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6 Inleiding

Voor u ligt de schoolgids van de Kardinaal 
Alfrinkschool. Onze school valt binnen Stichting 
Floréo. U krijgt in deze schoolgids een beeld van het 
onderwijs op onze school en hoe dit is georganiseerd. 
In deze schoolgids staan de uitgangspunten van 
onze school beschreven, waar de school voor staat 
en hoe we de kwaliteit van de school bewaken en 
verbeteren. 

Naast de schoolgids kent onze school een 
aanvullend deel met de kalender en gegevens die 
jaarlijks wijzigen. Dit aanvullende deel wordt aan het 
begin van het schooljaar uitgereikt en is tevens terug 
te vinden op de website www.alfrinkschool.nl.

De schoolgids is bedoeld voor ouders* die al kinderen 
op deze basisschool hebben zitten, maar ook voor 
hen die zich oriënteren. Elk jaar wordt de schoolgids 
geactualiseerd. Toch blijft het een document van een 
school, die een lerende organisatie probeert te zijn. 
Een goede school is aan veranderingen onderhevig, 
de samenleving verandert immers ook. Het goede 
wordt behouden en daar waar aangetoond wordt dat 
er veranderd moet worden, zal dat ook gebeuren. 

U wordt maandelijks op de hoogte gehouden 
door onze nieuwsbrief met actuele informatie over 
verschillende activiteiten. Zo blijft u steeds van alle 
ontwikkelingen op de hoogte.

We hopen dat u na het lezen van deze schoolgids 
weet of de Kardinaal Alfrinkschool bij u en uw kind 
past. Wij nodigen u van harte uit om onze school te 
komen bezoeken.

Wij wensen u, uw kind(eren) en iedereen, die  
bij onze school betrokken is, een fijn en plezierig 
schooljaar toe.

Het team van de Kardinaal Alfrinkschool
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Graag tot ziens op de 

Kardinaal Alfrinkschool!

*Wanneer in deze schoolgids gesproken wordt van ouder(s), kunt u indien gewenst ook verzorger(s) of wettelijke 
vertegenwoordigers lezen.

http://www.alfrinkschool.nl
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2.1 STERRENSCHOOL MAASSLUIS
Sterrenschool Maassluis is een uniek onderwijs- en 
kinderopvangconcept. Op Sterrenschool Maassluis 
werken de Kardinaal Alfrinkschool, peuteropvang Tin Tin 
en kinderopvang Tik Tak samen in de school van de 
toekomst.

   Eenduidige pedagogische aanpak
Oplossingsgericht werken staat centraal. Wij kijken 
naar wat kinderen wél kunnen en proberen dat uit 
te bouwen. Met elkaar werken we aan een positieve 
sociaal-emotioneel omgeving voor elkaar. We leren 
waardering voor elkaar uit te spreken, benaderen 
elkaar positief en we leren kinderen hoe ze 
conflicten kunnen oplossen.

   Maatwerk voor ieder kind 
Op Sterrenschool Maassluis geven we passend 
onderwijs. Kinderen verschillen t.a.v. interesses 
en leervermogen, zelfstandigheid en leertempo, 
creativiteit en de manier waarop ze leren. We 
houden rekening met deze verschillen. Wij vinden 
het belangrijk dat de kinderen ook van elkaar 
leren en dat de kwaliteiten van alle kinderen benut 
worden. Door middel van de plusklas, portfolio’s, 
inzet van Ipads, tablets en uitwisseling met 
peuteropvang Tin Tin en kinderopvang Tik Tak 
sluiten we aan op de behoeften van ieder kind.

   Nadruk op lezen, taal en rekenen
Wij werken met een horizontaal rooster, waardoor 
in de ochtend veel aandacht besteed kan worden 
aan lezen, taal en rekenen. In de middag staan 
de vakken rondom wereldoriëntatie en creativiteit 
centraal. Door een combinatie van voor- en 
vroegschoolse educatie en leermateriaal dat past bij 
de leerstijl en interesses van uw kind bieden wij de 
vakken lezen, taal en rekenen aan op hoog niveau. 

   Binding met de buurt 
Niet alleen op school wordt geleerd, maar ook 
daarbuiten. Daarom werken we op Sterrenschool 

2. ONZE SCHOOL EN WAAR WIJ VOOR STAAN
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Maassluis intensief samen met verschillende 
partners: peuteropvang Tin Tin, kinderopvang 
Tik Tak, huiswerk- en coachingsbureau Cindy, 
logopedie, fysiotherapie, Welzijn E25,  
de gezinsspecialist, Centrum Jeugd en Gezin en  
het samenwerkingsverband. 
 

   Flexibele schooltijden en het hele jaar open
Op de Kardinaal Alfrinkschool wordt een continurooster 
gehanteerd op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. Op deze dagen bestaat de mogelijkheid om 
na schooltijd deel te nemen aan de KlasseKAS. De 
kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen dan kiezen uit een 
breed aanbod van activiteiten. Kinderopvang Tik Tak is 
52 weken per jaar open van 07:00 tot 19:00 uur.

2.2 KARDINAAL ALFRINK
Kardinaal Alfrink leefde van 1900 tot 1987. Hij was een 
eenvoudig, moedig mens. Zijn levensovertuiging drong 
hij aan niemand op, maar hij had wel een uitstraling 
en werkte aanstekelijk.Als Kardinaal had hij een hoge 
functie in de kerk, maar hij wilde alle mensen, die op 
zijn weg kwamen, van dienst zijn. Hij gaf leiding aan 
de Rooms-Katholieke kerk in een periode, die bepaald 
niet gemakkelijk was. Kardinaal Alfrink was bereid 
om de dingen, die hem vanouds geleerd waren en 
die hij zich eigen had gemaakt, daar opnieuw voor te 
leven en door te geven. Daarin was hij een man van 
gezag, die echt iets te zeggen had. Het sneed hout 
in een storm van veranderingen, in de kerk en in de 
maatschappij. 

Onze school is naar deze bijzondere man genoemd. 
Dat is voor ons ook een taak, een uitdaging. Wij 
hebben een visie, waarin respect voor mensen, vooral 
voor kwetsbare kinderen, hoog in het vaandel staat. 
Dat is te merken aan onze manier van onderwijs en 
opvoeding. U mag ons daarop aanspreken. Zoals ook 
Kardinaal Alfrink naar mensen luisterde en hen recht 
wilde doen. Op die manier doen wij de naam van onze 
school eer aan. Wij staan en gaan ervoor. 

2.3 LEVENSBESCHOUWELIJKE IDENTITEIT
Onze katholieke achtergrond is een belangrijke 
bron van inspiratie. Hierin heeft de kwaliteit van het 
leven in hoge mate te maken met de kwaliteit van 
het omgaan met elkaar. Zo werken we in de klas 
aan een goede sfeer met respect voor elkaar en de 
eigenheid van ieder mens. Op school proberen we 
de kinderen duidelijk te maken hoe we vanuit onze 
christelijke overtuiging met elkaar en met andere 
mensen moeten omgaan. 

Wij vinden dat het godsdienstonderwijs moet 
aansluiten bij de leefwereld, de ervaringen en 
de leeftijdsfase van de kinderen. In alle groepen 
werken we met de methode `Trefwoord´, waarbij 
de relatie tussen alledaagse gebeurtenissen en het 
geloof aan de orde wordt gesteld. 

We vinden het belangrijk om samen met de kinderen 
de Christelijke feesten, zoals Kerstmis, Carnaval en 
Pasen, te vieren. We geven kinderen zicht op de 
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religieuze betekenis ervan. Daarbij geven we het 
gezamenlijk vieren een belangrijke plaats. 
Wij verwachten van ouders en kinderen dat zij 
respect hebben voor onze identiteit. Dat respect 
mogen zij ook van ons verwachten voor hun 
godsdienstige achtergrond.

We vinden het op school belangrijk om voor anderen 
iets te betekenen. We proberen die doelstelling te 
realiseren door o.a. het zelfstandig werken en het 
samenwerken aan een opdracht, maar ook door het 
meewerken aan een goed doel. 

2.4 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 
Waarden
In de mindmap op pagina 10 wordt duidelijk voor 
welke waarden wij staan binnen ons onderwijs en 
hoe dit zichtbaar wordt.

Missie
De missie van onze school, met andere woorden: 
Wat willen we betekenen?, komt tot uitdrukking in 
onderstaande punten:
•  Wij zijn een school waar leerkrachten betrokken 

zijn en in een goede sfeer willen samenwerken 
en werken aan de relatie met kinderen en ouders.

•  Wij bieden kinderen een veilige plek waar zij 
zich prettig, welkom, gehoord en geaccepteerd 
voelen, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen 
tot een uniek mens.

•  Wij werken nauw samen met verschillende 

partners, zoals peuteropvang Tin Tin, kinderopvang 
Tik Tak, huiswerk- en coachingsbureau Cindy, 
logopedie, fysiotherapie, Welzijn E25, de 
gezinsspecialist, Centrum voor Jeugd en Gezin, het 
samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar.

•  Wij willen kinderen voorbereiden op de samenleving 
en besteden daarom veel aandacht aan zelfstandig 
werken, actief burgerschap en sociale integratie.

Visie 
Op basis van de bovengenoemde missie, willen wij 
het volgende creëren op onze school:
•  Wij willen een school zijn waar leerkrachten, 

ouders en kinderen partners van elkaar zijn 
en samen oplossingsgericht werken aan de 
ontwikkeling van kinderen.

•  Wij willen een groeiende school zijn waar iedereen 
welkom is en waar het kind centraal staat.

•  Wij willen een school zijn waar zowel ouders als 
kinderen graag willen zijn, ook buiten schooltijd.

•  Wij willen onderwijs geven dat aansluit bij de 
verschillende niveaus en onderwijsbehoeften van 
de kinderen. 

•  Wij willen dat kinderen eigenaar zijn van hun 
eigen leerproces.

•  Wij willen dat kinderen van elkaar leren en dat  
de kwaliteiten en talenten van alle kinderen  
benut worden.
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3.1 INSCHRIJVEN VAN KINDEREN 
Kinderen kunnen vanaf het moment dat ze 2,5 jaar 
oud zijn worden ingeschreven. Het is gebruikelijk, 
dat u daarvoor een afspraak maakt met de directie. 
Gedurende het hele schooljaar kunnen nieuwe 
kinderen aangemeld worden.

U kunt in een uitgebreid gesprek en na een 
rondleiding een goed beeld krijgen van onze school. 
In deze schoolgids vindt u verder alle mogelijke 
informatie die u tijdens het gesprek en rondleiding 
gemist heeft. Met de inschrijving ondertekent 
u ook de inhoud van deze schoolgids, zodat u 
precies weet wat de school voor u en uw kind kan 
betekenen en wat de school van u verwacht. Het 
kan zijn dat we kinderen niet (meer) inschrijven, 
omdat we daarmee goed onderwijs voor de al 
aanwezige kinderen niet kunnen verantwoorden. De 
maximale groepsgrootte kan bijvoorbeeld bereikt 
zijn. Over redenen van afwijzing wordt u altijd op 
een correcte manier geïnformeerd.

3.2 ONDERWIJSVERNIEUWING
Op de Kardinaal Alfrinkschool geven we passend 
onderwijs. Instructies worden op verschillende 
niveaus aangeboden. Kinderen die veel aankunnen 

krijgen genoeg uitdaging. De kinderen die meer 
uitleg nodig hebben, krijgen die extra aandacht. 
Zo houden we rekening met de verschillen tussen 
kinderen. Wij vinden het belangrijk dat  de kinderen 
ook van elkaar leren en dat de kwaliteiten van alle 
kinderen benut worden.

3.3  OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EN
 VREEDZAME SCHOOL
Wij kijken naar wat kinderen wél kunnen en 
proberen dat uit te bouwen. Met elkaar werken wij 
aan een positieve sociaal-emotionele omgeving 
voor elkaar. We leren waardering voor elkaar uit 
te spreken, benaderen elkaar positief en we leren 
kinderen hoe ze conflicten kunnen oplossen.
Deze manier van werken helpt leerkrachten beter 
in te spelen op de behoeften en ontwikkeling 
van een leerling. Het helpt de kinderen zich 
competenter te voelen en meer grip te krijgen op 
zichzelf. Hun zelfvertrouwen groeit. Het stimuleert 
de samenwerking tussen kinderen en verbetert de 
sfeer in de groep. Oplossingsgericht werken gaat 

3. DE SCHOOLORGANISATIE
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uit van de mogelijkheden van ieder kind en geeft de 
leerkracht de attitude en de instrumenten om daarop 
verder te bouwen. Ook gebruiken wij hierbij de 
methode van de Vreedzame school.

De Vreedzame School is een compleet programma 
voor basisscholen voor sociale competentie en 
democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas 
en de school als een leefgemeenschap, waarin 
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een 
stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen 
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. 
Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar 
en voor de gemeenschap, en staan open voor de 
verschillen tussen mensen.

3.4 SCHOOLTIJDEN
Wij hebben een continurooster. Dat betekent dat alle 
kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
overblijven op school. De ambitie van de school is om 
naar een vijf gelijke dagen model te gaan. 

De schooltijden zijn:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
08.30 - 14.15 uur (half uur middagpauze)
Woensdag:   
08.30 - 12.30 uur

3.5 VAKANTIES
De data van de zomervakanties zijn wettelijk 
vastgesteld. Voor de overige vakanties geeft het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) adviesdata. Deze data zijn niet voor het hele 
land gelijk. De scholen kunnen de korte vakanties 
(herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie) zelf 
bepalen. Wel wordt geadviseerd na een leerperiode 
van zeven à acht weken één vakantie te plannen.

De vakantieregeling wordt, voordat deze 
regionaal (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) 
wordt vastgelegd, ter advies voorgelegd aan de 
medezeggenschapsraad van de school.

Bij het vaststellen van de vakanties wordt 
rekening gehouden met de wettelijk vastgestelde 
verplichte lesuren in dat schooljaar. Ook zal 
rekening gehouden worden met studiedagen van 
de leerkrachten. Hoewel het niet altijd mogelijk is, 
zal ook getracht worden zoveel mogelijk rekening 
te houden met de vakantieperiodes van andere 
(middelbare) scholen in de regio.

De geldende vakantieregeling voor het schooljaar 
is jaarlijks op de kalender te vinden (zie ook onze 
website).

3.6 DE GROEPEN
Onze groepen worden op verschillende manieren 
samengesteld. Er zijn homogene groepen, dat wil 
zeggen dat de kinderen van een bepaalde leeftijd 
zoveel mogelijk bij elkaar in een groep zitten. 
Er zijn ook heterogene groepen. Omdat 
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kinderen veel van elkaar kunnen leren, kiezen 
wij er in bepaalde gevallen bewust voor om een 
combinatiegroep te maken. Dit wordt ook bepaald 
door het leerlingaantal per leerjaar. Binnen 
alle groepen worden de kinderen regelmatig 
in niveaugroepen verdeeld, zodat er een 
gedifferentieerde instructie geboden kan worden. 

3.7 ONDER- EN BOVENBOUW
De school hebben we verdeeld in twee bouwen. 
De groepen 1 t/m 4 noemen we de onderbouw, de 
groepen 5 t/m 8 de bovenbouw. Elke bouw heeft 
een bouwcoördinator, die alle lopende zaken in haar 
bouw regelt. 

3.8 FUNCTIES EN TAKEN OP ONZE SCHOOL.
Op onze school onderscheiden we de volgende 
functies en taken die zowel fulltime als door 
meerdere personen in deeltijd worden uitgevoerd.

Directeur
De directeur heeft de eindverantwoordelijkheid voor  
de Kardinaal Alfrinkschool.

Groepsleerkracht
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het 
geven van (gepast) onderwijs binnen de gestelde 
doelen en het laten functioneren van het individuele 
kind binnen een groep.

Intern begeleider
De intern begeleider coördineert en begeleidt 
de leerlingenzorg. Samen met de directeur is zij 
verantwoordelijk voor de ‘zorg’ op school.

MT-lid 
Een management teamlid (MT-lid) is een 
groepsleerkracht, die de lopende zaken voor 
de school coördineert. Het MT-lid is het eerste 
aanspreekpunt vanuit de directie.

Opleider in de school
De opleider in de school coördineert de opleiding 
van PABO-studenten in onze school.

Administratief medewerker
De administratief medewerker handelt alle 
voorkomende administratieve zaken op 
schoolniveau af. Tevens coördineert zij de overblijf. 
Ziekmeldingen, contante betalingen, ophalen van 
formulieren, etc., kunnen via  haar gedaan worden.

ICT-coördinator 
Leerkracht Informatie- en Communicatie Technologie  
(onderwijskundig ICT-er). De ICT-er coördineert het 
computeronderwijs binnen onze school.

De Schoolorganisatie
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Managementteam
Het MT bestaat uit: de directeur, de intern 
begeleider en het MT-lid. In het MT worden 
regelmatig beleidsmatige zaken besproken.

3.9 OPLEIDEN IN DE SCHOOL
Ons bestuur heeft een convenant gesloten met 
PABO Thomas More te Rotterdam en zes andere 
schoolbesturen in de regio. Het betekent dat wij 
rechten en plichten delen in het opleiden van 
PABO-studenten. Zo hebben wij nu ook invloed op 
de uitvoering van het curriculum van de PABO en 
coördineren en begeleiden wij zelf de studenten 
op onze scholen. Uiteraard hebben we daarmee 
de verplichting om de studenten een plek op onze 
scholen te geven.

Het geheel wordt door de stagecoördinator van ons 
bestuur begeleid en iedere school heeft een opleider 
in de school. Het personeel is specifiek opgeleid om 
studenten volgens de laatste inzichten te coachen.
Onze school staat van oudsher zeer positief 
tegenover het helpen opleiden van HBO- en MBO-
studenten. Er zijn dan ook regelmatig stagiaires in 
onze school.
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4.1 ONDERWIJS IN GROEP 1/2
Voordat uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij vier 
dagdelen komen wennen in de groep. Na de vierde 
verjaardag mag uw kind elke dag op school komen. 

Kleuters leren vanuit hun spel. Vanuit dit spel 
is het kind gemotiveerd om te ontdekken en te 
leren. De ervaring en de belevingswereld van 
de kinderen staan centraal. In het lokaal zien 
we vele speelmaterialen en ‘speelhoeken’, zoals 
de bouwhoek, de poppenhoek, de winkel, lego, 
klei, constructiematerialen. Daarnaast krijgen de 
kinderen verschillende technieken aangereikt, 
bijvoorbeeld voor expressie, sociale, motorische 
en verstandelijke vaardigheden. Hiervoor zijn 
verschillende materialen in de groep aanwezig, 
zoals de computer, het touchscreenbord, verf, de 
lees- en prentenboeken, de cijfer- en letterstempels  
en de ontwikkelingsmaterialen (bijv. puzzels, 
rijmwerkjes of telwerkjes). De kinderen maken de 
keuze van hun activiteiten via het planbord. 

Naast al deze activiteiten is bewegen erg belangrijk 
voor kleuters. Dagelijks wordt er buiten gespeeld 
en er wordt minimaal 2x per week gegymd in het 
speellokaal.

Ook doen we taal- en rekenspelletjes in de kring, 
houden we kringgesprekken, zingen we liedjes 
en lezen we prentenboeken. Bij elk nieuw thema 
passen we de taalactiviteiten aan. Bij de kleuters 
wordt gebruik gemaakt van de nieuwste versie 
van de methode “Schatkist”, een voorloper van de 
leesmethode “Veilig Leren Lezen”, waar de kinderen 
in groep 3 mee leren lezen.

In de kleutergroepen wordt gewerkt met BOSOS. 
Dit is een ontwikkelingsvolgmodel waarmee de 
ontwikkeling van jonge kinderen van 4 tot 6,5 jaar in 
kaart gebracht wordt. BOSOS hanteert de volgende 
vijf hoofdontwikkelingsgebieden: visueel-motorische 
ontwikkeling, taal-denkontwikkeling, auditieve 
ontwikkeling, ontwikkeling van de leesvoorwaarden 
en de sociaal- emotionele ontwikkeling. Gedurende 
het gehele schooljaar worden de kinderen 
systematisch geobserveerd. De observatiegegevens 

4. DE INHOUD VAN ONS ONDERWIJS
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worden geregistreerd in het digitale programma van 
BOSOS. De vergaarde gegevens komen tezamen 
in een groepsoverzicht. Met deze informatie 
kunnen onze leerkrachten nog beter inspelen op 
de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. Zij 
kunnen op grond van deze bevindingen komen tot 
een passend en doelgericht activiteitenaanbod voor 
individuele leerlingen, kleine groepjes kinderen, 
of de groep als geheel. Ook wordt twee keer per 
jaar een Cito-toets (Taal of Rekenen voor kleuters), 
vanaf eind groep 1 afgenomen.

Om ervoor te zorgen dat de leerkracht geregeld 
de mogelijkheid heeft om met kleine groepjes 
kinderen aan de slag te gaan, hanteren wij ook in 
de kleutergroepen de methode van het zelfstandig 
werken. Op verschillende momenten in de week 
is er een werkles. De kinderen kiezen bij de start 
van de werkles zelf wat zij tijdens de werkles willen 
gaan doen. Dat kan een werkje of een spel zijn, 
maar er mag natuurlijk ook volop worden gespeeld 
in de verschillende hoeken en bij de zandtafel of het 
verfbord. 

De duur van het zelfstandig werken wordt vooraf 
door de leerkracht aangegeven en wordt tevens 
visueel gemaakt. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt 
van een time-timer. 

De leerkracht werkt tijdens de werkles met een 
vooraf samengesteld groepje kinderen gericht 

aan een leerdoel. In deze kleine kring krijgen de 
kinderen meer gelegenheid om actief deel te nemen 
aan de activiteit. De leerkracht is zo goed in staat 
om aan de sluiten op de onderwijsbehoeften van de 
individuele kinderen en hen zo te begeleiden in het 
bereiken van de volgende stap. 

4.2 OVERGANG GROEP 2 NAAR 3
De meeste kinderen verblijven 2 à 3 jaar in 
de kleutergroep. Dit is afhankelijk van hun 
geboortedatum, aard en aanleg. In groep 2 worden 
allerlei voorbereidende activiteiten aangeboden 
voor lezen, rekenen en schrijven. De ontwikkeling 
van de kinderen wordt in de gaten gehouden door 
observaties. Aan het eind van groep 2 wordt besloten 
of een kind naar groep 3 kan. We kijken daarbij naar 
het kind in zijn totaliteit: de verstandelijke, sociaal/
emotionele en motorische ontwikkeling. Alle gebieden 
zijn hierbij even belangrijk. De kinderen uit groep 2 
zullen vanaf de meivakantie, 1 keer per week een 
half uur wennen in groep 3. 

4.3 ONDERWIJS IN DE GROEPEN 3 T/M 8 
In de groepen 3 t/m 8 wordt hoofdzakelijk gewerkt 
aan de hand van methodes. De groepen 4 t/m 8 
werken hierbij op een tablet van Snappet. Er wordt 
veel aandacht besteed aan de basisvaardigheden: 
lezen, taal, rekenen, spelling en schrijven. Daarnaast 
komen de zaakvakken aan bod. Hieronder vindt u 
een beschrijving over het werken op de tablet met 
Snappet en de afzonderlijke vakken.
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Wat is Snappet?
Het doel van Snappet 
is om de kwaliteit van 
het basisonderwijs te 
verbeteren. Door een tablet met benodigd lesmateriaal 
beschikbaar te stellen voor ieder kind, wordt op 
eigentijdse wijze onderwijs gegeven. Deze tablet dient 
als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige 
(werk-)boeken en sluit aan op onze lesmethoden. De 
kinderen verwerken hierop de lesstof van de vakken 
rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.

Hoe werkt Snappet?
De leerkrachten geven de gewone lesinstructie 
met behulp van het digibord. De opdrachten maakt 
het kind echter via de eigen tablet en niet meer in 
een schrift. Het voordeel is dat de kinderen direct 
feedback krijgen op de gemaakte opgave. Het kind 
ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft 
gedaan. Is het fout? Dan kan het kind de opdracht 
direct verbeteren.

Maar er is meer. De leerkracht kan via de 
computer live meekijken op het zogenoemde
‘dashboard’ om te zien hoe de opdrachten worden 
gemaakt door de kinderen. De kinderen zijn met 
naam te zien op de computer en/of IPad van de 
leerkracht. Achter de naam ziet de leerkracht of 
een opdracht goed of fout gemaakt is. Rood is fout, 
oranje betekent dat het kind er meer dan 1 keer voor 
nodig had en groen is in 1 keer goed. Ook kan de 

leerkracht zien hoever het kind is gevorderd met de 
lesstof. Stel dat er een bepaalde opdracht door veel 
leerlingen fout wordt gemaakt, dan kan de leerkracht 
de opdracht nogmaals uitleggen.

Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten kunnen 
ze aan ‘doelen’ gaan werken. Zoals u weet zijn er per 
jaar leerdoelen opgesteld m.b.t. wat een kind moet 
kunnen. De leerkracht zet voor ieder kind afzonderlijk 
extra werk klaar. Als de leerling de opdracht goed 
maakt, is de volgende opdracht iets moeilijker. 
Als een leerling het fout heeft, wordt de volgende 
opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn 
niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te 
gaan met oefenen (en dus met de leerdoelen). Niet 
onbelangrijk: de snelle leerlingen kunnen zelfstandig 
aan hun doelen werken en worden uitgedaagd, 
doordat ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen.

Catechese met trefwoord
De Kardinaal Alfrinkschool is een katholieke school, 
waar kinderen met andere geloven ook welkom  
zijn. In alle groepen wordt gewerkt met de methode 
‘Trefwoord’. 

De dag wordt op verschillende manieren geopend:
• Met een gebedje 
• Met een (bijbel)verhaal
• Met een gesprekje over normen en waarden
• Met een liedje
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Met Pasen en/of Kerstmis houden we een viering in 
de Petrus en Pauluskerk in Maassluis. Het is fijn dat 
we ook een grote ruimte hebben in de school waar 
we samen vieringen, zoals bijvoorbeeld advent, 
kunnen houden.

Lezen 
In groep 3 werken we met de nieuwste versie van 
de leesmethode “Veilig Leren Lezen”. Bij deze 
methode horen allerlei moderne leermiddelen zoals 
een reuze voorleesboek, aantrekkelijke leesboekjes, 
spelletjes en een computerprogramma. De software 
voor het digitale schoolbord wordt intensief gebruikt 
bij het geven van instructie. Kinderen die al lezen, 
krijgen werkschriften op eigen niveau die passen bij 
de methode.

Vanaf groep 4 tot en met groep 8 wordt er gewerkt 
met de methode Estafette. Deze methode oefent het 
voortgezet technisch lezen op drie instructieniveaus, 
zodat alle kinderen precies de juiste oefentijd en 
instructie krijgen om zo goed mogelijk te leren lezen.

Voor begrijpend lezen werken wij met o.a. 
‘Nieuwsbegrip’. Dit is een interactieve en 
aansprekende methode die kinderen aan de hand 
van een aantal steeds terugkerende leesstrategieën 
leert hoe ze een tekst zo goed mogelijk kunnen 
begrijpen. De methode biedt wekelijks nieuwe teksten 
en opdrachten, die gebaseerd zijn op actuele thema’s 
en nieuwsberichten. Zo leren de kinderen niet alleen 

hoe ze allerlei verschillende soorten teksten moeten 
lezen, maar blijft het lezen ook leuk en leerzaam!

Daarnaast werken wij met de methode ‘ABCDE…  
Ik begrijp het!’. Deze methode werkt met 
motiverende, gevarieerde teksten die bijdragen 
aan het vergroten van de kennis van de wereld. De 
bijbehorende opdrachtkaarten zorgen ervoor dat de 
kinderen actief met tekst bezig zijn. Beide methodes 
bieden de mogelijkheid om op niveau te werken.

Taal
Het onderwijs in de Nederlandse taal is erop gericht 
dat de kinderen:
•  vaardigheden ontwikkelen waarmee ze de taal 

doelmatig gebruiken in situaties die zich in het 
dagelijks leven voordoen

•  kennis en inzicht verwerven over betekenis, 
gebruik en vorm van taal

•  plezier hebben of houden in het gebruiken en 
beschouwen van taal

De Kardinaal Alfrinkschool organiseert regelmatig 
kringgesprekken in de groep, kinderen geven 
spreekbeurten, maken een opstel en bespreken 
de gebeurtenissen in en om school. De taal wordt 
onderzocht op vorm en inhoud. 

In de kleutergroepen wordt gebruik gemaakt 
van de methode ‘Schatkist’. Vanaf groep 1 wordt 
systematisch taalonderwijs gegeven. ‘Schatkist’ 

De inhoud van ons onderwijs
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sluit volledig aan op de methode ‘Veilig leren 
lezen’, die in groep 3 wordt gebruikt. In groep 3 is 
het taalonderwijs toegespitst op het leren lezen 
en schrijven. Vanaf groep 4 werken we met de 
methode ‘Taal in beeld’. Deze methode bestaat uit 
verschillende blokken en ieder blok heeft een eigen 
thema. Per blok worden de volgende onderwerpen 
behandeld: woordenschat, spreken en luisteren, 
taalbeschouwing en schrijven.

Rekenen en Wiskunde  
Wij gebruiken de nieuwste versie van de methode 
“De Wereld in Getallen”. In de rekenles leren we de 
kinderen praktische problemen uit het dagelijkse 
leven op te lossen. De manier waarop kinderen tot 
een oplossing komen mag verschillen. De kinderen 
leren tabellen en grafieken zelf te lezen en te maken. 
We proberen kinderen een aantal rekensommen op 
een handige manier uit het hoofd te leren maken. 
Voor ingewikkelde bewerkingen gebruiken we de 
rekenmachine. Als u met uw kind over rekenen 
praat, houdt er dan rekening mee dat ze het optellen, 
aftrekken, vermenigvuldigen en delen tegenwoordig 
anders leren dan u van vroeger gewend was. 
Enkele belangrijke tussendoelen zijn: 
•  Aan het eind van groep 3 kunnen optellen en 
aftrekken onder de 20. 

•  In groep 4 de tafels 1 t/m 6 en 10 door elkaar kennen 
en de tafels 7 t/m 9 op rij kennen en kunnen werken 
met de getallenlijn en de kralenstang tot 100. 

•  In groep 5 kunnen vermenigvuldigen en delen met 

getallen tot 1000 en de tafels van 1 t/m 10 kennen 
(ook door elkaar) 

•  In groep 6 kunnen delen en de tafels kennen, 
cijferend kunnen rekenen. 

•  In groep 7 kunnen maken van eenvoudige 
breuksommen. 

•  In groep 8 kunnen toepassen van alle 
cijferbewerkingen voor hele getallen, 
kommagetallen en procentsommen. 

Schrijven
Voor ons schrijfonderwijs in de groepen 3 t/m 8 
gebruiken wij de methode ‘Pennenstreken’. Deze 
methode sluit goed aan bij de methode ‘Veilig Leren 
Lezen’ van groep 3 en biedt een goede, doorgaande 
lijn voor het bevorderen van de schrijfontwikkeling. 

In groep 1/2 wordt gewerkt aan de schrijf-
voorwaarden. Dit blijft door de hele methode 
heen een aandachtspunt. Zij werken met een 
schrijfmethode die schrijfdans heet. Schrijfdans is 
gebaseerd op basisschrijfbewegingen. Hierbij worden 
schrijfpatronen in de lucht en op grote vellen papier 
onder begeleiding van muziek gemaakt. Aan het 
einde van groep 2 wordt een start gemaakt met 
het aanleren en oefenen van een goede zit- en 
schrijfhouding, pengreep en schrijfbeweging. 

In groep 3 komt hierbij de papierligging. In het begin 
van groep 3 worden schrijfpatronen geoefend. 
Daarna leren de kinderen de cijfers, de kleine letters 
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en letterverbindingen schrijven. In groep 4 begint het 
herhalen en automatiseren van de kleine letters en 
letterverbindingen, die de kinderen in groep 3 geleerd 
hebben. Daarna leren ze de hoofdletters en de 
verbindingen vanaf de hoofdletters schrijven. 

Groep 5 staat in het teken van het automatiseren van 
alle letters en verbindingen. 

In groep 6 wordt vooral gewerkt aan het sneller leren 
schrijven met behoud van een leesbaar handschrift. 
In de groepen 7 en 8 wordt er aandacht besteed 
aan het persoonlijk karakter van het handschrift en 
leert het kind onder begeleiding los te komen van het 
methodeschrift. 

Engels
In de groepen 1 t/m 8 krijgen de kinderen Engels. 
We maken gebruik van de methode ‘Take it easy’. 
De kinderen worden gestimuleerd en gemotiveerd 
om Engels te beluisteren en te spreken. Daarnaast 
wordt er in de bovenbouw ook aandacht besteed 
aan het lezen en schrijven van de Engelse taal. 
De methode werkt met thema’s die erop gericht zijn 
kinderen voor te bereiden op  alledaagse situaties. 

Wereldoriëntatie
Op verschillende momenten wordt gesproken over 
de wereld om ons heen en brengen we kinderen 
kennis bij over het heden en verleden van de aarde. 
We gebruiken hiervoor moderne methoden, maar 

we gebruiken hiervoor ook andere werkvormen 
zoals: klassengesprekken, spreekbeurten, 
(PowerPoint)presentaties, werkstukken en 
schooltelevisie.

De volgende methoden zijn op onze school in gebruik:
Natuur Natuniek  
Aardrijkskunde Een wereld van verschil  
Geschiedenis Speurtocht  
Verkeer  Op voeten en fietsen, van Veilig 

Verkeer  Nederland.  In groep 7 
  wordt er een theorie- en 

praktijkverkeersexamen afgenomen.

Boekbespreking, werkstuk, spreekbeurt
In de groepen 5 t/m 8 houden de kinderen jaarlijks een 
boekbespreking, een spreekbeurt en een werkstuk. 
 
In groep 5 wordt dit door de leerkracht begeleid en wij 
werken er naar toe dat kinderen in de hogere groepen 
dit steeds zelfstandiger kunnen, zodat zij goed 
voorbereid zijn op het middelbaar onderwijs waar van 
hen verwacht wordt dat zij dit zelfstandig kunnen. 
 
In iedere groep krijgen de kinderen een uitgebreide 
uitleg en planning op papier mee, zodat zij weten 
hoe zij het best te werk kunnen gaan. 
 
Daarnaast worden er in de groepen 7 en 8 
regelmatig gedurende het jaar kleinere werkstukken 
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gemaakt, alleen of in groepsverband, zoals 
bijvoorbeeld een poster, een bouwwerk of een 
powerpointpresentatie. 

Lichamelijke opvoeding en zwemmen
In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs 
dagelijks op het rooster. We spelen op het 
schoolplein en in de gymzaal.

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer 
per week gymles. Bij groep 5 en 6 wordt één keer 
in de twee weken de gymles vervangen voor een 
zwemles. 

De gymlessen worden gegeven door 
vakleerkrachten. Voor de gymlessen gaan de 
kinderen naar de Wethouder Smithal. In die 
lessen wordt aandacht besteed aan verschillende 
bewegingsvormen, zoals o.a. balanceren, rollen, 
klimmen, duikelen en springen. Daarnaast worden 
er allerlei spelvormen aangeleerd zoals o.a. slagbal, 
handbal en trefbal. Het accent ligt daarbij op 
samenspel en sociaal gedrag.

De kinderen dragen een T-shirt, een korte broek en 
gymschoenen. De gymschoenen moeten schoon 
zijn en mogen geen zwarte zolen hebben om 
strepen op de gymvloer te voorkomen.

Naast de gym- en zwemlessen is er één keer per 
jaar een sportdag.

Expressievakken
Op onze school werken we onder andere met 
de methode ‘Moet je doen’ voor beeldende 
vorming. Daarnaast worden er ook creatieve 
opdrachten gedaan in een bepaald thema, bijv. 
‘lente’. Ook beschikt onze school over Techniek 
Torens, waarbij kinderen in kleine groepjes allerlei 
techniekonderwerpen kunnen ontdekken en 
onderzoeken.

Vanaf 2020 zal het vak ‘Wetenschap en technologie’ 
een verplicht vak zijn op alle basisscholen, met als 
doel het groeiende tekort aan geschoolde vakkrachten 
tegen te gaan. Op onze school is hiervoor een 
speciaal technieklokaal ingericht en zijn we druk bezig 
met het opzetten van een leerlijn om wetenschap en 
technologie te integreren in ons onderwijs.

Computeronderwijs en ICT
De ontwikkelingen op het gebied van de digitale 
technologie gaan snel. Om te kunnen blijven voldoen 
aan de hoge eisen die aan een schoolnetwerk met 
computers, laptops en tablets gesteld worden, blijft het 
netwerk geüpdatet.

Naast de computers op het leerplein, hebben wij 
ook laptops verdeeld over de groepen en voor alle 
kinderen van de groepen 4 t/m 8 een eigen tablet in 
de school. Over het werken op de tablets kunt u in 
hoofdstuk 4.3 ‘Het onderwijs in de groepen 3 t/m 8’ 
meer lezen. 

De inhoud van ons onderwijs
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Het netwerkbeheer ligt in handen van een 
professionele externe partij, zodat zowel 
leerkrachten als kinderen steeds kunnen vertrouwen 
op goed werkende computers en laptops. De 
kinderen kunnen op deze computers en laptops 
zowel onderwijsondersteunende als verrijkende 
programma’s volgen. Centraal in onze school 
hebben wij ons computerplein.

Elke groep heeft een vast moment in de week 
dat de hele groep aan de computers kan werken. 
Daarnaast is er in ieder lokaal een computer en een 
IPad voor de leerkracht. De computer wordt onder 
andere gebruikt om de digitale schoolborden aan te 
sturen, waarmee in alle groepen wordt gewerkt. De 
IPad wordt o.a. gebruikt om tijdens het werken met 
de tablets van Snappet te kunnen rondlopen in de 
klas met de dashboardpagina aan en de leerlingen 
direct zo effectief mogelijk te kunnen helpen. De 
digitale schoolborden vervangen het traditionele 
krijtbord. De digitale schoolborden zijn in januari 
2016 vervangen voor nieuwe exemplaren. Voor een 
groot aantal gebruikte methodes op school hebben 
wij de bijhorende software aangeschaft. Dit stelt 
leraren in staat op zeer interactieve wijze digitale 
toepassingen te gebruiken in hun lessen. Het 
werken op de computer, de laptop en de tablet is op 
deze manier een geïntegreerd onderdeel van het 
dagelijkse lesaanbod.

Culturele en kunstzinnige vorming
Tijdens het schooljaar maken de verschillende 
groepen gebruik van het programma-aanbod van 
de werkgroep Kunstzinnige Vorming Schooljeugd 
van de gemeente Maassluis (het ‘cultuurmenu’). 
De expressieactiviteiten worden veelal geleid door 
deskundigen en richten zich op een breed terrein, 
zoals de bevordering van het taalgebruik, tekenen, 
muziek, dramatiseren, handvaardigheid, spel en 
beweging. Natuur- en milieu educatie wordt door de 
gemeente Maassluis aangeboden om het natuur- en 
milieu onderwijs te stimuleren. Scholen in Maassluis 
voor primair onderwijs ontvangen aan het begin van 
het schooljaar een jaarprogramma. Het programma 
bevat excursies waarvoor ingeschreven kan worden 
en scholen kunnen gebruik maken van diverse 
lesmaterialen. Elke groep gaat 1x per jaar naar het 
DCM (Duurzaamheidscentrum Maassluis) toe om 
daar een les te krijgen. 

Studievaardigheden
In groep 7 en 8 werken de kinderen met de methodes 
‘Informatieverwerking’ en ‘ZIP’ aan alle onderdelen 
van informatieverwerking: het hanteren van 
naslagwerken, het lezen van schema’s, tabellen en 
grafieken, kaartlezen en het opzoeken van informatie. 
Dit gebeurt zowel klassikaal als individueel. Op deze 
wijze worden studievaardigheden ontwikkeld, die 
ook van belang zijn voor een goede loopbaan in het 
voortgezet onderwijs.

De inhoud van ons onderwijs
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Huiswerk
Bij ons op school krijgen de kinderen regelmatig 
huiswerk mee. Hiermee worden niet alleen de in 
de klas geleerde vaardigheden versterkt en verrijkt, 
maar kinderen leren ook zelfstandig te werken, 
plannen en verantwoordelijkheid te nemen voor 
hun werk. We geven voor verschillende vakken 
huiswerk mee, waarbij we de hoeveelheid per 
leerjaar opbouwen om kinderen zo goed mogelijk 
voor te bereiden op het Voortgezet Onderwijs.  
Verder kan het voorkomen dat een kind wat meer 
oefening nodig heeft om zich de lesstof eigen te 
maken, of juist wat meer uitdaging. In dat geval kan 
het kind, uiteraard in overleg met de ouders, voor 
een bepaalde tijd wat extra (oefen)werk voor thuis 
meekrijgen. 

Zelfstandig werken
Onze leerkrachten organiseren hun onderwijs 
volgens de richtlijnen van onze schoollijn voor 
zelfstandig werken. Het biedt onze kinderen een 
vertrouwde werkwijze, ongeacht het leerjaar 
en de leerkracht. Door het gebruik van de 
schoollijn zelfstandig werken leren kinderen 
omgaan met uitgestelde aandacht. Dit bevordert 
de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de 
kinderen. Daarnaast biedt de schoollijn ook 
ruimte voor het gericht inzetten van verschillende 
samenwerkingsvormen tussen kinderen onderling. 
Na het stil en zelfstandig werken is er, op aangeven 
van de leerkracht, tijd om anderen om hulp te 

vragen of juist hulp te bieden en om samen aan de 
opdrachten te werken. 

De schoollijn biedt de leerkracht duidelijke handvatten 
om de lessen te organiseren en te structureren. 
Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht tijd 
om gericht aan de slag te gaan met een klein groepje 
kinderen. Dit kunnen kinderen zijn die baat hebben bij 
herhaling van de lesstof, maar ook kinderen die juist 
meer aan kunnen. Op deze manier kan de leerkracht 
steeds gericht hulp en ondersteuning bieden aan 
verschillende groepjes kinderen. Deze manier van 
werken zorgt ervoor dat het mogelijk wordt om voor 
alle vakgebieden op drie niveaus te werken. Zo 
kan goed aangesloten worden bij de verschillende 
niveaus in de groep. Het zelfstandig werken start 
met het benoemen van het lesdoel (wat gaan we 
leren?). Vervolgens kunnen kinderen die de opdracht 
al begrijpen hierna direct aan de slag. De kinderen 
die instructie nodig hebben, ontvangen hierna 
een instructie (uitleg) van de leerkracht, waarna 
alle kinderen zelfstandig aan het werk kunnen. De 
leerkracht kan vervolgens extra instructie bieden aan 
een aantal kinderen dat dit nodig heeft of op een 
ander niveau werkt. Na een van tevoren aangegeven 
periode van geheel zelfstandig werken, is er voor 
de kinderen op aangeven van de leerkracht tijd om 
elkaar te helpen of om hulp te vragen. 

De duur van het zelfstandig werken wordt vooraf 
door de leerkracht aangegeven en wordt tevens 
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visueel gemaakt door een speciale klok die in iedere 
klas aanwezig is. Op de klok wordt de werktijd 
aangegeven. De kinderen kunnen aan het terug 
tikken van de tijd zien hoeveel tijd ze nog hebben 
om hun werk te maken. 

In de groepen 3 t/m 8 wordt er gewerkt met een 
stoplicht. De kleuren van het stoplicht hebben 
allemaal een eigen betekenis: Rood: de kinderen 
zijn zelfstandig aan het werk, de leerkracht geeft 
instructie aan een groepje kinderen. De kinderen 
mogen nu even niets vragen. Oranje: de kinderen 
zijn zelfstandig aan het werk, de kinderen mogen 
elkaar om hulp vragen. Groen: de kinderen zijn 
zelfstandig aan het werk. De kinderen mogen 
elkaar helpen of de leerkracht om hulp vragen. De 
leerkracht loopt hiervoor een hulpronde.

Vanaf groep 3 hebben de kinderen ook een blokje 
op hun tafel waarmee ze  aangeven of ze een vraag 
hebben (een vraagteken) of ze gestoord kunnen 
worden (een groene cirkel) of juist niet gestoord 
(rode cirkel) mogen worden. Wanneer de klok op 
rood staat, mogen de kinderen niet overleggen. De 
blokjes staan dan op rood of op het vraagteken. 
Nadat de rode tijd voorbij is, kan elk kind aangeven 
of het zelfstandig door wil werken (blokje op rood), of 
dat het openstaat voor vragen van andere kinderen in 
het tafelgroepje (blokje op groen). 

Wanneer de klok is gezet, komen de kinderen niet 
naar de leerkracht toe. Wanneer zij even niet verder 
kunnen, zetten zij hun blokje op het vraagteken. Zo 
kan de leerkracht tijdens het rondlopen gemakkelijk 
zien dat het kind een vraag heeft. Het kind hoeft 
dus niet met de vinger in de lucht te wachten tot 
de leerkracht hem of haar kan helpen. Wij leren de 
kinderen op deze manier omgaan met uitgestelde 
aandacht. Het is aan het kind om te bedenken wat 
het op dat moment wel kan doen. Misschien kan hij 
of zij de som overslaan en alvast verder gaan met de 
volgende. Of misschien is er nog werk dat afgemaakt 
moet worden. 
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5.1 SAMEN VERANTWOORDELIJK
Op onze school werken directie, interne begeleider 
en leerkrachten op planmatige wijze samen om 
ervoor te zorgen dat ieder kind zich naar eigen 
capaciteiten optimaal ontwikkelt. 

In ons zorgplan staat omschreven hoe wij de 
leerlingenzorg op schoolniveau organiseren. Als 
bijlagen bij het zorgplan zijn diverse protocollen 
opgenomen, die specifiek voorkomende situaties 
beschrijven. Denk bijvoorbeeld aan de zorg voor 
kinderen met dyslexie, de signalering en begeleiding 
van meer- en hoogbegaafde kinderen en de 
protocollen voor doublure en versnellen. In dit 
hoofdstuk van onze schoolgids treft u een beknopte 
samenvatting van ons zorgplan.  

5.2 INTERN BEGELEIDER
De intern begeleider (IB-er) ondersteunt de 
leerkrachten bij het signaleren, analyseren en 
oplossen van zorgproblemen. Zij coördineert 
en organiseert de daaruit voortvloeiende 
werkzaamheden. De intern begeleider heeft als taak 
om leerkrachten te coachen en ondersteunen in het 
bieden van zorg. 

Er worden groeps- en leerlingbesprekingen 
gevoerd met de leerkracht. Tijdens de groeps- en 
leerlingbesprekingen worden de observaties van 
de leerkracht en de toetsresultaten van de kinderen 
doorgesproken. De intern begeleider ondersteunt en 
begeleidt de leerkracht bij het toepassen van toets- 
en observatie-instrumenten en bij het analyseren van 
verkregen gegevens. 

Er is ook aandacht voor de geëvalueerde 
handelingsplannen en groepsplannen. De intern 
begeleider adviseert en helpt de leerkracht 
bij het maken van nieuwe groepsplannen en 
handelingsplannen. Vervolgens coacht en adviseert  
zij de leerkracht bij het uitvoeren van diverse plannen. 
De intern begeleider begeleidt ook diverse trajecten 
rondom de leerlignenzorg. Denk bijvoorbeeld aan 
de beslissing rondom doublure of versnelling, een 
aanvraag voor uit een uit te voeren onderzoek, een 
doorverwijzing naar logopedie of fysiotherapie en de 
aanvragen voor bespreking van een leerling in het 
Ondersteuningsteam. 

5. ZORG VOOR GOED ONDERWIJS
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5.3 CYCLUS BINNEN LEERLINGENZORG
Op onze school wordt handelingsgericht gewerkt. 
Dit betekent dat we rekening houden met de 
onderwijsbehoeften van de kinderen. We stellen 
onszelf steeds de vraag: “Wat heeft deze leerling 
nodig om de doelen te behalen?” Binnen het 
handelingsgericht werken staat de cyclus van 
waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren 
centraal.

Verzamelen van gegevens (waarnemen) 
Voor het volgen van de vorderingen en 
ontwikkelingen van de kinderen maken we onder 
andere gebruik van Cito-toetsen, methodegebonden 
toetsen en observaties. Alle verkregen gegevens 
worden voor alle kinderen van onze school 
vastgelegd en bewaard in het digitale leerlingdossier 
in ParnasSys. Tevens maken we gebruik van een 
sociaal-emotioneel observatiesysteem ‘Op School’, 
ontwikkeld door Harry Janssens. Bij de kleuters wordt 
er gebruik gemaakt van ontwikkelingsvolgmodel 
BOSOS, waarin alle leerlijnen op de 
ontwikkelingsgebieden beschreven staan.

Het afnemen van de Cito-toetsen in alle leerjaren 
zorgt er daarnaast voor dat wij altijd goed zicht 
hebben en houden op de ontwikkeling van onze 
kinderen, en tijdig eventuele achterstanden en grote 
voorsprongen kunnen signaleren. 

Het CITO (Centraal Instituut voor Toets 
Ontwikkeling) onderscheidt vijf verschillende 
beheersingsniveaus:
A = zeer goed 
B = ruim voldoende tot goed 
C = voldoende
D = zwak 
E = zeer zwak 

De behaalde scores op de verschillende toetsen 
worden ook meegegeven bij het rapport.

Zorg voor goed onderwijs 27
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Cito-toetsen die wij afnemen zijn:
• Rekenen voor kleuters (groep 1 en 2)
• Taal voor Kleuters (groep 1 en 2) 
• Drie minuten toets (groep 3 t/m 8)
• Begrijpend lezen (groep 3 t/m 8)
• Spelling (groep 3 t/m 8)
• Rekenen en Wiskunde (groep 3 t/m 8)
• Spelling werkwoorden (groep 7 en 8) 
• Entreetoets (groep 7)
• IEP eindtoets (groep 8) 

Begrijpen en plannen 
Binnen ons leerstofjaarklassensysteem willen we 
op planmatige wijze omgaan met de verschillen in 
onderwijsbehoeften tussen kinderen. We streven 
steeds naar de meest effectieve en haalbare 
ondersteuning van alle kinderen. 

Voorafgaand aan elke planperiode worden voor 
alle hoofdvakken de toetsresultaten bekeken. Door 
middel van een goede analyse van de observaties 
en de toetsen stellen we vast welke kinderen voor 
extra hulp in aanmerking komen. Wanneer een 
leerling op één of meerdere gebieden boven of 
onder de norm presteert, worden ouders hierover 
geïnformeerd. 

Tijdens de groeps- en leerlingbesprekingen worden 
de onderwijsbehoeften van de kinderen besproken 
en worden kinderen met gelijke onderwijsbehoeften 
zoveel mogelijk geclusterd. De kinderen worden per 

vakgebied ingedeeld in de juiste instructiegroep:
•  Instructiegevoelige groep: deze kinderen hebben 

behoefte aan de basisinstructie en korte begeleide 
inoefening. Dit is de ‘gemiddelde’ groep.

•  Instructie-afhankelijke groep: deze kinderen 
hebben behoefte aan verlengde instructie volgend 
op de basisinstructie, waarbij de leerkracht 
samen met de leerling de vaardigheden extra 
inoefent. Hierbij kan gebruik worden gemaakt 
van extra visuele ondersteuning of bijvoorbeeld 
het oefenen met concreet materiaal. Dit is de 
‘benedengemiddelde’ groep.

•  Instructie-onafhankelijke groep: deze kinderen 
hebben behoefte aan een verkorte instructie. 
Zij kunnen sneller zelfstandig aan het werk en 
hebben daarnaast behoefte aan extra uitdaging en 
verrijking. Dit is de ‘bovengemiddelde’ groep.

Om goed tegemoet te komen aan de verschillen 
tussen kinderen, hebben wij schoolbreed gekozen 
voor zelfstandig werken. Deze organisatievorm 
maakt het mogelijk om voor alle vakgebieden 
te werken met de hierboven beschreven drie 
instructieniveaus. Bovengenoemde hulp wordt 
beschreven in een groepsplan. 

Wanneer de leerling behoefte heeft aan specifieke 
individuele begeleiding op het gebied van cognitieve 
en/of sociaal-emotionele ontwikkeling, maakt de 
leerkracht in overleg met de intern begeleider een 
individueel handelingsplan. De leerkracht stelt de 
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ouders van de extra hulp op de hoogte. Wanneer het 
plan is uitgevoerd, evalueert de leerkracht het plan. 

Voor de kinderen, die een grote achterstand 
van minimaal een jaar hebben op verschillende 
vakgebieden, wordt een ontwikkelingsperspectief 
opgesteld.  

5.4 SPECIFIEKE LEERLINGENZORG 

Ondersteuningsteam 
De leerkrachten zien alle kinderen van 4 tot 13 jaar 
vijf dagen per week op de basisschool. Ze kunnen 
gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen 
bij kinderen en ouders vroegtijdig signaleren en 
vervolgens de benodigde (leerlingen)zorg bieden. 
Dit doen de leerkrachten samen met de intern 
begeleider en andere schoolinterne ondersteuners, 
zoals bijvoorbeeld de gezinsspecialist. Daarnaast 
is er nog zorg en ondersteuning mogelijk vanuit het 
samenwerkingsverband. Iedere school heeft een 
eigen contactpersoon van het samenwerkingsverband, 
die we SWV’er noemen. Voorheen werden zij een 
WSNS’er genoemd. De SWV’er helpt de school om 
ervoor te zorgen dat kinderen de juiste en tijdige zorg 
krijgen. De SWV’er heeft, afhankelijk van de aard van 
de ondersteuning of de specifieke casus, persoonlijk 
contact met de directeur, de IB’er en de leerkracht. De 
ondersteuning kan zich richten op individuele kinderen, 
maar ook op de IB’er, de leerkracht(en) of op het 
systeem van de leerlingenzorg. 

Ook kan het zo zijn dat de hulp aan kinderen niet 
of niet alleen door en binnen school gegeven kan 
worden. Er kan extra begeleiding nodig zijn vanuit 
de jeugdgezondheidszorg (CJG)of jeugdzorg. Op 
dat moment kan advies en hulp worden gevraagd 
bij het Ondersteuningsteam. Dat is een groep 
mensen die in staat is om oplossingen aan te 
bieden voor problemen van kinderen die extra 
zorg of aandacht nodig hebben. Verder denkt het 
Ondersteuningsteam met de school mee over de 
beste aanpak voor een kind.

Het ondersteuningsteam gaat vertrouwelijk om 
met alle informatie over en rondom uw kind. De 
ouder wordt uitgenodigd om bij het overleg van het 
Ondersteuningsteam aanwezig te zijn.

Passend Onderwijs
Soms heeft een kind aanvullende of juist 
andere ondersteuning nodig. Aanpassingen en 
extra hulp hebben bijvoorbeeld onvoldoende 
effect. Het kind wordt dan opnieuw besproken 
in het Ondersteuningsteam (OT). Het OT kan 
adviseren extra financiële middelen aan te vragen 
bij het samenwerkingsverband. Wanneer de 
aanvraag door het samenwerkingsverband wordt 
goedgekeurd, dan krijgt de school extra geld om 
het kind beter te kunnen helpen. Er wordt dan een 
ondersteuningsarrangement aangevraagd. Een 
ondersteuningsarrangement is een geheel van 
afspraken, middelen en voorzieningen waarmee 
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een kind op een lesplek ondersteund wordt. Het 
arrangement dat op de reguliere basisschool 
wordt uitgevoerd komt in de plaats van de oude 
rugzakgelden.

Een arrangement moet aan twee criteria voldoen:
*  het kind moet erdoor gaan leren en zich verder   

ontwikkelen;
*  de school/het team moet erdoor 

geprofessionaliseerd worden.

Arrangementen worden meestal binnen de school 
gerealiseerd, al dan niet met behulp van middelen, 
menskracht of expertise van buiten de school. 
De ondersteuning kan licht en/of kortdurend van 
aard zijn, maar ook zwaar en/of langdurig. Het 
ondersteuningsteam op de school speelt een 
belangrijke rol, zij ontwikkelen de arrangementen of 
stellen ze samen. 

Het Ondersteuningsteam (OT) kan ook tot de 
conclusie komen dat onze school voor deze leerling 
niet de juiste plek is. In dat geval kan het OT 
adviseren een kind aan te melden voor het Speciaal 
Basisonderwijs (SBO) of het Speciaal Onderwijs (SO).

De Parasol, school voor Speciaal Basisonderwijs
Het is mogelijk dat de ontwikkeling van een kind 
op de basisschool anders verloopt dan verwacht 
of gehoopt. Het kan voorkomen dat ondanks alle 
inspanningen blijkt dat onze school toch niet de 

beste plek is voor een leerling. Er kan besloten 
worden dat een school voor Speciaal Basisonderwijs 
(SBO) of Speciaal Onderwijs (SO) beter tegemoet 
kan komen aan de onderwijsbehoeften van een 
leerling. Het samenwerkingsverband speelt in dat 
geval een bemiddelende en besluitvormende rol. 
Zij geeft dan een toelaatbaarheidsverklaring af, 
waarmee een leerling toelaatbaar geacht wordt 
op een andere, bijzondere vorm van onderwijs. 
Bij het toelaatbaar achten van een leerling voor 
een andere vorm van onderwijs wordt altijd goed 
gekeken naar de individuele situatie van het kind en 
de omstandigheden. De deskundigheidscommissie 
van het samenwerkings-verband speelt hierin een 
belangrijke rol. Zij maken een zorgvuldige afweging en 
nemen daarin o.a. de visie van de ouders, de leerkracht 
en deskundigen zoals een orthopedagoog mee. 

Wij werken samen met SBO-school “De Parasol”, 
die gelegen is in Maassluis. Dat heeft als groot 
voordeel dat onze  kinderen, indien nodig, in 
Maassluis naar een SBO kunnen. Vanzelfsprekend 
ondersteunen wij de ouders bij alle stappen die in 
een dergelijk traject gezet dienen te worden. Ouders 
kunnen met vragen hierover altijd terecht bij de 
intern begeleider of de directie van onze school. 
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VVE 
De VVE is een landelijk project, waaraan 
Maassluis ook deelneemt. VVE staat voor voor- 
en vroegschoolse educatie. De voorschool is 
voor kinderen van 2 en 3 jaar, de vroegschool 
voor kinderen 4 en 5 jaar. Dit project is ten 
behoeve van kinderen met een taalachterstand. 
Er wordt een gericht taalstimuleringsprogramma 
aangeboden bij de start op de peuterspeelzaal. In 
onze kleutergroepen wordt de VVE voortgezet. Dit 
gebeurt aan de hand van verschillende thema’s, die 
aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Onze 
school werkt rondom de VVE nauw samen met 
kinderopvang Tik Tak, zodat wij een doorgaande lijn 
kunnen waarborgen.

Dyslexie
Dyslexie is een stoornis, die wordt gekenmerkt 
door een hardnekkig probleem met het aanleren 
en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen 
op woordniveau. Op onze school hanteren wij een 
dyslexieprotocol dat gericht is op een vroegtijdige 
signalering van mogelijke dyslexie. Wanneer uit 
diverse toetsen blijkt dat een leerling hardnekkige lees- 
en/of spellingsproblemen heeft, kan in overleg met de 
intern begeleider besloten worden tot het starten van 
het dyslexietraject.

Dit begint met het afnemen van de Dyslexie-
ScreeningTest (DST). Dit gebeurt door de intern 
begeleider. Wanneer er in de DST kenmerken van 

dyslexie worden gezien, volgt hierna een periode 
van intensieve didactische hulp. Deze hulp wordt 
omschreven in een individueel handelingsplan en 
wordt zowel in als (voor een klein deel) buiten de klas 
geboden. 

Na een periode van 6 maanden intensieve begeleiding 
vindt een controlemeting plaats. De gegevens worden 
geanalyseerd door de intern begeleider. Deze bekijkt 
of er sprake is van didactische resistentie. Dit is het 
geval wanneer de leerling onvoldoende vooruitgang 
heeft geboekt, ondanks alle geboden ondersteuning. 
Op basis van de analyse van de gegevens kan 
besloten worden de leerling door te verwijzen voor 
verder dyslexieonderzoek. 

Het opgebouwde leesdossier vormt dan de basis voor 
de aanvraag van een dyslexieverklaring. Kinderen 
met een dyslexieverklaring komen in aanmerking 
voor een vergoedingsregeling voor behandeling. De 
behandeling bestaat uit remedial teaching voor lezen 
en spellen, die buiten schooltijd gevolgd kan worden.

Kinderen met een dyslexieverklaring komen in 
aanmerking voor compenserende en dispenserende 
maatregelen. Denk hierbij aan extra tijd voor 
het maken van het schoolwerk, het gebruik van 
gesproken of vergrote toetsen, of het gebruik 
van speciale hulpmiddelen in de klas (laptop, 
Daisyspeler, software). De school beschikt over 
Kurzweil.
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Meer- en hoogbegaafdheid - Plusklas
Op de Kardinaal Alfrinkschool wordt een protocol 
voor meer- en hoogbegaafde kinderen gehanteerd. 
De begeleiding van deze groep kinderen wordt 
voornamelijk in de klas uitgevoerd en richt zich 
vooral op het compacten en verrijken van de lesstof. 
Meerbegaafde kinderen hebben minder behoefte 
aan oefenstof. Zij hebben juist behoefte aan grotere 
leerstappen. Deze kinderen maken daarom minder 
regulier werk. Dit noemen we compacten. In plaats 
van een deel van de reguliere leerstof krijgen de 
kinderen verrijkingsstof en verrijkingsmateriaal 
aangeboden. Dit zijn opdrachten met een uitdagend 
karakter, die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau 
van het kind. Het werken op op de tablets met 
Snappet sluit hier volledig op aan. De kinderen 
kunnen hierop aan eigen leerdoelen werken en 
wanneer zij de opgave goed maken, wordt de 
volgende opgave iets moeilijker. Op deze manier 
worden de kinderen steeds uitgedaagd. Wanneer 
het werk te moeilijk wordt en het kind een fout 
maakt, past Snappet de volgende opgave hier ook 
weer op aan. 

Kinderen voor wie de werkwijze onvoldoende 
aansluit bij hun onderwijsbehoeften hebben wij tot 
nu toe nog moeilijk andere passende ondersteuning 
kunnen bieden. Daarom zijn wij op zoek gegaan 
naar mogelijkheden om ons aanbod voor meer- en 
hoogbegaafde kinderen uit te kunnen breiden. In dit 
kader hebben wij een Plusklas opgericht. De intern 

begeleider en de leerkrachten selecteren samen de 
kinderen die hiervoor in aanmerking komen. Ouders 
worden hierover geïnformeerd. De Plusklas komt 1 
keer per week samen. 

De Plusklas heeft de beschikking over verrijkingsstof 
op zo mogelijk alle gebieden. De gebruikte 
verrijkingsstof is speciaal ontwikkeld voor (hoog)
begaafden en niet afkomstig van hogere leerjaren. 
Binnen de Plusklas wordt gewerkt aan specifiek op 
(hoog)begaafden gerichte doelen en vaardigheden, 
waarbij de begeleiding en ondersteuning van deze 
kinderen met name op twee pijlers steunt: sociale 
vaardigheidstraining en projectlessen.

Doubleren, een eigen leerlijn of versnellen
Wij streven voor alle kinderen naar een 
ononderbroken ontwikkeling binnen acht 
aaneengesloten schooljaren. Bij een achterblijvende 
cognitieve ontwikkeling kan het soms beter zijn een 
kind te laten doubleren (blijven zitten). Wanneer dit 
niet (meer) mogelijk is, kan er ook voor een eigen 
leerlijn gekozen worden. Er wordt dan een OPP 
(ontwikkelingsperspectief) opgesteld. 

Voor kinderen die juist een behoorlijke 
ontwikkelingsvoorsprong hebben, kan een 
versnelling overwogen worden (een klas overslaan). 
Het is ons streven in samenspraak met de ouders 
tot een beslissing te komen over een doublure, 
ontwikkelingsperspectief of versnelling. Besluiten 
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worden weloverwogen genomen. Ouders worden 
gedurende het hele besluitvormingstraject goed en 
volledig geïnformeerd.

5.5  SAMENWERKING MET EXTERNE 
PARTNERS 

De school kan ter ondersteuning van een 
individueel kind, voor het onderwijs en/of voor de 
deskundigheidsbevordering van de leerkracht een 
beroep doen op meerdere instellingen. 

Samenwerkingsverband  Schiedam,     
Vlaardingen, Maassluis “Onderwijs dat past”
Vanuit het samenwerkingsverband (SWV) 
krijgt de school ondersteuning op het gebied 
van leerlingenondersteuning. Iedere school 
heeft een eigen contactpersoon van het 
samenwerkingsverband, die we SWV’er noemen. 
De SWV’er helpt de school om ervoor te zorgen dat 
kinderen de juiste en tijdige zorg krijgen. De SWV’er 
heeft, afhankelijk van de aard van de ondersteuning 
of de specifieke casus, persoonlijk contact met de 
directeur, de IB’er en de leerkracht. De ondersteuning 
kan zich richten op individuele kinderen, maar ook 
op de IB’er, de leerkracht(en) of op het systeem 
van de leerlingenzorg. Doel van begeleiding is het 
vergroten van de kennis, inzicht en vaardigheden met 
betrekking tot de problematiek van de leerling. Het 
uiteindelijke doel is om een adequate afstemming 
van het pedagogisch, didactisch handelen door de 
reguliere school te realiseren ten behoeve van een 

zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind. 
Vanuit het SWV worden daarnaast verschillende 
bijeenkomsten georganiseerd voor de intern 
begeleiders in het kader van professionalisering. 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Als kinderen naar school gaan, worden ze ineens 
wat zelfstandiger. Maar binnen hun eigen wereldje 
blijft u als ouder een belangrijke rol spelen. 
Ongetwijfeld spelen er bij u wel eens vragen, zoals:
• Is mijn zoon te dik?
• Onze dochter is zo druk en kan zich moeilijk
 concentreren. Waar ligt dat aan?
•  Hoe voorkom ik dat mijn kind de hele dag achter 

de computer zit?
• Hoeveel zakgeld kan ik mijn kind geven?
•  Als gescheiden moeder kan ik mijn twee kinderen 

niet meer de baas, wat nu?

Voor al deze en andere vragen kunt u terecht bij 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Uw kind 
gaat er gedurende de schoolperiode op bezoek bij 
de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Maar het 
CJG is er ook voor u als het thuis even niet lekker 
loopt. Om wat voor reden dan ook. Dat is niet altijd 
te wijten aan grote problemen. Een onwillige kleuter. 
Een opstandige puber in huis. Of uw kind wordt 
gepest op school. Zorgen, die het opgroeien en 
opvoeden een stuk(je) lastiger maken. Voor al uw 
vragen over opvoeding en verzorging zoekt het CJG 
samen met u naar een passende oplossing.
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Bij het CJG kunt u terecht voor:
• onderzoek en advies
• bezoek aan het consultatiebureau
•  onderzoek door jeugdarts en 

jeugdverpleegkundige
• opvoedingsondersteuning 
• pedagogisch spreekuur
• gezinscoaching
• begeleiding bij het zoeken en vinden van juiste hulp

Omdat het CJG verschillende specialismen kent, is 
er bijna altijd iemand die u kan ondersteunen. En als 
dat nodig is, raadpleegt het CJG haar brede netwerk 
van instanties die zich met jeugdgezondheidszorg 
en jeugdhulpverlening bezighouden. 

Het CJG in Maassluis zit in het Startpunt, Vincent 
van Goghlaan 6. Hier kunt u zo binnenlopen met uw 
vragen. U kunt ook bellen, (tel. 010 - 593 1111) maar 
ook via de mail reageren info@cjgmaassluis.nl. 

Wilt u meer weten dan kunt u terecht op de website 
www.cjgmaassluis.nl. (Hier kunt u ook schriftelijk uw 
vragen stellen.) Het CJG heeft een nevenlocatie aan 
de Dr. Jan Schoutenlaan 112. Hier kunt u alleen op 
afspraak terecht. ( 010 - 593 1111).

Gezinsspecialist 
Wanneer ouders problemen of moeilijkheden ervaren 
op het gebied van opvoeding, financiën of verzorging, 
verwijzen wij ouders door naar de gezinsspecialist. 

De doelgroep van de gezinsspecialist is het kind, de 
ouder en de leerkrachten. De gezinsspecialist vervult 
een brugfunctie tussen de 3 genoemde betrokkenen. 
Doelstelling van de gezinsspecialist is het verbeteren 
van de opvoedingssituatie van het kind door de 
belemmerende factoren in het gezin te verhelpen en 
de zelfredzaamheid van het kind te vergroten. 

De begeleiding vanuit de gezinsspecialist vindt 
plaats op de school en bestaat uit gesprekken 
met het kind of gesprekken met de ouders. De 
gezinsspecialist kan ook contact opnemen met het 
wijkteam.

5.6  OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET 
ONDERWIJS

In het laatste basisschooljaar is de blik uiteraard 
gericht op het voortgezet onderwijs. Er wordt 
nagegaan welke vorm van voortgezet onderwijs 
voor elk kind het meest geschikt is. Op de Kardinaal 
Alfrinkschool nemen kinderen deel aan het 
drempelonderzoek in november/december en/of de 
IEP eindtoets basisonderwijs in april.

Eind groep 7 vinden er al vooradviesgesprekken 
plaats met ouders en kind door de leerkracht van 
groep 7 en de intern begeleider. Dit advies komt 
mede tot stand aan de hand van de resultaten op 
de CITO Entreetoets in groep 7, de ervaringen 
van de leerkracht en de CITO scores in de gehele 
schoolloopbaan van het kind.

Zorg voor goed onderwijs
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In januari/februari wordt het definitieve advies door 
de leerkracht van groep 8 en intern begeleider 
bekend gemaakt. Dit advies komt mede tot 
stand aan de hand van de resultaten op de 
CITO Entreetoets in groep 7, de ervaringen van 
de leerkracht tot dan toe en de CITO scores in 
de gehele schoolloopbaan van het kind. Dit zal 
schriftelijk gebeuren. Tijdens een gesprek op 
school tussen ouders, kind en de leerkracht van 
groep 8 wordt getracht om tot een verantwoorde 
schoolkeuze te komen. Daarbij spelen naast 
de capaciteiten van het kind, ook zaken als 
tempo, concentratie, doorzettingsvermogen, 
nauwkeurigheid en omgang met huiswerk een rol.

Wanneer de score van de IEP eindtoets in april 
hoger is dan het definitieve advies, wordt er 
samen met ouders en het kind gekeken naar een 
eventuele verandering in het advies. Wij hebben 
gekozen voor de IEP eindtoets, in plaats van de 
Cito eindtoets. Wij zijn van mening dat deze toets 
beter aansluit bij onze leerlingen. Zo is er bij de IEP 
toets veel aandacht besteed aan de formulering 
van de vragen. Een van de uitgangspunten bij de 
IEP eindtoets is dat het gebruikte taalniveau in de 
opgaven geen onnodig struikelblok mag vormen 
om de vraag goed te kunnen beantwoorden. In de 
opgaven worden korte, eenvoudige zinnen gebruikt, 
zonder moeilijke woorden. Bij de rekenopgaven is 
het taalniveau bewust lager dan het rekenniveau dat 
wordt gegeven. Het streven van de makers van de 

IEP is om een toets te maken die voor kinderen leuk 
en prettig is om te maken. 

Meer informatie over de IEP eindtoets is te vinden op 
de website van bureau ICE, www.toets.nl/voorouders. 

5.7 ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (OKR)
Wanneer een kind onze school verlaat (tijdens 
de schoolloopbaan of aan het eind van groep 8) 
vult de leerkracht een onderwijskundig rapport 
(OKR) in voor de vervolgschool. De volgende 
school is op die manier goed geïnformeerd over de 
schoolvorderingen en eventuele bijzonderheden van 
de leerling. De overstap kan dan zo goed mogelijk 
plaatsvinden. Wij sturen het OKR op naar de school 
waar onze vertrekkende leerling naar toe gaat.

5.8 UITSTROOMGEGEVENS
Vanuit de Kardinaal Alfrinkschool hebben we 
afgelopen schooljaren de volgende adviezen 
gegeven: 

 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

praktijkonderwijs 0% 3% 0% 
VMBO / LWOO 11% 3% 19% 
VMBO  47% 44% 50% 
VMBO / HAVO 18% 11% 0% 
HAVO 6% 11% 8% 
HAVO / VWO 18% 14% 15% 
VWO / VWO+ 0% 14% 8% 
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 6.1 DE BETROKKENHEID
Zonder ouders, kinderen en leerkrachten bestaat er 
géén school. Als je vindt dat onderwijs en opvoeding 
met elkaar verbonden zijn, dan zullen de school 
en de ouders met elkaar een goed contact moeten 
onderhouden. Ouders en school wensen het beste 
voor de kinderen. Vanuit ieders verantwoordelijkheid 
staan de ouders en de leerkrachten samen voor 
een taak. De zorg voor de kinderen is de basis 
voor een goede samenwerking. U kunt als ouders 
de leerkrachten altijd aanspreken op het onderwijs 
en de aanpak van uw kind. Andersom mogen 
de leerkrachten de ouders ook aanspreken op 
hun opvoeding. De ouders  zijn hard nodig om 
allerlei leuke activiteiten zoals het sinterklaasfeest, 
de creativiteitmiddagen, de sportdag, etc. te 
organiseren. Als u echt wilt meepraten en 
meebeslissen over de school kunt u het beste 
deelnemen aan de medezeggenschapsraad of de 
ouderraad. 

6.2 DE COMMUNICATIE
Aan het begin van het schooljaar wordt een 
bijeenkomst gehouden waarin algemene 
groepsinformatie wordt verstrekt. Over diverse 
lopende zaken wordt u regelmatig schriftelijk op de 
hoogte gehouden. U krijgt in ieder geval driemaal 
per jaar een uitnodiging om samen met uw kind met 
de leerkracht van gedachten te wisselen over de 
ontwikkeling van uw kind. Het is dan ook van belang 
dat de leerkracht een indruk kan krijgen van de 
thuissituatie. 

Voor zaken die van direct belang zijn, kunt u altijd 
een leerkracht na schooltijd aanspreken. U kunt 
hiervoor het beste even een afspraak maken. 
Datzelfde geldt voor een gesprek met de directie of 
de IB-er. Verder kunt u veel wetenswaardigheden 
vinden op de website van de school: 
www.alfrinkschool.nl.

6. OUDERS EN SCHOOL
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6.3      DE OUDERRAAD (OR)
De Kardinaal Alfrinkschool heeft een ouderraad, 
welke statuten heeft en ingeschreven staat bij 
de Kamer van Koophandel. Deze heeft o.a. de 
volgende doelen:
a.  De schakel vormen tussen de ouders van   

de kinderen enerzijds en het schoolbestuur en 
de schoolleiding anderzijds.

b.  De belangstelling van de ouders voor het   
schoolleven en het onderwijs op de Kardinaal  
Alfrinkschool te bevorderen en levendig te 
houden.

c.  Initiatieven ontwikkelen en activiteiten  
ondersteunen, welke in het belang zijn van  
de kinderen van de Kardinaal Alfrinkschool.

Het dagelijkse bestuur van de ouderraad wordt 
gevormd door een voorzitter, een secretaris, een 
penningmeester en een secretaris die wisselt per 
vergadering, aangevuld met uit elke groep de 
klassenouder of een andere vertegenwoordiger uit 
de groep. Het is de bedoeling dat vanuit elke groep 
een ouder als vertegenwoordiger in de ouderraad 
zit. Gezien de gespreide vertegenwoordiging van 
ouders, kan de ouderraad daarom, indien gewenst, 
ook als achterban van de medezeggenschapsraad 
fungeren en de medezeggenschapsraad 
gevraagd en ongevraagd advies geven en tevens 
deelnemen aan cursussen in het kader van de 
medezeggenschap.

De ouderraad verzorgt de organisatie van 
alle festiviteiten op de school zoals o.a. de 
schoolreis, sinterklaasviering, kerstviering, 
teamverjaardag, paasfeest enz. en wordt ook wel 
de activiteitencommissie genoemd. In verband 
met deze activiteiten vergadert de ouderraad 
enkele malen per jaar. U begrijpt dat de ouderraad 
een wezenlijk onderdeel is van de school en dat 
zonder deze vrijwilligers de taakbelasting van het 
onderwijsteam veel groter zou zijn.
 
De genoemde activiteiten, welke géén onderdeel 
vormen van het onderwijs, worden bekostigd uit de 
vrijwillige ouderbijdrage, welke aan de ouderraad 
wordt betaald.

De ouderraad heeft op de website van de school 
een eigen kopje waar informatie over de opstelling 
van de ouderraad te vinden is. De namen van de 
klassenouders zijn hier op terug te vinden. 
Hier kunt u ook de link vinden naar de laatste 
notulen van de ouderraadvergaderingen.

Eens in de twee maanden is er een vergadering 
met de gehele ouderraad en een delegatie van 
het MT op school. Tijdens deze vergaderingen 
wordt er gesproken over activiteiten op school, de 
betrokkenheid van ouders op school en wat beter of 
anders georganiseerd kan worden. Input van ouders 
is hierbij ontzettend belangrijk.

Ouders en school
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6.4 OUDERBIJDRAGE
De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld 
door de ouderraad in overleg met de MR en directie. 
Dit geld wordt voor verschillende doeleinden 
gebruikt, zoals bijvoorbeeld de cadeautjes met 
Sinterklaas, de lunch met Pasen en andere 
activiteiten zoals sportdag, carnaval en de 
slotavond. Naast deze vrijwillige ouderbijdrage van 
€30,- vragen wij €30,- voor het schoolreisje. In totaal 
gaat het dus om het bedrag van €60,- per kind. De 
kinderen van groep 8 hebben ook een meerdaags 
schoolkamp. Zij betalen hiervoor een nader vast te 
stellen bedrag.

Ouders van nieuwe leerlingen worden bij inschrijving 
op de hoogte gebracht van deze bedragen door 
middel van een standaard informatiebrief. Kleuters, 
die later in het schooljaar instromen, betalen een 
deel van de ouderbijdrage. Aan het begin van het 
schooljaar krijgen de ouders een brief waarin wordt 
verzocht om de ouderbijdrage over te maken. De 
ouderraad is verantwoordelijk voor de inkomsten en  
uitgaven in het schooljaar. Wilt u liever in termijnen 
betalen? Dan kunt u contact opnemen met 
de administratie van de school.

De ouderraad int deze vrijwillige ouderbijdrage en 
is aan het eind van het schooljaar verantwoording 
schuldig aan alle ouders van kinderen op de 
Kardinaal Alfrinkschool.

6.5 DE KLASSENOUDERS
Elke klas heeft een klassenouder die de leerkracht 
behulpzaam is bij het organiseren van activiteiten 
in de betreffende klas. De klassenouder treedt ook 
op als contactpersoon tussen de leerkracht en 
de overige ouders van kinderen in de betreffende 
klas. De klassenouder levert daarmee een flinke 
ondersteuning aan de directe leerkracht, die zich 
daardoor meer met het onderwijs kan bezighouden. 
De klassenouder kan rechtstreeks hulp van andere 
ouders inroepen. Het kan zijn dat de klassenouders 
vertegenwoordigd zijn in de ouderraad. Dit kan 
ook een andere ouder uit de klas zijn. Het is fijn als 
iedereen een bijdrage levert aan de school.
De taken van een klassenouder:
•  de leerkracht ondersteunen met het regelen van 

vervoer bij uitjes
• boeken ruilen bij de bibliotheek
• kopieerwerk
• helpen in de groep bij feestelijke activiteiten
• thematafel in de klas inrichten
• helpen bij de verjaardag van de juf
• eventueel schoonmaakwerkzaamheden in de klas

Bij de start van het schooljaar overlegt de 
leerkracht met de klassenouder op welke wijze de 
klassenouder kan ondersteunen en of er eventueel 
nog extra taken zijn die de klassenouder wil 
uitvoeren.
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Alle klassenouders ontvangen van de leerkracht een 
lijst met telefoonnummers en emailadressen van de 
andere ouders van de kinderen uit hun groep.

6.6 DE OVERBLIJFOUDERS  
Zoals al eerder vermeld is op onze school gekozen 
voor een continurooster. Dit houdt in dat onze 
kinderen een aaneengesloten dag op school 
doorbrengen en dat alle kinderen een half uur 
overblijven. 

Omdat de leerkrachten recht hebben op een half uur 
pauze, worden overblijfouders ingezet om toezicht 
te houden tijdens het overblijven. 

6.7 DE HULPOUDERS
Niet elke ouder voelt zich geroepen om als 
klassenouder op te treden, zitting te nemen in 
de ouderraad of medezeggenschapsraad of als 
overblijfouder te fungeren. Soms komt dat omdat 
hiervoor de interesse ontbreekt of omdat de ouder 
hier simpelweg geen tijd voor heeft, omdat veel 
werkzaamheden overdag plaatsvinden. Er zijn 
echter genoeg andere activiteiten, waarbij uw 
hulp hard nodig is. Hulpouders zijn niet meer uit 
de school weg te denken. Wij maken graag van 
u gebruik. Niet alleen om de kinderen te helpen, 
maar ook vanwege het informele contact. De 
werkzaamheden variëren van het assisteren bij 

het leren lezen, het begeleiden van teams op de 
sporttoernooien en het helpen bij festiviteiten tot 
en met het verzorgen, bijhouden en uitlenen van 
bibliotheekboeken. U kunt zich opgeven om te 
helpen bij diverse activiteiten via de ‘Schoolpraat-
App’ en het ‘Doet u meeboekje’. 

De app kunt u downloaden in de App-store en de 
Google Play store. Meer hierover kunt u lezen 
bij hoofdstuk 7.7 Schoolpraat- App. Het doet 
u meeboekje wordt aan het begin van het jaar 
meegegeven aan uw kind. 

6.8 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Om ervoor te zorgen dat een school goed 
functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, 
beslissingen genomen en veranderingen 
doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het 
beleid op school ligt bij het schoolbestuur. Maar 
omdat het beleid leraren, kinderen en hun ouders 
direct of indirect aangaat, moet het schoolbestuur 
overleggen met de medezeggenschapsraad. 

De samenstelling van de medezeggenschapsraad 
hangt af van het schooltype. Bij het basisonderwijs 
bestaat deze uit ouders en personeelsleden, de 
oudergeleding en de personeelsgeleding.
Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder 
instemming of advies van de medezeggenschapsraad 
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genomen worden. In sommige gevallen heeft de 
volledige medezeggenschapsraad instemmingsrecht. 
In andere gevallen heeft alleen de  oudergeleding 
instemmingsrecht en de personeelsgeleding 
het adviesrecht of andersom. Deze zaken staan 
beschreven in het reglement van de MR en het 
huishoudelijk reglement. Hierin is ook geregeld 
hoeveel leden de MR heeft, waarbij de aantallen 
personeelsleden en ouders gelijk verdeeld dienen 
te zijn. Deze MR vergadert gemiddeld acht keer per 
jaar op school.

6.9 DE GEMEENSCHAPPELIJKE    
 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)
Met instemming van alle afzonderlijke 
medezeggenschapsraden van de bij Stichting Floréo 
aangesloten scholen, is een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad gevormd. De afzonderlijke 
medezeggenschapraden hebben tevens diverse 
bevoegdheden overgedragen aan de GMR in 
verband met beslissingen die betrekking hebben op 
zaken die op alle vijf de scholen van toepassing zijn. 
De zogenaamde bovenschoolse beslissingen.
In de GMR zitten totaal tien leden, twee vertegen-
woordigers van elke medezeggenschapsraad van 
één van de bij Stichting Floréo aangesloten scholen, 
één van de personeelsgeleding en één van de 
oudergeleding.

De GMR heeft een voorzitter, een secretaris en 
een penningmeester en vergadert gemiddeld acht 
keer per jaar, afwisselend op één van de bij de 
Stichting aangesloten scholen. 

Voor een goed verloop van alles wat met 
de school samenhangt, is een duidelijke 
informatievoorziening van groot belang. Dit is 
echter geen eenvoudige zaak, omdat in een 
lerende en levendige organisatie niet alles van 
tevoren vaststaat, hoe graag we dat ook  
zouden willen.

Brieven worden per e-mail verstuurd. Als u (nog) 
geen informatie krijgt per e-mail, kunt u een mail 
sturen naar info@alfrinkschool o.v.v. de naam 
van uw kind. Het juiste mailadres is dan meteen 
in ons systeem bekend waarna u de informatie 
digitaal kan ontvangen. 

Via onderstaande wegen proberen we alle 
betrokkenen zo goed mogelijk te informeren. Indien 
u het niet wenselijk vindt dat een foto van uw kind 
op een van onderstaande informatievoorzieningen 
wordt geplaatst, kunt u dit aangeven bij de balie of 
via info@alfrinkschool.nl.

mailto:info@alfrinkschool.nl
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7.1 DRIEHOEKSGESPREK
Wij vinden het op de Kardinaal Alfrinkschool 
belangrijk om het eigenaarschap bij kinderen te 
houden. Zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk 
voor hun eigen ontwikkeling. De leerkracht en de 
ouders helpen het kind daarbij. Door het kind te 
betrekken in het stellen van leerdoelen, maar ook bij 
het stellen van doelen op het gebied van gedrag, zal 
het kind zich meer verantwoordelijk voelen voor zijn/
haar eigen leerproces. Het zelfvertrouwen en de 
motivatie van het kind zullen hierdoor groeien. Door 
regelmatig met de kinderen en ouders in gesprek te 
gaan, leren wij de kinderen reflecteren op hun eigen 
handelen en gedrag. Verschillende momenten in het 
jaar gaan we daar met elkaar over in gesprek.

In de eerste weken van het schooljaar worden 
de ouders met het kind uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek met de leerkracht. Tijdens 
dit gesprek worden de verwachtingen van de 
ouders, kinderen en de leerkracht met elkaar 
doorgesproken. In november worden de ouders 
met het kind uitgenodigd voor een gesprek met de 
leerkracht. Het is prettig als ouders van te voren met 
hun kind alvast nadenken over gesprekspunten, 

zodat de tijd zo zinvol mogelijk kan worden 
besteed. Tijdens het gesprek worden ook de tot 
aan dat moment behaalde resultaten en de sociaal/
emotionele ontwikkeling van het kind besproken.

In februari worden de ouders met het kind 
uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. 
Voorafgaand aan dit gesprek krijgt het kind het 
rapport/portfolio. Ook voor dit gesprek is het 
prettig als ouders van te voren met hun kind alvast 
nadenken over gesprekspunten, zodat de tijd zo 
zinvol mogelijk kan worden besteed. Uiteraard kan 
de leerkracht ook gesprekspunten inbrengen.

In de laatste maand van het schooljaar is het 
mogelijk dat ouders en kinderen vanuit school 
uitgenodigd worden voor een gesprek. Deze 
uitnodiging krijgen niet alle kinderen. Indien ouders 
niet zijn uitgenodigd door de leerkracht, maar wel 
graag met de leerkracht(en) willen praten, kan 
dit aangegeven worden zodat er een gesprek 
ingepland kan worden. In de laatste schoolweek 

Informatie
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ontvangen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun 
rapport/portfolio.

7.2 SCHOOLGIDS
In deze gids vindt u de vaststaande, algemene 
informatie met betrekking tot de school. De 
gegevens die zich per schooljaar wijzigen horen ook 
in de schoolgids, maar hebben we uit praktische 
overwegingen opgenomen in een losse aanvulling 
op de schoolgids en de kalender. De aanvulling 
op de schoolgids en de kalender worden jaarlijks 
uitgereikt. De schoolgids is te vinden op de website 
van de school.

7.3  KALENDER EN AANVULLING 
SCHOOLGIDS

De kalender geeft specifieke informatie, dat wil 
zeggen informatie die per schooljaar verandert. De 
aanvulling op de schoolgids en de kalender bevatten 
informatie zoals:
•  de groepsindeling, inzet personeel, school-, 

zwem- en gymtijden
• vakantieregeling, vrije dagen en uren
• data van vieringen

7.4 NIEUWSBRIEF
Met de nieuwsbrief wordt u maandelijks 
geïnformeerd over de gang van zaken. U leest er 
nieuws van de school en van de groepen in. De 
nieuwsbrief is altijd terug te vinden op de website 
van de school. 

7.5 FACEBOOK
Onze school heeft ook een eigen facebookpagina. 
Via deze digitale weg houden we u wekelijks op 
de hoogte van de leuke gebeurtenissen binnen 
elke groep. Om de foto’s en geplaatste berichten 
te kunnen bekijken, moet u eerst vriend worden 
van Kardinaal Alfrinkschool facebookpagina. Op de 
schoolsite kunt u een link vinden van deze pagina. 

7.6 DE WEBSITE
Op www.alfrinkschool.nl kunt u allerlei informatie 
over onze school vinden. Hier vindt u o.a. 
nieuwsbrieven, de kalender, algemene informatie 
over de school, huiswerk, foto’s en uitlegfilmpjes. 
Mocht u het niet wenselijk vinden dat er foto’s van 
uw kind op de website en/of in een krantenbericht 
geplaatst worden, wordt hier rekening mee 
gehouden.

Iedereen heeft toegang tot de website van de school 
en kan op die wijze informatie verkrijgen over het 
wel en wee van de school.

Wij zouden het zeer waarderen wanneer kinderen 
en ouders geen informatie of meningen over de 
school, de kinderen, de leerkrachten of de ouders 
via internet verspreiden.

7.7  SCHOOLPRAAT-APP
Onze school beschikt over zijn eigen App. U kunt de 
app gratis downloaden in de App store en de Google 
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Play Store. In deze app treft u algemene informatie 
over onze school en o.a. de kalender. Middels deze 
app houden we u ook op de hoogte van actuele 
nieuwsberichten. Wij versturen daarnaast regelmatig 
handige push-berichten, om u bijvoorbeeld ergens 
aan te herinneren. U kunt zich via de app ook 
inschrijven voor diverse activiteiten, als hulpouder. 
Ook bevat de app een gespreksplanner, zodat 
u zich gemakkelijk kunt inschrijven voor een 
driehoeksgesprek (10-minutengesprek) met 
de leerkracht. U wordt hierover van te voren 
geïnformeerd.

7.8 INFORMATIEAVOND
Tijdens deze avond geeft de leerkracht aan het 
begin van het jaar specifieke informatie over de 
gang van zaken in de groep van uw kind. U kunt 
dan tevens kennismaken met de andere ouders en 
de leerkracht(en) van de groep. Daarnaast kunnen 
er ouderavonden met specifieke thema`s worden 
georganiseerd, zoals over de vreedzame school, 
hygiëne, het vervolgonderwijs e.d.

Om onder andere redenen van veiligheid en 
bereikbaarheid heeft de school in overleg met 
de ouders  gekozen voor het werken met een 
continurooster. 

Informatie
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8.1 HET OVERBLIJVEN OP SCHOOL
Bij het buitenspelen tussen de middag spelen de 
kinderen onder toeziend oog van de overblijfjuffen, 
die opgeleid zijn voor het uitvoeren van deze taak. 
Om het overblijven in goede banen te leiden en te 
garanderen, dat er altijd voldoende toezicht is, heeft 
de administratief medewerker tevens als taak de 
overblijf te coördineren. Daarnaast zijn er een aantal 
leerkrachten aangesteld als overblijfcoördinator. 
Zij zorgen voor een goede communicatie tussen 
de overblijfjuffen, de overige leerkrachten en de 
kinderen. Er vinden ook vergaderingen plaats 
waarin er wordt gesproken over wat goed gaat 
en wat er wellicht nog beter kan, met het oog op 
oplossingsgericht werken.

De kosten voor het overblijven worden per jaar 
vastgesteld. De organisatie rondom het overblijven 
staat beschreven in het Handboek Overblijven, 
welke ook te vinden is op de website van de school. 

Aan de ouders vragen we vriendelijk om voor het 
volgende te zorgen:
•  een theedoek, welke als tafelkleedje dienst kan 

doen 
•  brood in een trommeltje met daarop de naam van 

het kind en iets te drinken

Met de kinderen spreken we de volgende regels af:
•  als we gaan eten, gaan we eerst onze handen   

wassen
•  we dekken onze tafel
•  voor we gezamenlijk gaan beginnen met eten, 

spreken we eerst een gebedje uit of we zijn even stil
•  tijdens het eten blijft iedereen op zijn plaats zitten
•  wat niet opgegeten wordt, gaat mee terug naar huis
• de theedoek gaat elke dag mee naar huis

8.2  KLASSEKAS
Wij bieden de kinderen van groep 5,6,7 en 8 de 
mogelijkheid om op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag langer op school aanwezig te zijn. Op 
maandag en vrijdag krijgen zij de mogelijkheid tot 
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huiswerk maken in hun eigen klas. 

Op dinsdag en donderdag worden er diverse 
leuke workshops aangeboden. De kinderen 
kunnen zich hiervoor inschrijven. Recht tegenover 
de hoofdingang van de school hangt ons grote 
‘KlasseKas bord’, waarop staat wat er allemaal 
gedurende 2 weken te doen is. Zo kan er 
bijvoorbeeld worden gekookt, gesport, geknutseld 
en toneel worden gespeeld. Daarnaast kunnen 
kinderen er ook voor kiezen zelf te knutselen of 
spelletjes te spelen. 

We verwachten dat de kinderen in deze 
leeftijdsgroep de verantwoordelijkheid kunnen 
nemen om op een goede manier met deze vrijheid 
om te gaan. Het is fijn om te merken dat veel 
kinderen hier gebruik van maken en dat ze dus 
graag op school zijn. 

8.3 PEUTEROPVANG TIN TIN
Vanaf begin april 2017 is Tin Tin gestart in onze 
school met een peuteropvang. Deze peutergroep 
biedt plek aan maximaal 16 peuters die op het 
gebied van taal meer ondersteuning nodig hebben 
en/of peuters die een extra uitdaging zoeken.  
De peutergroep wordt geleid door een vaste 
pedagogisch medewerkster en een HBO- 
gediplomeerde leerkracht. Zo komen opvang en 
leren spelenderwijs samen. 

De groep heeft een vaste dagindeling, structuur, 
veiligheid en herkenbaarheid. Gedurende het 
schooljaar werken, praten, zingen en spelen de 
kinderen met bepaalde thema’s die aansluiten bij 
de belevingswereld van de peuters. Dit in nauwe 
samenwerking met de ouders van de peuters en 
onze school. 

Vieringen, feesten, thema’s, materialen, het 
speellokaal en plein worden gedeeld met onze 
school waardoor de doorstroom naar groep 1 voor 
de peuters  vanzelfsprekend is. 

Op dit moment biedt Tin Tin opvang gedurende 3 
ochtenden per week. Wij streven ernaar om in de 
toekomst deze dagen uit te kunnen breiden. Wilt u 
meer informatie, kijk dan even op de site  
www.tintin-psz.nl of stuur een mailtje naar  
info@tintin-psz.nl . Langskomen kan natuurlijk ook 
altijd, dat vinden wij heel gezellig en neem gerust  
uw peuter mee. 

8.4 KINDEROPVANG TIK TAK
In de school is Christelijke kinderopvang Tik Tak 
gevestigd. Zij bieden dagopvang voor 0-4 jarigen, 
halve dagopvang voor 2-4 jarigen met Voor- en 
Vroegschoolse Educatie (VVE) en buitenschoolse 
opvang voor 4-13 jarigen (BSO).

Voor de kinderen van 0-4 jaar is het fijn en 
vertrouwd om vanuit Tik Tak door te stromen naar 
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een kleutergroep van de Kardinaal Alfrinkschool. Zij 
hebben namelijk al regelmatig kennis gemaakt met 
de kleuterjuffen en de kinderen in de onderbouw. 
Ook werken wij nauw samen met Tik Tak, wat 
resulteert in een doorgaande lijn in werken.

Voor de kinderen van de Kardinaal Alfrinkschool ligt 
BSO bij Tik Tak voor de hand, omdat:
•  de kinderen op locatie blijven en er tussendoor niet 

voor vervoer hoeft te worden gezorgd.
•  de begin- en eindtijden van de buitenschoolse 

opvang en de school op elkaar aansluiten.
• de kinderen in hun vertrouwde omgeving blijven
•  zo nodig overleg met de betrokken leerkracht 

mogelijk is
•  incidentele opvang geregeld kan worden als dat 

nodig is.

Tik Tak is ook geopend tijdens vakanties en (extra) 
vrije dagen. Voor meer informatie kunt u de website 
www.christelijkekinderopvangtiktak.nl bezoeken.

8.5 CINDY’S COACHINGBUREAU
Bij ervaren pedagoog en leerkracht Cindy van 
der Houven is uw kind in goede handen. Een 
positieve, daadkrachtige en specialistische aanpak 
staat centraal. Elke leerling krijgt een eigen plan, 
afhankelijk van wat nodig is. 

Er is een keuze uit individuele bijles/remedial 
teaching of kleine trajectgroepjes van ongeveer 
vier á vijf leerlingen. Daarnaast verzorgt zij 
sociale vaardigheidstrainingen voor zowel 
basisschoolleerlingen als middelbare scholieren.

Coachingsbureau Cindy is te vinden aan de zijde 
van de kleuterklassen. Voor vragen of opmerkingen 
kunt u dagelijks terecht bij dit lokaal tussen 9:00 uur - 
18:00 uur of op de website: www.coachingcindy.nl.

8.6 LOGOPEDIE
Caroline Roest is de logopediste die één dagdeel in 
de week haar praktijk uitoefent in een ruimte in de 
Kardinaal Alfrinkschool. Voor de kinderen van onze 
school is het een voordeel dat ze op deze manier ook 
makkelijk onder schooltijd naar de logopediste kunnen.

8.7 FYSIOTHERAPIE 
Rianne Mostert is de fysiotherapeut die één dag in 
de week haar praktijk uitoefent in een ruimte in de 
Kardinaal Alfrinkschool. Voor de kinderen van onze 
school is het een voordeel dat ze op deze manier ook 
makkelijk onder schooltijd naar de fysiotherapeute 
kunnen. 

http://www.christelijkekinderopvangtiktak.nl
http://www.coachingcindy.nl


9.1 EXCURSIES
Vaak houden de excursies verband met een 
oriëntatie in de dagelijkse praktijk. We kunnen hierbij 
denken aan het bezoeken van een bakker, de politie 
of het gemeentemuseum. Voor alle groepen wordt in 
de loop van het schooljaar iets georganiseerd.

9.2 SCHOOLREISJES
Elk jaar gaan de kinderen een dagje uit. We streven 
ernaar educatieve uitstapjes af te wisselen met 
uitstapjes naar een pretpark, het liefst om het jaar. 
De kinderen van groep 8 gaan aan het eind van het 
schooljaar tevens op een schoolkamp. Over het een 
en ander wordt u tijdig ingelicht. 

9.3 SPORTTOERNOOIEN
De school doet mee aan een aantal toernooien. 
Aan welke toernooien we meedoen, wordt jaarlijks 
bepaald. Het is mede afhankelijk van voldoende 
begeleiding.

9.4 SPORTDAG
Eens per jaar wordt voor alle kinderen van de 
school een sportdag georganiseerd. Tijdens deze 
dag kunnen de kinderen zich spelend en sportief 
uiten. In het schoolleven neemt dit evenement een 
belangrijke plaats in.

Om deze sportdag echter door te laten gaan, 
hebben we op de dag zelf de hulp nodig van een 
groot aantal ouders. Via het ‘Doet-u- meeboekje’ 
of via de ‘Schoolpraat-App’ kunt u zich hiervoor 
aanmelden. U kunt hiervoor ook benaderd worden 
door een klassenouder.
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10.1 ARBO EN VEILIGHEID
Om de vier jaar wordt een risico inventarisatie 
afgenomen door de Arbodienst om te controleren 
of de werk- en leeromstandigheden voor personeel 
en kinderen aan de wettelijke eisen voldoen. 
De aandachtspunten die deze inventarisatie 
opleveren, worden opgevolgd en het bestuur en de 
medezeggenschapsraad zien hierop toe.

Iedere school heeft de plicht dagelijks voldoende 
opgeleide Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) aanwezig 
te laten zijn. Eén personeelslid coördineert deze 
verantwoordelijkheid en draagt zorg dat de BHV-
ers opgeleid zijn en de herhalingscursussen 
volgen. Deze coördinator oefent regelmatig het 
door de brandweer goedgekeurde ontruimings- 
en inruimingsplan. Op onze school is iedere dag 
tenminste één personeelslid aanwezig die in het bezit 
is van een geldig EHBO-diploma. 

10.2 BIBLIOTHEEK
Het lezen van boeken is een geheel andere activiteit, 
maar zeker ook belangrijk. Vandaar dat we op school 
een eigen bibliotheek hebben. Kort na aanvang 
van het schooljaar kunnen de kinderen op een 

bepaalde dag per week één boek lenen. Daarnaast 
is onze school lid van de Openbare bibliotheek van 
Maassluis. Iedere groep mag daar eens in de  
6 weken, 20 boeken lenen op de groepspas. Op  
deze manier is er altijd voor ieder kind een leuk  
boek aanwezig naar zijn/haar interesse.

10.3 CALAMITEITENPLAN
Op onze school is een calamiteitenplan aanwezig. In 
dit plan staan alle handelingen die verricht moeten 
worden, als er een calamiteit plaatsvindt. U moet 
dan denken aan diefstal, beschadiging, geweld etc.

10.4 COMMUNIE
Wanneer uw kind in groep 4 zit, zult u door middel 
van een brief benaderd worden door de parochie 
met de vraag of uw kind mee gaat doen aan de 
Eerste Communie. 

De voorbereiding op het feest gebeurt buiten 
schooltijd, maar binnen de klas wordt er in deze 
periode ook met alle kinderen aandacht besteed aan 
dit onderwerp. 

ABC
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10.5 FRUIT
Elke dinsdag en donderdag is het groente- en 
fruitdag = gruitdag. Op deze dag nemen de kinderen 
als tussendoortje iets van groente of fruit mee. 
Een komkommertje, een geschild appeltje, druiven 
of bijvoorbeeld een mandarijn. Op deze manier 
proberen wij gezonde voeding te stimuleren.

Wanneer wij meedoen met het EU-schoolfruit 
programma, kunnen deze gruitdagen wijzigen naar 
woensdag en vrijdag.

10.6 GEDRAG OP SCHOOL EN MOGELIJKE   
 MAATREGELEN
Wij verwachten van de kinderen sociaal gedrag, 
zodat elk kind met een goed gevoel op onze school 
iedere dag kan doorbrengen. Daarnaast verwachten 
we respectvol gedrag naar leerkrachten en andere 
volwassenen. Ook vinden wij het normaal, dat er 
zorgvuldig wordt omgegaan met het gebouw en 
de inventaris. Met de kinderen wordt regelmatig 
gesproken over wenselijk gedrag. Hierbij maken we 
gebruik van oplossingsgerichte gesprekstechnieken, 
waarbij we vooral aandacht besteden aan dat wat 
wel goed gaat. We proberen dit positieve gedrag uit 
te bouwen. 

In het gedragsprotocol staat omschreven hoe wij 
stapsgewijs proberen te komen tot een verbetering 
van de situatie en een afname van het ongewenste 
gedrag dat het kind vertoont. Bij zeer ongewenst 

gedrag (dit betreft fysiek geweld, provocerend 
taalgebruik e.d) kan de directie overgaan tot 
schorsing. Dit besluit wordt genomen in overleg 
met de directie en de leerplichtambtenaar. Aan de 
schorsing is altijd een waarschuwing vooraf gegaan, 
waarvan de ouders op de hoogte zijn gebracht. 
Schorsing komt dus nooit geheel onverwacht. Het 
kind mag dan gedurende een duidelijk vastgestelde 
periode niet in de school of in de omgeving van 
de school komen. De ouders worden hiervan 
mondeling en schriftelijk op de hoogte gebracht. 
Het kind ontvangt in die tijd huiswerk, zodat er wel 
in onderwijs voorzien wordt. De ouders moeten in 
die periode contact opnemen met de school met de 
intentie om tot een oplossing te komen. Bij herhaling 
van ongewenst gedrag kan een schorsing van 
langere duur volgen.

Mocht dit ook niet tot gedragswijziging leiden, kan 
besloten worden tot verwijdering van de leerling, 
zoals vastgelegd in de Wet op Primair Onderwijs, 
artikel 40, lid 5. Het doel is om het kind weer op het 
rechte spoor te krijgen en dat de medeleerlingen 
zich veilig blijven voelen op school. De ouders van 
het betreffende kind worden volledig bij dit proces 
betrokken.   

10.7 HOOFDLUIS 
Hoofdluis is een probleem dat regelmatig voorkomt. 
Het is geen ziekte en het kan iedereen overkomen. 
Als hoofdluis niet afdoende behandeld wordt, 
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kan dit nare gevolgen hebben voor anderen. 
Vandaar dat voor de bestrijding van hoofdluis door 
een ouderwerkgroep in samenwerking met de 
jeugdgezondheidszorg een protocol is opgesteld.
Na iedere vakantie komt een vaste groep ouders 
de kinderen controleren. Wordt er hoofdluis bij uw 
kind geconstateerd, dan krijgt u diezelfde dag daar 
bericht over. Wij gaan ervan uit dat u actief ervoor 
zorgt dat de hoofdluis verdwijnt. Na een week wordt 
uw kind opnieuw gecontroleerd. 

10.8 INSPECTIE
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen 
en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het 
onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur 
is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
onderwijs en moet zich verantwoorden over de 
resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede 
zin. Krijgen alle kinderen onderwijs van voldoende 
kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving 
en hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie 
van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast 
rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over 
ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel 
het onderwijs als geheel te verbeteren. Onze school 
is in maart 2012 voor het laatst bezocht door de 
Inspectie van het Onderwijs. Het inspectierapport 
is te vinden op de site van de Inspectie va het 
Onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl 

10.9 KLACHTENREGELING
Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken 
op school. We gaan er vanuit dat we de meeste 
klachten in onderling overleg kunnen oplossen. 
We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid de 
leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.
Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet 
uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar 
behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen 
aan het schoolbestuur of een klacht indienen bij de 
klachtencommissie.

Schoolbestuur
Stichting Floréo
Telefoonnummer: 06 51 55 69 01
E-mail: info@stichtingfloreo.nl 
of

Klachtencommissie
Landelijke, Bezwaren, Geschillen- en 
Klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs
Raamweg 2,  Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Telefoonnummer: 070 - 392 55 08
E-mail: info@geschillencies-klachtencies.nl
Website: www.geschillencies-klachtencies.nl

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure 
klachtbehandeling beschreven staat, kunt u vinden op 
de site van stichting Floréo  www.stichtingfloreo.nl.
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Klachten ongewenst gedrag
Bij klachten over ongewenste gedrag op 
school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, 
discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders 
en kinderen een beroep doen op de ondersteuning 
door de vertrouwenspersoon op school. De 
vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie 
over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel 
in contact met de externe vertrouwenspersoon voor 
verdere begeleiding in de klachtprocedure.

Contactgegevens interne vertrouwenspersoon
Rianne van ‘t Hoff- Meurs
Telefoonnummer: 010 - 59 146 37
Email: r.meurs@alfrinkschool.nl 

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. 
U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als 
een objectieve deskundige van buiten de school. 
De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het 
wegnemen van uw klacht. 

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon
Anita Pellenkoft
Telefoonnummer: 06 10 09 74 76 
E-mail: a.pellenkoft@cjgrijnmond.nl of 
externevertrouwenspersoon@cjgrijnmond.nl

Bij afwezigheid van Anita:
Minke Vellinga
Telefoonnummer: 06 - 50 60 26 39

E-mail: m.vellinga@cjgrijnmond.nl of 
externevertrouwenspersoon@cjgrijnmond.nl

Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van 
een klacht, kunt u ook contact opnemen met 
de een van de vertrouwensinspecteurs van de 
Onderwijsinspectie via telefoonnummer 
0900 - 111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van  
8.00 uur tot 17.00 uur. 

Onafhankelijk onderzoek
Klachten over ongewenst gedrag, die u door de 
school naar uw beleving onvoldoende is opgelost, 
kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. 
De vertrouwenspersoon kan u in het klachttraject 
begeleiden.

Meldplicht seksueel geweld
Bij klachten van ouders en leerlingen over de 
schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van 
ontucht, aanranding of een ander zedendelict door 
een schoolmedewerker jegens een minderjarige 
leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd 
gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd 
gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.

10.10 LEERPLICHT
In de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden, is 
uw kind leerplichtig. Uw kind mag maximaal tot en 
met zijn/haar dertiende jaar op onze school zitten. 

mailto:r.meurs@alfrinkschool.nl
mailto:a.pellenkoft@cjgrijnmond.nl
mailto:externevertrouwenspersoon@cjgrijnmond.nl
mailto:m.vellinga@cjgrijnmond.nl
mailto:externevertrouwenspersoon@cjgrijnmond.nl
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Het verschil in leeftijd met de overige kinderen wordt 
te groot naarmate de kinderen na hun 13e jaar nog 
op onze school zijn. Mocht vooraf duidelijk worden 
dat een leerling van groep 8 veertien jaar wordt, dan 
wordt met de ouders besproken hoe en wanneer hun 
kind overstapt naar het vervolgonderwijs. Totdat uw 
kind 6 jaar is, mag het 5 uur per week verzuimen. Dit 
kan uitgebreid worden tot 10 uur met toestemming 
van de directie.

Vanaf 6 jaar zijn de kinderen leerplichtig en moeten 
ze elke dag naar school. In bijzondere gevallen 
(bruiloft, jubileum, begrafenis) kan extra verlof 
worden gegeven door de directie. In alle gevallen 
moet dit extra verlof schriftelijk worden aangevraagd. 
Extra vakantieverlof kan alleen schriftelijk worden 
aangevraagd als het de enige gezinsvakantie van 
dat schooljaar betreft. Dit geldt voor maximaal 10 
aaneengesloten dagen per schooljaar. Voor een 
langere periode moet ontheffing worden aangevraagd 
bij de leerplichtambtenaar.

De volledige tekst van de verlofregeling 
kunt u terugvinden op de achterkant van het 
verzuimformulier, dat bij de administratie 
verkrijgbaar is te downloaden van onze website 
www.alfrinkschool.nl.

Als een kind rondom een willekeurige vakantie 
verzuimt zal dit gemeld worden bij de afdeling 
leerplicht van de gemeente Maassluis.

Als een kind ziek gemeld wordt aansluitend of 
voorafgaand aan een van de schoolvakanties, zal 
dit gecontroleerd worden. Mocht niet duidelijk zijn 
of een kind daadwerkelijk ziek is of als er niemand 
thuis aanwezig is,  zal er ook melding gedaan 
worden bij de afdeling leerplicht. Mogelijk wordt 
er proces-verbaal tegen u opgemaakt door de 
leerplichtambtenaar.

10.11 ONGEVALLENVERZEKERING
Kinderen kunnen betrokken raken bij ongevallen, 
bijvoorbeeld door sport, spel of verkeer. Gelukkig 
blijven de gevolgen vaak beperkt tot enkele 
schrammen of builen. Het kan echter ook ernstiger 
uitpakken.

Gebleken is, dat de meeste kinderen via een 
gezinspolis verzekerd zijn tegen wettelijke 
aansprakelijkheid. Is er sprake van een ongeval 
waaraan uw kind schuldig is en er is schade 
veroorzaakt aan een ander, dan bent u als ouder 
aansprakelijk voor alle schade welke voortvloeit uit 
het ongeval.

Er moet echter wel duidelijk schuld aanwezig zijn. 
Ontstaat er bijvoorbeeld schade aan kleding bij 
een spel, sport of stoeipartij waaraan beide partijen 
deelnemen, dan is er in veel gevallen van schuld 
geen sprake. In zo’n geval zal de schade meestal 
niet door de verzekering vergoed worden.
Onze school heeft een collectieve scholieren 
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ongevallenverzekering afgesloten. U moet deze 
verzekering zien als een aanvulling van uw 
eigen ziektekostenverzekering (eigen risico, 
tandartskosten e.d.) Tevens is een uitkering 
opgenomen in geval van blijvende invaliditeit of 
overlijden. Deze verzekering is van toepassing 
tijdens de officiële schooluren, alsmede tijdens 
het gaan van huis naar school en omgekeerd 
gedurende ten hoogste één uur voor en één uur na 
het verlaten van de school.

Ook bij het verblijf in sportzalen en op sportvelden 
geldt deze verzekering, mits men in schoolverband 
aan de activiteit meedoet en er voldoende toezicht 
is. Als u een claim indient, kunt u op school een 
daarvoor bestemd formulier ontvangen. De premie 
voor deze verzekering wordt verrekend via de 
jaarlijks ouderbijdrage. Ook assisterende ouders 
zijn via deze collectieve ongevallenverzekering 
meeverzekerd.

10.12 PAUZEHAPJE
Om ongeveer 10 uur krijgen de kinderen de 
gelegenheid iets kleins te eten en wat te drinken. 
Voor het drinken neemt ieder kind een beker of pakje 
met drinken mee (geen koolzuurhoudende dranken). 
Bij het eten kunt u denken aan fruit dat de kinderen 
helemaal zelf kunnen eten. U kunt ook een boterham 
of een koek meegeven, maar geen snoep of chips.

10.13 RECHT OP INFORMATIE
Beide ouders hebben recht op informatie over hun 
kind. De school zal deze informatie op verzoek aan 
de ouders geven, ook als zij gescheiden zijn en ook 
als een ouder niet het ouderlijk gezag heeft over het 
kind. Een ouder zonder ouderlijk gezag heeft dus in 
principe recht op dezelfde informatie. De ouder moet 
daar wel zelf om vragen. Als dit niet is toegestaan, 
denk hierbij aan een gerechtelijke uitspraak, moet 
het schriftelijk bewijs hiervan aan de directeur 
worden overlegd. 

Vanwege onze neutrale positie heeft het onze 
voorkeur om beide ouders op hetzelfde moment te 
informeren. Voor het driehoekgesprek ontvangt u 
alleen op uitdrukkelijk verzoek een uitnodiging voor 
een bezoek op een ander tijdstip dan de andere ouder. 
Het adres van de niet met het ouderlijk gezag belaste 
ouder zal in onze administratie worden opgenomen.

10.14 SPONSORING
De overheid draagt zorg voor voldoende middelen 
om onderwijs te geven, ouders dragen vrijwillig bij om 
extra activiteiten voor de kinderen te organiseren. De 
school heeft en zoekt geen sponsors ter verbetering 
of uitbreiding van het onderwijs.

Alleen voor specifieke doelen worden ouders en/ 
of bedrijven verzocht een project te sponsoren. Als 
tegenprestatie worden de sponsors genoemd en 
bedankt in de lokale pers en de nieuwsbrief.
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10.15 TRAKTATIES BIJ VERJAARDAGEN
Wanneer uw kind jarig is, mag dat natuurlijk op 
school gevierd worden. Uw kind mag in de klas iets 
lekkers trakteren. Aan het begin van de ochtend kan 
de traktatie in de klas gezet worden. De verjaardag 
van uw kind wordt dan diezelfde dag met de klas 
gevierd. Wij stellen prijs op een bescheiden en 
niet al te ongezonde traktatie. Een kleinigheidje is 
al leuk genoeg. Uw kind mag ook uitdelen aan de 
andere leerkrachten. Dit is niet verplicht. Het is niet 
de bedoeling dat er kinderen uit andere klassen 
getrakteerd worden.

In de groep van uw kind(eren) zitten wellicht 
kinderen die allergisch zijn voor bepaalde 
voedingsstoffen. Het is voor de betreffende kinderen 
fijn als er ook voor hen een (aangepaste) traktatie 
is. U kunt hierover inlichtingen vragen bij de 
groepsleerkracht. 

10.16 VERVANGING LEERKRACHT BIJ ZIEKTE
Iedere school worstelt wel eens met het probleem 
van leerkrachten die door ziekte gedurende een 
bepaalde periode hun werk op school niet kunnen 
doen. Onmiddellijk na de ziekmelding gaat de 
administratie aan de slag om vervanging te vinden. 
Mocht het echt niet lukken om vervanging te 
regelen, dan worden de kinderen over de overige 
groepen verdeeld. Als we de kinderen echt niet 
kunnen opvangen, mogen ze thuis blijven. U wordt 
hier altijd vooraf over geïnformeerd.

10.17 WET BESCHERMING 
PERSOONSGEGEVENS
Op een school worden gegevens van kinderen 
verzameld en opgeslagen. Ter bescherming van 
de privacy bestaat hiervoor de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp). Volgens deze wet moet 
aangegeven worden op welke wijze en met welk 
doel de persoonsgegevens opgeslagen worden.
Het bestuur is verantwoordelijk in de zin van de 
Wbp, omdat het bestuur de doelen en de middelen 
voor de verwerking van de persoonsgegevens 
vaststelt. Schooldirecteuren zijn intern beheerder 
in de zin van de Wbp. Beiden dienen te handelen 
overeenkomstig de regels van de Wbp.

Het dossier van het kind moet volgens de Wbp aan 
de volgende normen voldoen:
•  voldoende, dus noodzakelijk voor het doel 

waarvoor ze gebruikt worden;
• ter zake dienend en
• juist en nauwkeurig.

Bij de scholen van Stichting Floréo worden deze 
normen in acht genomen. Tevens zorgt de school 
voor een deugdelijke en adequate beveiliging van 
de gegevens en neemt ze geheimhouding in acht. 
De gegevens zullen nooit voor een ander doel 
gebruikt worden of ter beschikking worden gesteld, 
dan waarvoor zij zijn verzameld. Met uitzondering 
van wettelijke verplichtingen (onderwijsinspectie, 
leerplichtambtenaar en GGD) worden zonder 
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toestemming van de ouders geen gegevens aan 
derden ter beschikking gesteld.

De gegevens worden minimaal 5 jaar na het 
vertrek van de leerling bewaard, de zogenaamde 
bewaartermijn. Na afloop van deze termijn moeten 
de gegevens vernietigd worden. 

10.18 ZIEKMELDING 
Wij gaan er vanuit dat u de afwezigheid van uw kind 
uiterlijk een kwartier voor schooltijd meldt. Als een 
kind afwezig is zonder melding wordt u gebeld zodat 
we zeker weten dat we geen kinderen ‘kwijtraken’ 
op weg naar school.
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11.1 Het bevoegd gezag
Onze school is één van de vijf scholen van Stichting 
Floréo. Het doel van Floréo is het bevorderen van 
katholiek basisonderwijs in de gemeente Brielle, 
Hellevoetsluis en Maassluis. Floréo heeft een 
algemeen bestuur en dit vrijwilligersbestuur vormt 
een bestuur op afstand. Onder het algemeen 
bestuur functioneert de algemeen directeur, 
ook wel bovenschoolse directie genoemd. Hij 
wordt ondersteund door een secretaresse. De 
bovenschoolse directie stelt in samenwerking 
met alle directeuren het beleid rond onderwijs, 
personeel, kwaliteitszorg, financiën en huisvesting 
vast. Daarbij spelen ook externe partners als de 
gemeente, de onderwijsinspectie en het ministerie 
van onderwijs een rol. De scholen worden, onder 
eindverantwoordelijkheid van het bovenschools 
management, geleid door directeuren.

Wilt u contact opnemen met het bestuur, dan kunt u 
schrijven naar:
Stichting Floréo
Postbus 297
3140 AG Maassluis
Bestuurscode: 41240

Algemeen directeur Floréo: 
dhr. H. Timmermans
Dr. Jan Schoutenlaan 3
3145 SX Maassluis
010 - 5914637

11.2 Scholen binnen ons bestuur
Floréo bestuurt de volgende scholen:
•  Sint Leonardusschool, Reede 1, 3232 CR Brielle; 

info@sintleonardusschool.nl
•  Hendrik Boogaardschool, Sportlaan 4, 3223 EV   

Hellevoetsluis; info@hendrik-boogaard.nl
•  De Sterrenwacht , Branding 47 – 49, 3224 GA   

Hellevoetsluis; info@rkbsdesterrenwacht.nl
•   De Dijck, Dennendal 147, 3142 LC Maassluis; 

info@dedijck.nl
•  Kardinaal Alfrinkschool, Dr. Jan Schoutenlaan 3, 

3145  SX Maassluis; info@alfrinkschool.nl

Contactgegevens

11. CONTACTGEGEVENS
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11.3 Algemene gegevens
Onze school: Kardinaal Alfrinkschool
 Dr. Jan Schoutenlaan 3
 3145 SX Maassluis
 010 - 59 146 37
 
e-mail administratie: info@alfrinkschool.nl
e-mail MR: mr@alfrinkschool.nl
e-mail OR: ouderraad@alfrinkschool.nl

 www.alfrinkschool.nl
 brinnummer: 09AG

mailto:info@alfrinkschool.nl
mailto:mr@alfrinkschool.nl
mailto:ouderraad@alfrinkschool.nl
http://www.alfrinkschool.nl
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