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Een woord vooraf
Voor u ligt de schoolgids van de St. Leonardusschool. Een katho-
lieke basisschool die al meer dan 65 jaar een belangrijke plek in 
neemt aan de rand van het dorp Heemskerk. De St. Leonardus-
school staat bekend om goed onderwijs en een veilige, plezie-
rige sfeer. Op de St. Leonardusschool leggen wij een basis voor 
het leven.

Als uw kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. De 
meeste kinderen kijken vol spanning uit naar het moment waar-
op ze naar school gaan. Ze willen graag nieuwe dingen leren en 
vinden het leuk om samen met andere kinderen in de groep te 
zitten. U wilt dat de talenten van uw kind goed uit de verf komen 
en dat de school uw kind uitdaagt om het beste uit zichzelf te 
halen. Deze gids helpt u bij het kiezen van een basisschool die 
aansluit bij de onderwijsbehoefte van uw kind. Scholen hebben 
verschillende kwaliteiten en verschillen in de manier van wer-
ken, lesgeven, pedagogisch concept en ook wat de school van u 
als ouder verwacht.
Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, zodat u als ou-
der weet wat u mag verwachten als uw kind een leerling van 
onze school wordt. 
In deze gids hebben wij de belangrijkste zaken voor u op een 
rijtje gezet.  Voor uitgebreidere informatie over bepaalde onder-
werpen verwijzen wij u naar onze website leonardus.tabijn.nl.
Onze schoolgids wordt in overleg met het team en de mede-
zeggenschapsraad samengesteld. Het bestuur van Tabijn stelt 
vervolgens de schoolgids vast. 

KBS. St. Leonardusschool
Tot 1953 waren er drie lagere scholen in Heemskerk. De leer-
lingen kwamen vanuit heel Heemskerk en sommigen moesten 
meer dan een uur lopen voor ze op school waren. Zo ontstond 
het idee om in de wijk Commandeurs een nieuwe school te 
stichten. In 1953 werd eerst de lagere school gesticht en in 1954 
volgde de kleuterschool. Pastoor Leonardus van den Nouweland 
verrichtte de officiële opening van de school. In die dagen was 
de pastoor één van de belangrijkste personen van het dorp en 
de lagere school kreeg dan ook zijn voornaam. De kleuterschool 
werd naar St. Bernadette genoemd. Bij de samenvoeging van 
kleuterschool en lagere school tot basisschool in 1985 werd ge-
kozen voor de naam van St. Leonardusschool. 

Wij zijn een open katholieke school en stralen dit uit door onze 
houding ten opzichte van onze leerlingen. We accepteren elk 
kind zoals het is. Respect is een van onze kernwaarden. Wij vin-
den het belangrijk dat kinderen bezig zijn met hogere waarden 
in het leven dan alleen het materiele. Kinderen nemen op school 
ook kennis van andere religies en culturele achtergronden, waar-
bij we een houding van nieuwsgierigheid en respect stimuleren. 

Op de St. Leonardusschool werken wij vanuit onze gezamenlijke 
kernwaarden. Deze kernwaarden zijn:
• Samen
• Innovatie
• Duurzaamheid
• Respect
• Vertrouwen

Door middel van deze schoolgids geven wij u een beeld van 
onze school. Wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft bent 
u van harte welkom bij de directie van de school.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van de St. Leonardusschool,

Léon Oudhoff,
Directeur St. Leonardusschool

Missie
Door innovatief onderwijs, waarin respect voor elkaar en de na-
tuur centraal staan, laten wij de leerlingen hun talenten ontdek-
ken en ontwikkelen.
 
Samen met ouders zorgen wij dat onze leerlingen met vertrou-
wen in zichzelf en hun omgeving de wereld verder kunnen ont-
dekken. Hierdoor kunnen ze opgroeien tot verantwoordelijke 
wereldburgers. 

Visie 
Samen 
Niemand kent een kind zo goed als de ouders. Daarom vinden 
wij het op de St. Leonardusschool belangrijk om samen met de 
ouders het beste uit het kind te halen. Wij doen dit door een 
nauwe samenwerking aan te gaan met de ouders. Dit bereiken 
wij onder andere door:

• open communicatie
• gesprekken met ouders en kinderen
• digitaal ouderportaal aangevuld met digitale kind- 

portfolio’s

Op de St. Leonardusschool vormen wij een professionele leer-
gemeenschap waarin specialisaties van teamleden een centrale 
rol spelen; onder andere op het gebied van het jonge kind, ICT, 
cultuur, gedrag, meer-begaafdheid en natuur en techniek. Op 
deze manier zorgen wij er binnen het team voor dat wij elkaars 
kwaliteiten en talenten gebruiken om samen vorm te geven aan 
goed onderwijs.
De kinderen leren en ontwikkelen zich met elkaar door onder 
andere schoolbrede projectweken, gezamenlijke activiteiten en 
door groepsdoorbrekend te werken. 
Wij zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen in de school.
 
Duurzaamheid
De St. Leonardusschool ligt prachtig tussen bos en duin. Wij le-
ren onze leerlingen over de natuur door onderzoekend leren in 
de natuur. Zo maken wij de leerlingen bewust van het belang 
van een duurzame levensstijl.

Dit doen we door:
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• Onze schooltuin, waar kinderen het proces meemaken van 
zaaien tot oogsten, onder leiding van onze plant-opa’s

• Leerlingen gerechten te laten creëren waarin onze eigen 
schooltuin-producten verwerkt worden in onze schoolkeu-
ken

• Uitstapjes in de natuur
• De natuur te betrekken in de lessen
• Dierenverzorging, de leerlingen van groep 4 verzorgen onze 

kippen.
• Een doorgaande leerlijn op natuuronderwijs en milieuedu-

catie van groep 1 t/m 8.

De wereld van morgen vraagt om creatieve en probleemoplos-
sende mensen. We leren onze leerlingen circulair te denken. Dit 
houdt in dat ze op zoek gaan naar de wijze om een maatschap-
pelijk probleem te verbeteren of te voorkomen. 
Wij geven de kinderen een basis mee om op een respectvolle ma-
nier om te gaan met zichzelf, elkaar en de wereld om zich heen. 
 
Innovatie

Onze leerlingen zullen in toenemende mate in een technologi-
sche en door media gedreven samenleving leven. Ze zullen ba-
nen krijgen die op dit moment nog niet bestaan. Wij proberen 
de kinderen zo goed mogelijk op hun toekomst voor te berei-
den door in te zetten op digitale geletterdheid. Om goed aan te 
sluiten bij het vervolgonderwijs krijgen de kinderen Engels van 
groep 1 t/m 8.
Op de St. Leonardusschool wordt ICT ingezet ter verbetering van 
de efficiëntie en effectiviteit van onze lessen. ICT-vaardigheden, 
mediawijsheid, 21st Century Skills, computational thinking, pro-
grammeren en techniek hebben een vaste plek in ons onderwijs-
programma. Vaardigheden als zelfstandigheid, verantwoordelijk-
heid in eigen leerproces, samenwerken en kritisch denken zitten 
verweven in onze lessen. 
Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe didactische werkvormen 
waarbij internet, apps, programma’s en ander digitaal lesmateri-
aal wordt ingezet. Hierdoor krijgen de leerlingen een actieve en 
betrokken rol bij hun eigen leerproces. 
De kinderen gaan met vertrouwen hun toekomst tegemoet.  
Respect/vertrouwen

Op de St. Leonardusschool zien wij elk kind staan. 

Het onderwijs op de St. Leonardusschool wordt geïnspireerd 
door waarden en normen die verankerd zijn in het katholieke ge-
loof. Wij dragen dit uit in onze dagelijkse omgang met elkaar. Wij 
respecteren ieders levensbeschouwing en achtergrond en leren 
de kinderen dit ook te doen. 
We besteden aandacht aan het geloof en de daarbij behorende 
feestdagen. Dit doen we door naar de kerk te gaan en verhalen 
te lezen in de klas. 

Wij versterken het vertrouwen in elkaar door gedurende de dag 
aan te sluiten bij de behoeften van de leerlingen. Dit doen wij 
door op verschillende niveaus onderwijs aan te bieden. De leer-
krachten vervullen als professionals een sleutelrol bij het realise-
ren van goed onderwijs. Door met ouders en kinderen in gesprek 
te gaan over hun ontwikkeling ontstaat er betrokkenheid. Dit 
versterkt het vertrouwen in elkaar. Om tot leren te komen is het 
van belang dat leerlingen zich veilig en fijn voelen op school.

Door de inzet van het KIVA-programma en sociaal emotioneel le-
ren bieden wij de kinderen handvatten om hun eigen rol binnen 
de maatschappij te ontdekken. 

Onze school is een veilige plek waar we elkaar respecteren en 
vertrouwen.

Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze de visie van de 
St. Leonardusschool respecteren. Van ouders en leerlingen ver-
wachten wij dezelfde houding.
 

3



Speerpunten voor het schooljaar 
2018/2019
• Plusklas opzetten en uitvoeren voor de leerlingen van groep 

1/2 tot en met groep 8.
• Leerlijn invoeren meer en hoogbegaafden.
• Versterken van de rol van ouders.
• Doorgaande leerlijn mediawijsheid invoeren.
• Implementeren van een methode voor muzikale vorming

Deze speerpunten zijn uitgewerkt in ons jaarplan.

Organisatiestructuur van de school
Op de St. Leonardusschool werken wij met een directieteam en 
specialisten. Het directieteam bestaat uit een directeur en een 
adjunct-directeur. Binnen het team van leerkrachten heeft ie-
der een eigenspecialisme zoals hieronder weergegeven. In deze 
schoolgids zullen alle leerkrachten hun specialisme toelichten. 

Pedagogisch klimaat - KIVA
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar 
school gaan. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van de 
methode KIVA. De St. Leonardusschool is een KIVA-gecertificeer-
de school. Kiva betekent ‘fijn’ of ‘leuk’. Wij zijn een school waar het 
leuk is en iedereen het naar de zin heeft.

Elke groep begint het schooljaar dan ook met groepsvormende 
opdrachten, waardoor de kinderen elkaar beter leren kennen. 
Ook leren ze dan onder andere wat een leuke en veilige school is, 
wat een leuke en veilige groep is en hoe je op een positieve ma-
nier met elkaar om kunt gaan. Respect en positief communiceren 
zijn belangrijke voorwaarden voor een leuke en veilige sfeer. Wij 
leren de kinderen dan ook hoe ze emoties kunnen herkennen, 

hoe ze met die emoties om kunnen gaan, wat respect is, hoe je 
respect kunt herkennen en tonen en hoe je op een positieve ma-
nier kunt communiceren. Het is belangrijk dat iedereen rekening 
houdt met elkaar.

Op een school waar iedereen het naar de zin heeft, wordt er niet 
gepest. KIVA is een methode om pestgedrag te voorkomen en 
aan te pakken. De kinderen leren het verschil tussen pesten en 
plagen. Ze leren ook dat iedereen een rol heeft bij pesten en dat 
dus ook iedereen kan helpen om pestgedrag te stoppen. In eerste 
instantie worden problemen opgelost in en met de groep, waar-
bij de kinderen gewezen worden op hun eigen verantwoorde-
lijkheid. Lukt dit niet, dan wordt het KIVA-team ingeschakeld. Zij 
gaan samen met de groepsleerkracht op zoek naar een passende 
oplossing voor het probleem, zodat iedereen met een fijn gevoel 
naar school gaat. Iedereen mag er zijn, iedereen hoort erbij.
Willeke Admiraal

Plusaanbod
In elke klas hebben we te maken met kinderen met verschillende 
talenten en verschillende niveaus. Elk kind is anders en elk kind 
is uniek. Wij vinden het op school heel belangrijk dat elk kind de 
zorg en aandacht krijgt die het nodig heeft, zo ook de kinderen 
die bovengemiddeld presteren.
Dit betekent dat voor de leerlingen die een voorsprong hebben 
op de gemiddelde leerling een passend onderwijsaanbod wordt 
verzorgd, net als de leerlingen die leerachterstanden hebben. Dit 
gebeurt zo veel mogelijk binnen de klas waarin de leerling zich 
bevindt.
Voor mij de mooie taak om ervoor te zorgen dat meer/hoogbe-
gaafde kinderen goed in kaart worden gebracht en dat er vol-
daan wordt aan de onderwijsbehoeften van deze kinderen. On-
der onderwijsbehoeften van plusleerlingen wordt verstaan: dat 
wat de plusleerling nodig heeft om zijn/haar talent te kunnen 
ontwikkelen. 
Naast een passend aanbod in de klas is er dit schooljaar ook een 
interne plusklas op de Leonardusschool. Op vrijdag begeleidt 
mijn collega Ilonka Glorie deze plusgroepen. Het betreft hier 
plusgroepen van groep 1 tot en met 8.

Op de website van onze school vindt u een beleidsplan meer- en 
hoogbegaafdheid. Hierin kunt u alles lezen over ons plusaanbod. 
Mocht u nog vragen hebben, spreek mij gerust even aan! 
Lianne Wismeijer
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Internationalisering
Nederland wordt steeds internationaler, daarom laten wij op de 
St. Leonardus de leerlingen opgroeien tot verantwoorde wereld-
burgers. Dit doen wij door verder te kijken dan ons eigen dorp en 
land. Internationalisering binnen een basisschool is verdeeld in 
vier onderdelen:
• Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)
• Internationaal georiënteerde lesinhouden
• Uitwisseling over de grens
• Internationale beleidsontwikkeling

Engels
Het vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) bieden wij aan door-
middel van Engelse les. Zie hiervoor het stukje ‘Engels’.

Internationaal georiënteerde lesinhouden
Binnen de gegeven lessen bij ons op school wordt er aandacht 
besteed aan hoe dit over de hele wereld gezien wordt. Bijvoor-
beeld een les over de eerste- of tweede wereldoorlog. Hoe wer-
den deze oorlogen op andere plekken over de wereld ervaren.  
Verder wordt er dagelijks gekeken naar het nieuws uit binnen- en 
buitenland. Hierdoor blijven de leerlingen op de hoogte van de 
gebeurtenissen in de wereld. De groepen 1 t/m 4 bekijken het 
nieuws via ‘De Dag Vandaag’ en de groepen 5 t/m 8 kijken het 
ochtendjournaal van het Jeugdjournaal. 
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan bijvoorbeeld ‘De dag 
van de Europese talen’ die jaarlijks op 26 september is. 

Uitwisseling over de grens
Doormiddel van het e-Twinning project komen de leerlingen van 
groep 6 t/m 8 in contact met leeftijdsgenoten uit andere landen. 
Hierdoor leren zij over elkaars cultuur en gewoonten en leren zij 
geschreven Engels toe te passen. 

Internationale beleidsontwikkeling
Om internationalisering als onderdeel te hebben van ons onder-
wijs op de St. Leonardusschool zal hier beleid over geschreven 
worden. Hierin wordt ook opgenomen hoe de leerkrachten zich 
op internationaal vlak kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld door 
onze eerdere studiereis naar Londen waar wij een onderwijs 
ICT-beurs en een school hebben bezocht. Hiervoor is er op onze 
school één persoon aanspreekpunt voor de internationalisering. 
Ilonka Glorie

Digitale geletterdheid 
Om onze leerlingen goed voor te bereiden op een wereld die 
continu in verandering is, besteden we veel aandacht aan di-
gitale geletterdheid. Onze leerlingen werken vanaf groep 4 al-
lemaal op een eigen ipad of chromebook. In alle lokalen hangt 

eind dit schooljaar een smartbord of touchscreen en ook in de 
onderbouw zijn veel devices beschikbaar voor de leerlingen. 
Echter, mooie spullen in huis halen en zeggen: ‘Ga je gang’ is niet 
voldoende. De kinderen moeten weten hoe de apparaten en de 
applicaties werken. Ze moeten weten waar ze online informatie 
kunnen vinden en hoe ze die op waarde in moeten schatten. Van-
daar de focus op digitale geletterdheid.
Kort gezegd houdt digitale geletterdheid het volgende in:

ICT-basisvaardigheden
We leren onze kinderen hoe ze informatie op de juiste manier op 
kunnen slaan en toegankelijk kunnen maken. Daarnaast leren ze 
softwareprogramma’s te gebruiken en hardware aan te sluiten en 
te bedienen. 

Informatievaardigheden
Hierbij ligt de focus op het zoeken, selecteren, verwerken en ge-
bruiken van de juiste en meest relevatie informatie.

Mediawijsheid
Op de Leonardus leren we kinderen de kennis, vaardigheden én 
mentaliteit aan die ze nodig hebben om actief, kritisch en bewust 
om te gaan met de verschillende media.

Computational thinking
(of programmeren) wordt ook van groep 1 t/m 8 aangeboden. 
Kinderen leren in kleine stapjes problemen zodanig te formule-
ren dat het mogelijk wordt om een computer of een ander di-
gitaal gereedschap te gebruiken om het probleem op te lossen.

Onze school heeft twee ICT-coördinatoren. Zij coachen het team 
in het gebruik van de devices en de verschillende software en 
applicaties. Zij houden vinger aan de pols voor wat betreft de 
nieuwste ontwikkelingen op ICT-gebied in het onderwijs en zet-
ten de leerlijn digitale geletterdheid uit. Technische ondersteu-
ning wordt snel en efficiënt geregeld vanuit stichting Tabijn.
Annemiek Winder

Cultuureducatie
Op de St. Leonardusschool hechten wij, naast de cognitieve vak-
ken zoals lezen, taal en rekenen, veel waarde aan cultuuredu-
catie. Cultuureducatie houdt in dat kinderen kennismaken met 
allerlei facetten rondom kunst, literatuur, erfgoed en media. Via 
cultuureducatie kunnen kinderen op een andere wijze hun emo-
ties uiten, talenten onderzoeken, analyseren, creëren, reflecte-
ren, ervaren en hun creativiteit ontwikkelen. 

Binnen elke groep wordt hier aandacht aan besteedt door de 
leerkrachten, dit kan samenhangen met een seizoen, feest, of 
thema wat speelt binnen de groep. Leerlingen maken hierbij 
kennis met allerhande materialen, ontwikkelen vaardigheden en 
technieken, en ontwikkelen zich op bovengenoemde gebieden. 

Schoolbreed werken wij twee keer per jaar aan een project rond-
om cultuureducatie. Het eerste project valt samen met de Kinder-
boekenweek die plaatsvindt in oktober, waarbij het steeds wis-
selende thema hiervan gecombineerd wordt met de discipline 
‘literair’. Dit houdt in dat er veel aandacht is voor creatief schrijven 
(poëzie, verhalen) en natuurlijk spelen boeken de hoofdrol. Het 
tweede project, wat in het voorjaar plaatsvindt, is het erfgoed-
project ‘Van buiten naar binnen’. Binnen dit project wordt de dis-
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cipline ‘erfgoed’gecombineerd met de discipline ‘audiovisueel’.. 
Elke groep is gekoppeld aan een erfgoedplek in de omgeving. 
Via fotografie of film leggen de leerlingen het erfgoed vast, voor 
de groepen 5 t/m 8 leidt dit tot een fototentoonstelling.
Naast deze twee projecten is er voor groep 8 nog een derde pro-
ject, namelijk TheaterLeo. Dit project bereidt de kinderen voor op 
hun eindvoorstelling aan het eind van het schooljaar. De kinde-
ren nemen deel aan verschillende workshops zoals bijvoorbeeld 
dans, theater, en zang om zo nog meer hun vaardigheden te ont-
wikkelen of te ontdekken. 
Tamara Oortwijn
 

De zorg voor onze leerlingen 

Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 ging de wet op passend onderwijs in. Dit be-
tekent dat scholen verplicht zijn om een passende onderwijsplek 
te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
Niet elke basisschool hoeft alle kinderen op te nemen. Daarom 
gaan scholen in de regio samenwerken om leerlingen een pas-
sende plek in het onderwijs te bieden. Wanneer een school geen 
passend onderwijs kan geven, dan wordt binnen het samenwer-
kingsverband een andere school gezocht die dit wel biedt. Scho-
len kunnen zich specialiseren en onderling afspreken wie welke 
kinderen het beste onderwijs kan bieden. 
Het samenwerkingsverband heeft met de samenwerkende scho-
len een ondersteuningsplan gemaakt waarin voor elk kind een 
goede school te vinden is. De St. Leonardusschool heeft een 
eigen ondersteuningsprofiel waarin wij beschrijven op welke 
manier wij kinderen met speciale onderwijsbehoeften kunnen 
ondersteunen.

Handelingsgericht werken 
Niet alle leerlingen ontwikkelen zich in dezelfde mate en in het-
zelfde tempo. Wij accepteren verschillen tussen leerlingen en 
zien hun onderwijsbehoeften als een uitdaging. Uitgaan van dat-
gene wat een leerling wél kan en dat proberen uit te bouwen, 
zorgt voor een positieve kijk op de ontwikkeling van al onze 
leerlingen. De zorgstructuur wordt vormgegeven door de cyclus 
van Handelingsgericht werken. Deze cyclus wordt voor alle leer-
lingen minimaal 2 keer per jaar doorlopen voor de vakgebieden. 
Voor de groepen 1/2 zijn dit beginnende geletterdheid, begin-

nende gecijferdheid en begrijpend luisteren. Voor groep 3 zijn dit 
technisch lezen (hier is spelling in opgenomen) en rekenen. Voor 
de groepen 4 t/m 8 zijn dit rekenen, technisch lezen, begrijpend 
lezen en spelling. Handelingsgericht werken staat aan de basis 
van het realiseren van passend onderwijs op onze school. Daarbij 
is het belangrijk vooruit te kijken en preventief en planmatig te 
handelen. 

Uitgangspunten handelingsgericht werken: 
• Doelgericht handelen 
• Ondersteuningsbehoeften van leerlingen staan centraal 
• Afstemming en wisselwerking tussen kind, leerkracht, leer-

stof, ouders, klas, school 
• Leerkracht speelt een belangrijke rol 
• Positieve aspecten zijn van groot belang 
• Constructieve samenwerking tussen ouders, leerkracht en 

leerling 
• Een systematische, transparante en stapsgewijze werkwijze 

De niveaus van de zorg op de Leonardusschool 
Niveau 1
Zorg op groepsniveau. De groepsleerkracht biedt alle kinderen 
datgene het nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk binnen de 
groep te kunnen ontwikkelen. De leerkracht stemt het onderwijs 
zo veel mogelijk af op de individuele behoeften van ieder kind 
binnen de 3 niveaugroepen.   

Niveau 2 
Extra hulp binnen de groep. Op het moment, dat de leerkracht 
op basis van signaleringsgegevens uit toetsen en observaties 
concludeert dat er een apart, aanvullend of remediërend pro-
gramma noodzakelijk is zorgt de leerkracht voor een extra aan-
bod. De leerkracht informeert ouders en bespreekt met hen het 
plan. Gedurende 9 weken wordt het plan uitgevoerd. Na deze 
periode worden de vorderingen geëvalueerd met ouders. 

Niveau 3
Het kind wordt in de groepsbespreking met de intern begelei-
der ingebracht. Indien het plan onvoldoende resultaat oplevert 
wordt de leerling besproken met de intern begeleider. Deze kan 
indien nodig een observatie uitvoeren en bespreekt samen met 
de leerkracht wat het kind nodig heeft. Als dit onvoldoende re-
sultaat oplevert dan wordt besloten over te gaan tot niveau 4 van 
de zorg.  

Niveau 4
Het kind wordt ingebracht in het ondersteuningsteam. De leer-
kracht vraagt de ouders toestemming voor de aanmelding bij 
het ondersteuningsteam en formuleert in overleg met ouders 
de hulpvraag. Ouders worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij 
bespreking. Het ondersteuningsteam bestaat verder uit een be-
geleider passend onderwijs van het samenwerkingsverband, de 
directeur, de intern begeleider en indien nodig de schoolmaat-
schappelijk werkster. In het ondersteuningsteam is de centrale 
vraag wat men denkt dat het kind nodig heeft om het zo goed 
mogelijk te kunnen begeleiden. Zo nodig wordt aanvullend 
onderzoek uitgevoerd. Als dit het gewenste resultaat oplevert 
wordt er teruggegaan naar niveau 2 en 3 van de zorg. Is er nu 
nog sprake van handelingsverlegenheid dan wordt het zorgtra-
ject vervolgd met niveau 5. 

Niveau 5
Externe zorg. Als het ondersteuningsteam van mening is dat de 
zorgstructuur van de school niet langer toereikend is, gaat de 
volgende stap in werking. Externe zorg of verwijzing SBO/SO. Ie-
der contact dat daaruit voortvloeit wordt gecoördineerd door de 
intern begeleider. 
Voor het complete ondersteuningsprofiel van de St. Leonardus-
school verwijzen wij u naar de website van de school, leonardus.
tabijn.nl/onze-school/kwaliteitszorg.
Edith van der Locht
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Kwaliteit
Onze school werkt bewust aan kwaliteit. Om de kwaliteit van ons 
onderwijs goed te kunnen beschrijven en (verder) te verbeteren 
maken wij gebruik van het “Draaiboek kwaliteitszorg op Tabijn-
niveau”. Hiermee is een systeem van kwaliteitszorg opgezet dat 
aansluit bij de eisen die de overheid aan het onderwijs stelt.
 

Motorisch remedial teaching (MRT)
MRT is een vorm van zorgverbreding. Als algemene zorgverbre-
dende maatregelen, zoals extra zorg in de les bewegingsonder-
wijs en bij het spelen op het schoolplein, te weinig effect hebben 
gehad, kan gekozen worden voor een vorm waarin extra onder-
wijstijd wordt besteed aan deze kinderen. Er wordt extra lestijd 
gecreëerd om deze kinderen te helpen in hun bewegingsontwik-
keling.

De signalering kan op twee wijzen plaatsvinden.
1. Met behulp van een observatie- en registratiemethode (zie 

LVS/leerlingvolgsystemen) 
2. Naar aanleiding van observaties waaruit blijkt dat het kind 

niet kan meekomen of last heeft van zijn onvermogen. 

Doelstellingen van MRT
De algemene doelstelling van MRT kan omschreven worden als 
het behouden of verkrijgen van plezier in spelen en bewegen, 
waardoor ook minder vaardige bewegers een langdurige bewe-
gingsmotivatie kunnen ontwikkelen. Het succesvol deelnemen 
aan bewegingssituaties die het kind dagelijks tegen komt staat 
hierbij centraal.

De doelstellingen op kortere termijn, voor een periode van drie 
maanden tot een half jaar, kunnen de volgende zijn:
• Het kind doet beter mee in de lessen bewegingsonderwijs 

en op het schoolplein.
• Het kind heeft meer plezier in de lessen bewegingsonder-

wijs en op het schoolplein.
• Het kind heeft meer zelfvertrouwen in bewegingssituaties.
• Het kind beweegt beter, makkelijker, effectiever.

Werkwijzen
Er wordt in kleine groepjes (3 tot 8 kinderen) in het speellokaal 
ongeveer 20min per keer gewerkt. Alle beweginsvaardigheden 
zoals rollen, klimmen, balanceren, gooien en vangen komen aan-
bod. De lessen worden aangeboden aan kinderen van de onder-
bouw. De resultaten van een periode MRT zijn vaak in de klas en 
thuis zichtbaar.
Marjolein van Vugt
 

Kleuteronderwijs
We werken met heterogene groepen. Dat wil zeggen dat de kin-
deren van groep 1 en 2 bij elkaar in de groep zitten. De sociaal-

emotionele ontwikkeling krijgt een impuls doordat de oudere 
kinderen de jongere kinderen helpen.

Het lesaanbod wordt aangeboden in thema’s waarbij spel een 
belangrijke rol speelt. Jonge kinderen spelen graag en spel biedt 
de meeste kansen op ontwikkeling. De thema’s die we behande-
len komen uit de digitale methode ‘Sil op school’ en sluiten aan 
op de beleving van de kinderen. Een thema duurt ongeveer 6 
weken. Binnen het thema worden alle ontwikkelingsgebieden 
aangeboden zoals bijvoorbeeld: rekenen, taal/woordenschat, 
motoriek, drama, muziek. Deze worden aangeboden in de grote/
kleine kring, tijdens het spelen en werken, in de gymles of tijdens 
het buitenspelen. De activiteiten worden gekozen op het digi-
keuzebord. De inbreng van de kinderen gedurende het thema 
speelt een belangrijke rol. 

We starten een thema altijd met een woordweb waarbij de kin-
deren aangeven wat ze al weten van het onderwerp. Vervolgens 
bedenken de kinderen samen wat ze graag willen leren. Bij de 
afsluiting komen we hierop terug en bespreken we wat we al-
lemaal geleerd hebben. In de klas zijn allerlei hoeken ingericht 
en deze worden aangevuld met materialen die met het thema te 
maken hebben. Er is een themahoek en deze wordt samen be-
dacht en ingericht met behulp van de spullen die de kinderen 
meebrengen. Het spel in de huishoek is altijd verbonden met de 
themahoek. Wanneer het mogelijk is, maken we uitstapjes zodat 
de kinderen geïnspireerd worden om het rollenspel te verdiepen 
en uit te spelen. Jonge kinderen hebben veel beweging nodig en 
daarom spelen we dagelijks buiten en gymmen we in de speel-
zaal.
De ontwikkeling van de kinderen volgen we door mee te spelen 
en gerichte activiteiten aan te bieden. De observaties zetten we 
in het observatiesysteem KIJK!
Hannie van der Vlugt

Zelfstandig werken en weektaak
De weektaak begeleidt leerlingen om zelfsturing en zelfver-
antwoordelijkheid te ontwikkelen. Daarnaast is er binnen deze 
weektaak ruimte om de taken af te stemmen op het niveau van 
de leerlingen. Door de weektaak is er nu geen mogelijkheid om 
‘klaar’ te zijn met het werk. Hierdoor blijven de leerlingen actief 
bezig met leren en ontwikkelen. 

Wij werken met een weektaak om metacognitieve vaardigheden 
aan te leren. Hieronder verstaan wij vaardigheden als plannen, 
ordenen, evalueren, reflecteren en zelfsturend leren. Dit bete-
kent dat wij zelfstandigheid, eigenaarschap en verantwoordelijk-
heidsgevoel vergroten. 
Voor de leerkracht biedt het gelegenheid om leerlingen voorin-
structie te geven en te ondersteunen bij andere begeleidingsbe-
hoeften.
Vanaf de start op de basisschool wordt het zelfstandig werken 
reeds aangeleerd door middel van de weektaak. Dit gebeurt ie-
dere ochtend van de week. Daarnaast werken de leerlingen zelf-
standig aan de weektaak als zij klaar zijn met een bepaalde les. 
 
Groep 1/2
De weektaak bestaat uit het maken van verschillende werkjes. 
Hierbij wordt het digikeuzebord gebruikt voor het leren inplan-
nen van de werkjes. Nadat de leerlingen zelfstandig hieraan heb-
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ben gewerkt, wordt er samen met de leerkracht en de leerlingen 
geëvalueerd over het gemaakte werk. 

Groep 3
De weektaak in groep 3 wordt aan de hand van een kiesbord 
ingedeeld. Hierbij zijn de leerlingen bezig met de verschillende 
vaardigheden voor het zelfstandig werken.

Groep 4 t/m 8
Deze groepen werken met ‘Klasseplan’. Dit is een digitale week-
taak. De leerlingen zijn bezig met verschillende taken. Als zij deze 
hebben afgerond, kunnen zij de taak afvinken. De leerkracht 
krijgt een overzicht waarin zichtbaar wordt wat iedere leerling 
heeft gedaan.
Roos Riboni

Rekenen
In de groepen 1 en 2 ontwikkelen kinderen op een speelse wijze 
de voorwaardelijke basisvaardigheden om succesvol te leren re-
kenen. De kinderen bevinden zich in een rijke leeromgeving pas-
send bij thema’s en projecten die de brede ontwikkeling, waar-
onder de beginnende gecijferdheid, stimuleert. Er wordt daarbij 
gebruik gemaakt van de map Gecijferd Bewustzijn en het com-
puterprogramma Alles Telt. 
Vanaf groep 3 hanteren wij de methode De wereld in getallen. 
‘De wereld in getallen’ biedt aandacht aan het verwerven van 
inzicht en het oefenen van vaardigheden binnen betekenisvolle 
contexten. De methode is opgebouwd volgens de dakpancon-
structie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren.

Om de kinderen met plezier en motivatie te laten rekenen, hou-
den wij rekening met niveauverschillen van kinderen. Na de ver-
werkingsopdrachten in Snappet werken de kinderen zelfstandig 
verder aan hun persoonlijke leerdoelen en plustaken die zich 
door directe feedback geheel aanpassen aan het niveau van het 
kind. De voortgang en exacte ontwikkeling van ieder kind wordt 
visueel in beeld gebracht waardoor de leerkrachten direct en ge-
makkelijk op de situatie in kunnen spelen en extra instructie of 
uitdaging kunnen aanbieden. 
Dit houdt de groep bij elkaar, omdat de kinderen de juiste balans 
tussen uitdaging en succeservaring hebben. De kinderen oefe-
nen en herhalen in alle fasen van het leerproces. Zo automati-
seren zij hun rekenvaardigheden en ontwikkelen ze een stevige 
rekenbasis. 
Lisanne Huizing
 

Taal 
Taal is erg belangrijk, het komt terug in alle vakken en onderde-
len van het onderwijs. In de groepen 1/2 en groep is er al veel 
aandacht voor taal. Het ontwikkelen en uitbreiden van de woor-
denschat is tijdens deze jaren een groot onderdeel van het taal-
onderwijs. 

Vanaf groep 4 worden er taallessen gegeven aan de hand van 
de methode  ‘Taal Actief’. De leerlingen leren niet alleen woor-
den of zinnen juist te schrijven. Ze leren hoe ze hun gedachten 
en meningen onder woorden kunnen brengen, zowel schriftelijk 
als mondeling. Daarnaast ontwikkelen de leerlingen zich op het 
gebied van het spreken, luisteren en presenteren.

Tijdens de taallessen werken de leerlingen in werkboeken en 
schriften. Hier is voor gekozen zodat de leerlingen naast het wer-
ken op de iPad ook ervaringen blijven opdoen met het werken in 
schriften en werkboeken en het schrijven op zich. 

Spelling
Het vak spelling is in groep 3 verwerkt in de methode Veilig Leren 
Lezen. Vanaf groep 4 worden er spellinglessen gegeven aan de 
hand van de methode ‘Taal Actief’. 

De leerlingen leren woorden en zinnen op de juiste manier schrij-
ven. De leerlingen werken tijdens de spellinglessen op de Ipad, 
zij maken de opdrachten via Snappet. Een werkwijze waarbij de 
leerlingen directe feedback krijgen en er veel ruimte is voor oe-
fening en herhaling. 
Puck van der Laan

 

Lezen
Al bij de kleuters beginnen sommige kinderen interesse te krij-
gen voor het leren lezen. Om hierop in te spelen, staat er eens in 
de twee weken een letter centraal en worden er voorbereidende 
leesoefeningen gedaan.  In groep 3 start het aanvankelijk lezen 
aan de hand van de methode ‘Veilig Leren Lezen’.  

Het lezen neemt in groep 3 een zeer belangrijke plaats in, omdat 
het de basis is voor bijna alle andere vakgebieden. De leerlingen 
leren letters, het omzetten van klanken in letters en het omzetten 
van letters in klanken. De methode bevat 12 kernen en per kern 
wordt een aantal letters aangeboden. Halverwege het schooljaar 
zijn alle letters aangeleerd. Daarna wordt er veel geoefend met 
de letters. 

Vanaf groep 4  wordt er nog steeds aandacht besteed aan het 
leesproces aan de hand van de methode ‘Estafette’. Door middel 
van deze methode oefenen de leerlingen met het lezen. 

8



Ook wordt er halverwege groep 3 een start gemaakt met begrij-
pend lezen. In groep 3 wordt gebruik gemaakt van de begrijpend 
lezen methode ‘Humpie Dumpie’. De kinderen leren hierbij niet 
alleen begrijpend lezen, maar het heeft ook als doel het lezen als 
een plezier te ervaren. Vanaf groep 4 tot en met groep 8 wordt er 
twee keer per week aandacht geschonken aan begrijpend lezen. 
Hierbij wordt gewerkt met de methode ‘Leeslink’. Leeslink speelt 
in op wat er in de wereld gebeurt. Met elke week nieuwe teksten, 
opdrachten en filmpjes. Zo blijven de kinderen nieuwsgierig. En 
dat motiveert!

Schoolbreed is afgesproken dat er elke middag gestart wordt 
met stillezen. We vinden het belangrijk dat kinderen leesplezier 
ervaren, zowel thuis als op school. Daarom stimuleren wij het le-
zen van boeken uit de bibliotheek. Iedere groep heeft een eigen 
abonnement. 
Sonia de Waard

Engels
Wij werken op de St. Leonardus met de methode ‘Stepping Sto-
nes Junior’. Omdat kinderen tot hun 9e jaar makkelijker een taal 
leren bieden wij Engels aan van groep 1 t/m 8. De Engelse taal 
wordt op een leuke en speelse manier aangeboden doormiddel 
van filmpjes, liedjes, raps, spellen, drama en coöperatieve werk-
vormen. 
In groep 1, 2, 3 en 4 ligt de nadruk op het luisteren en spreken van 
de Engelse taal. Groep 5 krijgt daarnaast ook leesopdrachten en 
groep 6, 7 en 8 gaan schrijven in het Engels. 
Verder wordt het gestimuleerd om in verschillende andere situ-
aties op school ook Engels te praten. De 5e les van ieder thema 
is een CLIL-les. Deze les biedt Engels aan bij een ander vak, zoals 
bijvoorbeeld handvaardigheid of drama. Hierdoor leren de leer-
lingen Engels toe te passen in andere situaties. 
Daarnaast maken wij ook gebruik van Engelse prenten- en voor-
leesboeken. Het voorlezen van boeken in het Engels stimuleert 
het Engelse bewustzijn en vergroot de Engelse woordenschat. 
Ilonka Glorie
 

Wereldoriëntatie 
Wereldoriëntatie begint al bij jonge kinderen. Zij leren al onder-
zoekend en ontdekkend steeds meer over de wereld om zich 
heen. In de kleutergroepen wordt hier aandacht aan geschonken 
binnen de thema’s waarin zij werken. 

Ons project ‘Van buiten naar binnen’ zorgt ervoor dat de kinderen 
anders gaan kijken naar de wereld om hen heen. Het overkoe-
pelende thema van dit project is cultureel erfgoed. De kinderen 
worden zich door dit thema meer bewust van de geschiedenis 
van Heemskerk. In de groepen 5 t/m 8 krijgen de kinderen bin-
nen dit thema een fotoworkshop, waarna ze foto’s gaan maken 
van de gebouwen die de geschiedenis van Heemskerk kenmer-
ken. Zij kijken letterlijk met een ander ‘oog’ naar de omgeving. 

Vanaf groep 3 gaan we wereldoriëntatie een meer structurele 
vorm geven, doordat we gaan werken met de methode Blink. 
Deze methode heeft 3 verschillende vakken: Aardrijkskunde, 
Geschiedenis en Natuur en Techniek. Vanaf dit moment staat het 
zelf ontdekken en het zelf doen centraal. 
In de groepen 3 en 4 worden de verschillende vakken geïnte-
greerd in thema’s aangeboden. Zij ontdekken de verschillende 
thema’s door middel van een doe-boekje. Daarin staat allerlei 

informatie, maar ook opdrachten om actief te ontdekken, te on-
derzoeken en kennis op te doen van en over de wereld. 
Vanaf groep 5 worden de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis 
en Natuur en Techniek apart in thema’s aangeboden. Blink is een 
interactieve methode, waarbinnen ontdekkend en onderzoe-
kend leren centraal staat. Elke les start met een onderzoeksvraag, 
waar de kinderen gedurende de les mee aan de slag gaan. Blink 
is ook een digitale methode. We maken gebruik van het digitale 
schoolbord, Ipads en Chromebooks om wereld om ons heen te 
ontdekken en te onderzoeken. 

Zo leren wij samen de wereld ontdekken, geven we onze kennis 
aan elkaar door en maken ons de lesstof eigen.
Manon Leguijt
 

Groep 8
Wat weet u nog van uw basisschooltijd? Waarschijnlijk denkt u 
meteen aan de musical en kamp in groep 8. In dit laatste jaar wor-
den vaak de mooiste en beste herinneringen gemaakt die je de 
rest van je leven met je meedraagt. 
Ook op de St. Leonardusschool gaan wij in groep 8 op kamp en 
voeren we aan het eind van het schooljaar een prachtige musical 
op!
Maar daarnaast is er in groep 8 nog een ander toekomstbepalend 
moment. In groep 8 krijgen alle kinderen namelijk een definitief 
schooladvies. Dit advies bepaalt of jij praktisch of theoretisch 
wordt opgeleid. Het advies wordt gemaakt door de leerkracht 
van groep 8, de intern begeleider en een directielid. De kinderen 
hebben in de jaren daarvoor laten zien welke opleiding het beste 
bij ze past. Na de inschrijving voor het voorgezet onderwijs volgt 
de Digitale Adaptieve Centrale Eindtoets. In deze toets worden 
kinderen getest op hun eigen niveau. Ze kunnen nog één keer 
laten zien dat wij ze het goede advies hebben gegeven. Ook zijn 
we in deze periode bezig met de voorbereiding op het voorge-
zet onderwijs. De kinderen oefenen hiermee door het maken en 
vooral plannen van huiswerk, het maken van een werkstuk en het 
presenteren van hun werkstuk. 
 
Voortgezet onderwijs 
In het begin van groep 8 worden de ouders via een informatie-
avond op de hoogte gebracht van de stappen die gezet worden 
om te komen tot een keuze voor een school voor voortgezet 
onderwijs. Deze stappen zijn de informatieavond, het voorlich-
tingsmateriaal en de bezoeken aan scholen voor voortgezet on-
derwijs van verschillende types. Op 1 april moeten alle leerlingen 
zijn aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs. 
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Uitstroomcijfers voortgezet onderwijs 2018
De gemiddelde score van de leerlingen uit groep 8 op de cen-
trale eindtoets was 529,6 punten waar het landelijk gemiddelde 
op 534,7 punten lag. In groep 7 hebben de leerlingen op de en-
treetoets een gemiddelde score behaald van 129,9 punten dit lag 
ver boven het landelijkgemiddelde van 121,1 punten. 

Onze leerlingen uit de groepen acht van het afgelopen school-
jaar zijn naar de onderstaande vormen van voortgezet onderwijs 
gegaan: 

Praktijkonderwijs 2 leerlingen 

Vmbo Basisberoepsgericht leerweg 2 leerlingen 

Vmbo Kaderberoepsgericht leerweg 1 leerling

Vmbo Kader/Gemengde leerweg 1 leerling

Mavo 3 leerlingen

Mavo/Havo 6 leerlingen

Havo 1 leerling

Havo/Vwo 4 leerlingen  

Na dit alles komt de tijd voor het afscheid van de basisschool. De 
kinderen gaan in deze periode op kamp en bereiden een fantas-
tische afscheidsmusical voor. Wij zorgen ervoor dat de kinderen 
zich zeker voelen om deze nieuwe levensfase met plezier te be-
ginnen.
Erwin Steenkamp

Huiswerk
Op de St. Leonardusschool geven wij huiswerk mee. Ons huis-
werkbeleid vindt u op de website van onze school.
 

Het aannamebeleid
Vanuit het aannamebeleid van Tabijn is in principe elk kind wel-
kom op onze school. De keuze van de ouders voor de school staat 
daarbij voorop. Ouders kiezen voor de organisatievorm en voor 
het onderwijskundig concept van de school. Ook de levensbe-
schouwelijke richting van de school kan bij de schoolkeuze een 
rol spelen. 
Toch kunnen er speciale omstandigheden zijn die ertoe leiden 
dat een kind niet bij ons geplaatst kan worden. Dit is het geval 
wanneer een kind zorg behoeft die de school niet kan geven of 
een belemmering vormt voor de ontwikkeling van de andere kin-
deren uit de groep. Ook de belasting van de betrokken leerkracht 
en het aantal handelingsplannen in een groep kunnen een be-
lemmering zijn. Als het kind nog niet zindelijk is, kan de aanname 
uitgesteld worden.
Carla de Waal 

 

Het inschrijven van kinderen
Nadat de ouders contact hebben gezocht met de directie van 
de school, via de website of telefonisch, maken we een afspraak 
voor een oriëntatiegesprek. 
Tijdens dit gesprek vertellen wij over ons onderwijskundig con-
cept en wat ouders van ons kunnen verwachten. We spreken 
over de ontwikkeling van uw kind. We geven een rondleiding 
door de school zodat ouders een beeld krijgen van de leerkrach-
ten, leerlingen en het schoolgebouw zodat ze kunnen beslissen 
of ze voor onze school kiezen.

Als ouders tot inschrijving overgaan wordt de nieuwe leerling op 
een lijst gezet. Hieraan kunnen nog geen rechten worden ont-
leend. Wij willen namelijk ook informatie van de peuterspeelzaal/
kinderdagverblijf/basisschool als leerlingen tussentijds overstap-
pen.
Mocht uw kind extra begeleiding nodig hebben dan volgt over-
leg zodat duidelijk kan worden of en hoe onze school garant kan 
staan voor een goed aanbod aan uw kind.

Bij aanmelding vragen we u naast het inschrijfformulier ook een 
kopie in te leveren van het BSN-nummer van uw kind. Dit num-
mer heeft u ongeveer twee weken na de geboorte van uw kind 
toegestuurd gekregen van de belastingdienst. Als dit document 
zoek is geraakt kunt u een nieuwe opgave aanvragen bij het be-
volkingsregister van de gemeente. Kinderen zonder BSN-num-
mer krijgen een onderwijsnummer. Nadat alles in orde is ontvan-
gen de ouders een definitieve bevestiging.

Uitschrijven van leerlingen
Alle scholen in Heemskerk hebben met elkaar afspraken gemaakt 
over het tussentijds wisselen van school. Wanneer dit zich voor-
doet, geldt het onderstaande:
• U licht eerst de school in die uw kind op dat moment op 

bezoekt.
• U gaat naar de ‘nieuwe’ school van uw keuze.
• De directeur van de ‘nieuwe’ school neemt contact op met 

de directeur van de ‘oude’ school. Afhankelijk hiervan wordt 
een leerling wel of niet geplaatst.

• Bij definitieve inschrijving wordt een onderwijskundig rap-
port verstrekt. 

Caroline Schilder

Wennen op school
Drie maanden voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt u via 
de mail een vragenlijst over uw kind. Nadat we deze vragenlijst 
van u terug ontvangen hebben wordt uw kind in een groep ge-
plaatst. We houden daarbij rekening met welke zorg de kinderen 
nodig hebben.
Daarna neemt de leerkracht contact met u op en zal dan afspra-
ken met u maken over het wennen. Kleuters mogen vijf ochten-
den komen wennen. 
In de maand december en zes weken voor de zomervakantie is er 
geen mogelijkheid om te wennen. Onze ervaring is dat het voor 
de nieuwe kinderen dan een te drukke tijd is in de groep.
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Het team van de St. Leonardusschool
Groep 1/2a Annemiek Winder en Joyce Brink

Groep 1/2b Hannie van der Vlugt en Tina de Groot

Groep 1/2c Ilonka Glorie en Tina de Groot

Groep 3 Sonia de Waard

Groep 4a Manon Leguijt en Willeke Admiraal

Groep 4b Puck van der Laan

Groep 5 Lisanne Huizing

Groep 6 Roos Riboni

Groep 7 Tamara Oortwijn en Lianne Wismeijer

Groep 8 Erwin Steenkamp en Joyce Brink

Bewegingsonderwijs Marjolein van Vugt

Muziekonderwijs Karin Ravenstijn 

Plusklas Ilonka Glorie

Directeur Léon Oudhoff

Adjunct-
Directeur 

Carla de Waal

Administratie Caroline Schilder

Intern  
begeleider

Edith van der Locht- coördineert de leerlin-
genzorg op onze school.

Intern  
Begeleider

Willeke Admiraal - coördineert de leerlingen-
zorg op onze school.

Gedrags- 
specialist

Willeke Admiraal - specialist in het pedago-
gisch handelen

ICT-Digitale 
Geletterdheid

Annemiek Winder - volgt de nieuwste ontwik-
kelingen op ICT-gebied in en zet de leerlijn 
digitale geletterdheid uit. 

ICT- 
Coördinator

Erwin Steenkamp - coacht het team in het 
gebruik van de devices en de verschillende 
software en applicaties.

ICC- 
Coördinator

Tamara Oortwijn - stemt het cultuuraanbod 
op de behoeftes van de school af.

Plus- 
coördinator

Lianne Wismeijer - coördineert het aanbod 
voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen.

NME- 
Coördinator

Tina de Groot - zorgt voor nieuwe impulsen 
binnen de natuur en milieueducatie.

Kleuter- 
specialist

Hannie van der Vlugt - verzorgt, vanuit de 
onderbouwde visie van de school op de 
ontwikkeling van het jonge kind, een beargu-
menteerd onderwijsaanbod.

Internationa-
lisering/ 
burgerschap 

Ilonka Glorie - formuleert en bewaakt beleid 
op het gebied van internationalisering.

MRT- 
Specialist

Marjolein van Vugt - extra ondersteuning bij 
het ontwikkelen van de motoriek

BHV Ilonka Glorie, Roos Riboni, Tamara Oortwijn, 
Manon Leguijt - opgeleid om in geval van 
nood de leerlingen en werknemers in veilig-
heid te brengen.

Arbo- 
coördinator

Caroline Schilder

Schoonmaak Schoonmaakbedrijf Breedweer

Studenten
Op basisschool Leonardus vinden wij het belangrijk om ook de 
nieuwe lichting leerkrachten een goede stageplaats te bieden. 
Wij werken nauw samen met de Pabo’s in onze nabije omgeving. 
Studenten krijgen de ruimte om te werken aan hun competen-
ties en doen veel leservaring op. Onze school maakt op deze ma-
nier kennis met de nieuwste ontwikkelingen in onderwijsland. Zo 
blijven we ons vernieuwen en kunnen we veel van elkaar leren.
De school biedt ook ruimte voor LIO-stagiaires; dit zijn vierdejaars 
pabostudenten. Zij zitten in de afrondingsfase van hun opleiding 
en worden begeleid door de leerkracht van de klas waarin zij les-
geven. In de praktijk betekent dit dat de student in deze fase veel 
les zal geven en dat de klassenleerkracht op de achtergrond blijft. 
Op deze manier doet de student veel ervaring op. De klassenleer-
kracht blijft altijd eindverantwoordelijk. 

Tevens komen onderwijsassistenten in opleiding bij ons op 
school om kinderen te begeleiden. U kunt denken aan onder an-
dere ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. 
Deze studenten zijn veelal afkomstig van het Novacollege. 
Joyce Brink

Communicatie - Social Schools
Op de St. Leonardusschool hechten we ook veel waarde aan een 
goede communicatie met ouders. Daarom gebruiken wij Social 
Community van Social Schools. Hiermee hebben we alle commu-
nicatie binnen onze school op één plek. 

We maken gebruik van groepsberichten, 1-op-1 gesprekken, we 
plannen onze oudergesprekken en nog veel meer! De komende 
tijd gaan we ons richten op het vormgeven van een digitaal port-
folio waarin de kinderen leerdoelen kunnen stellen en controle-
ren. Hier komen ook bijvoorbeeld toetsgegevens in te staan.

Oudergesprekken en rapporten
Op de St. Leonardusschool krijgen de kinderen tweemaal per jaar 
een rapport mee naar huis. Dit gebeurt eenmaal in januari en een 
tweede maal in juni. In dit rapport wordt weergegeven hoe het 
kind presteert in de klas aan de hand van observaties en metho-
degebonden toetsen. 

Bij de start van elk schooljaar vindt er een kennismakingsgesprek 
plaats. Bij dit gesprek zijn de ouders, leerling en de leerkracht 
aanwezig. Tijdens dit gesprek worden doelen en verwachtingen 
besproken en vastgelegd. In de periode na de kerstvakantie vindt 
er een voortgangsgesprek plaats waarin ouders, leerling en leer-
kracht samen kijken naar de voortgang van de leerling. Als laatst 
is er een eindgesprek waarin wij het resultaat van het jaar bekij-
ken aan de hand van de toetsen en het tweede rapport. 

Schooltijden

Onderbouw

Maandag 8:30 – 12:00 13:30 – 15:30

Dinsdag 8:30 – 12:00 13:30 – 15:30

Woensdag 8:30 – 12:15

Donderdag 8:30 – 12:00 13:30 – 15:30

Vrijdag 8:30 – 12:00
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Bovenbouw

Maandag 8:30 – 12:00 13:30 – 15:30

Dinsdag 8:30 – 12:00 13:30 – 15:30

Woensdag 8:30 – 12:15

Donderdag 8:30 – 12:00 13:30 – 15:30

Vrijdag 8:30 – 12:00 13:30 – 15:30

De deuren gaan ’s ochtend om 8:20 uur open en ’s middags om 
13:20 uur. Op de St. Leonardusschool mogen ouders van de leer-
lingen van groep 1/2 mee de school in om hun kind in de klas af 
te zetten. De ouders van de kinderen uit groep 3 mogen mee tot 
aan de deur van de klas. Alle groepen worden bij de buitendeur 
afgezet. Wij doen dit om een rustige omgeving voor de leerlin-
gen te creëren. 

De leerlingen komen uiterlijk ’s morgens om half negen en ‘s mid-
dags om half twee in de klas. We verwachten dat de ouders voor 
halfnegen en voor halftwee het lokaal verlaten, zodat de lessen 
dan kunnen beginnen.

Vakantie en studiedagen 2018/2019

Vakanties

Herfstvakantie 20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie 16 februari 2019 t/m 24 februari 2019

Meivakantie              19 april 2019 t/m 5 mei 2019

Hemelvaart            30 mei 2019 t/m 2 juni 2019

Junivakantie         8 juni 2019 t/m 17 juni 2019

Zomervakantie  13 juli 2019 t/m 25 augustus 2019

Studiedagen

26 november 2018

8 februari 2019

11 maart 2019

Studiemiddagen

21 december 2018

15 februari 2019

12 juli 2019
 

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR van onze school bestaat voor dit schooljaar uit 3 gekozen 
ouders en 3 leerkrachten. De MR is een overlegpartner van de 
directie. 

In de MR komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben 
met het beleid in en rond de school. We vergaderen minimaal 
6x per jaar over onder andere de kwaliteit van het onderwijs, de 
financiële begroting, de formatie, veiligheid in en om de school, 
procedures/protocollen en het beleid van de school. Kortom, al-
lerlei onderwerpen die van belang zijn voor ouders, leerlingen en 
leerkrachten. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en voor 
iedereen vrij toegankelijk.
Wij doen dit namens alle ouders en leerkrachten van de school. 
De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of 
adviesrecht. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover 
aan de MR instemming gevraagd móet worden, bijvoorbeeld 
over het schoolplan, en onderwerpen waarover de MR een ad-
vies uitbrengen, bijvoorbeeld bij deelname aan een onderwijs-
kundig project. 
We nodigen de directie van de school bij iedere vergadering uit 
zodat de te bespreken onderwerpen door de directie kunnen 
worden toegelicht en wij tijdig ‘worden meegenomen’ in alle 
ontwikkelingen die spelen binnen de school. Waar nodig kan de 
MR suggesties voor verbeteringen doen of punten verder aan-
scherpen. De notulen van de vergaderingen worden via Social 
Schools gepubliceerd. Als je lid wilt worden van deze groep, doe 
je dat via Social Schools. Voor vragen, contact of advies kunt u 
ons bereiken via mrleonardus@tabijn.nl
Namens de MR,
Linda Aardenburg 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van tabijn be-
staat uit 14 leden, zeven personeelsleden en zeven ouders. Deze 
leden worden vanuit en door de betreffende geledingen geko-
zen en hebben zitting voor een periode van drie jaar. De positie 
van de gmr is geregeld in de wet medezeggenschap scholen. 
De taak van de gmr is het om het beleid te beoordelen dat voor 
alle of een meerderheid van de tabijnscholen geldt. Taken en be-
voegdheden zijn vastgesteld in een door het bestuur opgesteld 
reglement. Statuut en reglement zijn te lezen op https://www.
tabijn.nl/organisatie/medezeggenschap/

Ouderraad

De leden van de ouderraad (OR) zijn ouders. De ouderraad houdt 
zich bezig met het organiseren van feestelijke activiteiten voor 
de kinderen van de St. Leonardus. Wij ondersteunen de school 
in het organiseren van activiteiten zoals SintMaarten, Sinterklaas, 
Kerst, Pasen, de schoolreisjes, diverse sportactiviteiten, de avond-
vierdaagse en de musical van groep 8. 
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Daarnaast regelt de OR de schoolfotograaf en een kado voor de 
kinderen die hun eerste communie hebben gehad. Om al deze 
leuke activiteiten goed te kunnen organiseren vergaderen wij mi-
nimaal acht keer per jaar. En daarnaast hebben de verschillende 
commissies apart een aantal keer overleg. De vergaderingen zijn 
open voor iedereen dus als het je leuk lijkt een keer mee te kijken 
of je aan te sluiten bij de OR dan heten wij je van harte welkom! 
Heb je al ideeën of heb je een vraag dan kan je ook altijd een 
mail sturen naar orleonardus@tabijn.nl. En vergeet je niet aan te 
melden voor de OR-groep op Social Schools als je op de hoogte 
wilt blijven van alle nieuwtjes! 
Fabienne Aardenburg

Ouderbijdrage
Indien u een of meerdere kinderen op onze school heeft zitten, 
bent u automatisch lid van de Steunstichting Ouderraad St. Leo-
nardusschool. Deze stichting is sinds 2005 officieel geregistreerd 
bij de KvK. De stichting, die door de ouderraad op school ver-
tegenwoordigd wordt, houdt éénmaal per jaar een jaarvergade-
ring.
De steunstichting verzorgt op school diverse activiteiten voor de 
kinderen, die worden bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbij-
drage. Deze is op dit moment per kind per schooljaar vastgesteld 
op € 40,00 met een maximum van € 120,00 per gezin (voor drie 
of meer kinderen op school).

Wij willen U erop wijzen dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Ook 
bestaat de mogelijkheid om voor een deel van de activiteiten 
apart te betalen. Hiervoor nemen wij dan contact met u op. In-
dien u meent voor kwijtschelding c.q. reductie van de ouderbij-
drage in aanmerking te komen, kunt u een verzoek indienen op 
school. Dit verzoek dient uiterlijk drie weken na aanvang van het 
schooljaar te zijn ingediend.

Wij verzoeken u het bedrag, voor 1 oktober a.s. op rekeningnum-
mer  IBAN: NL 08RABO 011.97.06.156 t.n.v. de “Steunstichting 
Ouderraad St. Leonardusschool” over te maken onder duidelijke 
vermelding van de naam/namen van uw kind/kinderen en het 
nummer van de groep. U kunt ook een machtiging geven aan de 
ouderraad.
 

Integraal Kind Centrum
Drie onder één dak, een integraal kindercentrum ontstaat!

Welschap Kinderopvang is gevestigd in basisschool St. Leonar-
dus met het kinderdagverblijf De Kangoeroe, een dagverblijf  
met drie groepen voor kinderen van 0 – 4 jaar, een peuterspeel-
zaal en twee vrijstaande lokalen voor tussenschoolse opvang 
(TSO) en buitenschoolse opvang (BSO).
Een unieke situatie die elders in Heemskerk niet voorkomt! 

Door een inpandige verbindingsdeur zijn de Kinderopvang en 
de school met elkaar verbonden. Wij kunnen eenvoudig gebruik 
maken van elkaars faciliteiten. Alles onder één dak. Samen kun-
nen we meer!

Buitenschoolse opvang de Kangoeroe (BSO)
In september 2015 zijn we gestart met BSO De Kangoeroe voor 
een kleine groep kinderen. Nu vangen we de hele week (behalve 
woensdag) ongeveer 30 kinderen per dag op. Via een tussendeur 
zijn we verbonden met de school. De kleuters en kinderen van 

groep 3 halen we om 15.30 uur op in de school, de grotere kinde-
ren komen zelf naar de BSO.
Met elkaar eten we ’s middags fruit en een cracker. Daarna is de 
BSO vooral bedoeld als vrije tijd, ontspanning en plezier. Er is al-
tijd iemand om samen mee te spelen. Maar als een kind het fijn 
vindt om even iets alleen te doen, te lezen of te knutselen, dan 
kan dat ook.
We hebben veel spelletjes, puzzels, bouwmaterialen, barbies, 
een poppenhuis, een treinbaan, verkleedkleren, auto’s en na-
tuurlijk allerlei knutselmaterialen. Daarnaast is er veel ruimte om 
lekker buiten te spelen en te voetballen op het veldje. We werken 
in de BSO ook met thema’s, zoals bijvoorbeeld  bouwen, fotogra-
fie, onder water, de wereld. In die themaweken organiseren we 
workshops en hebben we spelmateriaal, boeken en knutselmo-
gelijkheden binnen dat thema.
Het fijne bij De Kangoeroe is dat de pedagogisch medewerkers 
de kinderen vaak al kennen van het kinderdagverblijf of peuter-
opvang van De Kangoeroe. Dat voelt vertrouwd. We zien ze als ze 
4 jaar zijn terug bij de buitenschoolse opvang of in de school bij 
de tussenschoolse opvang, die wij ook verzorgen. De vijf vaste 
medewerkers van de BSO werken ook in de tussenschoolse op-
vang.
Mocht u vragen hebben over BSO de Kangoeroe, dan kunt u ons 
bellen of mailen. 06-18962924 of bsokangoeroe@welschap.nl 
Tina van der Tas

Tussenschoolse opvang (TSO)
De tussenschoolse opvang (TSO) is er elke dag van 12.00 tot 
13.30 uur.
De kinderen eten dan eerst samen met de TSO-medewerkers een 
broodje. De kleuters en groep 3 eten in de kleuteraula, de kin-
deren van groep 4-8 in de BSO ruimte en het lokaal van groep 8. 
Na het eten gaan we altijd even naar buiten. Als het hard regent, 
wijken we uit naar de gymzaal en doen we spelletjes in de kleu-
teraula. Verder is er veel speelgoed te vinden in de BSO ruimte 
en is ook knutselen een geliefde bezigheid. Sommige kinderen 
vinden het heerlijk om alleen maar buiten te spelen. De kinderen 
mogen zelf kiezen waar ze zin in hebben. 
Er zijn 5 vaste gezichten bij de kleuters en groep 3. En 4 vaste 
gezichten bij de oudere groepen. De  TSO is maar anderhalf uur, 
toch is het fijn om te zien dat de kinderen zich ‘thuis voelen’. 

Omdat de groep TSO-kinderen het afgelopen jaar flink gegroeid 
is, kwam de behoefte aan regels.
Van het Leonardus-team hebben we informatie gekregen over 
het anti-pest programma ‘KIVA’, 
Op basis daarvan hebben we samen met de kinderen afspraken 
gemaakt zoals: ‘We doen aardig tegen elkaar, behandelen elkaar 
met respect’ en ‘Handen, voeten en lichaam houd je bij jezelf’. 
Dit zijn regels waar we elkaar aan helpen herinneren. En die de 
kinderen ook kennen van school. 

Mocht u vragen hebben over TSO De Kangoeroe, dan kunt u ons 
bellen of mailen.
06-19951074 of tsokangoeroe@welschap.nl 
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Brede school
Brede school wordt een steeds bekender begrip op veel scholen. 
Maar wat is het nu eigenlijk precies? 

Het is een samenwerking tussen verschillende partijen die zich 
bezighouden met opgroeiende schoolkinderen. Doel van het sa-
menwerkingsverband is de ontwikkelingskansen van de school-
kinderen te vergoten. Door een afwisselend aanbod krijgen 
schoolkinderen een laagdrempelige kans om iets nieuws uit te 
proberen, zonder meteen ergens voor een langere periode aan 
vast te zitten. 

Voor mij als coördinator Brede School vanuit Buurtcentrum 
d’Evelaer betekent dit dat ik in gesprek ga op school met de co-
ordinator Brede School om zo te ontdekken wat de wensen van 
school zijn voor een doorlopende en aansluitende aanbod van 
activiteiten na schooltijd. 
Daarna ga ik op zoek naar passende activiteiten en zorg dat 
deze uitgevoerd kunnen worden. Ik ben het aanspreekpunt voor 
scholen, docenten, kinderen en ouders. U kunt mij bereiken via 
jorien@evelaer.nl

Jorien Tjeertes
Coördinator Brede School

Diverse punten
Eerste Heilige Communie  
In groep 4 kunnen kinderen hun Eerste Heilige Communie doen. 
De voorbereiding hierop en de communieviering wordt door de 
parochie geregeld.
De ouders van de kinderen die in het kerkregister als dopeling 
staan ingeschreven, krijgen automatisch thuis bericht. Onze 
school valt onder de parochie van de Heilige Laurentius en de 
Mariakerk.

Sponsoring  
Scholen die actief willen zijn op het terrein van sponsoring die-
nen zich te houden aan het landelijke sponsorconvenant.

Inzittendenverzekering 
Wanneer u bij een uitstapje wilt rijden moet u beschikken over 
een inzittendenverzekering. Deze is voor enkele tientjes (tussen 
de 10 en 20 euro per jaar) af te sluiten en dekt aansprakelijkheid 
bij vervoer van niet-gezinsleden.

Oversteekbrigade 
Voor de kinderen die de Rijksstraatweg moeten oversteken is 
een voetgangersoversteekplaats aanwezig. Deze is beveiligd met 
verkeerslichten. Er is ook vóór en ná schooltijd een oversteekbri-
gade die de kinderen veilig helpt oversteken. Deze oversteekbri-
gade bestaat uit ouders van de schoolgaande kinderen uit het 
duingebied. 
Contactadres brigadiers Rijksstraatweg: Mw. M. van Someren, 
Strengweg 15, 0610537952

Oud papieractie  
Op school worden oude kranten ingezameld. Er staat dagelijks 
een blauwe papiercontainer bij de kleuteringang van de school 
waar u de oude kranten in kunt doen.

Schoolpleinregels 
• Er mag niet op de speelplaats gefietst worden.
• De kinderen mogen niet eerder dan 8.15 uur en 13.15 uur op 

het schoolplein komen.
• Honden zijn niet toegestaan op het schoolplein en in de 

school.
• Er mag niet gerookt worden op het schoolplein.
• Fietsen worden in de fietsenrekken geplaatst.

Het gebeurt nog weleens dat kinderen onderweg blijven spelen. 
Wilt u uw kinderen nadrukkelijk op het hart drukken dat ze op 
het schoolplein moeten spelen, anders spelen ze zonder toe-
zicht. Een kwartier voor en na schooltijd zijn wij verantwoordelijk 
voor uw kind maar alleen op het schoolplein. Daarvoor en daarna 
vallen ze niet meer onder onze verantwoordelijkheid. 

Verjaardagen  
Sommige ouders willen op de verjaardag van hun kind graag fo-
to’s in het groepslokaal maken. U kunt dit met de leerkracht van 
uw kind overleggen. Wij zien liever niet dat uitnodigingen voor 
kinderfeestjes in de klas worden uitgedeeld. 
Trakteren gebeurt alléén in de eigen groep van uw kind. Het kan 
gebeuren dat er kinderen in de groep van uw kind zitten die geen 
kunstmatige toevoegingen (b.v. kleurstoffen) mogen hebben. In-
formatie kunt u krijgen bij de leerkracht van uw kind. Houd u de 
traktatie bescheiden, niet te groot of te veel.

Schoolfotograaf  
Eénmaal per jaar komt de schoolfotograaf op onze school. Via 
Social Schools wordt u hierover tijdig geïnformeerd. Alle kinde-
ren kunnen individueel op de foto en er wordt een groepsfoto 
gemaakt. Er worden ook foto’s gemaakt van broertjes en zusjes 
die op de Leonardusschool zitten. 

Speelgoed  
De kinderen mogen géén speelgoed mee naar school nemen. 
Voor de kinderen van de kleutergroepen is het op elke eerste 
maandagmiddag van de maand speelgoedmiddag. Zij mogen 
dan, onder eigen verantwoording, wel een stukje speelgoed 
meenemen.

Mobiele telefoons 
Het is tijdens de schooltijden verboden te bellen en muziek te 
beluisteren in de school. Tijdens de lessen moet de mobiele tele-
foon altijd op stil staan. Bij overtreding van de regels wordt de ap-
paratuur tot het einde van de volgende dag in beslag genomen 
door de leerkracht. Het is verboden binnen de school opnames 
te maken van andere personen zonder hun toestemming.

Eten en drinken  
In de ochtendpauze kunnen de kinderen iets eten en drinken. De 
kinderen moeten tijdens deze pauze groente of fruit meenemen. 
We promoten het eten van fruit en groente. De keuze wat de kin-
deren drinken is vrij, alleen energiedrankjes en koolzuurhouden-
de drankjes zijn niet toegestaan. Wij stimuleren kinderen water 
mee te nemen. Wilt u bekers en deksels van naam voorzien?  

Gymkleding  
Gymkleding tijdens de gymlessen is verplicht. Denkt u hierbij 
aan een sportbroekje met een T-shirtje of een gympakje. Kinde-
ren zijn gebaat bij kleding die eenvoudig is aan te trekken. Gym-
schoenen zijn verplicht in verband met vloervuil. Het gebruik van 
zogenaamde balletschoenen wordt afgeraden in verband met 
uitglijden. Als uw kind met een geldige reden niet kan mee gym-
men, vragen wij van u om dat op een briefje mee te delen. Na 
een gymles moeten de leerlingen uit de groepen 3 tot en 8 hun 
spullen mee naar huis nemen.

Kleuters en kleding 
Wilt u de naam in gymkleding, gymschoenen, regenkleding en 
laarzen zetten om zoekraken en verwisseling te voorkomen. 
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Gympjes voor kleuters liefst zonder veters, dus de zgn. “instap” 
gympjes of met klittenband. 

Luizencapes  
Op school doen we er alles aan om hoofdluis te bestrijden. Na 
elke vakantie vindt een controle plaats, uitgevoerd door de ‘lui-
zenouders’. Elke nieuwe leerling krijgt een luizencape. Voor het 
luizenprotocol verwijzen wij u naar de website.

Halen en brengen 
Voor onze school geldt een stopverbod. Indien u uw kind(eren) 
met de auto naar school brengt, kunt u parkeren in de parkeer-
vakken naast de school. Dus niet op de fietsstrook voor de school 
en ook niet dubbel op de parkeerplaats. Om parkeeroverlast te 
voorkomen en de kinderen te leren deel te nemen aan het ver-
keer, zien wij de kinderen graag op de fiets naar school komen. 
Als de kinderen op loopafstand van school wonen (max. 10 mi-
nuten), hebben we graag dat ze de fiets thuislaten en lopend 
komen.

Verlofaanvraag  
Voor het aanvragen van extra verlof (b.v. voor een bruiloft) kunt 
u een formulier krijgen bij de adjunct-directeur en/of de admini-
stratie. Let u er echter wel op dat er op de achterkant van dit for-
mulier een aantal richtlijnen staat, in verband met het verlenen 
van extra verlof.

De school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden 
aan de leerplichtambtenaar. Tegen de ouders die hun kind zon-
der toestemming van school houden, wordt proces-verbaal op-
gemaakt. Op onze schoolsite staat uitgebreide informatie over 
dit onderwerp. 

Schorsing of verwijdering 
Slechts in uiterste gevallen zal een school overgaan tot schorsing 
of verwijdering van een leerling. Dit kan het geval zijn bij ernstig 
wangedrag van een leerling en/of ouders en bij een onherstel-
baar verstoorde relatie tussen school en leerling en/of ouders. 
Schorsing is slechts mogelijk voor een beperkte periode. Het be-
sluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld 
nadat er overleg heeft plaatsgevonden met de leerling, de ou-
ders en de groepsleerkracht.

Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die uiterst 
zorgvuldig wordt genomen volgens een wettelijk vastgelegde 
procedure. Tabijn heeft hiervoor een protocol opgesteld. De on-
derwijsinspectie houdt toezicht op naleving van de procedure.

Scholen op de kaart 
Op deze site vindt u als ouder veelzijdige informatie over basis-
scholen en middelbare scholen. De opgenomen informatie over 
alle basisscholen in de buurt kan u helpen een goede en geschik-
te school voor uw kind(eren) te kiezen. www.scholenopdekaart.nl

Flexpool en vervanging  
Iedereen kan weleens ziek zijn of om andere belangrijke redenen 
moeten verzuimen. Om zoveel mogelijk te beperken dat lesac-
tiviteiten uitvallen werkt bij Tabijn een aantal leerkrachten in de 
zogenaamde flexpool. Zoals de naam al zegt kunnen deze leer-
krachten snel en flexibel en uiteraard altijd in goed overleg inge-
zet worden waar dit nodig is. 

Verlengen of versnellen 
Soms is het voor de ontwikkeling van een kind goed om hem of 
haar een jaar extra in een groep te laten blijven. Dit doen we pas 
als er goed is onderbouwd waarom dit nodig is. Om hierover een 
zorgvuldig besluit te kunnen nemen volgen wij op onze school 
een nauwkeurig stappenplan en maken wij gebruik van een 
checklist. Op dezelfde manier bekijken wij ook of een kind een 
jaar kan overslaan.

Onderwijskundig rapport 
Als uw kind onze school verlaat krijgt het van ons een onderwijs-
kundig rapport mee. Het rapport is bestemd voor de school voor 
voortgezet onderwijs waar uw zoon of dochter ingeschreven 
staat of, in geval van verhuizing, voor de nieuwe basisschool. 

Tabijn
Onze school hoort samen met nog 21 basisscholen in de regio 
Midden- en Kennemerland bij schoolbestuur Tabijn. Deze scho-
len vallen onder rooms-katholiek, protestants-christelijk, inter-
confessioneel en algemeen bijzonder onderwijs. Op een aantal 
scholen organiseert Tabijn ook buitenschoolse opvang in eigen 
beheer. Tabijn is het bevoegd gezag van onze school.

Elke school opereert zelfstandig met een directeur als eindver-
antwoordelijke. Het onderwijsbureau ondersteunt de scholen op 
administratief, financieel en personeelsbeleid. De sectoren ICT en 
huisvesting zorgen ervoor dat alle Tabijnscholen over eigentijdse 
huisvesting en ICT-toepassingen beschikken.
Het dagelijks bestuur van Tabijn legt verantwoording af aan de 
Raad van Toezicht.
De scholendirecties komen regelmatig bij elkaar in het directeu-
renberaad. In dit beraad worden gemeenschappelijke onderwer-
pen besproken en wisselen de directeuren kennis en ervaringen 
uit.

Elke school van Tabijn opereert zelfstandig onder leiding van de 
directeur. Hij of zij is verantwoordelijk voor het onderwijskundig 
beleid, het personeelsbeleid, het financieel en materieel beleid 
en het organisatorisch beleid van de school.
De directeur voert ook het overleg met de medezeggenschaps-
raad van de school.

Contact met het bestuur
De directeur van de school treedt op namens het bestuur van Ta-
bijn. Wanneer een personeelslid of een ouder in contact wil tre-
den  met het bestuur zal dit altijd via de directeur van de school 
verlopen.

Scholen 
De volgende 22 scholen vallen onder Tabijn:

Alkmaar:  Durv! (pr.-chr.)
Bergen:  Bosschool (algemeen bijzonder) en  
  de Willem-Alexanderschool (pr.-chr.)
Broek op Langedijk: J.D. van Arkelschool (pr.-chr.)
Castricum: Cunera, Paulus, Helmgras
  (allen r.-k.) en Visser ’t Hooft (oecumenisch)
Egmond aan Zee: De Branding (interconfessioneel)
Egmond-Binnen: De Windhoek (r.-k.)
Heemskerk: De Vlinder, St. Leonardus, Anne Frank,  
  Het Rinket (allen r.-k.), De Otterkolken en  
  De Bareel (beide interconfessioneel)
Heiloo:  De Duif (pr.-chr.)
Sint-Pancras: Het Baken (pr.-chr.)
Uitgeest:   Molenhoek, Vrijburg, Binnenmeer en Kornak  
  (allen r.-k.)

Verdere informatie staat op de website van Tabijn: www.tabijn.nl.

15



Klachtenregeling en geschillencommissie
Niet elk probleem dat zich op school voor doet is ook een klacht. 
Voor een probleem dat niet op school opgelost kan worden be-
staat een klachtenregeling. De klachtenregeling ligt op school ter 
inzage en staat ook op de website van Tabijn. De regeling houdt 
in dat u, wanneer u een klacht heeft, contact kunt opnemen met 
de contactpersoon van onze school, Edith van der Locht op tel. 
0251-232410. De contactpersoon zal de klager verwijzen naar de 
vertrouwenspersoon van Tabijn, dhr. Freek Walther. Hij kijkt of hij 
zelf iets kan doen aan de klacht. Als dat niet kan helpt hij de kla-
ger de klacht neer te leggen bij de geschillencommissie.
Voor het behandelen van de klachten is Tabijn aangesloten bij 
een onafhankelijke geschillencommissie. In de klachtenregeling 
staat beschreven hoe en binnen welke termijn een klacht kan 
worden ingediend bij de geschillencommissie.
Als er mogelijk sprake is van problemen op het gebied van sek-
suele intimidatie kunt u ook terecht bij de contactpersoon van 
de school. 

Het adres van de Stichting Geschillencommissie Bijzonder On-
derwijs is: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag (T 070-3861697).

Vertrouwensinspecteur
Bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs kunt u terecht met 
klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek 
geweld en psychisch geweld zoals grove pesterijen. Ook discri-
minatie, onverdraagzaamheid en extremisme zijn onderwerpen 
waarover u contact op kan nemen.
Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is te bereiken op het tele-
foonnummer 0900-1113111.

Informatievoorziening
Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school 
over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt bij ons op 
school. Er zijn echter wel verschillen die door wetgeving worden 
bepaald.  De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de 
andere en een enkeling heeft helemaal geen recht op informatie. 
Dat heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de 
ouders verkeren.

Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die 
het gezag over hun kinderen hebben, is de situatie gemakkelijk. 
Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind.
Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen 
en die beiden het gezag hebben, ligt het niet anders. Zij hebben 
allebei recht op alle informatie over hun kind. Beide ouders die-
nen dan wel hun verschillende adressen kenbaar te maken aan 
de directeur van onze school. 
Voor een ouderavond krijgen beide ouders een uitnodiging voor 
een gezamenlijk gesprek. Als de ouders dit anders willen, kunnen 
zij contact opnemen met de directeur.
Overigens wordt geen informatie gegeven die de ene ouder mo-
gelijk kan gebruiken om voordeel ten koste van de andere ouder 
te behalen.
Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben een 
beperkt recht op informatie. Deze ouders zullen daar wel zelf om 
moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen informatie te 
geven aan deze ouders. Als het gaat om de vader moet deze bo-
vendien het kind hebben erkend. Anders heeft hij geen recht op 
informatie, ook niet als hij erom vraagt.
Informatie die verstrekt wordt beperkt zich tot informatie over 
schoolvorderingen en evt. sociaalpedagogische ontwikkelingen 
op school. En als het belang van het kind zich tegen informa-
tieverstrekking verzet, dan hebben deze ouders geen recht op 
informatie. Dit kan het geval zijn indien een rechter of een psy-
choloog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een 
ouder het kind zal schaden. Hiervan moet het schriftelijk bewijs 
aan de directie worden overlegd. Dit wordt aan het dossier van 
de leerling toegevoegd.
Aan de niet met gezag belaste ouder wordt alleen informatie ver-
strekt die ook aan de ouder met gezag wordt gegeven.

Voogden hebben hetzelfde recht op informatie als ouders met 
gezag. Grootouders daarentegen hebben geen wettelijk recht op 
informatie.

Verzekering 
Alle medewerkers en leerlingen zijn bij Tabijn verzekerd voor 
ongevallen. Deze verzekering geeft dekking in en om de school, 
ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid. Verzekerd zijn alle 
bij de activiteit in en rond school betrokken personen gedurende 
hun verblijf op school of tijdens andere activiteiten in school-
verband en wel gedurende de tijd dat ze onder toezicht staan 
van personeel van de stichting.  Deze verzekering dekt alleen de 
kosten die niet worden gedekt door de reguliere ziektekosten of 
andere verzekeringen van persoonlijke aard. 
Tabijn heeft tevens een verzekering verkeersdeelnemers welke 
dekking biedt voor bestuurders en inzittende van het betref-
fende voertuig bij een ongeval. Deze polis biedt dekking bij het 
ontbreken van een inzittende verzekering van het betreffende 
voertuig.  Deze verzekering dekt alleen de kosten die niet wor-
den gedekt door de reguliere ziektekosten of andere verzekerin-
gen van persoonlijke aard.
Alle medewerkers zijn verzekerd voor schade waar ze aansprake-
lijk voor zijn indien er sprake is van een onrechtmatige daad van 
personen waarvan het bestuur verantwoordelijk is en er schade 
aan derde is ontstaan door verwijtbaar of nalatig gedrag.  Deze 
polis biedt geen dekking aan schade die is veroorzaakt door leer-
lingen onderling of aan persoonlijke eigendommen van leerlin-
gen. Tabijn kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor 
schade aan eigendommen en verlies en diefstal van eigendom-
men van leerlingen.
Wij willen u er met nadruk op wijzen dat het meenemen van 
eigendommen van huis voor eigen risico is. 

Preventie kindermishandeling en huiselijk geweld
Alle intern begeleiders hebben een training gehad om signalen 
van kindermishandeling en huiselijk geweld te herkennen. Als 
aandachtsfunctionarissen kindermishandeling weten zij welke 
mogelijke vervolgstappen gezet kunnen worden om geweld te-
gen kinderen te voorkomen en aan te pakken.
De teamleden zijn hierover door de intern begeleider/aandachts-
functionaris geïnformeerd. Onze school maakt gebruik van een 
protocol. Het protocol en het stappenplan dat de school hanteert 
vindt u op https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Meld-
code-Huiselijk-Geweld-en-Kindermishandeling-in-het-primair-
onderwijs.html
Het stappenplan en het protocol liggen ook ter inzage op school.

Sinds 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishan-
deling en de drie Steunpunten Huiselijk Geweld opgegaan in 
de nieuwe organisatie Veilig Thuis Noord-Holland Noord. Veilig 
Thuis is 24 uur per dag te bereiken via telefoonnummer 0800-
2000. Meer informatie via de website www.vtnhn.nl

Verwijsindex
Om tijdig en effectief interventies te kunnen inzetten bij jeug-
digen die in hun fysieke, psychische, sociale of cognitieve ont-
wikkeling worden belemmerd is het belangrijk dat de betrok-
ken partijen goed geïnformeerd zijn. Daarom heeft Tabijn met 
de gemeenten in Midden- en Noord-Kennemerland en met de 
instellingen die een verantwoordelijkheid hebben binnen de 
domeinen jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, 
maatschappelijk werk een convenant afgesloten.
De betrokken partijen informeren elkaar via een digitaal systeem, 
de zogenaamde Verwijsindex.

In de Verwijsindex worden uitsluitend de naam en enkele per-
soonsgegevens van het kind gezet. Tevens wordt er geregistreerd 
of een andere instantie deze jeugdige ook in het systeem heeft 
ingebracht. Als er een match is, wordt er informatie uitgewisseld 
en kan er gecoördineerd verder gewerkt worden aan de proble-
matiek. De ouder(s) en/of verzorger(s) worden hiervan vooraf op 
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de hoogte gebracht. Op www.multisignaal.nl vindt u meer infor-
matie over de verwijsindex.

Afspraken hulpverlening * onder schooltijd
Directeuren van Tabijnscholen krijgen steeds vaker het verzoek 
van ouders om externe partijen gelegenheid te geven om hun 
kind onder schooltijd hulp te bieden. Dit geldt zowel voor diag-
nostisering als voor remediering. 
De Tabijnscholen gaan er vanuit dat wanneer er hulp of onder-
zoek door een externe partij t.b.v. een leerling noodzakelijk is, er 
vooraf overleg is tussen ouders en school. 
We hanteren de volgende afspraken:
1. Als ouders onder schooltijd een extern bureau of deskun-

dige willen inzetten voor hun kind, werkt de school daaraan 
mee als het onderzoek wordt vergoed uit de basisverzeke-
ring.  Er wordt rekening gehouden met de nodige reistijd. 
Afspraken worden vastgelegd in een brief en door ouders 
en directeur ondertekend. Adviezen die daaruit voortko-
men zal de school opvolgen, als dat redelijkerwijs kan.

2. Ouders die buiten de schooltijden hun kind willen laten on-
derzoeken door een deskundige of een bureau zijn daarin 
vrij. De school is niet verplicht om adviezen uit het onder-
zoek op te volgen. Contact over het gedane onderzoek vindt 
altijd plaats via de ouders en niet rechtstreeks met de exter-
ne. Indien gewenst kan de schoolarts worden ingeschakeld 
voor advies.

(*)De term “hulpverlening” wordt gebruikt in de brede zin van het woord. 
Hieronder wordt verstaan onderzoek, behandeling, ondersteuning, therapie.

Gedragscode
Samen met leerlingen en ouders zorgt Tabijn voor een veilige 
school. Om dit te bereiken is een gedragscode opgesteld. Deze 
code bevat afspraken waardoor we op een prettige manier met 
elkaar omgaan. De uitgangspunten zijn hierbij respect, veilig-
heid, ontwikkeling en verantwoordelijkheid. 
U vindt de code op de website van onze school.

Afspraken met betrekking tot het afnemen van toetsen
Het afnemen en de verwerking van de groepsgewijs af te nemen 
onderzoeken is de verantwoordelijkheid van de school. Indien 
het, in het belang van het kind en in de visie van de schoolleiding 
noodzakelijk is om een groepsonderzoek nogmaals af te nemen, 
ligt de beslissing om dit te doen bij de schoolleiding.

Passend onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in gegaan. Pas-
send onderwijs moet ervoor zorgen dat kinderen een zo passend 
mogelijke plek in het onderwijs krijgen, ook kinderen die extra 
hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker 
gaat, of een kind mist juist uitdaging bij het leren, of omdat ex-
tra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragspro-
bleem. 
Scholen krijgen bij passend onderwijs zorgplicht. Dit betekent 
dat iedere school de taak krijgt om alle leerlingen een passende 
onderwijsplek te bieden en waar nodig extra ondersteuning te 
geven. Bij  voorkeur in het basisonderwijs en pas als het niet an-
ders kan in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Passend Onderwijs IJmond
Een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs is de nieuwe 
vorm waarin scholen gaan samenwerken op het gebied van 
Passend Onderwijs. Passend Onderwijs IJmond is het samen-
werkingsverband van alle basisscholen en alle speciale (basis)
scholen in de regio IJmond. De samenvoeging van primair- en 
speciaal onderwijs past bij de uitgangspunten van passend on-
derwijs. Samen zoeken naar de beste oplossing; wat is de onder-
wijsbehoefte van de leerling, welke ondersteuning is er nodig, 
in welke vorm (arrangement) zou dat het beste kunnen? Het 
samenwerkingsverband wil scholen begeleiden zodat de school 
de begeleiding die elk kind nodig heeft kan bieden. Het liefst zo 

dichtbij huis als mogelijk zodat kinderen met broertjes en zusjes 
naar school kunnen in de buurt waar ze opgroeien. Alles is erop 
gericht dat alle leerlingen zich zo soepel mogelijk en optimaal 
kunnen ontwikkelen.

Passend onderwijs en ouders
Passend onderwijs kan dus niet zonder intensieve samenwer-
king. Samenwerking tussen school en samenwerkingsverband. 
En zeker de samenwerking tussen school en ouders. Ouders wor-
den gezien als pedagogische partners van de school. Ouders zijn 
immers de “natuurlijke partners” in de ontwikkeling van kinderen. 

Passend onderwijs en arrangeren
Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de 
school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken 
en arrangeren. Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra on-
dersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken 
naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. De 
samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundi-
gen is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Op de website www.passendonderwijs.nl vindt u de laatste infor-
matie over de landelijke ontwikkelingen. 
Kijk op www.passendonderwijsijmond.nl voor informatie over 
het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Eind mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens vervan-
gen door de Algemene verordening Gegevensbescherming. De 
wet kent twee niveaus van verantwoordelijkheid waar het gaat 
om privacy: 
1. Eigen verantwoordelijkheid: Het plaatsen van informatie op 

social media gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Van 
ouders wordt verwacht dat zij hier zorgvuldig mee omgaan. 
Onze leerlingen brengen we met behulp van een doorgaan-
de  leerlijn van gr. 1 t/m 8 de vaardigheden en kennis bij die 
nodig zijn voor een verantwoord gebruik van internet en 
social media.

2. Verantwoordelijkheid Tabijn: Onze verantwoordelijkheid 
beslaat met name het verzamelen van gegevens en de vei-
lige opslag hiervan, gebruik van beeldmateriaal met toe-
stemming en internet- en social media-gebruik.

Tabijn streeft naar een geleidelijke maar doordachte invoering 
van de nieuwe privacywet. We werken aan continue bewust-
wording van informatiebewaking en privacybescherming. Op de 
website van Tabijn www.tabijn.nl vindt u verdere informatie over 
de AVG met daarbij relevante links. De informatie wordt doorlo-
pend geactualiseerd. 

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Scholen worden steeds vaker geconfronteerd met leerlingen die 
klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te ver-
helpen is, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of in-
sectenbeten. Ook verzoeken ouders vaak de schoolleiding om 
hun kinderen door een arts voorgeschreven medicijnen toe te 
dienen. Leerkrachten en schoolleiding begeven zich dan op een 
terrein waarvoor ze niet gekwalificeerd zijn. Met het oog op de 
gezondheid van kinderen is het van groot belang dat in derge-
lijke situaties zorgvuldig gehandeld wordt. Om misverstanden 
en onbedoelde schadesituaties te voorkomen volgen de Tabijn-
scholen het protocol ‘Medicijnverstrekking en medisch hande-
len’. U kunt het protocol bij de directie inzien.

Wet sociale veiligheid op school
Per 1 augustus 2016 is onze school als gevolg van een aanpassing 
van de onderwijswetten verplicht zorg te dragen voor een veilige 
school. In de praktijk betekent dit dat wij een inspanningsver-
plichting hebben om een actief veiligheidsbeleid te voeren. Dit 
beleid vormt een samenhangend geheel aan maatregelen ge-
richt op preventie en afhandelen van incidenten en is verankerd 
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in de dagelijkse praktijk. Regelmatig monitoren we de effecten 
van het veiligheidsbeleid. Geheel volgens de wet hebben wij een 
anti-pestcoördinator die het beleid tegen pesten coördineert en 
als aanspreekpersoon fungeert. Op onze school is dit Willeke Ad-
miraal.

Belangrijke namen, telefoonnummers en 
adressen

Telefoon school 0251-232410

E-mailadres school leonardus@tabijn.nl

Ziekmeldingen 0251-232410 of per mail

Website  
Leonardusschool

http://leonardus.tabijn.nl

Telefoon algemeen directeur 
schoolbestuur Tabijn

0251-230082

Telefoon onderwijs inspectie 
BAO-5

072-562 2315

Telefoon bureau  
vertrouwensarts

072-511 8031

Telefoon meldpunt  
kindermishandeling Veilg Thuis

0800-2000

Contactpersoon Mevr. E. van der Locht
  

Afspraken tussen school en ouders/verzorgers
Het is goed om duidelijk te zijn wat ouders van de school kunnen verwachten. Uiteraard geldt dit omgekeerd ook. Hieronder worden de 
afspraken omschreven.

St. Leonardusschool Ouders/verzorgers

De school draagt zorg voor goed onderwijs zoals beschreven in 
schoolplan en schoolgids.

De ouders/verzorgers onderschrijven de inhoud en uitgangspun-
ten van schoolgids en schoolplan.

De school heeft in de schoolgids een aantal protocollen opgeno-
men en verwijst ernaar. Dit zijn o.a. 
• Anti-pestprotocol
• Aannamebeleid en schorsing en verwijdering van leerlingen
• Klachtenregeling
• Verzxuimregeling

De ouders/verzorgers steunen de school bij de uitvoering van de 
diverse protocollen zoals het pestprotocol.

De school informeert in ieder geval 2x per jaar de ouders over de 
vorderingen en het welbevinden van hun kind.

De ouders/verzorgers tonen belangstelling in de vorderingen van 
hun kind door naar rapportavonden en de informatieavond te ko-
men.

Eventuele leer- en gedragsproblemen worden zo spoedig moge-
lijk met de ouders/verzorgers besproken.

De ouders/verzorgers informeren de school als hun kind proble-
men heeft in de thuissituatie of op school.

Bij leer- en gedragsproblemen  reageert de school alert. Het on-
dersteuningsplan is hierbij uitgangspunt. De school informeert de 
ouders over de te nemen stappen, het eventuele plan van aanpak 
en evalueert dit op vastgestelde tijden.

De ouders/verzorgers verlenen medewerking het kind op te ne-
men in een zorgtraject en eventueel de leerling te bespreken met 
beroepskrachten of hulpverleners buiten de school.

De school zorgt ervoor dat de wettelijk verplichte lesuren worden 
gegeven.

De ouders/verzorgers maken afspraken met externe hulpverleners 
en artsen in principe buiten schooltijd.

De school houdt zich aan de schooltijden zoals deze in de school-
gids genoemd staan. De kinderen krijgen verlof volgens de bepa-
lingen van de leerplichtwet.

De ouders/verzorgers vragen voor hun kind tijdig bij de directie 
verlof aan en houden zich aan de leerplichtwet.

De ouders/verzorgers worden tijdig geïnformeerd over zaken die 
de school en de leerlingen betreffen.

De ouders/verzorgers lezen de informatie en vragen indien nodig 
om een toelichting.

De school respecteert de cultuur en de geloofsovertuiging van de 
ouders/verzorgers.

De ouders/verzorgers respecteren en ondersteunen de grondbe-
ginselen zoals beschreven in het schoolplan en de schoolgids.

De school spant zich ervoor in eventuele conflicten op te lossen. 
Samen met de ouders werkt de school aan een leefbare en veilige 
school.

De ouders/verzorgers onderschrijven het belang van en werken 
mee aan een veilig en leefbare school.
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