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BESTE OUDERS, 
 

Met plezier presenteren wij u de schoolgids van de Liduinaschool Timorstraat voor het 

schooljaar 2021-2022. In deze schoolgids vindt u informatie over het onderwijs in de 

Timorstraat en de praktische zaken die daarbij voor u van belang zijn. Mocht u via deze gids 

voor het eerst kennismaken met onze school dan heten wij u van harte welkom. We hopen 

dat uw kind zich bij ons snel thuis zal voelen. 

 

De Liduinaschool heeft als belangrijkste taak het bieden van kwalitatief goed onderwijs. We 

bieden onze leerlingen een optimale en ononderbroken ontwikkeling, zowel op cognitief 

gebied als op creatief- en sociaal-emotioneel gebied. We stimuleren zelfstandigheid en 

eigen verantwoordelijkheid. 

 

Onze school dient voor alle kinderen een veilige plek te zijn, waar aandacht is voor ieder kind 

en extra zorg wordt gegeven aan kinderen die dat nodig hebben. Wij zorgen voor een 

stabiele, kindvriendelijke omgeving en bieden onze kinderen duidelijkheid en regelmaat. 

Daarbij hechten we grote waarde aan openheid en respect voor elkaar en elkaars mening. 

 

Deze gids geeft u een beeld van hoe er in de Timorstraat gewerkt wordt, welke accenten we 

daar leggen en wat we met kinderen, in samenwerking met ouders, willen bereiken. Wij 

hopen dat deze schoolgids u de informatie biedt die u belangrijk vindt. De schoolgids wordt 

jaarlijks via de website aangeboden aan alle ouders, verzorgers en belangstellenden. De 

jaarkalender kunt u inzien via uw SocialSchools account. 

 

Mocht u naar aanleiding van de schoolgids of de schoolkalender vragen of opmerkingen 

hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de schoolleiding. We vinden het belangrijk 

dat school en ouders goede contacten onderhouden en hopen dat u zich mede hierdoor bij 

de school betrokken voelt. 

 

Nieuwe ouders en verzorgers die willen kennismaken met onze school nodigen wij graag uit 

voor een persoonlijke kennismaking, waarin wij meer over onze schoollocatie vertellen en 

laten zien. U bent van harte welkom! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ron van Lijf 

Directeur Liduinaschool, locatie Timorstraat 
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1 DE SCHOOL 

 

CONTACTGEGEVENS 
 

Timorstraat 17 

2022 RA Haarlem 

023-5256131 

liduina1@liduinaschool.nl 

Directie: Ron van Lijf 

 

BESTUUR 

 

De Liduinaschool wordt samen met de Sint Bavoschool bestuurd door de Stichting Katholiek 

Basisonderwijs Haarlem-Schoten. Beide scholen hebben twee locaties die zelfstandig 

aangestuurd worden door de eigen directie. Algemene (Interim) Directeuren van de 

Stichting zijn: mw. Debby Schouten – Coesel en mw. Margret Mes. 

Het schoolbestuur bestaat vanaf oktober 1973. Het toezichthoudend bestuur is samen met 

het managementteam bestaande uit de Algemeen Directeur(en) en de vier directeuren, 

verantwoordelijk voor ongeveer duizend leerlingen, gehuisvest in vier gebouwen, met ruim 

negentig medewerkers. In het schoolbestuur zitten vertegenwoordigers van ouders en 

externe deskundigen. 

 

Voorzitter toezichthoudend bestuur:  

dhr. Dick Aarts 

 

Correspondentieadres schoolbestuur: 

Stichting KBO Haarlem Schoten 

T.a.v. Mw. Debby Schouten – Coesel 

Reviusstraat 1-3, Haarlem 

023-5376133 

 

DE WIJK 

 

Het huidige gebouw aan de Timorstraat werd in 1925 gebouwd in een wijk die toen zo’n 10 

jaar oud was. De wijk bestaat bijna uitsluitend uit koopwoningen. Het gebouw van de locatie 

Timorstraat staat in een vooroorlogse opgezette wijk met koopwoningen. Er omheen liggen 

buurten met sociale huurwoningen. Er zijn geen specifieke wijk-gebonden problemen in deze 

populaire woonbuurten in Haarlem-Noord. 

In de Timorstraat beschikken we over 11 groepslokalen, een speelzaal voor kleuters en een 

aula. Er is een afgesloten schoolplein. Er is geen gymzaal: de groepen 3 t/m 8 gebruiken 

voornamelijk die van de locatie Junoplantsoen, maar groepen gaan ook naar de zaal van 

De Cirkel, één van onze buurscholen. 

  

mailto:liduina1@liduinaschool.nl
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IDENTITEIT 

 

De Liduinaschool Timorstraat is een moderne katholieke school. Onze identiteit vormt een 

belangrijke inspiratiebron voor de waarden en normen die wij willen uitdragen: respect voor 

mensen die verschillen in aanleg en achtergrond, in gevoel en overtuiging; aandacht voor 

iedereen en meer voor wie dat het meest nodig heeft. De populatie van de school bestaat 

uit kinderen van allerlei levensbeschouwelijke richtingen; een heel klein gedeelte van onze 

leerlingen en hun ouders is actief betrokken bij de katholieke kerk. Wij proberen dan ook 

recht te doen aan de verscheidenheid van religieuze opvattingen die voorkomen binnen de 

samenleving als geheel en onze eigen school in het bijzonder. 

 

LEERLINGAANTALLEN EN AANMELDING 

 

De Liduinaschool telt met beide scholen 506 leerlingen (teldatum 1 oktober 2020). Het 

leerlingaantal is ongeveer gelijk verdeeld over beide scholen. 

In het afgelopen decennium heeft het leerlingaantal een stabiel beeld laten zien. Onze 

beide locaties hebben een positief imago in de buurt. 

 

Locatie 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2021-2022 

Timor 252 248 240 258 

Juno 253 252 245 248 

Totaal leerlingen 505 500 485 506 

Aantal groepen 22 22 22 21 

 

De gemeente Haarlem en de schoolbesturen van de Haarlemse basisscholen hebben 

besloten om een stadsbreed gelijk plaatsingsbeleid voor toekomstige vierjarigen in te voeren. 

Met dit nieuwe plaatsingsbeleid komt een einde aan de verschillende regelingen die op de 

basisscholen voor het toelaten en plaatsen bestaan. Voor alle Haarlemse kinderen die 

geboren worden na 1 januari 2015 geldt deze nieuwe regeling. 

Het toelaten en plaatsen van kleuters zal voor alle scholen op dezelfde manier, gelijktijdig en 

geautomatiseerd gebeuren. De kern van dit beleid is dat alle ouders de mogelijkheid 

hebben om binnen een redelijke afstand van hun woonadres een plaats te vinden op een 

school die bij hen en hun kind past. Gerekend vanaf elk woonadres is er (naar verwachting) 

op de vijf dichtstbijzijnde scholen voorrang. Overigens staat het ouders vrij om hun kind aan 

te melden bij andere scholen dan deze vijf, maar daar geldt dan geen voorrang. 

Rond de 3de verjaardag ontvangt u als ouder een informatiebrief en een aanmeldformulier 

van het Leerplein, het regionale bureau voor leerplicht. U meldt uw kind aan door dit 

aanmeldformulier bij de school van eerste keuze in te leveren. Op het aanmeldformulier 

moet niet alleen de eerste voorkeur, maar ook in volgorde van voorkeur meerdere andere 

Haarlemse scholen worden opgegeven. U heeft als ouder de vrijheid om voor elke 

Haarlemse school te kiezen. Elke school verwerkt de gegevens van het aanmeldformulier in 

een gezamenlijk computerprogramma. Het toedelen van de plaatsen aan alle aangemelde 

kinderen die in een bepaalde periode vier jaar worden, verloopt geautomatiseerd en voor 

alle scholen tegelijk, volgens dezelfde voorrangsregels. Wanneer een school meer 

aanmeldingen dan plaatsen heeft, krijgen de aangemelde kinderen die in de buurt van de 

school wonen als eerste een plaats (de school is dus voor hen een voorrangsschool). 

Uitzondering hierop zijn de Vrije Scholen en de Islamitische school; deze scholen hebben een 

stadsbrede functie, waardoor elk kind dat in Haarlem woont-ongeacht het woonadres -op 

deze scholen een gelijke voorrang heeft. Na afloop van elke plaatsingsronde krijgt elke 

ouder een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van voorkeur. 
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Kinderen die al bij ons een oudere broer of zus op de school hebben, krijgen altijd een plaats 

in de Timorstraat. 

 

Ouders kunnen telefonisch een afspraak maken met de schoolleiding van de 

voorkeurslocatie voor een rondleiding en kennismaking. 

 

Voor iedere plaatsingsronde moeten we onze capaciteit aan de gemeente doorgeven.  

De capaciteit van ons gebouw noodzaakt ons de instroom van toekomstige kleuters te 

reguleren. We hanteren bij het opgeven van beschikbare plaatsen voor de periodes van de 

lotingen als richtlijn een totaal van 28 leerlingen in een toekomstige groep 3. De instroom van 

kleuters die hiervoor nodig is, wordt dus afgestemd op de periodes van de lotingen in het 

plaatsingsbeleid. Het gevolg kan zijn dat ouders die een bewuste keuze maken voor onze 

school teleurgesteld kunnen worden. 

Voor verdere informatie over het plaatsingsbeleid kunt u terecht bij de directeur. 

Wij ontvangen u graag voor een rondleiding en gesprek. 
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2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 
 

ONDERWIJSVISIE 

 

Wij willen een school zijn, waar kinderen graag zijn en waar hun cognitieve, creatieve en 

sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal worden ontwikkeld. Om nu in het klein en straks 

in het groot een actieve en positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze multiculturele 

samenleving, leren we de kinderen respect te hebben voor elkaar en op een positieve wijze 

om te gaan met verschillen in uiterlijk, ras, religie, opvattingen, sekse en competenties. 

 

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op eigen wijze. Wij streven naar een ononderbroken 

ontwikkeling en werken met een onderwijsstructuur die rekening houdt met de onderlinge 

verschillen. Klassikale onderwijsactiviteiten worden afgewisseld met groeps- en individuele 

instructie. Daarbij gaan we uit van de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en houden we 

de structuur van handelings- en opbrengstgericht werken (HGW) aan. Op deze manier 

geven we vorm en inhoud aan passend onderwijs. Een belangrijk uitgangspunt is dat wij 

samen doen wat samen kan en dat de kinderen op eigen niveau werken -in een groepje of 

individueel- waar dat nodig is. 

 

Hoge onderwijsopbrengsten vinden we belangrijk. Wij streven bij alle cognitieve vakken naar 

resultaten die minimaal op het landelijk gemiddelde liggen. Daarmee wordt een stevige 

basis gelegd voor een succesvolle toekomst van onze leerlingen. Effectieve 

onderwijsstrategieën als Expliciete Directe Instructie (EDI) maken optimale onderwijsresultaten 

mogelijk. 

 

Naast de cognitieve vakken is er aandacht voor de creatieve ontwikkeling. Wij staan voor 

een brede ontwikkeling. 

 

We bevorderen de ontwikkeling van een breed en samenhangend wereldbeeld. Daarom 

besteden we veel aandacht aan de wereld-oriënterende vakken. Met hetzelfde doel willen 

we onze leerlingen ook vaardigheden voor de toekomst mee geven. Dan gaat het niet 

alleen om ict- en techniekvaardigheden, maar ook om mediawijsheid, informatie verwerken, 

ontwikkelen van het probleemoplossend vermogen en leren evalueren en reflecteren. 

 

Op alle mogelijke manieren willen we een veilige leeromgeving voor onze kinderen creëren. 

Dat is een basisbehoefte. Dat doen we onder meer door afstemming van het onderwijs op 

de ervarings- en belevingswereld van de kinderen. We bevorderen een open en 

communicatief schoolklimaat en een actieve houding jegens discriminatie en pestgedrag. 

 

Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen is het van belang dat onze leerlingen een positief 

zelfbeeld ontwikkelen, dat zij zich geaccepteerd en gewaardeerd weten en zich competent 

voelen. In onze onderwijsaanpak is daarom aandacht voor het samenwerken, waarbij 

kinderen leren om te gaan met verschillen en rekening te houden met elkaar. Daarnaast 

willen wij aansluiten bij de behoefte aan autonomie en op die wijze bevorderen dat onze 

leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen, die initiatieven nemen, zelfstandig 

kunnen werken, keuzes maken en verantwoordelijkheid kunnen dragen. 

 

Relatie (veiligheid en waardering), competentie en autonomie, zoals hierboven uitgewerkt, 

vormen de basisbehoeften voor gemotiveerd leren en vormen daarmee belangrijke pijlers 

van onze onderwijsvisie. Wij willen dit alles doen in nauwe samenwerking met de ouders, wat 

betekent dat we streven naar het realiseren van een zo optimaal mogelijke 

ouderbetrokkenheid. 
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ONZE MISSIE EN UITGANGSPUNTEN 

 

De Liduinaschool heeft als belangrijkste taak het bieden van kwalitatief goed onderwijs. We 

bieden onze leerlingen een optimale en ononderbroken ontwikkeling, zowel op cognitief 

gebied als op creatief- en sociaal-emotioneel gebied. We stimuleren zelfstandigheid en 

eigen verantwoordelijkheid. 

 

Onze school dient voor alle kinderen een veilige plek te zijn, waar aandacht is voor ieder kind 

en extra zorg wordt gegeven aan kinderen die dat nodig hebben. Wij zorgen voor een 

stabiele, kindvriendelijke omgeving en bieden onze kinderen duidelijkheid en regelmaat. 

Daarbij hechten we grote waarde aan openheid en respect voor elkaar en elkaars mening. 

 

Wij willen ons voortdurend op duurzame wijze blijven ontwikkelen. Wij werken aan een 

innovatieve cultuur, die optimaal ruimte biedt voor ontwikkeling van leerlingen, leerkrachten 

en ons team als geheel. Ons motto is: leren van en met elkaar. Samen worden wie je bent. 

 

Onze school voert haar kerntaken uit vanuit de volgende uitgangspunten: 

 

Naar kinderen 

- Wij geven kinderen kwalitatief goed onderwijs in een veilige en stabiele leersituatie. 

- Wij zorgen voor een optimaal pedagogisch klimaat waarbij het welbevinden van de 

leerling voorop staat. 

- Wij zorgen voor een stimulerende leeromgeving waar kinderen met aansprekende en 

actuele methoden gedifferentieerd onderwijs krijgen. 

- Wij bevorderen een zelfstandige werkhouding, waarmee wij beogen dat onze leerlingen 

zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen, die initiatieven nemen, keuzes maken en 

verantwoordelijkheid kunnen dragen. 

- Wij besteden veel aandacht aan kinderen die extra begeleiding nodig hebben. 

 

Naar ouders 

- Wij staan garant voor kwalitatief goed onderwijs, waarbij ouders en verzorgers er zeker 

van kunnen zijn dat hun kinderen in goede handen zijn. 

- Wij geven ouders regelmatig informatie over de vorderingen en het welbevinden van hun 

kind of kinderen. 

- Wij geven de ouders een actieve rol binnen de school opdat zij zich 

medeverantwoordelijk voelen voor de school. 

- Wij zorgen ervoor dat ouders hun kijk op de kwaliteit van het onderwijs kunnen inbrengen. 

 

Naar medewerkers 

- Wij werken vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid naar kinderen en 

ouders aan onze kerntaken. 

- Wij zorgen voor een werkklimaat waarin mensen elkaar aanspreken op de kwaliteit van 

het onderwijs en op het creëren van hoge opbrengsten ervan. 

- Wij zorgen voor een leercultuur in de organisatie waarin mensen ook zelf 

verantwoordelijkheid nemen voor het versterken van hun professionaliteit. 

- Wij zorgen voor een open relatie met de omgeving van onze school. 

 

Naar onze partners 

- Samen met onze partnerlocaties binnen onze stichting en ons samenwerkingsverband 

zorgen wij voor gemeenschappelijke zorgvoorzieningen voor kinderen die speciale en 

zeer speciale begeleiding nodig hebben. 

- Voor de gemeente en andere instanties zijn wij een betrouwbare partner. 
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PEDAGOGISCH KLIMAAT 

 

We werken voortdurend aan een school waar ieder kind, iedere leerkracht en iedere ouder 

zichzelf mag zijn en zich veilig voelt. Het kind moet ervaren dat de leerkracht en klasgenoten 

graag met hem of haar omgaan. Om dit te bewerkstelligen hebben wij o.a. omgangsregels 

met elkaar afgesproken.  

 

 

 

 

In de groep worden bovenstaande regels aangevuld met specifieke omgangsafspraken of 

afspraken m.b.t. het werk. Deze worden door de leerkracht en de kinderen samen opgesteld. 

Naast het ontwikkelen van sociale vaardigheden bij de kinderen en het vastleggen van 

gedragsafspraken met elkaar is het pedagogisch handelen van de leerkracht een wezenlijk 

onderdeel van een veilig en effectief pedagogisch klimaat. Ons team bestaat uit betrokken 

en gepassioneerde onderwijsprofessionals met ieder hun eigen specialisme en stijl. Wij streven 

ernaar om als team dezelfde pedagogisch optimistische uitgangspunten te onderschrijven 

waarbij we zo veel mogelijk vanuit de onderwijsbehoefte van het kind handelen. 

Belangrijke uitgangspunten zijn: 

- De leerkracht biedt het kind veiligheid en het gevoel aanvaard te worden. 

- De leerkracht houdt rekening met verschillen in prestatie, tempo en zelfvertrouwen tussen 

de kinderen. 

- Waar mogelijk worden oudere kinderen ingezet om jongere kinderen te helpen (tutoren). 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling kinderen 

U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op 

een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en 

rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De methode 

Vreedzame School waarmee wij werken wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als 

een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale 

vaardigheden te oefenen. Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen 

om op een positieve manier met elkaar om te gaan. 

 

De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve 

bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep en op school. Dit 

bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook 

voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.  
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De Vreedzame School is een programma voor de hele school. Het programma is zo 

opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s / blokken aan bod komen: 

Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar) 

Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten) 

Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie) 

Blok 4 We hebben hart voor elkaar (over gevoelens) 

Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid) 

Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten). 

 

Onze leerlingen uit de groepen 7 worden jaarlijks intern getraind als mediator. Uit de kinderen 

die wel willen worden dan de nieuwe mediatoren gekozen door de trainers en huidige 

mediatoren. De rol van mediator houdt in dat zij bemiddelen bij conflicten van leerlingen. 

Het  is een van de meest concrete uitwerkingen van het principe dat kinderen zelf 

verantwoordelijkheid hebben voor het klimaat op school. 

Eenmaal opgeleid is er elke dag een tweetal mediatoren die ‘dienst hebben’. Tijdens de 

pauzes van de groepen 3 tot en met 7 lopen zij rond (in een hes met logo van de Vreedzame 

school) en letten op of ze ergens kunnen helpen bij een ruzie of conflict. Soms worden ze ook 

op andere momenten van de dag ingezet. Leerkrachten kunnen ruziënde leerlingen b.v. 

doorsturen naar de mediatoren. 

 

Jaarlijks wordt er ook een Leerlingenraad gekozen. Deze raad vertegenwoordigt alle 

kinderen  van de school en mag meepraten over alle dingen die op school gebeuren. De 

leerlingenraad bestaat uit twee leerlingen per leerjaar 5 tot en met 8. Uit alle klassen worden 

ideeën ingebracht en daar wordt over gepraat o.l.v. de directeur. 

 

VEILIGHEIDSBELEID 

 

Het veiligheidsbeleid is vastgelegd in ons Veiligheidsplan (goedgekeurd door de GMR).  

In het veiligheidsplan wordt van ieder onderwerp m.b.t. de fysieke, sociale en 

maatschappelijke veiligheid veelal verwezen naar afspraken en bijlagen en bij wie deze te 

vinden zijn. Veiligheid gaat natuurlijk ook over digitale veiligheid. De school is bij wet verplicht 

veilig met de gegevens om te gaan. Wij hebben voor onze school een specifiek 

pestprotocol. 

Onderdeel van ons pedagogisch klimaat is dat we proberen te voorkomen dat kinderen 

elkaar pesten. Toch kan het gebeuren dat er gepest wordt. Dan treden we actief op. In een 

pestprotocol hebben we vastgelegd hoe we pestgedrag aanpakken. Wat we doen om 

pesten te voorkomen, hoe we pesten signaleren en hoe we handelen als pesten toch 

voorkomt. We willen zo een helder beleid voeren ten aanzien van pesten waar alle 

betrokkenen op kunnen terugvallen in voorkomende gevallen. Het pestprotocol van ons kunt 

u vinden bij de Downloads op onze website. 

 

PRIVACY 

Op de scholen van onze Stichting wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze 

leerlingen. Vanaf het moment dat uw kind op school zit, staat een aantal persoonsgegevens 

van u en uw kind in het digitale administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. In verband 

met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging 

daarvan in de administratie van de school, worden daarin gegevens over en van leerlingen 

vastgelegd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie 

die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de 

toegang daartoe is beperkt. De scholen delen alleen persoonsgegevens met derde partijen 
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waarmee een ‘verwerkingsovereenkomst’ is afgesloten. De school maakt ook gebruik van 

digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal 

leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het 

gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. 

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar 

toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. 

Frequent (jaarlijks) vragen wij u aan te geven in hoeverre u bezwaren heeft tegen het 

publiceren van foto’s van uw kind(eren) en/of filmopnames t.b.v. school.  

 

3 ONS ONDERWIJS 
 

ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 

 

De groepen 1 en 2 zijn gecombineerd. Daar is voor gekozen omdat er in de groepen 1 en 2 

veel ruimte is voor ontwikkeling d.m.v. spel. Hierbij kunnen de kinderen veel leren van het 

spelen met oudere kinderen en het helpen van jongere kinderen. 

Karakteristiek voor het aanbod en de werkwijze in de onderbouw (groep 1 en 2) is het 

spelend en ontdekkend leren. Ontwikkeling en leren worden uitgelokt d.m.v. uiteenlopende 

activiteiten. Deze activiteiten zijn voor het merendeel verbonden aan thema’s, die voor de 

kinderen betekenisvol zijn en afkomstig uit hun belevings- en ervaringswereld. 

Vanaf groep 3 werken we met jaargroepen. Dat betekent dat de kinderen van dezelfde 

leeftijd bij elkaar in de groep zitten en dat zij gezamenlijk de leerstof voor dat leerjaar 

verwerken. Het kan voorkomen dat om getalsmatige redenen twee jaargroepen 

gecombineerd worden in een combinatiegroep. 

We werken in de hele school volgens de cyclus van handelingsgericht werken (HGW). Dat 

betekent o.a. dat we aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en dat het 

onderwijs in de basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen) op minimaal drie niveaus wordt 

aangeboden. HGW is volop in ontwikkeling op onze school. 

Een ander belangrijk aspect van onze werkwijze is het zelfstandig werken. Zelfstandig werken 

maakt het mogelijk om op meerdere niveaus instructie te geven. Op deze wijze kunnen we 

invulling geven aan ‘passend onderwijs’. 

 

COÖPERATIEVE DIDACTISCHE STRUCTUREN 

 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken. In de groep maken onze 

leerkrachten regelmatig gebruik van coöperatieve leerstrategieën. Dat betekent dat de 

leerlingen op een gestructureerde manier met elkaar samenwerken. Het kenmerkende van 

coöperatief leren is: 

- Er is directe interactie tussen de leerlingen in een groepje. In de uitwisseling van 

gedachten, ideeën en opvattingen zit de leerwinst; 

- De leerlingen worden uitgedaagd tot actief en constructief leren; de kinderen leren van 

en met elkaar. 

- We creëren wederzijdse afhankelijkheid: de opdracht wordt door de leerkracht zo 

geformuleerd dat de groep alleen succes kan hebben als alle leden van de groep zich 

inzetten en een bijdrage leveren; Verschillen tussen leerlingen worden benut als kansen 

om van elkaar te leren. 

- Er is ook sprake van individuele verantwoordelijkheid; elke leerling is verantwoordelijk voor 

zijn eigen leren en gedrag, niet alleen het groepsresultaat telt, elke leerling wordt ook 

individueel beoordeeld op prestaties. 

 

De aanpak levert een krachtig leerproces op waardoor kinderen beter presteren.  
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De grote verschillen in ontwikkelings- en prestatieniveau van de kinderen maken het 

noodzakelijk om binnen onze organisatie plaats in te ruimen voor begeleiding van individuele 

en groepjes leerlingen. Dit gebeurt o.a. door de basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen) 

minimaal op drie instructieniveaus aan te bieden (zie effectieve instructie), meestal in de 

ochtend. 

In het gebouw zijn extra werkplekken: Timor heeft verbrede gangen. 

Met goed klassenmanagement bieden we de kinderen structuur. Een goede organisatie is 

een noodzakelijke voorwaarde om de leertijd te optimaliseren en ondersteuning op maat 

mogelijk te maken. De leerkrachten werken met een dagplanning. In de dagplanning 

worden ook de evaluaties en reflecties opgenomen. Door planning en een goede 

voorbereiding scheppen we de noodzakelijke voorwaarden voor een probleemloos 

lesverloop. Ook regels en afspraken spelen een belangrijke rol. Ze bieden duidelijkheid en 

structuur. Kinderen worden actief betrokken bij het opstellen van de klassenregels. 

 

EFFECTIEVE INSTRUCTIE 

 

We geven les volgens het model ‘Expliciete Directe Instructie’ (EDI-) model. Dit is bij ons in 

ontwikkeling om toegepast te worden in de lessen. Het gaat uit van een stapsgewijze 

aanpak naar zelfstandigheid: ik doe het voor – we doen het samen – jullie doen het samen – 

je doet het zelf. Sommige leerlingen hebben meer tijd nodig om zich het lesdoel eigen te 

maken. Ze krijgen dan een ‘duwtje in de rug’ in de vorm van verlengde instructie. 

 

 

 

Belangrijke onderdelen zijn: 

- hoge en realistische verwachtingen tonen 

- activeren van de voorkennis 

- duidelijke leerdoelen stellen. 

- een heldere leerstofopbouw. 

- expliciete instructie in duidelijke stappen 

- activerende presentatie en inoefening 

- zelfstandige verwerking 

- directe feedback geven. 

- nabespreking & evaluatie leerdoel 

 

De leerkracht maakt de kinderen bewust dat leren óók ‘relaties leggen’ en het ‘nieuwe met 

oude kennis verbinden’ inhoudt. Bij bepaalde lessen wordt de instructie zo veel mogelijk op 

drie niveaus gegeven. Een korte instructie voor de leerlingen die de stof goed aankunnen, de 

reguliere instructie voor de basisgroep en een verlengde instructie voor de kinderen die meer 

begeleiding nodig hebben.  
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ZELFSTANDIG WERKEN 

 

Naast klassikale lessen en samenwerkende leervormen wordt er in de groepen ook 

individueel zelfstandig gewerkt. Het doel van het zelfstandig werken is dat de leerkracht de 

gelegenheid heeft om kleine groepen op niveau instructie te geven. De leerlingen kunnen 

omgaan met uitgestelde aandacht en het probleemoplossend vermogen van de leerlingen 

wordt gestimuleerd. 

De frequentie en duur van het zelfstandig werken wordt opgebouwd naarmate het kind 

ouder wordt. Tijdens het zelfstandig werken handelt de leerkracht volgens het GIP-model 

(Groeps- en individueel gericht pedagogisch en didactisch handelen). Kinderen leren bij dit 

organisatiemodel omgaan met uitgestelde aandacht. In de kleutergroepen werken de 

leerkrachten met een knuffel, het stoplicht en de kleurenklok. Vanaf groep 3 wordt als 

onderdeel van deze werkwijze het stoplicht en het vraagkaartje (of -blokje) gebruikt. De 

betekenis van de kleuren van het stoplicht zijn in de hele school hetzelfde. Rood wordt in de 

kleutergroepen niet gebruikt, maar is wel zichtbaar. Tijdens het zelfstandig werken geeft de 

leerkracht extra instructie en begeleiding aan kinderen, die dat nodig hebben, individueel of 

in groepjes. Ongeveer elke 10 à 15 minuten loopt de leerkracht of de onderwijsassistent een 

hulpronde volgens een vaste route en geeft dan waar nodig korte hulp aan de leerlingen 

zodat ze verder kunnen met hun werk. 

Bij de aanschaf van nieuwe methodes is de mogelijkheid tot zelfstandig werken een 

belangrijk criterium. Ook op andere manieren wordt de zelfstandigheid bevorderd. Dat 

gebeurt o.m. door zelf spullen pakken, nakijken, opruimen, verder gaan met 

vervolgopdrachten en handelen met verschillende materialen. 

 

AANBOD ONDERBOUW 

 

De hiervoor genoemde aspecten van aanbod en werkwijze gelden op hoofdlijnen ook voor 

de onderbouw. Maar er zijn ook verschillen. Zo zijn de groepen heterogeen (combi groep 1 

en groep 2) georganiseerd, waardoor de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling 

optimaal kan plaatsvinden. Een van de uitgangspunten van de Liduinaschool is dat de 

kleuters zich spelend ontwikkelen. Ontwikkeling en leren proberen wij uit te lokken en te 

beïnvloeden d.m.v. verschillende activiteiten. Deze activiteiten zijn meestal verbonden aan 

thema’s, die voor kinderen interessant en betekenisvol zijn 

We werken vanaf schooljaar 2016-2017 oa. met ‘Kleuterplein’. De methode biedt handvatten 

voor een rijke, ontdekkende, speelse en uitdagende leeromgeving. Aan alle 

ontwikkelingsgebieden en leerlijnen wordt in een betekenisvolle context (thema’s) aandacht 

geschonken: taal, beeldende vorming, drama, muziek, wereldoriëntatie, 

bewegingsonderwijs, voorbereidend schrijven en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor 

rekenen gebruiken de kleutergroepen Getal & Ruimte Junior, net als in de andere groepen. 

Voor Engels is dit ook het geval met het gebruik van de methode Stepping Stones. Op deze 

manier hebben we een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3. 

De leerlijnen en tussendoelen worden geregistreerd in het administratieprogramma van 

Focus PO. Dit is een leerlingvolgsysteem waarin efficiënt de leerresultaten van de leerlingen 

worden verwerkt. De leerkrachten zijn hierbij instaat om de ontwikkelingen van de leerlingen 

goed te volgen en zonodig het lesprogramma voor bepaalde leerlingen aan te passen. 

 

LEERSTOFAANBOD GROEP 3 T/M 8 

 

Het onderwijskundig beleid van de school is erop gericht om de kwaliteitscriteria die het 

ministerie van OCW stelt te halen. Wij willen met alle leerlingen de wettelijke kerndoelen 

behalen.  
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Wij volgen hierbij de indeling van de kerndoelen zoals gepubliceerd door het ministerie. 

* Leergebied-overstijgende kerndoelen 

Dit zijn de kerndoelen die gericht zijn op het ontwikkelen en bevorderen van 

algemene vaardigheden. Ze hebben betrekking op het gehele onderwijsaanbod. 

* Leergebied-specifieke kerndoelen 

Dit zijn kerndoelen die betrekking hebben op een bepaald leergebied. 

 

Door gebruik te maken van moderne methoden, die deze kerndoelen als leidraad hanteren, 

voldoen we aan de leergebied-specifieke kerndoelen. 

In bijlage 1 treft u een overzicht van alle gebruikte methoden in de school 

 

TIMORLAB/ AANBOD BEGAAFDE KINDEREN 

 

We hebben een verrijkingsklas voor meerbegaafde kinderen, het zogenaamde TimorLab. 

We willen in het Lab onderwijs bieden dat gericht is op de ontwikkelingsbehoeften van 

leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Ze krijgen de kans om een dagdeel per week 

met andere kinderen op hun eigen niveau te werken met speciale stof die hen voldoende 

uitdaagt en prikkelt. Het Lab staat onder leiding van een leerkracht met speciale expertise 

op het gebied van begaafdheid. 

 

Voor de selectie van deze leerlingen hanteren we criteria. Een kind zal kenmerken van 

begaafdheid moeten vertonen, gepaard gaande met een bepaalde didactische 

ontwikkeling op gebied van prestaties en attitude. Maar de leerling zal ook een 

pedagogische ontwikkeling moeten vertonen waar een zekere evenwichtige, gemotiveerde 

houding uit blijkt met een handige taakaanpak en werkhouding. Met een screeningslijst met 

bepaalde criteria wordt gemeten of een leerling over deze capaciteiten beschikt. We 

proberen ook zoveel mogelijk de onderpresteerders onder de begaafde kinderen in kaart te 

brengen. We zijn wel aan het onderzoeken op welke wijze we dit nog beter kunnen invullen 

en verwoorden. 

 

ACTIVITEITEN  

 

In de loop van het schooljaar zijn er verschillende activiteiten en evenementen, die veelal 

door ouders en leerkrachten samen worden georganiseerd. 

 

- Tweejaarlijks schoolfeest 

- Kinderboekenweek 

- Sint Maarten 

- Sinterklaasfeest 

- Kerstviering 

- Natuurpad voor kleuters 

- Schoolvoetbaltoernooi en verschillende andere sportevenementen 

(de Liduinaschool is ook deelnemer van het project “Jeugdsportpas” van de 

Gemeente Haarlem) 

- Schoolreis 

- Schoolkamp groep 8 

- Muzieklab / lessencyclus / instrumenten verkenning met externen 

- Koningsdag/sportdag 

- Verschillende excursies (bijv. Zorgvrij, Frans Hals museum). 
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EXTRA ONDERWIJSACTIVITEITEN 

 

Naast het reguliere onderwijsprogramma biedt onze school een rijk aanbod aan extra 

onderwijsactiviteiten, die voor een deel worden verzorgd in samenwerking met externe 

instanties, waaronder: 

* Bibliotheek 

* H’art (cultureel aanbod) 

* Kunstmenu (cultureel aanbod) 

* Verkeersouders Haarlem 

* Streetwise 

* NME (Natuur- en Milieu Educatie) 

* HALT 

* Brijderstichting (informatie verslavingszorg voor groep 8) 

* Sport Support (naschoolse gym) 

* School in de wijk (naschoolse muzieklessen) 

* Druppiekunde (gezonde leefstijl) 

 

SCHOOL IN DE WIJK 

 

We participeren in School in de Wijk. Hierdoor kunnen kinderen geheel gratis of tegen een 

gereduceerd tarief deelnemen aan een breed aanbod van onderstaande activiteiten. 

Twee dagen in de week, direct na schooltijd, worden er niet alleen in de gymzaal aan het 

Junoplantsoen, maar ook op versteende plekken in hun eigen wijk, sportieve activiteiten voor 

de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 georganiseerd. Ze worden gegeven door onze 

combinatiefunctionaris (tevens een van onze vakleerkrachten gym). Hij kondigt gedurende 

het schooljaar in de groep van uw kind aan wat voor activiteiten er zijn.  

Ook kunnen kinderen tegen een gereduceerd bedrag kennis maken met instrumenten of 

direct een instrument gaan bespelen. De lessen worden gegeven door Muzieklab/Hart. 

Kinderen kunnen dan na schooltijd naar o.a. de Wilgenhoek, de Cirkel, de Liduina 

Junoplantsoen en ons eigen gebouw. Ook is er een dansaanbod in het schoolgebouw van 

een van de deelnemende scholen. 

Binnen het aanbod van School in de Wijk is er ook een gratis aanbod Druppiekunde. 

Druppie brengt op een positieve manier de gezonde leefstijl onder de aandacht bij kinderen 

en ouders. De doelstelling is kinderen in de wijk de komende jaren de kans bieden om te 

bewegen/sporten en kennis te laten nemen van gezonde voeding door samen te koken, 

spelen en bewegen. 

De kinderen van de Liduina Timor uit de groepen 5 krijgen jaarlijks tien weken lang 

instrumenten oriëntatie. Dit biedt hen de mogelijkheid kennis te maken met een instrument 

en vervolgens deel te nemen aan het hierboven beschreven naschools aanbod. De 

oriëntatie wordt afgesloten met een concert voor de ouders. 
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SAMENSTELLING TEAM 

 

Het team van de Liduinaschool Timorstraat bestaat o.l.v. een directeur uit (meest parttime) 

leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel met onderwijsassistenten en een conciërge. 

Alle teamleden zijn in dienst van de Stichting KBO Haarlem Schoten. De leerkrachten hebben 

een bestuursaanstelling: dat houdt in dat zij ook op alle scholen van onze Stichting ingezet 

kunnen worden. 

 

Directie 

De directeuren van onze scholen hebben naast verantwoording voor de eigen school ook 

een aantal bovenschoolse portefeuilles. De directeuren overleggen veelvuldig o.l.v. de 

algemeen directeur als managementteam (MT). 

 

Leerlingenzorg 

In de personeelsformatie is structureel ruimte gemaakt voor coördinerende en begeleidende 

taken op het gebied van leerlingenzorg. Dit wordt uitgevoerd door interne begeleiders 

(IB-er). Intern begeleiders ondersteunen hun collega leerkrachten aangaande de 

leerlingenzorg op didactisch en pedagogisch vlak, adviseren de directeur op die gebieden 

en hebben met regelmaat onderling overleg, maar ook op gezette tijden met de andere 

teamleden en met de directeur. In het schooljaar 2021-2022 hebben we deze leerlingenzorg 

verdeeld over twee opgeleide ib-ers. Er is daarbij een verdeling gemaakt wie welke groepen 

begeleidt en daarmee aanspreekpunt is voor zowel de leerkrachten als de ouders. 

De interne begeleiders nemen regelmatig deel aan het overleg met professionele instanties, 

met de andere intern begeleiders van onze scholen en de andere scholen binnen ons 

Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland. 

 

Remedial teaching (rt)/onderwijsassistenten 

Met remedial teaching wordt bedoeld specifieke leerhulp aan één of enkele leerlingen door 

een leerkracht. We hebben geen remedial teaching in de formatie. Het is de bedoeling 

kinderen met bepaalde onderwijsbehoefte(s) zoveel mogelijk binnen de eigen groep te 

begeleiden. De leerkrachten worden hierin gesteund door de intern begeleiders. 

De hulp van onze onderwijsassistentie is vooral gericht op de groepen waar de meeste hulp 

en zorg nodig is, maar alle leerkrachten en groepen moeten er profijt van hebben. 

 

Conciërge 

Onze school heeft een conciërge die hoofdzakelijk in de Timorstraat werkzaam is. Allerlei 

hand- en spandiensten kunnen tevens door vrijwilligers worden gedaan. 

 

TUSSENSCHOOLSE EN NASCHOOLSE OPVANG 

 

In bijlage 2 zijn de diverse organisaties beschreven. 
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4 ONDERSTEUNING VOOR KINDEREN 
 

PASSEND ONDERWIJS 

 

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht geworden. De wet legt een 

zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat de scholen ervoor verantwoordelijk zijn dat elk kind 

dat wordt aangemeld en elke leerling die al op school zit een passende onderwijsplek krijgt. 

Op de eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere 

reguliere of speciale school. Dat gebeurt in overleg met de ouders. Om alle leerlingen een 

passende onderwijsplek te kunnen bieden, werken reguliere en speciale scholen samen in 

regionale samenwerkingsverbanden (SWV). Wij werken samen met de scholen binnen SWV 

Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland. 

 

Het SWV heeft een ondersteuningsplan ontwikkeld. In het ondersteuningsplan staan de 

afspraken die scholen in onze regio hebben gemaakt in afstemming met de gemeenten en 

het voortgezet onderwijs. Het ondersteuningsplan wordt minimaal om de vier jaar herzien. Het 

ondersteuningsplan beschrijft volgens de wet o.a. de wijze waarop een samenhangend 

geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning wordt georganiseerd met als doel dat 

leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die 

extra ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. 

Elke school heeft een onderwijsprofiel opgesteld. In ons onderwijsprofiel beschrijven wij welke 

ondersteuning wij kunnen bieden. Leerkrachten en ouders hebben hierop adviesrecht via de 

medezeggenschapsraad. 

Het onderwijsprofiel beschrijft de basiszorg, breedtezorg en een dieptezorg in observeerbaar 

gedrag. Daarnaast hebben wij een plusaanbod uitgewerkt. 

 

BELEID STICHTING KBO HAARLEM-SCHOTEN 

 

Binnen de stichting KBO Haarlem-Schoten wordt passend onderwijs ‘breed’ opgevat; wij 

willen het onderwijs afstemmen op het ‘totale’ kind. Zowel op cognitief gebied als op sociaal, 

emotioneel, moreel en creatief gebied bieden we passende onderwijsarrangementen aan. 

Waar nodig krijgt de leerkracht ondersteuning en begeleiding om passend onderwijs te 

realiseren binnen zijn/haar groep. Waar nodig worden andere voorzieningen gezocht, in 

samenwerking met het SWV Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland. 

Gezien de zorgplicht en de inperking van het speciaal (basis)onderwijs zal de complexiteit 

van het onderwijs toenemen, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Dit vraagt niet alleen om 

professionele leerkrachten, maar ook om nauwe samenwerking en een effectieve 

communicatie met de ouders van onze leerlingen en andere externe partners. De ouders 

hebben de verantwoordelijkheid voor hun kinderen en zijn daarom partners voor onze 

scholen. De communicatie tussen ouders en school gebeurt op basis van gelijkwaardigheid 

en wederzijds respect, zodat school en ouders samen de juiste keuze kunnen maken voor het 

kind. We noemen dat educatief partnerschap. 

 

Concreet willen de scholen van stichting KBO Haarlem-Schoten investeren in: 

- Samenwerking; zowel binnen de scholen, tussen de scholen onderling als met organisaties 

op het gebied van (jeugd)zorg; 

- Communicatie over de veranderingen binnen passend onderwijs, (i.s.m. SWV Passend 

Onderwijs Zuid-Kennemerland); 

- Onderwijskundige vernieuwing. Kinderen van nu leren anders dan vroeger. Gezien ook de 

uitdaging van passend onderwijs wil stichting KBO Haarlem-Schoten blijven zoeken naar 

effectieve onderwijsinnovaties, 

- Het bieden van passende onderwijsarrangementen aan o.a. meer-en hoogbegaafde 

leerlingen en aan leerlingen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. 
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HANDELINGSGERICHT WERKEN 

 

Handelingsgericht werken is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Door af te stemmen 

op de verschillen tussen leerlingen wordt het mogelijk passend onderwijs te geven. 

Uitgangspunten van Handelingsgericht Werken (HGW) zijn: 

- De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal: omgaan met verschillen tussen 

leerlingen op het gebied van de leerontwikkeling, werkhouding en taakgedrag, cognitief 

functioneren, sociaal-emotioneel functioneren en lichamelijk functioneren. Wat heeft een 

kind nodig om een bepaald doel te bereiken? Welke begeleiding is wenselijk en 

haalbaar? 

- Positieve aspecten van de leerling, de ouder(s), leerkracht. Het centraal stellen van 

positieve kenmerken van leerlingen, ouders en leerkrachten blijkt in de praktijk efficiënt te 

werken en effectief te zijn. 

- De werkwijze is systematisch en doelgericht: Welke zorgen of problemen ervaren 

leerkracht, kind en ouders? Wat gaat er goed? Wat willen we bereiken? Wat is ons doel? 

Welke oplossingen zijn er? Wat hebben we nodig om dat gestelde doel te bereiken? 

- Constructieve samenwerking/communicatie tussen leerkracht, intern 

begeleider/ondersteuningsteam, ouders, kind en externe begeleiders. School en ouders 

werken samen aan de ontwikkeling en begeleiding van de kinderen. De ouders en de 

leerling zijn de ervaringsdeskundigen; de leerkracht en de intern 

begeleider/ondersteuningsteam zijn de onderwijsprofessional. Ieders inbreng is van groot 

belang. 

 

 

De uitgangspunten van handelingsgericht werken vormen de leidraad voor onze gehele 

zorg- of ondersteuningsstructuur. Het doel is dat leerkrachten goed onderwijs realiseren dat 

zoveel mogelijk is afgestemd op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Het gaat dus om 

de ‘gewone’ leerlingen én om de leerlingen, die extra begeleiding nodig hebben omdat ze 

zich anders, langzamer of sneller ontwikkelen. Tweemaal per jaar, na de afname van de 

Citotoetsen in januari en juni, wordt een school- en groepsoverzicht gemaakt en besproken 

met behulp van Focus PO met de relevante (opbrengst)gegevens en onderwijsbehoeften 

van alle leerlingen in de groep. Aan de hand van deze gegevens worden interventies 

gepleegd op school-, groeps- en leerlingniveau. Dit betreft voornamelijk de 

vakvormingsgebieden rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen. Bij het 

onderwijsaanbod in de groepen wordt dan uitgegaan van minimaal drie niveaus: plus, basis 

en breedte (evt. diepte). Het juiste aanbod wordt bepaald door de mate van de instructie 

die de leerling nodig heeft en zijn onderwijsbehoeften. De aanpak voor de hele school is 

beschreven in de diverse onderwijsplannen. 
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Voor de kinderen bij ons op school heten dat de plus, -basis - en breedte groepen. De 

leerlingen worden op basis van de vaardigheidsscores van de Cito’s, uitslagen van de 

methodetoetsen en de observaties van de groepsleerkrachten ingedeeld: ca. 20% van de 

leerlingen krijgt een plus-aanbod, ca. 60% krijgt een basisaanbod en ca.20% van de 

leerlingen krijgt een breedte-aanbod. 

De interne begeleiders / ondersteuningsteam ondersteunen de leerkrachten bij de uitvoering 

van de interventies die zijn afgesproken en die gebaseerd zijn op onze onderwijsplannen. 

Voor leerlingen die een ander aanbod van leerstof krijgen dan het aanbod van de jaarklas 

(die dus niet in één van de drie instructiegroepen zitten), wordt een ontwikkelingsperspectief 

opgesteld. 

 

ORGANISATIE ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR 

 

Het nemen van zorg- of ondersteuningsmaatregelen door de leerkracht en de school wordt 

ondersteund door een effectieve organisatiestructuur, die bestaat uit 4 componenten. Deze 

structuur stelt de leerkracht en de school in staat de onderwijs-maatregelen te treffen, die 

passen bij de specifieke onderwijsbehoeften van de kinderen. 

Schoolbeleid 

Het schoolbeleid, de eerste component van onze ondersteuningsstructuur, is gericht op een 

optimale ontwikkeling van ieder kind - oftewel ‘passend onderwijs’- en wordt in dit hoofdstuk 

uitgebreid beschreven. Ons beleid sluit aan op het beleid van Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland, zoals vastgelegd in het ondersteuningsplan 2020-

2024. 

Leerlingvolgsysteem 

Het leerlingvolgsysteem (LVS), we gebruiken daarbij de overzichten zoals deze door het 

programma Focus PO worden aangereikt, vormt de tweede component van de 

ondersteuningsstructuur. 

Het LVS is een hulpmiddel om op een systematische manier de vorderingen van de 

leerlingen, de groep en de school over langere periodes cyclisch in kaart te brengen. Het LVS 

stelt de leerkrachten in staat vast te stellen of de ontwikkeling van de leerlingen naar wens 

verloopt. 

Met behulp van het leerlingvolgsysteem stelt de leerkracht in samenspraak met de ib-er/ 

ondersteuningsteam vast of: 

- leerlingen voldoende vooruit gaan; 

- leerstof op het niveau van de leerling is afgestemd; 

- leerlingen extra hulp nodig hebben; 

- er leerlingen zijn die nader onderzocht dienen te worden; 

- verbeteringen in het onderwijsgedrag van de leerkracht nodig zijn; 

- onderdelen van het onderwijsprogramma voor verbetering in aanmerking komen; 

Het leerlingvolgsysteem biedt in de registratie niet alleen een goed overzicht van de 

ontwikkeling van de kinderen, maar ook een samenhangend beeld van de kwaliteit en de 

doelmatigheid van ons onderwijs. 

Leerlingenoverleg 

De derde component van de ondersteuningsstructuur is het leerlingenoverleg. Op onze 

school wordt met regelmaat overleg gevoerd over leerlingen: overleg met 

groepsleerkrachten, ouders en externe begeleiders. Het Ondersteuningsteam (IB en directie) 

vervult hierin een spilfunctie. Dit team ondersteunt de groepsleerkrachten bij het analyseren, 

oplossen en evalueren van speciale begeleidingsvragen van leerlingen. 

Coördinatie leerlingenzorg 

Het geheel wordt gecoördineerd door de twee intern begeleiders. De coördinatie vormt dan 

ook de vierde component van de zorg- of ondersteuningsstructuur. De taken van de ib-ers 

zijn te verdelen in managementtaken en ondersteuningstaken voor leerkrachten.  
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TOELAATBAARHEIDSVERKLARING VOOR SO OF SBO 

 

Er zijn altijd leerlingen waarvoor een vorm van Speciaal (Basis) Onderwijs tijdelijk beter aansluit 

bij hun onderwijsbehoeften. School en ouders kunnen advies vragen aan allerlei organisaties 

om hen heen om tot de juiste keuze te komen. Het samenwerkingsverband beoordeelt de 

aanvraag niet inhoudelijk, maar kijkt wel of alle betrokkenen achter de aanvraag staan. 

De zeggenschap over wat de beste onderwijsplek is, wordt echter door school, ouders en de 

nieuwe school zelf geregeld. Deze driehoek kent de leerling het beste of gaat straks 

daadwerkelijk met de leerling werken. Zij bezitten en organiseren zelf de benodigde expertise 

en beslissen gezamenlijk over een passende onderwijsplek. De plaatsingen op het S(B)O zijn 

in principe tijdelijk van aard en bij de start wordt ook het moment van terugplaatsing 

vastgelegd.  

 

PROCEDURE BIJ EEN PLAATSING OP HET SO OF SBO 

 

In de procedure van een plaatsing kijkt de toekomstige school mee en maken de oude en 

de nieuwe school samen met ouders de overstap. De scholen vullen samen met de ouders 

de toelaatbaarheidsverklaring in volgens de procedure tijdelijke plaatsing. 

Zie hiervoor ook http://www.passendonderwijs-zk.nl 

 

OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 

 

Een goede keuze van een schooltype en een school voor voortgezet onderwijs is van belang 

voor leerlingen en ouders. Een van de kenmerken van een weloverwogen schoolkeuze is, dat 

er steeds sprake is van een proces en niet van één moment. Elementen die bij het geven van 

een schooladvies een rol spelen zijn; 

 

• de capaciteiten van uw kind 

• de vorderingen en vaardigheden van uw kind 

• de interesses van uw kind 

• de persoonlijkheidskenmerken van uw kind (zoals werkhouding en inzet) 

• de ambities van uw kind 

 

Wij vinden het belangrijk dat u weet welke CITO-scores uw kind heeft behaald en naar welke 

uitstroom dat zou leiden. Daarom geven wij u graag meer inzicht in de tot nu toe behaalde 

resultaten. Met betrekking tot de capaciteiten, wordt er vanaf groep 6 een profiel 

opgebouwd. Dat profiel is gebaseerd op de behaalde cito-scores van de leerling op het 

gebied van rekenen en wiskunde en begrijpend lezen. Het geeft aan naar welk type 

voortgezet onderwijs uw kind zal kunnen uitstromen. De scores van de CITO toetsen 

begrijpend lezen M6, M7 en M8 worden ingevoerd en omgezet naar een 

uitstroomperspectief. Ook de scores van de CITO rekenen wiskunde toetsen E6 M7 E7 M8 

worden ingevoerd en omgezet naar een uitstroomperspectief. 

 

Het profiel geeft aan wat uw kind op dit moment aan zou kunnen qua voortgezet onderwijs 

(bijv. VMBO-T, HAVO, VWO etc.). Het is gebaseerd op kale scores, zonder invloed van 

interesses, werkhouding, inzet en ambities van uw kind. Door het voorlopige uitstroomprofiel 

van uw kind komt u niet voor verrassingen te staan met betrekking tot de behaalde CITO 

toets resultaten en onze advisering. 

Eind groep 6 wordt het uitstroomprofiel op basis van de gegevens van M6 en E6 besproken 

met ouders. We geven geen (voorlopig) advies, maar laten ouders kennismaken met het 

formulier. Eind groep 7 wordt er wel een voorlopig advies gegeven. In november van groep 8 

kijkt de leerkracht samen met de leerling en de ouders of het voorlopig advies nog haalbaar 

is en wat daar eventueel voor nog voor nodig is. In januari/februari volgt dan het definitieve 

schooladvies.  

http://www.passendonderwijs-zk.nl/
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In groep 8 wordt bij alle leerlingen het Drempelonderzoek afgenomen. Bij een aantal 

leerlingen wordt ook de NIO (intelligentieonderzoek) afgenomen. Als wij eind groep 7 

overwegen dit onderzoek bij uw kind af te nemen dan bespreken wij met u de redenen 

waarom wij dit zinvol vinden. 

In februari kunnen de kinderen met hun ouders de scholen voor voortgezet onderwijs 

bezoeken op de zogenaamde open dagen. Begin maart wordt tijdens het volgende overleg 

met de ouders een definitief schooladvies gegeven. 

Door voortdurende contacten met het voortgezet onderwijs wordt onze school steeds 

geïnformeerd over de vorderingen van oud-leerlingen. Op die manier wordt onze advisering 

ook min of meer getoetst. 

 

SCHOOLARTS EN JEUGDGEZONDHEIDSZORG 

 

Samenwerking met jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland 

Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. 

Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente 

verbonden. Het JGZ-team voor onze school bestaat uit de volgende personen. De schoolarts 

is mw. Ingrid Nibourg. Haar assistente is mw. Brenda van Pijkeren. De schoolverpleegkundige 

van onze school is: mw. Naomi de Valk. U kunt deze personen bereiken via 

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, Zijlweg 200, 2015 CK Haarlem, tel. 0900-0400682. 

Contactmomenten 

5-jarigen en groep 7 leerlingen krijgen een contactmoment aangeboden. U ontvangt 

hierover vooraf meer informatie. 

Advies en consultatie 

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school uitgenodigd worden bij een 

overleg met ouder en school om zorgen of vragen over een leerling te bespreken. Ook kan 

school anoniem (zonder een naam te noemen) een kind bespreken om advies te krijgen 

over de te nemen stappen om kinderen snel de juiste hulp of begeleiding te bieden. 

De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij schoolverzuim. 

Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden doorgegeven aan de 

jeugdgezondheidszorg zodat zij het kinddossier aan kunnen vragen. Wanneer u als ouder 

hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur. 

In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de 

jeugdarts/jeugdverpleegkundige school hierover informeren. 

Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken. 

Contact 

Hebt u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen, 

bedplassen, dan kunt u deze aan de jeugdgezondheidszorg stellen. De JGZ is op werkdagen 

van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl. 

Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de 

GGD: www.ggdkennemerland.nl/jeugd 

  

mailto:frontofficejgz@vrk.nl
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/schoolgaande-jeugd/onderzoeken.aspx
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Centrum Jeugd & Gezin Kennemerland 

              ‘Samen sterk in  opgroeien en opvoeden!’ 

‘Ik vind het belangrijk dat mijn kind lekker in zijn vel zit” of “ik wil graag dat mijn kind vriendjes 

of vriendinnetjes heeft.’ Herkenbaar? Soms zou je als ouder gewoon best wel eens wat advies 

willen. Als jouw kind niet lekker in z’n vel zit, te weinig zelfvertrouwen heeft of zelfs gepest 

wordt? Als je in discussies belandt met je partner over de opvoeding of je kind moeite heeft 

met de scheiding? Veel ouders vragen als eerste advies aan familie of vrienden. Maar je kunt 

je vragen ook stellen aan een coach van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), onderdeel 

van de gemeente Haarlem. 

Het CJG biedt hulp aan ouders die graag advies of ondersteuning zouden willen krijgen van 

een opvoedprofessional. Soms kan het alleen al helpen dat iemand even met je mee kijkt 

maar langere ondersteuning is ook mogelijk. Deze ondersteuning is kosteloos. 

Het CJG werkt samen met school, de jeugdgezondheidszorg, het sociaal wijkteam, 

huisartsen, zorg- en welzijnsorganisaties en veel andere organisaties op het gebied van 

jeugd. Ook aan onze school is een CJG-coach verbonden.  

Hoe kom je in contact met het CJG? 

• Via de intern begeleider van school 

• Via het Informatie & Adviesteam van het CJG: 

 

 

 

 

 

 

 

Ziekenhuisopname 

Als uw kind in het ziekenhuis moet worden opgenomen, geeft u dat natuurlijk door aan onze 

school. De betrokken leerkracht kan dan samen met u bekijken hoe het onderwijs aan uw 

kind voortgezet kan worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de deskundigheid van 

een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen vanuit Onderwijsadvies. Wij vinden het 

minstens zo belangrijk dat uw kind in die situatie goed contact heeft met de klasgenoten en 

de leerkracht. Als u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u hierover 

ook informatie vinden op de website van Ziezon, het landelijke netwerk ziek zijn & onderwijs; 

www.Ziezon.nl 

  

http://www.ziezon.nl/
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5 DE LEERKRACHTEN 
 

DUURZAME INZETBAARHEID  

 

Geregeld worden nieuwe CAO’s voor het basisonderwijs afgesloten. Een onderdeel van de 

huidige CAO is de regeling duurzame inzetbaarheid en is gericht op arbeidsparticipatie en 

ontwikkeling van alle werknemers, jong én oud. De regeling kent, afhankelijk van de leeftijd, 

mogelijkheden voor scholing en verlof. Het aantal genoemde uren in de regeling gaat uit 

van een fulltime dienstverband. Voor deeltijders gaat het steeds om een recht in uren naar 

rato van het deeltijdpercentage. De BAPO (Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen) voor 

de oudere werknemers vervalt en er is een overgangsregeling voor de werknemers die reeds 

gebruik maakten van de regeling. De leerkrachten die hieronder vallen nemen seniorenverlof 

op. 

 

VERVANGING BIJ AFWEZIGHEID VAN EEN LEERKRACHT 

 

Door verschillende soorten taken, scholing en verlof en parttime banen is het niet meer zo, 

dat iedere leerkracht vijf dagen per week, gedurende het hele schooljaar in dezelfde groep 

werkt. Iedere leerkracht volgt wekelijks een schema waarin in grote lijnen het programma 

staat aangegeven. Bij (onvoorziene) afwezigheid van de leerkracht kan de vervangende 

leerkracht daarvan gebruik maken, zodat de gebruikelijke gang van zaken zoveel mogelijk 

voortgang vindt. Bovendien is er een invaller instructie met een toelichting op de werkwijzen 

en regels met deze groep. 

Als al de vervangingsmogelijkheden uitgeput zijn, kan het zo zijn dat kinderen naar huis 

worden gestuurd. Het streven is natuurlijk wel om dit zo vroeg mogelijk aan de ouders 

kenbaar te maken. Mocht het zo zijn dat het voor ouders niet mogelijk is om opvang te 

realiseren, zullen we dit op school organiseren en zal de leerling in een andere groep worden 

geplaatst. We gaan er wel vanuit, daar het voor school echt een noodoplossing betreft, dat 

hier zo weinig mogelijk gebruik van wordt gemaakt en leerlingen thuis worden opgevangen. 

Bij calamiteiten kan de schoolleiding afwijken van het bovenstaande en achteraf 

verantwoording afleggen. 

 

INTERNE BEGELEIDING 

 

De interne begeleider (IB-er) is een leerkracht met een speciale functie binnen de school, 

waarvoor een gerichte opleiding is gevolgd. De Liduinaschool heeft een structuur voor de 

leerlingenzorg bestaande uit twee intern begeleiders, ieder ook nog met een eigen 

specialisme. Onze interne begeleiders zijn verantwoordelijk voor bepaalde groepen. De 

interne begeleider is verantwoordelijk voor het coördineren van de leerlingenzorg en het 

plannen van de CITO toetsen. Daarnaast zijn de IB-ers nauw betrokken bij het ontwikkelen 

van beleid op het gebied van leerlingenzorg. Bij hulpvragen en begeleiding van leerlingen 

met een specifieke zorgbehoefte worden de leerkrachten ondersteund door de IB’ er. Waar 

nodig coacht een IB-er de leerkrachten bij het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied 

van klassenmanagement en didactisch en pedagogisch handelen. Ook leggen zij 

klassenbezoeken af. De IB-er heeft met de klassenleerkrachten groepsgesprekken waarbij 

alle leerlingen worden doorgenomen. Regelmatig hebben deze intern begeleiders met 

elkaar én met de directeur een zorgoverleg. Hierbij worden o.a. zorgleerlingen besproken 

waarbij soms de noodzaak en prioriteit voor verder onderzoek wordt vastgesteld. Ook wordt 

er in dit overleg nagedacht over het uitzetten van doorgaande lijnen t.a.v. de pedagogische 

en didactische aanpak binnen de school. Naast het overleg binnen school is er ook overleg 

met professionele instanties en andere IB-ers binnen én buiten de stichting. 
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STAGIAIRES 

 

Onze school werkt mee aan de plaatsing van stagiaires van de PABO’s. Bepalend daarbij zijn 

de wensen van de leerkracht, de samenstelling van de groep en de algemene gang van 

zaken binnen de school. Voor studenten in het vierde cursusjaar van de PABO is er een 

speciale regeling: zij werken ongeveer twintig weken als LIO (Leraar in opleiding) in een 

groep van onze basisschool en dragen meer eigen verantwoordelijkheid. 

Ook werkt onze school met stagiaires die de opleiding tot onderwijsassistent of helpende zorg 

en welzijn volgen aan het ROC Novacollege. Verder verlenen we medewerking aan 

maatschappelijke stages vanuit het voortgezet onderwijs. 

 

SCHOLING 

 

De Liduinaschool heeft een meerjarenscholingsplan en een jaarlijks nascholingsplan voor de 

leerkrachten. In de berichtgeving aan ouders wordt bekend gemaakt aan welke cursus het 

team als geheel deelneemt (deelname van individuele teamleden gebeurt bijna altijd buiten 

de schooltijden om). Dit gebeurt ook op een aantal studiedagen waarbij uw kind vrij is. 
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6 SAMENWERKING SCHOOL EN OUDERS 
 

Ouders vertrouwen het belangrijkste wat ze hebben, hun kinderen, aan onze school toe. 

Alleen daarom al is investeren in goede contacten tussen ouders en school noodzakelijk.  

Betrokkenheid van ouders is ook van groot belang vanwege de positieve invloed hiervan op 

de prestaties en de ontwikkeling van de kinderen. Het is een taak van onze school om ouders 

hiervan bewust te maken. 

 

ONZE VISIE: EDUCATIEF PARTNERSCHAP 

 

Wij zien de ouders van onze leerlingen als onze ‘educatieve partners’. Hiermee bedoelen we 

dat ouders en school als gelijkwaardige partners, ieder met een eigen verantwoordelijkheid, 

samen verantwoordelijk zijn voor onderwijs en opvoeding. Met dit partnerschap maken we 

duidelijk dat het ons gaat om een betekenisvolle samenwerking, die is gebaseerd op 

vertrouwen en respect. Ouders en school verbinden zich in de ondersteuning van het kind 

om het leren, de motivatie en de ontwikkeling als geheel zo optimaal mogelijk te doen 

verlopen. Binnen educatief partnerschap maken we gebruik van de kennis en de ervaring 

van ouders met betrekking tot hun kind, waardoor we (nog) beter inzicht krijgen in zijn of haar 

onderwijsbehoeften. Iedereen in school kent de visie op educatief partnerschap en geeft 

daar vorm en inhoud aan. 

 

Zowel ouders als school hebben verwachtingen van en naar elkaar. In dialoog met de 

ouders worden verwachtingen over en weer uitgesproken. Binnen die dialoog is ruimte om 

verschil van inzicht te bespreken en samen tot een aanpak te komen die het beste is voor 

het kind. 

In de tweejaarlijkse kwaliteitsenquête (oudertevredenheidspeiling), peilen we de mening van 

de ouders over de school en passen we waar nodig ons beleid aan. 

 

INFORMATIEVOORZIENING AAN OUDERS 

 

‘Educatief Partnerschap’ vereist dat de ouders goed geïnformeerd zijn over de organisatie 

en de werkwijze van de school. Dat geldt ook voor de schoolresultaten en de vorderingen 

van hun kind. Dat betekent dat de ouders goede toegang tot deze informatie dienen te 

hebben. Hieronder geven wij een overzicht van de manier, waarop wij de ouders informeren. 

- een informatieavond aan het begin van het schooljaar voor alle groepen. 

- een nieuwsbrief voor de specifieke groep bij de start van het schooljaar met daarin 

de belangrijke zaken voor die groep. 

- de startgesprekken met leerling en ouder(s) bij de start van het schooljaar. 

- de thema-avond van de Activiteitencommissie over een actueel onderwerp. 

- de algemene (nieuws)brief: minimaal één keer per maand verschijnt deze met daarin 

actuele informatie. 

- nieuws uit de groepen: minimaal één keer per twee weken verschijnt deze met daarin 

actuele informatie over de groep van het kind. 

- nieuwsbrieven met informatie over de blokken van de Vreedzame school. 

- de website met veel informatie over ons aanbod en de schoolorganisatie. Daar 

vinden de ouders ook het laatste nieuws. 

- en natuurlijk bestaat altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken, dit geldt voor 

de leerkracht zowel als voor de ouders. 
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Om ouders goed te kunnen informeren is het belangrijk dat ouders en leerkracht(en) effectief 

kunnen communiceren. Ook in gevallen waar de ouder(s) de Nederlandse taal 

onvoldoende beheersen. Onze individuele gesprekken en schriftelijke communicatie vinden 

in de basis plaats in de Nederlandse taal. In die gevallen is het prettig als de ouders iemand 

meenemen die voor vertaling kan zorgen. 

Indien ouders de schriftelijke informatie in het Nederlands niet kunnen lezen, is het verstandig 

om samen met school een oplossing hiervoor te vinden. 

 

To inform parents it is important that we can communicate effectively. Also in cases where 

parents have insufficient command of the Dutch language. Our individual conversations and 

written communication takes place in the base in Dutch language. In those cases it would be 

nice that parents take someone with them to take care of translation. 

In cases parents cannot read the written information, it is wise to find a solution in consultation 

with school. 

 

INFORMATIE OVER HET EIGEN KIND 

 

- tweemaal per jaar, in februari/maart en juni/juli, ontvangen de ouders een rapport 

over de vorderingen van hun kind. 

- eveneens tweemaal per jaar organiseren we spreekmiddagen en -avonden waarop 

de leerkrachten de ouders informeren over de voortgang in de ontwikkeling van hun 

kind en zich laten informeren over de opvattingen en bevindingen van ouders over 

de ontwikkeling van hun kind op school en thuis. 

- Bij het eerste gesprek in september bij de groepen 4 t/m 8 voeren we samen met 

ouder en kind een zogenaamd ‘startgesprek’. 

 

Waar we het principe van ‘Educatief partnerschap’ nadrukkelijk tegen komen is bij het 

vormgeven van Passend Onderwijs, en dan met name in situaties waarin het kind extra 

ondersteuning behoeft. 

Het is van het allergrootste belang dat de ouders vanaf dag één (het intakegesprek) 

gehoord worden en goed betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind en dat er 

voortdurend wordt overlegd over wat een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod 

concreet voor hun kind betekent. Een professionele gespreksvoering vanuit school is een 

belangrijke voorwaarde, omdat zorg en emotie een goede besluitvorming in de weg kan 

staan. 

 

OUDERPARTICIPATIE 

 

Veel ouders zijn actief binnen onze school en verrichten ondersteunende activiteiten. Dit krijgt 

op vele manieren gestalte, zoals hulp in de bibliotheek, controleren op hoofdluis, begeleiding 

bij excursies en culturele activiteiten, schoolreis en sportdag, etc. 

 

Ouderraad 

 

De OR Timor is betrokken bij de organisatie en begeleiding van activiteiten die onder 

verantwoordelijkheid van de school binnen en buiten de school plaatsvinden. De leden 

bieden hierbij vooral een praktische hand bij de volgende activiteiten: 

- het samen met teamleden voorbereiden van allerlei feesten en activiteiten, zoals het 

Sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasviering en het schoolfeest eenmaal per 2 jaar; 

- het zelfstandig organiseren van specifieke activiteiten (in overleg met de directie). Al 

enige jaren organiseert de OR de jaarlijkse avondvierdaagse; 

- het beheren van de ouderbijdrage, en 

- het optreden als achterban van de ouders in de medezeggenschapsraad. 
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De OR komt ca. acht keer per jaar bij elkaar om deze activiteiten vorm te geven. In de OR 

hebben ouders zitting voor een periode van twee jaar. Dit kan worden verlengd. 

Door inschrijving van hun kind zijn ouders lid van de Oudervereniging Liduina, tenzij ze 

kenbaar maken dat zij dat niet wensen. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar 

en worden bijgewoond door een afvaardiging van de leerkrachten. 

Om de ouderraad in staat te stellen de diverse activiteiten te organiseren en om de school 

aan materialen te helpen die niet uit het gewone budget bekostigd worden wordt aan de 

ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

 

OUDERBIJDRAGEN 

 

Vanuit de ouderbijdragen worden zaken voor de kinderen gerealiseerd, waarvoor de 

overheid geen bekostiging of geen voldoende bekostiging inzet. Denk hierbij o.a. aan 

kerstvieringen, Paasvieringen, sportdag, bibliotheek en culturele activiteiten. De 

ouderbijdrage is volgens de wet vrijwillig. 

Voor het mogelijk maken van een schoolreis wordt een aparte bijdrage geheven. 

(namelijk € 25 en het schoolkamp van groep 8 € 135 ) Deze zit in de totale ouderbijdrage. 

Voorafgaande aan de jaarvergadering van de oudervereniging ontvangen de ouders een 

gedetailleerde verantwoording van de besteding van de ouderbijdragen, alsmede een 

begroting. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de Algemene Vergadering 

van de Oudervereniging vastgesteld. 

Definitieve vaststelling na goedkeuring tijdens de jaarvergadering. 

 

voor leerlingen van groep 1 t/m 7  = € 50 

(ouderbijdrage € 25 en schoolreis € 25) 

voor leerlingen uit groep 8  = € 160 

(ouderbijdrage € 25 en een verplichte bijdrage van = € 135 voor het schoolkamp) 

 

Voor kleuters die in de loop van het schooljaar komen gelden de volgende jaarbedragen: 

Instroommoment Schoolreisje Overige activiteiten  Totaal 

t/m 31 december  € 25 € 25 € 50 

1 januari t/m 30 april € 25 €17 € 42 

1 mei t/m 1 juli € 25 € 0 € 25 

 

Voor kinderen van groep 3 t/m 8 die in de loop van het schooljaar instromen zullen we per 

geval bekijken, hoeveel dit bedrag zal zijn. 

Rekeningnummer IBAN van de Oudervereniging Liduinaschool Timorstraat: 

NL35 SNSB 0772 8026 02 

 

Indien betaling van de ouderbijdrage een praktisch probleem vormt, is overleg met de 

penningmeester raadzaam. Het emailadres is ov@liduinaschool.nl 

U kunt een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente Haarlem. U kunt hiervoor terecht 

op https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten 

Per kind kunt u per schooljaar maximaal 1 keer € 50 (basisonderwijs) of € 100 (voortgezet 

onderwijs) krijgen. De tegemoetkoming schoolkosten kunt u per kind 1 keer per schooljaar 

aanvragen. Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, telefoonnummer 023 511 4200. 

 

Via dezelfde gemeentesite is het ook mogelijk een bijdrage te ontvangen in het geval uw 

kind(eren) huiswerkbegeleiding of bijles nodig hebben. 

https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles 

  

mailto:ov@liduinaschool.nl
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 

 

De directeuren en de algemeen directeur binnen onze Stichting hebben tot taak beleid voor 

te bereiden. Het Toezichthoudend bestuur (TB) stelt het beleid uiteindelijk vast. 

De formele rol van de MR is vooral belangrijk halverwege dit traject: het geven van 

instemming of advies (volgens bevoegdheden die in de wet zijn vastgelegd) bij 

conceptplannen. Een actieve MR kan ook initiatieven voor beleid aandragen, vragen stellen 

bij uitblijven van beleid en kritisch blijven letten op de uitvoering van beleidsplannen. 

De MR bestaat in totaal uit 4 ouders en 4 leerkrachten van de beide Liduina scholen. De MR 

wil alle ouders en personeelsleden vertegenwoordigen. Dit probeert zij te bereiken door 

zoveel mogelijk openheid. Van de vier vertegenwoordigers per geleding zitten er 2 personen 

in de deelraad voor hun eigen locatie. Daar wordt over locatiegebonden onderwerpen 

geadviseerd en gestemd. Vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden wisselend 

gehouden in een van de vier schoolgebouwen van de Stichting. Verslaggeving is op de 

website te vinden. Het emailadres is mr@liduinaschool.nl 

 

Namens de personeelsgeleding hebben zitting in de MR van de locatie Timor: 

● Regina Deutekom   (leerkracht Timor) 

● Caroline van Wees   (leerkracht Timor) 

Namens de oudergeleding hebben zitting in de MR van de locatie Timor: 

● Mw. Manita Delissen – van der Klugt (ouder Timor) 

● Mw. Mirjam Zandstra   (ouder Timor) 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

 

Veel beleidszaken, bijv. rond personeel en financiën, van het schoolbestuur zijn gelijktijdig 

zowel voor de Liduina- als voor de Sint Bavoschool (de andere school van ons bestuur) van 

belang. Daarom worden sommige zaken behandeld door de Gezamenlijke 

Medezeggenschapsraad. De GMR is een overkoepelend orgaan en bestaat uit 4 leden: 

twee leden vanuit de personeelsgeledingen van de medezeggenschapsraden en twee 

leden gekozen door de oudergeledingen van de medezeggenschapsraden van de scholen 

van de stichting. Voor de GMR is het officiële reglement van de GMR van toepassing. De 

GMR vergadert ca. 6 keer per jaar. Het mailadres is: gmr@haarlemschoten.nl 

 

KLACHTENREGELING 

 

Door het Toezichthoudend bestuur en met instemming van de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad is er in juli 2016 een Klachtenregeling vastgesteld. De volledige 

klachtenregeling vindt u bij de Downloads op de website van de school en die van ons 

bestuur. 

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over 

allerlei zaken die de school betreffen. De ervaring leert dat de meeste klachten in goed 

overleg opgelost worden door ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolleiding. Er wordt 

door de school dan ook geconstateerd dat er van goed onderling overleg een oplossende 

werking uitgaat. 

Mocht men er om welke reden dan ook niet uitkomen dan kan er een beroep worden 

gedaan op het in de wet vastgelegde klachtrecht. Dit houdt o.a. in dat ouders, (ex-) 

leerlingen, maar ook personeel klachten kunnen indienen over o.a. gedragingen en 

beslissingen van het bevoegd gezag, directie en overig personeel van de school, 

ouders/verzorgers of een leerling. Zo kunnen klachten gaan over school organisatorische 

maatregelen, onderwijskundige maatregelen en klachten over ongewenst gedrag (o.a. 

pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie, geweld). 
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Nadat gebleken is dat onderling overleg geen/onvoldoende oplossing biedt, kan ertoe over 

worden gegaan de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon (zie item hieronder) of 

de klacht rechtstreeks in te dienen bij de klachtencommissie van ons bestuur. 

 

Stichting KBO Haarlem Schoten 

T.a.v. de secretaris 

Reviusstraat 1-3 

2026 SJ Haarlem 

 

Wanneer de Klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld door de Klachtencommissie of 

u bent het niet eens met de uitkomst, dan kunt U de Klacht nog indienen bij de 

Geschillencommissie 

De procedure van het indienen en de behandeling van een klacht bij de 

Geschillencommissie is te vinden op de site 

http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl 

 

U mag een Klacht nooit tegelijkertijd bij meer dan één van de bovenstaande 

personen/commissies indienen. Indien U vindt dat uw klacht door de betreffende 

persoon/commissie niet naar tevredenheid is behandeld, staat nog wel de weg open om de 

klacht in te dienen bij een opvolgende commissie. Dat wil zeggen dat, als U eerst naar de 

vertrouwenspersoon bent gegaan, U uw klacht daarna nog kan indienen bij de 

Klachtencommissie en vervolgens nog bij de Geschillencommissie. Bent U echter met uw 

klacht begonnen bij de Klachtencommissie, dan kunt U zich niet meer wenden tot de 

Vertrouwenspersoon. Bij klachten van ouders en leerlingen over een schoolsituatie, waarbij 

mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict is iemand in dienst van 

het bestuur verplicht tot het melden hiervan bij het bestuur. Het bestuur is vervolgens verplicht 

tot aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in 

het geding is 

 

EXTERNE VERTROUWENSPERSOON 

 

De GGD (onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland), afdeling 

Jeugdgezondheidszorg vervult voor onze Stichting de rol van externe vertrouwenspersoon 

(zijnde niet de schoolarts of de verpleegkundige van de school zelf). In het kader van 

seksuele intimidatie, agressie en discriminatie fungeert de GGD als meldpunt. 

 

Zij zijn te bereiken onder telefoonnummer 023-5159998. Op de website van de GGD 

(www.ggdkennemerland.nl) is verdere informatie verkrijgbaar. 

De externe vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden 

als bemiddelaar. De externe vertrouwenspersoon begeleidt eventueel de klager indien deze 

overgaat tot het indienen van een klacht. De externe vertrouwenspersoon is verplicht tot 

geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet 

nadat betrokkene zijn taak van vertrouwenspersoon heeft beëindigd. 

 

U kunt ook –indien u daaraan de voorkeur geeft- in een dergelijke situatie contact opnemen 

met Bureau Vertrouwensarts, steunpunt Haarlem, tel. (023) 5341555 of het Centraal Meldpunt 

Vertrouwensinspecteurs, tel. (0900) 1113111. 
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TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING 

 

Een ernstig incident kan leiden tot een time-out met onmiddellijke ingang: 

1. Een leerling wordt voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd. Het 

kan bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het herstellen van de rust binnen de 

school. Deze maatregel wordt alleen toegepast na goedkeuring van de directie van 

de school. 

2. Tenzij het op basis van redelijke gronden niet mogelijk is, worden ouders onmiddellijk 

van het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht. Het besluit 

wordt de ouders ook schriftelijk meegedeeld. Er wordt verslag gedaan in het dossier 

van de leerling en er wordt melding gemaakt aan het bevoegd gezag. 

3. De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met een dag. Dan spreken we 

van schorsing. Deze schorsing, inclusief de time-out, bedraagt maximaal een week. 

 

Schorsing: Indien het gedrag van een leerling daartoe aanleiding geeft, kan de directeur 

van de school besluiten om een leerling voor één of meerdere dagen de toegang tot de 

school te ontzeggen. 

 

1. Toezichthoudend Bestuur kan overgaan tot schorsing. Indien sprake is van 

ontoelaatbaar gedrag van een leerling waarbij de veiligheid van andere leerlingen 

en/of personeel in gevaar komt, kan dit leiden tot schorsing met onmiddellijke ingang. 

De ouders worden onmiddellijk mondeling met opgave van redenen van het incident 

en het besluit tot schorsing op de hoogte gebracht. De ouders worden ook schriftelijk 

op de hoogte gebracht waarbij ook de duur en mogelijkheid tot bezwaar wordt 

aangegeven. De ouders hebben de mogelijkheid tegen een schorsing schriftelijk 

bezwaar te maken bij het bevoegd gezag. 

De schorsing kan worden verlengd tot maximaal 1 week. 

Het incident wordt schriftelijk vastgelegd en opgeslagen in het leerlingdossier. 

De ouders worden opgeroepen voor een gesprek op school. 

Er worden maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de 

leerling gewaarborgd kan worden. 

Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. 

 

2. Het bevoegd gezag (of de gemandateerde schooldirecteur) stelt de inspectie van 

een schorsing langer dan een dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis 

via het Internet Schooldossier. 

3. Bij bezwaar: De ouders worden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. In een 

gesprek worden oplossingsmogelijkheden verkend, waarbij de mogelijkheden en de 

onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen 

4. De leerplichtambtenaar en het SWV hoeven niet op de hoogte gesteld te worden. 

Wanneer er een reële kans bestaat dat een schorsing ook kan leiden tot een 

voorlopig besluit van verwijdering is het wel raadzaam dit te melden. 

 

Het kan voorkomen dat bij het bepalen van de overgang van het ene leerjaar naar het 

andere de ouders niet instemmen met het besluit van de school. Tevens komt het voor dat 

een kind wegens ernstige gedragsproblematiek niet langer op de basisschool is te 

handhaven. Ook kan uit onderzoek blijken dat het kind op onderwijskundige gronden een 

vorm van speciaal (basis)onderwijs nodig heeft.  

Ook het gedrag van ouders of de relatie tussen de school en de ouders kan reden zijn om tot 

verwijdering over te gaan. Bij bedreiging of belediging kan er tevens aangifte bij de politie 

worden gedaan. 

 

In overleg met de ouders wordt in de overige situaties gezocht naar een meer passende 

school die bereid is de leerling toe te laten. De directeur doet hiertoe een voorstel aan het 

Toezichthoudend bestuur. Het besluit wordt pas genomen nadat de ouders in de 
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gelegenheid zijn geweest hierover van gedachten te wisselen met bestuur en schoolleiding. 

Indien een dergelijke school niet kan worden gevonden of wanneer de ouders niet bereid 

zijn aan een kennelijk noodzakelijke verandering mee te werken, kan het besluit tot 

verwijdering worden genomen. 

 

Verwijdering:  

1. Toezichthoudend Bestuur kan overgaan tot verwijdering. Het bestuur neemt eerst een 

voorlopig besluit tot verwijdering. Dit wordt schriftelijk aan ouders meegedeeld met 

opgave van redenen en de bezwaarmogelijkheid bekend worden gemaakt. 

Voor de definitieve verwijdering moet het bevoegd gezag luisteren naar het verhaal 

van de ouders, de leerling en de betrokken groepsleraar; 

Het bevoegd gezag moet de leerplichtambtenaar, SWV en de onderwijsinspectie 

direct inlichten over een voorlopig besluit tot verwijdering en het definitieve besluit; 

2. Het bestuur zoekt een andere onderwijsplek waar deze leerling terecht kan. Het 

bestuur heeft hier 8 weken de tijd voor, en moet zich aantoonbaar inspannen om een 

andere school te vinden. Het bevoegd gezag kan pas definitief een besluit tot 

verwijdering nemen nadat een andere school bereid is gevonden de leerling te 

plaatsen. Het bestuur dient bij het zoeken van een andere school rekening te houden 

met; 

o Richting en voorkeur van de ouders (na overleg); 

o Inventarisatie van scholen die aan het ondersteuningsprofiel voldoen, en 

o Een redelijke afstand/reistijd van het huis van de leerling. 

 

3. Het bevoegd gezag is verplicht de ouders erop te wijzen dat zij bezwaar kunnen 

maken binnen zes weken tegen de beslissing om hun kind te verwijderen. Het 

schriftelijk ingediend bezwaar moet binnen vier weken worden beantwoord en 

ouders moeten in de gelegenheid worden gesteld om hun bezwaren mondeling toe 

te lichten. De ouders hebben recht om kennis te nemen van de adviezen en 

rapporten die zijn gebruikt bij het besluit over de verwijdering.  

 

4. Tijdens de bezwaarprocedure hoeft de school de leerling niet toe te laten. Als ouders 

toch willen dat hun kind wordt toegelaten, kunnen ouders een kort geding 

aanspannen bij de civiele rechter. In het laatste geval dienen ouders zich te laten 

vertegenwoordigen door een advocaat. 

 

5. Ouders kunnen voor advies naar de tijdelijke geschillencommissie passend onderwijs. 

De Commissie brengt binnen 10 weken een oordeel uit aan het bevoegd gezag. Het 

oordeel houdt rekening met het schoolondersteuningsprofiel en het 

ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband waar het bestuur van de school 

bij is aangesloten. 

De Geschillencommissie passend onderwijs behandelt geschillen over toelating, 

verwijdering en het ontwikkelingsperspectief. Deze landelijke geschillencommissie 

voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en (voortgezet) speciaal 

onderwijs ((v)so) oordeelt in geschillen tussen ouders en het schoolbestuur over: 

o (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning 

behoeven; 

o de verwijdering van alle leerlingen; 

o de vaststelling en bijstelling het ontwikkelingsperspectief. 

6. Bij leerlingen met een extra zorgbehoefte kijkt de commissie naar het 

Ontwikkelingsperspectief (OOP). In het OPP staat wat de leerling kan bereiken aan 

leer- en vaardigheidsdoelen en het uitstroomprofiel. Deze doelen zijn SMART 

geformuleerd. Voordat het OPP wordt vastgesteld, overlegt het bevoegd gezag met 

de ouders om overeenstemming over de inhoud te bereiken. Het OPP wordt 

tenminste eenmaal per jaar met de ouders geëvalueerd. Ook dan geldt als 

uitgangspunt dat school en ouders het met elkaar eens worden over de inhoud. Bij 
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een geschil is het raadzaam dit te laten beoordelen door een onafhankelijk 

deskundige (deze wordt door beide partijen als onafhankelijk gezien). 

7. Ouders kunnen de zaak voorleggen aan de rechter. Bij een school voor bijzonder 

onderwijs, kunnen ouders naar de civiele rechter. In het laatste geval dient u zich te 

laten vertegenwoordigen door een advocaat. 

8. Bij een definitieve verwijdering staat de leerling niet langer ingeschreven. 

Het volledige protocol schorsen en verwijderen van leerlingen is te vinden op de website 

van KBO Haarlem-Schoten (www.haarlemschoten.nl) 

 

COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING 

 

De school gaat ervan uit dat alle ouders W.A. verzekerd zijn. In de meeste gevallen moet 

daar eerst een beroep op gedaan worden. Voor alle leerlingen van onze school is een 

collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Dat is een aanvullende verzekering tegen 

kosten van geneeskundige behandeling (dus niet voor schade aan brillen, kleding, fietsen 

etc.) naast uw eigen W.A.-verzekering. Uitkering kan alleen plaatsvinden als gevolg van een 

aan de leerling zelf overkomen ongeval. De verzekering geldt tijdens het verblijf op school en 

gedurende alles wat in schoolverband gebeurt (bijv. excursies), en onderweg van en naar 

school. 
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7 ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS 
 

KWALITEITSZORG 

 

Onze ambitie is kwalitatief hoogwaardig onderwijs te realiseren. Om de kwaliteit te bewaken 

en deze continu te kunnen verbeteren is een goed systeem voor kwaliteitszorg van groot 

belang. In de kern is kwaliteitszorg op de Liduinaschool te herleiden tot vijf simpele vragen:  

1. Doen we de goede dingen? 

2. Doen we die dingen ook goed? 

3. Hoe weten we dat? 

4. Vinden anderen dat ook? 

5. Wat doen we met die wetenschap? 

 

Het streven is om te voldoen aan de eisen die de inspectie stelt aan de kwaliteitszorg op 

school. De volgende indicatoren geven ons richting bij het vormgeven aan de zorg voor 

kwaliteit:  

- De school heeft inzicht in de verschillen in onderwijsbehoeften van haar 

leerlingenpopulatie. 

- De school evalueert jaarlijks de resultaten van haar leerlingen. 

- De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. 

- De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 

- De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. 

 

De directeur is er verantwoordelijk voor dat het kwaliteitszorgsysteem uitgevoerd wordt. Voor 

de leerkrachten geldt, dat zij betrokken zijn op en zich medeverantwoordelijk weten voor de 

kwaliteit van het onderwijs op de school als geheel. Dit vanuit de opvatting, dat voorwaarde 

voor ontwikkelend onderwijs slechts mogelijk is, als er sprake is van een professionele cultuur. 

Kenmerkend daarvoor zijn: 

- ontwikkelend vakmanschap; 

- betrokkenheid; 

- verantwoordelijkheid, niet alleen voor de eigen taak, maar ook voor het onderwijs op de 

school als geheel, 

- bereidheid tot reflecteren op het eigen handelen. 

 

Onze school maakt zijn maatschappelijke taak waar door goede contacten te onderhouden 

met voor ons onderwijs relevante instanties, collega-scholen, verenigingen en overige 

organisaties. 

 

PROFESSIONALISERING 

 

Goed onderwijs valt of staat met de kwaliteit van de mensen op de werkvloer, tenslotte komt 

de onderwijskwaliteit in de groepen tot stand. Daarom onderschrijven wij de stelling dat de 

leerkrachten het belangrijkste kapitaal van onze organisatie vormen. De leerkracht doet 

ertoe. De professionele ontwikkeling van onze teamleden krijgt vorm binnen 

competentiemanagement, dat tot doel heeft een optimale afstemming te bereiken tussen 

de inzet, kennis en bekwaamheden van onze personeelsleden en de inhoudelijke en 

organisatorische doelen van onze school. Scholing en begeleiding vormen een belangrijk 

onderdeel. 

 

Begeleiding van leerkrachten, met name in de vorm van klassenbezoeken, blijft gedurende 

de hele loopbaan zeer belangrijk. In het algemeen vindt de begeleiding plaats door de 

schoolleider en de interne begeleiders. Indien nodig kunnen leerkrachten voor een 

bepaalde periode een externe coach krijgen. De schoolleider is verantwoordelijk voor de 

begeleiding van nieuwe personeelsleden op school, dat geldt zowel voor ervaren als 
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onervaren leerkrachten en zij-instromers. Elk nieuw personeelslid krijgt een mentor. 

Daarnaast kunnen de collega’s ook elkaar bezoeken; dit heet collegiale consultatie. Zo 

wordt kennis en ervaring met elkaar gedeeld en leren we van en met elkaar.  

Nascholing vormt een belangrijk instrument om de kwaliteit van ons onderwijsaanbod, de 

ondersteuningsstructuur en de schoolorganisatie te optimaliseren. We onderscheiden 

individuele scholing en teamscholing. De teamscholing sluit naadloos aan op de 

schoolontwikkeling, zoals vastgelegd in het schoolplan. 

  



___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kenm.: Rvl21025Li Schoolgids 01082021 def.docx        Pag: 37 

8 RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 
 

LEERLINGVOLGSYSTEEM 

 

De resultaten van de Liduinaschool liggen op het landelijke gemiddelde. Dit betreft zowel de 

CITO gegevens uit het leerlingvolgsteem als de uitstroomgegevens naar het voortgezet 

onderwijs: 

U kunt alle gegevens inzien en deze vergelijken met andere scholen in de buurt via de website 

scholenopdekaart.nl 

 

Locatie Timorstraat 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7769/Rooms-katholieke-Basisschool-St-

Liduina/categorie/Algemeen 

Hier vindt u niet alleen de resultaten, maar ook de gegevens van schooladvies en plaatsing 

in het vervolgonderwijs, de waardering en bedrijfsvoering. Op zichzelf zeggen deze cijfers van 

de resultaten niet alles. Ze zouden in relatie moeten worden gezien met gegevens over de 

intelligentie van de leerlingen en eigenlijk ook met gegevens over hun milieu. Andere 

factoren die voor schoolse resultaten ook belangrijk zijn, zoals interesse en motivatie, worden 

in een dergelijke toets niet gemeten. En vooral: geen enkele leerling is gemiddeld of 

standaard. 

 

TEVREDENHEIDSPEILINGEN 

 

De Liduinaschool onderzoekt tweejaarlijkse de tevredenheid van ouders, leerlingen en 

personeel door middel van een digitale tevredenheidsenquête. In het schooljaar 2021-2022 

staat een nieuw tevredenheidsonderzoek in de planning voor de scholen binnen onze 

Stichting. 

 

Van de 179 ouders die gevraagd zijn in 2017 de enquête in te vullen hebben 91 dit 

daadwerkelijk gedaan. Dit is een responspercentage van 51 %. Dit is net aan voldoende 

respons om de resultaten als betrouwbaar te mogen interpreteren. 

 

Rapportcijfer algemene tevredenheid / sociale veiligheid 

 Deze peiling (2017) Vorige peiling (2014) Landelijk 

Ouderpeiling 7.46 6.96 7.57 

Leerlingpeiling 8.20 - - 

 

We scoren beter t.o.v. de vorige peiling: 

Begeleiding 

- Begeleiding van leerlingen met problemen 

- Extra mogelijkheden voor goede leerlingen 

- Aandacht voor pestgedrag 

Sfeer en schoolregels 

- Sfeer in de klas 

Kennisontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling 

- Aandacht voor rekenen 

- Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling 

Schooltijden 

- Opvang na schooltijd 

Leerkracht 

- Hoe de leerkracht luistert naar ouders 

- Inzet en motivatie van leerkracht 

Contact met de school 

http://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7769/Rooms-katholieke-Basisschool-St-Liduina/categorie/Algemeen
http://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7769/Rooms-katholieke-Basisschool-St-Liduina/categorie/Algemeen
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- Informatie die ouders over hun kind krijgen 

- Mogelijkheid om met de directie te praten 

Imago 

- Komt voldoende naar buiten wat de school te bieden heeft 

- Ouders praten enthousiast over de school 

Schoolkeuze 

- Zou de school (weer) kiezen omdat de school veel zorg en aandacht voor kinderen 

heeft 

 

We scoren minder t.o.v. de vorige peiling 

Schoolgebouw 

- Uiterlijk van het gebouw 

Schooltijden 

- Overblijven tussen de middag 
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9 PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

NIEUWSBRIEVEN EN SOCIALSCHOOLS 

 

De nieuwsbrief heeft als doel ouders over allerlei kleine en grote zaken van onze school te 

informeren. De digitale (nieuws)brief verschijnt frequent via SocialSchools. Ouders die geen 

mail kunnen ontvangen, kunnen op verzoek een papieren versie krijgen. Lezing wordt warm 

aanbevolen; eigenlijk een voorwaarde om op de hoogte te blijven. De (Nieuws)brief wordt 

ook op de site geplaatst. De voorgaande uitgaven van het schooljaar zijn daar ook op terug 

te vinden. Met enige regelmaat versturen de groepsleerkrachten ook hun informatie met 

Nieuws van de groepen. 

Om de nieuwsbrief en andere informatie te kunnen ontvangen moet u zichzelf aanmelden bij 

SocialSchools met een activeringscode. U ontvangt deze code zodra uw kind de school 

bezoekt. Onthoud goed uw eigen inloggegevens!! Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het 

up-to-date houden van gegevens. School zorgt enkel voor de groepswijzigingen bij de 

jaarovergang. Ouders die informatie op papier willen hebben, zullen dit persoonlijk bij de 

klassenleerkracht(en) moeten aangeven. De meeste informatie gaat u in principe enkel per 

mail bereiken. 

SocialSchools op uw mobiel? Download de gratis apps van youConnect via App Store of 

Google Play.  

 
 

Door het installeren van deze app op de smartphone kunt u altijd de laatste berichten inzien, 

heeft u zicht op alle geplande activiteiten en heeft u direct toegang tot gegevens van alle 

voor u relevante personen. Op basis van uw instellingen in SocialSchools worden de 

gegevens ook weergegeven in de apps van youConnect. Als u in SocialSchools bijvoorbeeld 

uw adres en telefoonnummer laat tonen aan anderen zijn deze ook direct in de apps 

bruikbaar. 

 

TE LAAT – TE VROEG 

 

Vanzelfsprekend dient uw kind op tijd aanwezig te zijn. De speelplaats is vanaf 10 minuten 

voor de begintijd toegankelijk. De kinderen gaan dan meteen naar hun eigen klaslokaal. Met 

de ouders van kleuters worden er afspraken gemaakt omtrent de inloop. 
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ZIEKTEVERZUIM EN AFWEZIGHEID 

 

Als uw kind door ziekte of een andere reden niet op school kan komen, dient u de school 

hiervan in kennis te stellen via een melding in SocialSchools of telefonisch tussen bij voorkeur 

8.00 uur en 8.30 uur en tussen 12.00 uur en 12.30 uur. Mededelingen via andere kinderen 

hebben wij liever niet. Voor de school is het belangrijk om te weten waarom een leerling niet 

aanwezig is. Verzuim- en ziekmeldingen worden opgenomen in ons leerlingvolgsysteem.  

 

VAKANTIES/VERLOF 

 

Bij het maken van vakantieplannen zult u voor leerplichtige kinderen met de vakantiedata 

terdege rekening moeten houden. Vanaf de 5e verjaardag is een leerling leerplichtig. 

Slechts om bijzondere redenen kan vrijaf gegeven worden. Daaronder wordt verstaan: 

huwelijk van naaste familie, jubileum van naaste familie, sterfgeval in naaste familie, ernstige 

ziekte van ouder(s). Het is dus niet zo dat een kind recht heeft op een aantal verlofdagen. 

Vakantie, vervroegd afreizen etc. zijn geen door de wet genoemde bijzondere redenen. 

Extra vakantieverlof kan alleen worden toegekend als het niet mogelijk is om één keer per 

jaar met het gezin op vakantie te gaan door de specifieke aard van het beroep van een 

van de ouders. Een verzoek voor verlof moet minimaal 6 weken tevoren aan de directie 

worden voorgelegd. 

Als uw kind zonder reden afwezig is, ongeoorloofd schoolverzuim, is de school verplicht dit te 

melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente Haarlem. Dit kan leiden tot boetes voor u 

als ouder. 

 

GESPREKKENCYCLUS EN RAPPORT GROEP 3 TOT EN MET 8 

 

Er zijn voor de groepen 4 t/m 8 startgesprekken aan het begin van het schooljaar. Hierbij ligt 

het accent op kennismaking tussen ouders en leerkracht(en). Vervolgens zijn in november de 

contactavonden (10 minutengesprekken) voor ouders. Er is dan nog geen rapport. De 

nadruk van dit tweede gesprek ligt op het algemeen en sociaal-emotioneel welbevinden 

van uw kind. Uiteraard wordt er ook gekeken naar de cognitieve ontwikkeling van uw kind en 

is er ruimte om hierover te praten. Dit zal echter niet n.a.v. een rapport zijn. De vraag die 

centraal staat is of uw kind zich ontwikkelt naar verwachting. Uiteraard is er in deze 

gesprekken ruimte voor uw vragen. Voor de leerkrachten is het goed om te weten welke 

verwachtingen u als ouder heeft. 

Het eerste rapport ontvangt uw kind half februari na de middenmeting van CITO. U ontvangt 

met het rapport een grafiek uit het leerlingvolgsysteem en een toelichting. Het derde contact 

is rond de voorjaarsvakantie en gaat over het rapport en cognitieve ontwikkeling. 

Begin juli ontvangt uw kind het tweede rapport aangevuld met een grafiek uit het 

leerlingvolgsysteem. De eindmeting van CITO heeft dan inmiddels plaatsgevonden. 

Leerkrachten nodigen alleen ouders uit wanneer zijn dit nodig vinden voor een laatste 

gesprek. Mocht u als ouder een afsluitend gesprek willen dan kunt u dit bij de 

groepsleerkracht aangeven. Uitzondering hierop zijn de groepen 6 en 7 waarbij alle ouders 

worden uitgenodigd om het uitstroomprofiel te bespreken. 

Wanneer u dit schooljaar buiten de contactmomenten om vragen heeft dan kunt u 

binnenlopen bij de leerkracht om een afspraak te plannen. U kunt dit het beste doen na 

schooltijd. 

Deze zogenaamde 10-minutengesprekken vinden 2 maal per jaar plaats. In het belang van 

de kinderen vinden wij de komst van ouder(s) een verplicht karakter hebben. De data van 

de rapporten vindt u in de SocialSchools kalender. 

 

NB.: In verband met Corona- (en/of andere) maatregelen kan van bovenstaande worden 

 afgeweken.  
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HOOFDLUIS 

 

Alle leerlingen worden op school regelmatig door vrijwillig(st)ers gecontroleerd op hoofdluis. 

De controles zijn verplicht. Bestrijding is uiteraard een verplichting voor de ouders van het kind 

bij wie de hoofdluis wordt aangetroffen. Zelf regelmatig controleren thuis, blijft het beste 

middel om het verschijnsel te beperken! Als u hoofdluis constateert geeft u dit dan direct 

door aan de leerkracht of directie. Voor meer informatie over behandeling kunt u ook 

terecht op de site van het RIVM. 

www.rivm.nl/hoofdluis  

 

GYMNASTIEK  

 

Bij gym voor groep 3 t/m 8 is het dragen van sportkleding of gym/balletpakje en 

gymschoenen verplicht. De leerling neemt op de morgen of middag van de gymles zijn 

spullen naar school en weer naar huis. De gymspullen moeten voorzien zijn van de naam van 

het kind. De kinderen van groep 1-2 (kleutergroepen) hoeven geen gymkleding mee te 

nemen. Wel vragen wij ouders een paar gymschoentjes voorzien van een naam aan het 

begin van het schooljaar mee te geven. Deze schoentjes blijven op school. De kleuters 

gymmen in de speelzaal in het gebouw van de Timorstraat. 

De leerlingen van de locatie Timorstraat maken gebruik van de gymzaal van locatie Juno, 

maar ook die van De Cirkel (én mogelijk ook van andere sportzalen in de regio) Om de 

wandel(vervoer)tijden te beperken is er voor de Timorstraat éénmaal per week één lange 

gymles i.p.v. tweemaal een korte. 

 

TRAKTATIES EN TUSSENDOORTJES 

 

We willen gezond eten op school voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen aan 

een goede ontwikkeling van de kinderen. Samen met u als ouders zorgen we voor gezond 

eten en drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch. Trakteren doen we zo gezond 

mogelijk. Snoepen in de klas is uiteraard verboden. Het drinken van koolzuurhoudende en 

veel suiker bevattende drankjes staan wij niet toe. Alle groepen hebben iedere dag een 

fruit/groentedag. Het tussendoortje ’s ochtends mag dan alleen uit fruit of groente bestaan. 

Het zgn. 10 uurtje bij de kleuters kan bestaan uit fruit, groente of broodje. 

 

Kinderen krijgen in een schooljaar al gauw tussen de 25-30 traktaties. Dat mag ook, want jarig 

zijn is feest! Maar bij ons op school vragen we ouders wel om de traktaties klein te houden en 

niet te calorierijk te maken. Als uw kind gaat trakteren is het uitdelen ervan het beste om 

samen te laten vallen in de ochtendpauze als de kinderen een tussendoortje nemen. 

Traktaties van plakkerig snoep, zoals toffees, lolly’s en drop of zakjes snoep raden wij ten 

zeerste af. Niet toegestane traktaties worden wel uitgedeeld, maar niet op school gegeten. 

Ze gaan in de tas mee naar huis. 

Uw kind mag bij een aantal leerkrachten langs om te trakteren. Informeert u bij de leerkracht 

om hoeveel leerkrachten het gaat zodat u niet onnodig veel traktaties meegeeft. 

▪ Tips voor pauzehappen, lunchtrommels en drinken: 

www.voedingscentrum.nl/etenopschool 

▪  Vrolijke traktaties op www.voedingscentrum.nl/trakteren en www.gezondtrakteren.nl 

  

http://www.rivm.nl/hoofdluis
http://www.voedingscentrum.nl/etenopschool
http://www.voedingscentrum.nl/trakteren
http://www.gezondtrakteren.nl/
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FIETSEN 

 

De school kan geen verantwoordelijkheid dragen voor beschadiging of diefstal. Op het 

schoolplein mag niet gefietst worden. Stepjes zijn op de speelplaats en in het gebouw niet 

toegestaan (behalve op wieltjesdag / woensdag). 

 

VULPEN 

 

Vanaf groep 4 dient de leerling te beschikken over een vulpen. De school geeft een pen aan 

de kinderen in de loop van groep 4. Daarna moet de leerling zelf voor een goede vulpen 

zorgen.  

 

SPEELGOED 

 

In de kleutergroepen is er regelmatig een speelgoedmiddag waarop de kinderen eigen 

speelgoed kunnen meenemen van thuis. 

Wilt u ervoor zorgen dat uw kleuter buiten de speelgoedmiddag(en) om geen speelgoed 

van huis mee naar school neemt? Als de kinderen jarig zijn en na het Sinterklaasfeest mogen 

zij hun speelgoed op school laten zien.  

 

MOBIELE TELEFOONS  

 

Noodzakelijke berichten voor leerlingen kunnen worden doorgegeven via de schooltelefoon; 

als voor een leerling telefonisch contact nodig is, kan de leerling gebruik maken van de 

schooltelefoon. Mochten er leerlingen zijn die toch een mobieltje mee naar school nemen, 

dan is er de verplichting dat deze op school uit staat. Kinderen mogen de telefoon niet 

gebruiken onder schooltijd. Dit geldt voor in de klas, maar ook op de gangen en op het 

schoolplein. Mochten kinderen zich niet aan de afspraken houden dan kan de leerkracht 

maatregelen nemen. Het meenemen van mobieltjes geschiedt onder alle omstandigheden 

op eigen risico. 

 

JEUGDFONDS EN LEERGELD 

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt sport- of cultuurlessen voor uw kind Heeft u een Haarlem 

Pas of een vergelijkbaar minimum inkomen en wilt u uw kind laten sporten, dansen, muziek 

maken o.i.d.? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan de sportlessen betalen tot € 225,- en 

cultuurlessen tot € 450,- per jaar. Info via www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem, bel 

0643121900 of mail haarlem@jeugdfondssportencultuur.nl 

Stichting Leergeld Haarlem Zandvoort laat kinderen meedoen! 

Heeft uw kind een fiets of een laptop nodig voor school? Of is de schoolreis of werkweek 

boven uw budget? Als u moet rondkomen van een inkomen op of net boven bijstandsniveau 

kunt u in aanmerking komen voor hulp van Stichting Leergeld.  

Zie www.leergeldhaarlemzandvoort.nl voor de voorwaarden of bel met 023 2052486 of mail 

naar info@leergeldhaarlemzandvoort.nl 

  

mailto:info@leergeldhaarlemzandvoort.nl
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FOTO’S EN VIDEO-OPNAMES 

 

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 25 mei 2018 bevat strenge 

regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die direct of indirect te 

herleiden zijn tot een bepaald persoon. Ook foto’s en video’s zijn dus persoonsgegevens. Dit 

zijn zelfs bijzondere persoonsgegevens. Wij gaan als scholen van de Stichting kbo Haarlem 

Schoten daarom zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. 

Ieder jaar wordt een toestemmingsformulier uitgereikt tijdens de informatieavond of bij het 

startgesprek dat plaatsvindt. Het is niet voldoende als wij vragen om algemene toestemming 

(‘ja, ik geef de school toestemming om foto’s of video’s te gebruiken’). De toestemming 

moet juist specifiek zijn. Dat vindt u terug in het toestemmingsformulier. 

 

GEVONDEN VOORWERPEN EN VERVOER VAN SCHOOLSPULLEN 

 

Wilt u a.u.b. op alle drinkbekers, broodtrommels en andere spullen de naam van uw kind 

zetten! Mocht er iets kwijtraken dan is het makkelijker terug te vinden met een naam erop. Wij 

verzamelen wij de ‘gevonden voorwerpen’ op een vaste plek in de blauwe kist in de 

centrale hal. Vraag de leerkracht van uw kind ernaar wanneer uw kind iets kwijt is. 

Boeken en werkschriften die eventueel mee naar huis worden genomen dienen in een 

goede tas vervoerd te worden om beschadiging te voorkomen. Een plastic tasje in niet 

afdoende. 

 

SCHOOLTIJDEN 

 

groep 1 en 2  

Ochtend  08:30 tot 12:00 

Middag  13:00 tot 15:00 

Woensdag 08:30 tot 12:00 

 

groep 3 en 4   

Ochtend  08:30 tot 12:00 

Middag  13:00 tot 15:00 

Woensdag 08:30 tot 12:00 

 

groep 5 t/m 8 

Ochtend  08:30 tot 12:00 

Middag  13:00 tot 15:00 

Woensdag 08:30 tot 12:30 
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VAKANTIES EN STUDIEDAGEN 2021 - 2022 

 

Het vakantierooster voor 2021/2022: 
 

Het vakantierooster voor het komende schooljaar 2021/2022: 
Herfstvakantie  ma 18 okt 2021  t/m vr 22 okt 2021 

Kerstvakantie  ma 27 dec 2021  t/m vr 07 jan 2022 

Voorjaarsvakantie ma 21 feb 2022  t/m vr 25 feb 2022 

Pasen    vr 15 apr 2022  t/m ma 18 apr 2022 

Meivakantie  ma 25 apr 2022  t/m vr 06 mei 2022 

Koningsdag   wo 27 apr 2022  (in meivakantie) 

Bevrijdingsdag  di 5 mei 2021  (in meivakantie) 

Hemelvaartsdag  do 26 mei 2022  t/m vr 27 mei 2022 

Pinksteren   ma 06 jun 2022   

Zomervakantie  ma 18 jul 2022  t/m vr 26 augustus 2022 

 

Studiedagen voor schooljaar 2021-2022: 
(Startvergadering team vrijdag 20 augustus 2021) 

1: maandag 13 september 2021 

2: woensdag 17 november 2021 

3: vrijdag  18 februari 2022 

4: donderdag 24 maart 2022 

5: dinsdag  19 april 2022 

6: dinsdag  07 juni 2022 

 

Roostervrije middagen schooljaar 2021-2022 
1: vrijdag  15 oktober 2021 

2: vrijdag  24 december 2021 

3: maandag 17 januari 2022 

4: donderdag 14 april 2022 

5: maandag 27 juni 2022 

6: vrijdag  15 juli 2022 
 

Op bovengenoemde data hebben alle leerlingen geen school! 

 

De scholen zijn gebonden aan de bindende richtlijnen van het ministerie betreffende 

zomervakantie, kerstvakantie en herfstvakantie. Daarnaast zijn er afspraken die gelden voor 

de regio Zuid-Kennemerland d.m.v. overleg primair en voortgezet onderwijs. 

 

Bij het bepalen van het vakantierooster conformeert de school zich aan de bindende 

richtlijnen vanuit het Ministerie van Onderwijs en aan de regeling die het onderwijsoverleg 

van de gemeente Haarlem verstrekt. Daarnaast kent de school marge-uren die vrij ingezet 

kunnen worden. 
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INDELING GROEPEN EN PERSONELE INZET 2020-2021 

 

groep 1-2 d  Caroline van Wees  (ma-di-wo-do) 

   Ruth Muller   (vr) 

groep 1-2 e  Cynthia van den Bosch (ma-di-wo-do-vr) 

groep 3 b  Marjon Cerneüs  (ma-di-wo) 

   Nika Stam   (do-vr) 

groep 4 b  Anniek Hoogland  (ma-di-do-vr) 

   Regina Deutekom  (wo) 

groep 5 b  Ruth Muller   (ma-di-wo) 

Regina Deutekom  (do-vr) 

Groep 6 b  Michel Goosssens  (ma-di-wo-do-vr) 

groep 6-7 c  Rian Krijnen   (ma-di-vr) 

   Patricia van Halm  (wo-do) 

groep 7 d  Wendelien Duiker  (ma-di-wo) 

   Esther van der Heijden (..) Zwangerschapsverlof 

   Lucia Brakenhoff  (do-vr) 

groep 8 c  Sacha Kaizer   (ma-di-wo-do) 

   Wilfred van gerrevink  (vr) 

groep 8 d  Marielle Groot   (ma-di-wo-do-vr) 

   Ruben van Scherpenberg (LIO-stage) 

 

Interne begeleiding (IB) 

Patricia van Halm; de groepen 5, 6, 7 en 8 op de dinsdag en de vrijdag  

Marjon Cerneüs; de groepen 1/2, 3 en 4 op de donderdag en de vrijdag 

 

Onderwijsassistentie 

Yvonne Bos      (ma-di-wo en do ochtend) 

Nika Stam      (ma-di-wo-do-vr) 

Ruben van Scherpenberg    (ma-vr) 

 

Conciërge 

Frits van der Horst de ochtenden   (ma-di-wo-do-vr) 

 

TimorLab 

Lucia Brakenhoff     (di) 

 

Directie 

Ron van Lijf      (ma-di-wo-do-vr) 
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Bijlage 1 Overzicht gebruikte methodes 

 

 

Vakgebied 

 

Methode 

 

Aanvullende & Differentiatiematerialen 

Nederlandse taal   

Groep 1 & 2 - Kleuterplein - Schatkist 

- Ontwikkelingsmateriaal 

- Spreekbeeld 

- Digibord Gynzy 

- Schooltv Koekeloere, het 

zandkasteel 

Groep 3 - Veilig leren lezen Kim 

versie 

- Speelleesset 

- Letter(magneet)dozen 

- Klik-klakboekjes 

- Schooltv 

- Letterzetter 

- Feestneus 

- Woordzetter 

- Spreekbeeld 

- Blokboek taal 

 

Groep 4 t/m 8 - Taal in Beeld 

- Spelling in Beeld 

 

- Ambrasoft 

- Flits 

- Zelfstandig spellen Ajodact 

- Pennenstreken 

- F & L methode (Fonologische en 

Leerpsychologische methode) 

- Plustaak taal 

- Stenvert taal/spelling 

- Gynzy kids 

- Squla 
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Lezen   

Groep 1 & 2 - Schatkist taal/lezen 

- Kleuterplein 

- Ontwikkelingsleerlijnen 

- Curriculum schoolrijpheid deel 2a 

auditieve training 

- Lettermuur 

- Werkmap fonemisch bewustzijn 

Groep 3  - Veilig leren lezen 

- Kim versie 

 

- Humpie Dumpie 

- Leesboekjes bij methode VLL 

- Okki 

 

Groep 4 t/m 8 

 

- Atlantis 

 

- Cito hulpboeken 

- Nieuwsbegrip 

- Plustaak studerend lezen 

- Bieb/documentatiecentrum 

- Toneellezen 

- Beter bij leren 

- Junior Einstein 

 

 

 

 

Schrijven   

Groep 1/2  - Kleuterplein - Schrijven zonder pen  

- EDI wisbordjes 

- werkbladen  

- ontwikkelingsmateriaal 

Groep 3- 4 - Pennenstreken  - Schrijfdans 

Groep 5 t/m 8 

 

- Pennenstreken  
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Rekenen & Wiskunde   

Groep 1 & 2 - Kleuterplein 

- Getal & Ruimte Junior 

- Schatkist rekenen 

- Ontwikkelingsmateriaal 

- Constructiemateriaal 

 

Groep 3 t/m 8 

  

- Getal & Ruimte Junior 

 

- Ambrasoft 

- Eenmaal, andermaal 

- Rekenmeesters 

- Kien 

- Gynzy kids 

Engelse Taal   

Groep 1 t/m 8 - Stepping Stones  

 

 

Begaafden   

Groep 1 en 2 

 

Groep 3 t/m 8 

 

- Bloomen met 

kleuters, slimme 

kleuters 

- Bolleboos 

- Stenvertblocs 

Taalmeester 

- Stenvertblocs 

Rekenmeesters 

- Juan y Rosa 

- Acadin 

- Rekentuin 

- Taalzee 

 

SIDI 

Ontwikkelingsmateriaal 

Smart games 

Levensbeschouwing   

Groep 1 t/m 8 - Hemel en aarde Gemeenschappelijke vieringen 

Sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

  

Groep 1 t/m 8 De Vreedzame school 

(locatie Timor) 
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Wereldoriëntatie  Schooltelevisie 

Aardrijkskunde Groep 

1 & 2 

Kleuterplein - Koekeloere 

- Educatieve tv programma’s 

- Uitstapjes, herfst- en lentewandeling 

en speurtochten 

Groep 3  - Huisje,Boompje,Beestje 

- Klokhuis 

Groep 4 

 

  

groep 5  t/m 8 Wijzer! 

 

- Junior Bosatlas 

- Landkaarten 

- Weekjournaal (7-8) 

Geschiedenis 

Groep 1 & 2 

Kleuterplein - Koekeloere 

- Ontwikkelingsleerlijnen 

Groep 4 t/m 8 Speurtocht 

Doen Denken Durven 

- Erfgoed bij de les 

- School TV 

Natuur & techniek 

Groep 1 & 2 

Het Vier- Seizoenenboek 

Kleuterplein 

- Schatkist 

- Ontdekdozen 

groep 4 t/m 8 

 

 

Naut 

 

 

- Idee 

- Ontdekdozen 

 

 

 

 

Gezond en redzaam 

gedrag/ 

Verkeer 

  

Groep 1/2 Kleuterplein - Gymlessen vakleerkracht 

Groep 3 & 4 Veilig Verkeer Nederland - Verkeerseducatieproject ‘Rondje 

verkeer’ (gr.3) 

- Stap vooruit (gr. 4) 

Groep 5 & 6 Veilig Verkeer Nederland - Op voeten en fietsen 

Groep 7 Veilig Verkeer Nederland - Jeugd Verkeerskrant 

- VVN Verkeersexamens 

Groep 8  

 

- Jeugd Verkeerskrant 
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Burgerschap & 

integratie 

  

Groep 3 t/m 8  - Speurtocht 

- Wijzer! 

- De Vreedzame school  

- Hemel en Aarde 

- Actuele betekenisvolle activiteiten 

volgens afspraken doorgaande lijn 

per groep 

Kunstzinnige 

oriëntatie 

  

Groep 1 t/m 8 - Kleuterplein 

 

- Diverse ideeënboeken 

- Leerlijnen handvaardigheid 

Muziek, spel en 

beweging 

  

Groep 1 t/m 8 - Kleuterplein 

 

- 1,2, 3 Zing 

 

- Dansworkshop (2 x kleuterbouw) 

- Musical (groep 8) 

- Oriëntatie op muziekinstrumenten 

voor de beide groepen 5 

(Muzieklab) 

 

Bewegings 

onderwijs 

  

Groep 1 & 8 - Basislessen 

- Bewegingsonderwijs, 

deel 1 & 2 

- Basislessen Spel 

- Kleuterplein 

 

 

 

 

 

ICT   

Groep 1 t/m 8  - Software bij de diverse methodes 

- Internetbronnen 

- Diploma veilig internet 

- Groepen eigen e-mailadres vanaf 

groep 4 

- Digitale bibliotheek 
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Bijlage 2 Overzicht BSO/NSO organisaties 

 

Hieronder vertellen de diverse kinderopvangorganisaties iets over zichzelf. 

 

 
Partou Kinderopvang biedt in samenwerking met onze school zowel een tussenschoolse- als 

een naschoolse opvang. 

 

De tussenschoolse opvang vindt plaats door professionele gediplomeerde pedagogisch 

medewerkers van Partou. 

De boven- en onderbouw eten en spelen op verschillende momenten om ervoor te zorgen 

dat ieder kind voldoende tijd en ruimte hiervoor krijgt. De pedagogisch medewerkers worden 

bijgestaan door medewerkers van Sportunie, die zorgen dat naast ‘het broodje eten’ de 

mogelijkheid geboden wordt voor extra bewegingsactiviteiten. 

 

VOEDINGSBELEID 

Bij Partou vinden wij het belangrijk om kinderen gezonde voeding te bieden en zo positief bij 

te dragen aan hun ontwikkeling. Onze richtlijnen op dit gebied sluiten aan bij de richtlijnen 

van de Liduinaschool. Wij hebben de gezamenlijke afspraak gemaakt dat kinderen tijdens 

de TSO geen snoep of calorierijke koek eten. Wij verzoeken u vriendelijk om hiermee rekening 

te houden en de kinderen een gezonde en verantwoorde lunch mee te geven. 

Wilt u er ook rekening mee houden dat de allerkleinsten een op hun leeftijd afgestemde 

lunch meekrijgen, vaak hebben zij aan 1 of 2 boterhammen, wat fruit en drinken meer dan 

voldoende. 

 

CONTRACT 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen kinderen tussen de middag op school 

overblijven van 12:00u tot 13:00u onder begeleiding van onze pedagogische medewerkers. 

De kinderen brengen hun eigen eten mee. Na het eten gaan we nog even lekker 

buitenspelen totdat school weer begint. 

Deze tussenschoolse opvang wordt georganiseerd en gecoördineerd door Partou. Je kan 

een contract afsluiten voor het gehele schooljaar. De kosten bedragen €2,87 per keer. 

 

Naast tussenschoolse opvang (tso) biedt Partou ook buitenschoolse opvang (bso) aan op 

onze school. Informatie over de bso vind je hier: 

www.partou.nl/kinderopvang/haarlem/bso-timorstraat 

 

Wil je gebruik maken van onze tso of wil je meer informatie? Je kunt jouw kind direct 

inschrijven via www.partou.nl/tso of neem contact op met de tso-coördinator via 

timorstraattso@partou.nl 

  

http://www.partou.nl/kinderopvang/haarlem/bso-timorstraat
http://www.partou.nl/tso
mailto:timorstraattso@partou.nl
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Buitenschoolse opvang Hero kindercentra 

 

Hero kindercentra biedt buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar. 

De kinderen van de Liduinaschool worden opgevangen bij onze buitenschoolse 

opvanglocatie aan de Timorstraat 38, tegenover de school. Een fijne en inspirerende plek 

waar je kind veel plezier zal hebben samen met de andere Hero’s. Waar hij zich optimaal kan 

ontwikkelen en samen op avontuur gaat, op weg naar de beste versie van zichzelf! 

 

Daarom kies je voor deze buitenschoolse opvang van Hero 

 

● Een vast team van deskundige pedagogisch medewerkers op de groepen. 

● Op de begane grond is ons kinderdagverblijf. KDV en BSO onder 1 dak! 

● Ligging tegenover de Liduinaschool (locatie Timor). 

● We hebben een groot podium en er is van alles te doen in de verschillende 

themahoeken. 

● In de vakanties en op woensdag en vrijdag wordt er samengevoegd met de 

Maraboe gelegen aan speeltuin de Zaanenoord. 

● Er wordt ook voorschoolse opvang geboden. 

 

Wij gaan graag met je op avontuur. Ga je met ons mee? 

 

Heb je nog vragen of wil je je kind(eren) aanmelden? Neem dan vooral contact met ons op! 

Je kunt ons van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur telefonisch bereiken op: 

023-5123920 of mail ons via info@herokindercentra.nl. 

 

Ook kun je een kijkje nemen op herokindercentra.nl. 

 

 

“Bij Hero kindercentra ben jij onze held. Je groeit vol vertrouwen in je eigen tempo. Als Hero 

sta jij te stralen en heb je plezier samen met alle andere Hero’s. Je ziet jezelf en de ander 

zoals hij/zij is en hebt aandacht voor de wereld om je heen. Dapper ga je samen het 

avontuur aan op weg naar de beste versie van jezelf 

  

http://herokindercentra.nl/
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Onze school heeft voor de buitenschoolse opvang (kortweg bso) ook een 

samenwerkingsverband met Kinderopvang Dikke Maatjes, welke al ruim 15 jaar professionele 

kinderopvang in Haarlem en Santpoort biedt. Voor de locatie Juno is er ook sprake van 

voorschoolse opvang. 

Uw kind wordt ondergebracht in het gebouw van Dikke Maatjes aan de Orionweg 77 in 

Haarlem. 

De kinderen worden van school opgehaald door de pedagogisch medewerkers van Dikke 

Maatjes. Voor de locatie Junoplantsoen gebeurt dit lopend en voor locatie Timorstraat met 

de auto. 

Buitenspelen doen we op meerdere locaties: het Zaanenpark, het schoolplein van Locatie 

Juno of op het schoolplein van de Zonnewijzer. 

Tijdens de BSO tijd zijn er verschillende activiteiten welke het karakter hebben van een 

miniworkshop, verder is er een vakdocent dans verbonden aan de BSO van Dikke Maatjes. 

In de vakanties gebruiken wij diverse malen per week onze Dikke Maatjes bus en gaan wij “Er 

op uit” naar diverse boeiende of uitdagende locaties. 

Meer informatie treft u op onze website: www.dikke-maatjes.nl 

U kunt contact opnemen via telefoonnummer 023-5265333 of via de email: 

info@dikke-maatjes.nl 

  

http://www.dikke-maatjes.nl/
mailto:info@dikke-maatjes.nl
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Sportfever Kinderopvang en Events 

Bewegen geeft de kinderen energie en plezier! 

Van nature vinden kinderen het heerlijk om te bewegen. Bij Sportfever staat die behoefte 

centraal. Stilzitten moeten ze leren, bewegen niet. Bewegen is uitermate goed voor de 

gezondheid en de totale ontwikkeling van kinderen. Ons beleid is erop gericht kinderen te 

ontwikkelen in sport en spel om zowel fysiek als mentaal. 

De meest sportieve BSO van Haarlem en omstreken! 

● Breed sportief aanbod, variatie in sport en spelactiviteiten 

● Sportfever heeft een samenwerking met de Koninklijke hockeybond, voetbalbond, 

tennis- en cricketbond 

● Vaste gediplomeerde sportmedewerkers met verklaring goed gedrag 

● Gezond eten, lekker, veilig en bewust eten 

● Kleine groepen: 1 medewerker op de 10 of 11 kinderen 

● Assistent leidinggevende van locatie in bezit van BHV diploma 

● De kinderen worden ingedeeld in groepen op leeftijd, elke leeftijdsgroep heeft een eigen 

mentor. 

● Tennis, hockey, honkbal/softbal en voetbal trainingen te combineren met opvang 

 

Wilt u meer weten over de buitenschoolse opvang, dan kunt u contact opnemen met onze 

administratie via administratie@sportfever.nl of bellen naar 023-210 0300 

 

mailto:administratie@sportfever.nl

