verantwoordelijk voor de
ontwikkeling en zorg van de leerlingen.
 
De leerkracht signaleert wanneer het niet goed gaat met de leerling of de
groepsaanpak of het aanbod onvoldoende tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften
van een leerling. Het kan ook zijn dat u als ouder(s)/verzorger(s) een hulpvraag voor
de leerling bij de leerkracht bespreekbaar maakt. De leerkracht zal een interventie
uitvoeren. 
 
Stap 1:
De leerkracht biedt extra ondersteuning aan de leerling in de klas. Als deze
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interventie onvoldoende is / niet het gewenste resultaat oplevert) zal stap 2 volgen. 
 
Stap 2:
Het zorgteam (leerkracht(en), intern begeleider en gedragswetenschapper)
bespreekt welke extra ondersteuning geboden kan/moet worden aan de leerling. Als
deze interventie onvoldoende is / niet het gewenste resultaat oplevert zal stap 3
volgen. 
 
Stap 3:
De Commissie voor de Begeleiding (CvB) bespreekt welke extra ondersteuning
geboden kan/moet worden.
 
Interventies kunnen binnen en buiten de groep aangeboden worden. Bovenstaande
stappen zullen altijd met u als ouder(s)/verzorger(s) besproken worden door de
leerkracht, intern begeleider of gedragswetenschapper. 
 
De Commissie voor de Begeleiding ondersteunt en begeleidt leerlingen en leraren.
Met het OPP als leidraad, checkt de commissie of wij met ons onderwijs het juiste
antwoord bieden op de behoefte van uw kind.
 
De school kan ondersteuning bieden aan leerlingen met dyslexie en dyscalculie
conform het protocol. 
 
 

4.3 Onze samenwerkingspartners
Wij horen bij samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek. In een
samenwerkingsverband maken schoolbesturen samen afspraken over passend
onderwijs voor kinderen. In het ondersteuningsplan staat hoe wij in ons
samenwerkingsverband werken. Lees meer over het samenwerkingsverband swv-
db.nl
 
Samenwerking met Cardea
Er is een nauwe samenwerking met Cardea, dit komt met name tot uiting bij de
Campussen, de kansklas en de pilot Jeugdhulp op school (JOS), waarbij een
constante samenwerking is tussen Aloysius en Cardea. De leerlingen in de
leergroepen kunnen ambulante begeleiding krijgen van Cardea. 

http://swv-db.nl
http://swv-db.nl
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Samenwerking met Ambulante Jeugdhulp
De school werkt samen met Ambulante Jeugdhulp. Dit is een organisatie die
jeugdhulpverlening biedt op scholen in het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs
en bij gezinnen thuis. Kijk voor meer informatie op www.ambulantejeugdhulp.nl
Op onze school werkt de hele week een begeleider van Ambulante Jeugdhulp. Dit is
een algemene begeleider voor alle leerlingen van de school. Hij kan leerlingen
begeleiden die door hun problematiek een moment of periode van de schooldag (zo
kort mogelijk) even niet in de klas kunnen zijn om onderwijs te volgen. Zodra de
leerling het onderwijs in de klas weer aan kan zorgt hij ervoor dat de leerling weer in
de klas komt. 
 
Samenwerking met andere partners extern
Soms krijgen leerlingen extra begeleiding van Prodeba, Inzowijs, ABA Nederland,
Kleen4care, etc. 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 Regio West onder het bestuur van de
Aloysius Stichting vallen en met de ondersteuningsdienst van Regio West. 
 
 

4.4 Opvang en overblijven
Leerlingen hebben een continurooster en blijven elke dag op school eten. Dit is altijd
onder begeleiding van onze eigen teamleden. Leerlingen eten in hun eigen klas. 
 
Op onze school is geen voorschoolse en/of naschoolse opvang. Wij werken samen met
KOK-kinderopvang. Kijk voor meer informatie op KOK Kinderopvang | Katwijk -
Rijnsburg - Valkenburg
 
 

4.5 Voor- en vroegschoolse educatie
Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs aan jonge kinderen met
een (taal)achterstand.

Voorschoolse educatie
is bedoeld voor peuters van 2 en 3 jaar die naar de peuterspeelzaal of kindercentra
gaan.

https://ambulantejeugdhulp.nl
https://www.kokkinderopvang.nl/
https://www.kokkinderopvang.nl/
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Vroegschoolse educatie
wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool en is gericht op het stimuleren van
de brede ontwikkeling, met taal als belangrijk aandachtspunt. Doel is een succesvolle
start in groep 3.
 
Voor de kleuters op de LBS (leergroep 1/2) en de Campussen wordt de methode
"Kleuterplein" gebruikt. Hierin wordt thematisch gewerkt. En in ieder thema komen
alle kleuterdomeinen aan bod. Alle domeinen in Kleuterplein hebben een volwaardige
leerlijn en een duidelijk lesdoel per activiteit. 
Er kan goed gedifferentieerd worden doordat voor alle activiteiten doelen zijn op drie
niveaus (instroomgroep, groep 1 en groep 2). Voor de snellere kleuters zijn er extra
opdrachten. De leerlijnen hebben een heldere opbouw: eerst herhaling en daarna
uitbreiding, zodat de kleuters zich stap voor stap ontwikkelen. De leerlingen leren
veel door spelen en dingen ontdekken. Er wordt daarom ook veel gebruik gemaakt
van hoeken (themahoek, bouwhoek, ontdekhoek, lees- en schrijfhoek, rekenhoek,
verfbord en zand- watertafel). Er zijn ook activiteiten waarbij ontwikkelingsmaterialen
gebruikt worden. Het plezier van de kleuters staat centraal. Ze leren spelenderwijs. 
 

Korte samenvatting van dit hoofdstuk

Ondersteuning 
Samen met uw kind en u maken wij een plan voor uw kind. Dat heet een
ontwikkelingsperspectief (OPP). Daarin staat wat uw kind na onze school gaat
doen. Hier werken we met uw kind naartoe.
Twee keer per jaar kijken we samen hoe dat gaat en of we het plan moeten
aanpassen.
U praat mee over het plan en er wordt ook gevraagd aan u om het plan
te ondertekenen. U kunt uw eigen visie hierin laten opnemen.
 
Schoolondersteuningsplan
In het schoolondersteuningsplan (SOP) staat wat wij leerlingen kunnen
bieden. De leerkracht, intern begeleider of orthopedagoog (zorgteam) kan u
er ook over vertellen.
 
Netwerkpartners
Wij hebben als school veel netwerkpartners waar we mee samenwerken,



____________________________________________________________________________

HOE ONDERSTEUNEN WIJ UW KIND? 54

omdat we allemaal het beste voorhebben met alle leerlingen.
 
Opvang
Wij bieden geen voorschoolse en naschoolse opvang. 
De leerlingen zijn elke dag op school van 08:30 tot 14:00 uur. Inloop vanaf 8.15
uur.
Leerlingen eten in de middag in de klas bij teamleden van de school.
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Partnerschap met ouders

5.1 In contact: graag
Eerste kennismaking
Alle ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen worden uitgenodigd voor een eerste
oriënterende kennismaking en rondleiding met de directeur. Hier start de eerste
kennismaking. Zij zal u informeren over de visie en werkwijze van de school.
Een aantal keren per jaar staat deze kennismakingsochtend gepland. U kunt deze
vinden op de kalender van onze website.  
 
Na registratie en de benodigde Toelaatbaarheidsverklaring zullen wij contact
opnemen met de school of instelling waar uw kind nu verblijft en zijn/haar dossier
opvragen. Vervolgens ontvangt u een uitnodiging voor een intake met de coördinator
en zal uw kind met de gedragswetenschapper kennis maken.
 
Ouders en school zijn partners
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. 
 
Er zijn diverse vormen van informatieverstrekking die hieronder beschreven worden.
 
Contact met leerkracht
Leerkrachten zijn na schooltijd tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar op hun mobiel. 
 
Weekbrief
Van de leerkracht ontvangt u ieder week een weekbrief met informatie over de
activiteiten uit de groep van uw kind. 
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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 beste vooraf
contact opnemen om een afspraak in te plannen.  
 
Nieuwsbrief 
Maandelijks ontvangen ouders/verzorgers een nieuwsbrief, waarin wij u informeren
over de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes.Tevens kunnen er tussentijds korte
nieuwsflitsen verstuurd worden. 
Ook kunt u informatie op de website van De Leidse Buitenschool
(www.leidse-buitenschool.nl) vinden. 
 
OuderApp
Wij werken met onze OuderApp. Nieuwe ouders/verzorgers ontvangen een mail om
zich te kunnen koppelen aan deze app. Deze OuderApp is een belangrijk
communicatiemiddel.
 
Kindgesprek
Bij de start van een nieuw schooljaar worden u en uw kind uitgenodigd voor een
kindgesprek met de groepsleerkracht. Hierbij kan de leerling de klas zien (en
zijn/haar plek), de leerkracht(en) ontmoeten en kunnen leerling, ouder(s)/verzorger(s)
en leerkracht verwachtingen uitspreken voor het schooljaar.
 
Algemene nformatieavond
Aan het begin van het schooljaar krijgt u een uitnodiging voor de algemene
informatieavond. Deze avond zal het team van de school zich aan u voorstellen en
ontvangt u algemene (school)informatie. Uw aanwezigheid op deze informatieavond is
dringend gewenst. 
 
OPP-gesprek
Aan het einde van het schooljaar (zittende leerlingen) of aan het begin van het nieuwe
schooljaar (nieuwe leerlingen) wordt het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 
besproken met ouders/verzorgers en de leerling. De vorderingen van uw kind worden
besproken tijdens de tussenevaluatie (februari) en de eindevaluatie (juni/juli).
 
Pré-advies voortgezet onderwijs

http://www.leidse-buitenschool.nl
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In groep 7 wordt het pré-advies gegeven. Voor de schoolverlaters volgen het
schooljaar erop adviesgesprekken over vervolg naar het voortgezet onderwijs. Het
schooladvies wordt door de orthopedagoog en de interne begeleider met de
leerkracht naar de leerling en ouders/verzorgers uitgesproken.
 
 

5.2 Ouderpeilingen
Wij vinden contact met u belangrijk en hopen dat u het ons ook laat weten als u een
compliment of een tip voor ons heeft.  Ieder jaar mag u,net als uw kind, digitaal
meedoen met onze ouderpeiling. Met deze enquête meten wij de tevredenheid onder
de ouders/verzorgers en leerlingen van onze school. Wij waarderen het als u hier een
paar minuten tijd voor vrij wil maken, want met de uitkomsten kunnen wij ons
onderwijs blijven verbeteren.
 
De peilingen van April 2022 zijn door 49% van de ouders/verzorgers ingevuld. De
eerste conclusie die wij kunnen trekken is dat u tevreden bent over De Leidse
Buitenschool en de school beoordeelt met een 7 of hoger. Wij zijn natuurlijk trots op
deze uitslag.
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Hoe nu verder?

De resultaten van de peilingen zijn met het team besproken en er zijn
actiepunten ter verbetering geformuleerd. Uiteraard wordt erhierbij
uitgegaan van de kritiekpunten, maar ook van de sterke punten die we nog
verder kunnen ontwikkelen.
 
Komend schooljaar willen wij meer gaan insteken op de communicatie met
de ouders/verzorgers en de veiligheidsbeleving van de leerlingen op school.

 
 

5.3 Meedoen en meepraten op school
Onze school maakt gebruik van klassenouders die de leerkracht(en) kunnen
ondersteunen bij het organiseren van activiteiten en andere praktische zaken. Als u
geïnteresseerd bent kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind. 
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Meepraten en meebeslissen over schoolbeleid: dat kan in de medezeggenschapsraad
(MR) van onze school. Hierin zitten ouders en medewerkers. Samen denken zij mee
over wat beter kan op school. Interesse in medezeggenschap? Meld u zich bij de
voorzitter van de MR, Georgina v.d. Voort
via georgina.vandervoort@aloysiusstichting.nl
Er is nog een vacature voor een ouderlid in de MR. De MR vergadert ongeveer 6x per
jaar. Bent u geïnteresseerd of wilt u een keer een vergadering bijwonen dan kunt u
ook contact opnemen met Georgina v.d. Voort. 
 
De Aloysius Stichting kent een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Hierin denken ouders en medewerkers op stichtingsniveau mee over onze
organisatie. De GMR vergadert zo’n zes keer per jaar op een centrale plek in het land
en kan nog ouders gebruiken! Interesse? Neem contact op met de directeur.
 
 

5.4 Geen vrijwillige ouderbijdrage
Veel scholen vragen ouders een vrijwillige ouderbijdrage om activiteiten te
organiseren voor leerlingen. Wij doen dat niet. Wij willen dat alle leerlingen mee
kunnen doen met sportdagen, excursies en schoolreizen.
 

Korte samenvatting van dit hoofdstuk

Samenwerken met ouders
Wij werken als school graag met u samen. We vertellen u graag hoe het met
uw kind gaat op school. En wij horen van u graag hoe het thuis gaat.
 
Kom naar oudergesprekken
We vragen u om een aantal keren per jaar naar school te komen. Dan hoort u
in een gesprek met de leerkracht hoe het gaat met uw kind.
 
Meehelpen of meedenken?
Wilt u meehelpen op school? Dat vinden we fijn. Vertel het aan de directeur.
Wilt u meedenken over onze plannen voor de school? Dat kan in de
medezeggenschapsraad (MR). De MR beslist mee over wat beter kan op

mailto:georgina.vandervoort@aloysiusstichting.nl
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school. Vertel aan de voorzitter van de MR dat u interesse hebt.
 
Vul de vragenlijst in!
Elk jaar krijgt u een vragenlijst. Dit noemen we een peiling. Op de vragenlijst
vult u in wat u van onze school vindt. Het is belangrijk om de vragenlijst in te
vullen. Met uw antwoorden maken wij het nog fijner op school!
 
Geen ouderbijdrage
U hoeft niets te betalen om uw kind mee te laten doen aan sportdagen of
schoolreizen.
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Afspraken en regels

6.1 Kind ziek? Meld dit op tijd!
Ziekmelding
Als uw kind ziek is kunt u dat doorgeven via de ouderapp.
 
Als uw kind weer beter is kunt u hem/haar via de ouderapp bij de leerkracht beter
melden. U hoeft bij een aantal dagen ziekte niet elke dag te bellen.
 
Denkt u bij ziekte ook aan het afmelden van het leerlingenvervoer, als uw kind hiervan
gebruik maakt? Alvast bedankt. 
 
Als uw kind regelmatig verzuimt door ziekte melden wij dit bij de consulent leerplicht,
dhr. Iwan Vis. 
 
Als we geen afmelding hebben ontvangen zullen we z.s.m. bellen om na te vragen
waar de leerling is. 
 
Contactgegevens consulent leerplicht dhr. Iwan Vis
Telefoon werk: 06 - 21 81 38 46
Mail: ivis@hollandrijnland.nl
 
Te laat komen
Leerkrachten houden bij wanneer uw kind te laat op school verschijnt.  
De inloop is van 08.15 tot 08.30 uur. Om 08.30 start de les.
Komt de leerling na 08.30 uur binnen in de klas dan is hij/zij te laat.
Zorg dat uw kind op tijd op school is. Leerlingen die te laat zijn mogen rechtstreeks
naar de klas.
Wij stellen het op prijs als u de leerkracht op de hoogte brengt als uw kind later
komt.  
Als u uw kind komt later komt brengen, wilt u uw kind dan afzetten bij de deur van de
klas.
Eventuele mededelingen kunt u via de ouderapp aan de leerkracht doorgeven.  

mailto:ivis@hollandrijnland.nl
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Als uw kind regelmatig te laat is zullen wij hierover met u in gesprek gaan. 
 
 

6.2 Bijzonder verlof is soms mogelijk
In sommige situaties kunt u buiten schoolvakanties of vrije dagen bijzonder verlof
aanvragen. Bijvoorbeeld als u als gezin gezien niet in schoolvakanties met vakantie
kunt omdat u seizoensgebonden werkt. Hieraan zijn wel duidelijke voorwaarden
verbonden en deze worden door ons nageleefd.
Op de website kunt u de aanvraagformulieren vinden. Denk eraan om dit op tijd aan te
vragen!
De aanvragen kunnen gestuurd worden naar de coördinator, Karin Klijnoot (06 - 11 80
59 17 of karin.klijnoot@aloysiusstichting.nl). Ook voor vragen over verlof kunt u haar
benaderen. 
 
 

6.3 Afspraken mobiele telefoons en multimedia
Mobiele telefoons
Veel van onze leerlingen voelen zich op weg van huis naar school en terug veilig door
hun mobiele telefoon. Dat snappen wij goed. Zodra de leerlingen het plein oplopen
MOET de telefoon UIT zijn. De telefoons worden iin bewaring gegeven bij de leerkracht
aan het begin van de schooldag en worden bewaard in een gesloten kast. De leerling
krijgt de telefoon aan het einde van de schooldag weer terug. Als uw kind het lastig
vindt om zich aan deze afspraak te houden dan kan hij/zij geen telefoon meenemen
naar school.
 
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 of filmpjes gemaakt worden op school, omdat dit inbreuk maakt
op de privacy van andere leerlingen, ouders en personeel.
 
Overigens adviseren wij u om uw kind geen kostbare zaken mee naar school te laten
nemen!
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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
digibord.
 
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 (verbaal)
geweld/seks voorkomt.
 
Afspraken met leerlingen op school
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 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.-
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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/filmpjes geplaatst met-
toestemming van ouder(s)/verzorger(s). 
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 d.m.v. de toestemmingsformulieren.
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 uw kind bij u thuis. 
 
 

6.4 Kleding
Natuurlijk vinden we het fijn dat iedereen zich prettig voelt en zich naar eigen inzicht
kan kleden.
 
Wij vinden het belangrijk dat wij visueel contact kunnen maken met elkaar en dat we
elkaars emoties op elkaars gezichten kunnen zien. Dit vinden wij belangrijk voor ons
pedagogisch klimaat op school. Daarom staan wij niet toe dat leerlingen, ouders en
medewerkers (en anderen die bij de school zijn betrokken) gezichts-bedekkende
kleding dragen.
 
Kleding met voor anderen kwetsende teksten en/of uitdagende kleding (denk aan
naveltruitjes) 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.
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Vindt een leerkracht of de directie de manier van kleden van uw kind niet gepast, dan
gaan we hierover in gesprek met uw kind en met u.
 
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. 
 
 

6.5 Rookvrij
Roken is verboden voor iedereen in de school of op het schoolterrein. 
 
 

6.6 Bewegingsonderwijs
Alle leerlingen krijgen twee lessen bewegingsonderwijs van 45 minuten per week in
de inpandige gymzaal. De gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht
lichamelijke opvoeding. 
 
Aan het begin van het schooljaar wordt u geïnformeerd op welke dagen uw kind
gymles krijgt (maandag, dinsdag, woensdag of donderdag).
 
Gymkleding
Tijdens de gymles draagt elke leerling gymkleding. Als de leering geen gymkleding bij
zich heeft dan heeft de gymleerkracht reserve-gymkleding. Echter veel leerlingen
vinden het niet prettig om andere kleding dan hun eigen kleding te dragen, dus wij
stellen het op prijs dat u er goed op let dat uw kind gymkleding bij zich heeft op de
dagen dat hij/zij gym heeft. 
 
Gymkleding bestaat uit:
sportbroekje met shirt of gympakje-
gymschoenen (verplicht; zonder gymschoenen is de mogelijkheid tot uitglijden en-
verwonden groot). Schoenen met een stroeve zool zijn de meest veilige (dus geen
balletschoentjes). Gymschoenen mogen alleen in de zaal 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 uitglijden en
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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.
 
Heeft u vragen omtrent de gym dan kunt u contact opnemen met de gymleerkracht
van onze school, te weten Menno Kindt.
menno.kindt@aloysiusstichting.nl of via 06 - 15 69 48 66
 
 

6.7 Schoolspullen
De Leidse Buitenschool werkt deels digitaal (rekenen en begrijpend lezen) en met
veelal moderne methodes. Dit betekent dat alle leerlingen op onze school een Ipad in
bruikleen hebben die door de school verzorgd wordt. 
 
U hoeft als ouder alleen te zorgen voor de volgende schoolspullen:
 
Oordopjes/koptelefoon;-
Gymkleding (zie paragraaf 6.7)-
 
 

6.8 Vervoer naar school
Veel van onze leerlingen wonen wat verder weg. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen voor
hun kind leerlingenvervoer aanvragen, of een vergoeding voor het gebruik van
openbaar vervoer. Dit doet u in de gemeente waar u woont. De school maakt een
vervoersverklaring die u nodig heeft om leerlingenvervoer of vergoeding voor vervoer
aan te vragen. Zorgt u ervoor dat u deze op tijd aanvraagt. Na uw aanvraag zal binnen
twee weken de vervoersverklaring gemaild worden naar het mailadres van de
ouder(s)/verzorger(s). 
 
In april van een schooljaar worden de vervoersverklaringen voor de zittende
leerlingen voor het volgende schooljaar gemaakt en gemaild naar de ouders. Hiermee
kunt u het leerlingenvervoer voor het volgende schooljaar digitaal aanvragen bij de
gemeente van de woonplaats van de leerling. 
LET OP: dit moet ieder jaar weer aangevraagd worden.

mailto:menno.kindt@aloysiusstichting.nl
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Wijst u uw kind er nadrukkelijk op, dat hij/zij in de taxi altijd moet zitten in de stoel en
een veiligheidsgordel moet dragen (controleer dat 's morgens zelf). Klachten
bespreekt u eerst met de chauffeur, daarna met het taxibedrijf en daarna met de
gemeente.
 
Met het leerlingenvervoer hebben wij als school niets te maken. Het is een
overeenkomst tussen u en de gemeente. Wij hebben dus geen invloed op wat er in de
taxi gebeurt en wie wel/niet met de taxi mee mag. Wij zullen natuurlijk wel ons
uiterste best doen om te doen wat we kunnen om de kans zo groot mogelijk te maken
dat het goed gaat in de taxi. 
 
Wij stellen het wel op prijs als u de leerkracht van eventuele taxiproblemen op de
hoogte brengt. Mochten zich problemen voordoen bij het leerlingenvervoer dan kunt u
een klacht indienen bij de vervoerder. Wij als school kunnen dit eventueel ook doen
als de problemen aanhouden. Karin Klijnoot onderhoudt vanuit onze school het
contact met de vervoerders. Zij zal ook proberen de problemen met het taxibedrijf en-
/of de gemeente te bespreken. 
 
N.B. Het leerlingenvervoer (taxi's) houdt geen rekening met afwijkende schooltijden.
Dus komt uw kind vanwege bijvoorbeeld het schoolreisje of schoolkamp later terug op
school, dient u zelf voor vervoer te zorgen!
 
Verkeersveiligheid rondom De Leidse Buitenschool
Vanuit veiligheidsoverwegingen is bij de school een speciale parkeerplaats voor taxi's
op de Nieuwe Duinweg, 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. Voor de leerlingen die met de taxi komen is een entree op de
Nieuwe Duinweg.
 
De entree bij de Duinoordweg is bedoeld voor de leerlingen die zelfstandig komen
(lopend of met de fiets) of leerlingen die gebracht worden door hun ouders. Auto's
mogen alleen geparkeerd worden in de parkeervakken. Parkeert u de auto aan de
overkant van de school (waar geen parkeervakken zijn) lopen de bestuurders het
risico op een bekeuring.
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6.9 Verzekeringen
Als school hebben wij een ongevallen-, en een doorlopende reisverzekering
afgesloten, en een SVI Plusverzekering.
 
Brengt uw kind spullen mee naar school en raken die beschadigd of zoek, dan zijn wij
hiervoor niet aansprakelijk. Maakt uw kind (ongetwijfeld per ongeluk) iets kapot op
school (schade aan het gebouw of materialen van de school) of raakt een eigendom
van andere kinderen beschadigd, dan zullen deze kosten bij u als ouder gedeclareerd
worden en moet u uw eigen verzekering aanspreken (WA-verzekering).
 
Als er iets kapot is gegaan zal de leerkracht u op de hoogte brengen en krijgt u van de
administratie van de school op een later moment de rekening gestuurd.  
 
Mocht de verzekering de rekening niet vergoeden en kunt u de rekening mogelijk niet
zelf betalen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de locatiecoördinator Karin
Klijnoot. Dan kunnen we met elkaar naar een passende oplossing zoeken. 
 
 

6.10 Eten en drinken
Als school streven wij er naar onze leerlingen te leren zo gezond mogelijk te eten en
drinken. Wij hebben op school de afspraak om op maandag, dinsdag en donderdag en
vrijdag fruit of groente* te eten in de eerste pauze. Let hierbij op dat het fruit / de
groente op school gegeten wordt zoals u het meegeeft. Dus als uw kind een appel
alleen geschild eet geeft u het geschild mee. 
 
Op de woensdag kan dit een koekje zijn. 
 
* Mocht uw kind geen fruit of groente lusten dan is de afspraak dat de leerlingen op
deze gruitdagen in ieder geval een gezond tussendoortje (eten/drinken) mee naar
school nemen. Denk hierbij aan: 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. 



____________________________________________________________________________

AFSPRAKEN EN REGELS 71

 
Samen gezonder eten en drinken kan alleen met uw samenwerking.
 
Traktaties:
Snoep en chips kan wel als traktatie gegeven worden. 
 
 

6.11 Sponsoring
Wij staan open voor sponsoring, maar alleen als de sponsorgelden ten goede komen
aan de ontwikkeling van onze leerlingen en als die onze visie en manier van werken
ondersteunen.
 
Rijksoverheid: Sponsoring in het primair onderwijs
 

Korte samenvatting van dit hoofdstuk

Ziekmelding
Via de ouderapp kunt u uw kind ziekmelden.
 
Verlof
Op de site (bij downloads) kunt u het formulier voor verlof downloaden.
Let op dat verlof op tijd aangevraagd moet worden.
Wij volgen de voorwaarden m.b.t. verlof op.
Vragen? Neem contact op met Karin Klijnoot.
 
Afspraken
Telefoons staan uit en worden bij de start van de dag aan de leerkracht
gegeven.
Aan het eind van de dag krijgt de leerling de telefoon terug.
 
Onze school en het schoolplein is rookvrij.
 
Alle leerlingen hebben twee keer per week 45 minuten bewegingsonderwijs.
 
Ouder(s)/verzorger(s) zorgen zelf voor oordopjes/koptelefoon en gymkleding

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-sponsoring-in-het-primair-en-voortgezet-onderwijs
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voor hun kind.
 
Ouders vragen elk jaar zelf leerlingenvervoer aan voor hun kind. Wij
verzorgen de vervoersverklaring die u nodig heeft om het vervoer aan te
vragen.
 
School is niet aansprakelijk voor spullen die kapot gaan of kwijt raken op
school. Als uw kind per ongeluk of expres iets kapot maakt krijgt u hiervoor
een rekening. Dit kan u bij uw WA-verzekering terugvragen.
 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is het gruitdag bij ons op school. 
Op woensdag mogen de leerlingen een koekje meenemen.
Ouder(s)/verzorger(s) geven dagelijks lunch mee aan hun kind. 
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Schooltijden,
studiedagen en vakanties

7.1 Onderwijstijd en schooltijden
 
Op De Leidse Buitenschool is een vijf gelijke dagen model, wat wil zeggen dat alle
kinderen dezelfde schooltijden hebben van maandag tot en met vrijdag.
De schooltijden zijn: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van
08:30-14:00 uur. De school gaat 's morgens om 08.15 uur voor alle kinderen open.
Zowel 's morgens als 's middags is er een buitenpauze. In alle pauzes is er voldoende
toezicht. Er wordt gezamenlijk gegeten in de groepen. U dient zelf te zorgen voor het
eten en drinken in de ochtenden en middagen. 
 
Er is op school geen mogelijkheid voor voorschoolse of na-schoolseopvang. 
 
De wet schrijft voor dat leerlingen in acht schooljaren recht hebben op minimaal 7520
uur onderwijs. Wij bieden de leerlingen van alle jaargroepen jaarlijks 940 uur lestijd
aan.
 
 

7.2 Schoolvakanties en studiedagen

Vakanties

Vakantie / vrije dagen Datum leerlingen vrij

Herfstvakantie 24 oktober 2022 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie 23 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 t/m 3 maart 2023

Pasen incl. goede vrijdag 7 april 2023 t/m 10 april 2023

Meivakantie inclusief Koningsdag 24 april 2023 t/m 5 mei 2023
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Hemelvaart 18 mei 2023 t/m 19 mei 2023

Pinksteren 29 mei 2023

Zomervakantie 7 juli 2023 t/m 18 augustus 2023

Studiedagen

Maandag 31 oktober 2022 Alle leerlingen vrij

Maandag 9 Januari 2023 Alle leerlingen vrij

Donderdag 9 februari 2023: Leerlingen groep 1/2a, 1/2b, 3, 7/8+ en 8
vrij

Vrijdag 10 februari 2023 Leerlingen groep 7 en Kansklas vrij

Dinsdag 14 februari 2023 Leerlingen groep 6 en 6/7+ vrij

Woensdag 15 februari 2023 Leerlingen groep 4 en 5+ vrij

Donderdag 9 maart 2023 Alle leerlingen vrij

Dinsdag 11 april 2023 Alle leerlingen vrij

Woensdag 17 mei 2023 Alle leerlingen vrij

Donderdag 8 juni 2023 Leerlingen groep 1/2a, 1/2b, 3, 7/8+ en 8
vrij

Vrijdag 9 juni 2023 Leerlingen groep 7 en Kansklas vrij

Dinsdag 13 juni 2023 Leerlingen groep 6 en 6/7+ vrij

Woensdag 14 juni 2023 Leerlingen groep 4 en 5+ vrij
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Activiteiten / feesten

Datum Activiteit

22 augustus 2022 Kindgesprekken (alle leerlingen) en korte
OPP-bespreking ouders ZITTENDE
leerlingen

8 september 2022 Ouder informatieavond gr 1 tm 7

26 t/m 30 september 2022 Feestweek 100 jaar LBS

10 t/m 21 oktober 2022 CITO B8

10 oktober 2022 t/m 14 oktober 2022 Kinderboekenweek

5 december 2022 Sinterklaasviering

22 december 2022 Kerstviering

16 tm 27 januari 2023 Cito M

20 t/m 24 februari 2023 OPP-bespreking met ouders en leerlingen
(tussenevaluatie)

20 t/m 24 maart 2023 Week van de lentekriebels

6 april 2023 Paasviering

21 april 2022 Koningsspelen

11 t/m 16 mei 2023 Cito E

13 t/m 15 juni 2023 Kamp schoolverlaters

16 juni 2023 Vrije dag schoolverlaters die op kamp zijn
geweest

19 t/m 23 juni 2023 OPP-bespreking met ouders en leerlingen
(eindevaluatie)

Juni 2023 (datum nog niet bekend) Schoolreisje

4 juli 2023 Schoolverlatersavond alle groep 8
leerlingen

6 juli 2022 Juffen- en meesterdag LBS (laatste dag
voor de zomervakantie)
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Korte samenvatting van dit hoofdstuk

De schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur. 
 
Via de het kopje kalender in de ouderapp kunt u alle schoolvakanties en
studiedagen vinden. Via het gebruik van de filter is het helemaal makkelijk
om alle data die u wilt hebben snel op een rijtje te hebben.
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Contactgegevens

8.1 Schoolgegevens
De Leidse Buitenschool
Duinoordweg 2-4 
2224 CD Katwijk
 
Telefoonnummer: 071-4012273
E-mail: leidse-buitenschool@aloysiusstichting.nl
Website: www.leidse-buitenschool.nl
 
MR Leidse Buitenschool
mr.lbs@aloysiusstichting.nl
 
Voorzitter commissie van de begeleiding Karin Klijnoot en Tessa van de Griend
karin.klijnoot@aloysiusstichting.nl
tessa.vandegriend@aloysiusstichting.nl
 
 

8.2 Contact met onze stichting?
Aloysius Stichting
Leidsevaart 2
2215 RE Voorhout
Telefoon 0252 43 40 00
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur
secretariaat@aloysiusstichting.nl
 
Postadres
Postbus 98
2215 ZH Voorhout
 
De voorzitter van het college van bestuur Johan van Triest is bereikbaar via
secretariaat@aloyiusstichting.nl.

https://www.leidse-buitenschool.nl
mailto:mr.lbs@aloysiusstichting.nl
mailto:karin.klijnoot@aloysiusstichting.nl
mailto:tessa.vandegriend@aloysiusstichting.nl
mailto:secretariaat@aloysiusstichting.nl
mailto:secretariaat@aloyiusstichting.nl
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De voorzitter van de raad van toezicht van de Aloysius Stichting Jos Sweers is
bereikbaar via secretariaat@aloysiusstichting.nl.
 
 

8.3 Vertrouwenspersonen Aloysius Stichting
Onze externe vertrouwenspersonen: Wim Pietersma (06) 51 040 539 of Jeanine Jansen
(06) 23 420 366. De vertrouwenspersonen zijn ook bereikbaar via het bestuurskantoor
in Voorhout: 0252-434 000
 
 

8.4 Landelijke klachtencommissie
Leerlingen, ouders, medewerkers, bestuurders of medezeggenschapsraadsleden:
iedereen kan terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (Onderwijsgeschillen). Die
onderzoekt uw klacht en kijkt of uw klacht gegrond is.
 
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
onderwijsgeschillen.nl
 
 

8.5 Contactgegevens samenwerkingsverband
 
Contactgegevens Samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek
Bonnikeplein 24
2201 XA Noordwijk
Telefoon: 0252 - 43 15 75
info@swv-db.nl
swv-db.nl

mailto:secretariaat@aloysiusstichting.nl
https://onderwijsgeschillen.nl/
mailto:info@swv-db.nl
http://www.swv-db.nl

