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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van PC Hooftschool
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
PC Hooftschool
Escamplaan 65
2547GA Den Haag
 0703236232
 http://www.pchooftschool.net
 info@pchooftschool.net
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Schoolbestuur
'De Haagse Scholen', stg. voor primair & spec. openb. onderw
Aantal scholen: 58
Aantal leerlingen: 14.789
 http://www.dehaagsescholen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Kevin in 't Veld

k.intveld@pchooftschool.net

Adjunct-directeur

Carolien Lamaker

c.lamaker@pchooftschool.net

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH).

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

258

2020-2021

Het leerlingenaantal op de P.C Hooftschool is gebaseerd op het leerlingaantal op 1 oktober 2020 en
telde toen 258 leerlingen.
Aanmelden
Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt
thuis gestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met dat aanmeldformulier moet u uw kind aanmelden
op een school, zodra uw kind 3 jaar is geworden. Daarvoor kunt u al wel contact opnemen met de
school van uw voorkeur. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk. Wachten met
aanmelden van uw kind nadat hij of zij drie is geworden kan er voor zorgen dat er geen plek meer is.
Dus wij adviseren u er op tijd bij te zijn.
Woont u niet in Den Haag: http://https://www.scholenwijzer.denhaag.nl
Op onze school is in het huidige schooljaar 2021-2022 geen plek meer beschikbaar voor de kinderen die
zich nu nog aanmelden voor groep 0 t/m 8. Als u uw kind wilt aanmelden voor het schooljaar 2022-2023,
dan kunt u een afspraak laten inplannen door Conny Batenburg van de administratie (070-3236232). U
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ontvangt van haar een bericht hoe de procedure zal verlopen voor het inschrijven op onze school.
Inschrijven
Voor alle nieuwe leerlingen geldt dat er eerst een aanmeldgesprek plus rondleiding met de adjunctdirecteur Carolien Lamaker plaats vindt om vervolgens eventueel een inschrijvingsgesprek. Op die
manier krijgt u uitgebreide informatie over onze school, kunt u met uw kind de school bekijken en
kunnen we kennis maken met elkaar. Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het
nodig zijn dat we (6+) 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we voldoende extra
ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u
dan met het vinden van een school die dit wel kan.
Vanaf de vierde verjaardag van uw kind mag hij of zij naar school. In overleg met de leerkracht van uw
kind kunt u bepalen hoe uw zoon of dochter het beste kan wennen aan de groep. Het is mogelijk dat uw
kind in het begin enkele ochtenden en/of middagen komt en na verloop van tijd de hele week.
Tussentijdse instroom
Zoekt u een Haagse basisschool voor uw kind? Dan kunt u ons benaderen. Echter hebben wij voor het
schooljaar 2021-2022 geen plekjes meer vrij in alle klassen. Eventuele gedane toezeggingen blijven
bestaan. Voor meer informatie zie website: http://www.gemeentedenhaag.nl; uw kind aanmelden op
de basisschool
Onderwijskundig rapport
Als er een leerling van een andere school op onze school komt ontvangen wij een onderwijskundig
rapport. Hierin staan gegevens over de leerling. Pas na ontvangst van dit onderwijskundig rapport kan
een kind definitief geplaatst worden. Als een leerling onze school verlaat verwachten wij dat u als ouder
ons tijdig informeert. De directie nodigt u dan graag uit voor een persoonlijk gesprek. Wij informeren bij
u naar de reden van vertrek en vertellen u de verdere gang van zaken. Ook sturen wij naar de nieuwe
school een onderwijskundig rapport. Dit rapport wordt ingevuld door de leerkracht en intern
begeleider. Daarin staat met welke methodes uw kind heeft gewerkt, hoe uw kind heeft gepresteerd en
welke ondersteuning uw kind heeft gekregen. Van dit onderwijskundig rapport kunt u van ons een kopie
krijgen.

1.2

Missie en visie
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Kenmerken van de school
Thematisch onderwijs

Talentontwikkeling

Rust, regelmaat en zorg

Extra aandacht of uitdaging

Leren van en met elkaar

Missie en visie
Op de P.C Hooftschool krijgen leerlingen betekenisvol en thematisch onderwijs op maat, met de eigen
mogelijkheden en interesses als leidraad. Leerlingen benutten hierbij de kansen van de digitale wereld.
Op de P.C. Hooftschool ontwikkelen leerlingen kennis en vaardigheden door hun creativiteit en
nieuwsgierigheid in te zetten. De leerlingen ontplooien hun persoonlijkheid, waarbij ze leren om
zelfstandig te denken en werken. Op de P.C Hooftschool streven wij naar rust, orde en structuur,
waardoor er aandacht is voor het van en met elkaar leren. Leerlingen worden gestimuleerd om
vertrouwen te hebben in zichzelf en de ander. Leerlingen leren om te gaan met vrijheid en
verantwoordelijkheid om zo het hoogst haalbare individuele doel te bereiken.

Identiteit
Wij zijn een openbare school. Wij staan open voor alle ouders en kinderen, voor iedere overtuiging, voor
elke achtergrond. Er is bewust plaats voor elk kind: alle kinderen hebben recht op onderwijs dat hen
voorbereidt op het deelnemen aan een veel vormige maatschappij. Het is een realistische
voorbereiding op de toekomst wanneer kinderen met verschillende achtergronden al jong leren met
elkaar om te gaan. Zo wordt juist ook veel gemeenschappelijks beleefd. Wij weten zeker dat kinderen
het beste kunnen leren in een omgeving waar ze zich thuis en veilig voelen. Het klassen- en
schoolklimaat speelt hierbij een grote rol. Ons onderwijs bevordert dat kinderen zich thuis voelen en
dat ze willen leren.
Ons onderwijs voldoet aan de kerndoelen (de wettelijke eisen waaraan het onderwijs moet voldoen).
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Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Tijdens de talenturen (keuzevak) krijgen de leerlingen les van vakkrachten. Vakken die kinderen in de
afgelopen jaren zelf kozen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Judo
Tekenen
Naailes
Timmeren en zagen
Muziek
Dans
Robotica
Koken
Free running
Voetbal

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

2 u 30 min

2 u 30 min

6 uur

6 uur

3 u 30 min

3 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

Spelinloop & routine
Speel-werkles
Gym groepsleerkracht
Buiten spelen
Ontdekkend en
onderzoekend leren
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Vak
Ontdekkend en onderzo
Nederlandse taal

Leerjaar 1

Leerjaar 2

45 min

45 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

Rekenen / Tellen
Schrijven
Engels
Wereldorientatie
Muziek
Sociaal Emotioneel
Talentuur

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

7 u 15 min

3 u 45 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

2 uur

2 u 15 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

Wetenschap en
Techniek

30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

Sociaal emotionele
ontwikkeling

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal

Eigen leerdoelen
Talentuur
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Pauze
2 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

2 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

30 min

30 min

Schrijven
Muziek

Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7520 uur. De resterende
uren kunnen we zelf verdelen. Door de lestijden die wij hanteren krijgen de leerlingen van onze school
als zij de groepen 1 t/m 8 doorlopen 8040 uur les. Dat betekent dat de kinderen meer les krijgen dan het
minimum aantal verplichte lesuren. Dat maakt mogelijk dat er gelegenheid is om per schooljaar een
aantal margedagen te plannen. Op deze dagen zijn de kinderen vrij en hebben de leraren een
studiedag. Als school hebben wij de missie om opbrengst gericht te werken. Leerkrachten worden
hierbij nadrukkelijk ondersteund en bijgeschoold. Door deze inzet beogen wij optimale resultaten te
bereiken en de talenten van uw kind volledig te kunnen ontwikkelen.

Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•

Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
Gymlokaal
Ruimtes bij 2Samen (2Torentjes)
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•

2.2

Sportvelden van het Escampcarré

Het team

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Vervanging bij ziekte
Als er een leerkracht ziek is zoeken wij binnen de school een goede oplossing. Dit kan inhouden, dat
een leerkracht die extra hulp geeft, in plaats daarvan een groep overneemt. Of een parttime leerkracht
komt enkele dagen extra werken of een groep verdeeld wordt. De leerlingen gaan dan werken in een
andere groep. Oplossingen zijn niet altijd mogelijk. Door het lerarentekort en de Corona-maatregelen,
is het niet altijd mogelijk een vervanger te regelen. Met als gevolg dat er wel eens geen fysiek onderwijs
mogelijk is. Daar worden ouders in dat geval altijd over ingelicht.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voorrangsregelingen bij plek voor-en naschoolse
opvang 2Samen de 2Torentjes. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van
de school. Met 2Samen de 2Torentjes en Peuterleerplek Jong Leren.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
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Lesgeven:
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op
diverse manieren te verwerven. Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch
en didactisch handelen. De pedagogische uitgangspunten waaraan wij werken zijn: zelfstandigheid,
eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en vermogen tot samenwerking.
Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang: leerlingen betrekken bij het
onderwijs, onderwijs gedifferentieerd naar tempo en niveau, gevarieerde werkvormen en
kwaliteitsvolle, directe instructie.
Identiteit:
Onze school is een openbare basisschool. Wij zien verschillen in achtergrond, taal en cultuur als een
verrijking. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat we
het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden
we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan verschillende religieuze feesten.
Visie op 21e eeuw:
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal
kunnen functioneren in de 21ste eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een
kennissamenleving en gaan ervan uit dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we
dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en - constructie en om innovatie. In de
derde plaats is het een feit dat door de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen
vervagen. Het delen van kennis en het met elkaar daarover communiceren zal een steeds centralere rol
spelen in onze samenleving innemen. De gerichtheid van onze school op de vaardigheden van de 21ste
eeuw heeft gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze digitale
leermiddelen en voor onze organisatie. Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol
van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers. Dit alles binnen het kader van de
visie van De Haagse Scholen.
KWALITEITSZORG (ALGEMEEN)
Onze visie op kwaliteit is dat wij ‘de goede dingen, goed willen doen’. Onze kerntaak is het geven van
kwalitatief goed basisonderwijs. Omdat wij de goede dingen goed willen doen stellen wij ons steeds de
volgende vragen:
•
•
•
•
•

Doen wij de goede dingen? (opbrengstkwaliteit)
Doen wij de dingen goed? (proceskwaliteit)
Hoe weten wij dit?
Vinden anderen dit ook?
Wat doen wij met die wetenschap?

Het kwaliteitsbeleid wordt volgens de volgende stappen uitgevoerd:
•
•
•
•
•

Beschrijven (Streefdoelen formuleren en aangeven wat wij onder kwaliteit verstaan)
Uitvoeren (Uitvoeren, zoals het beschreven is)
Beoordelen (Beoordelen van de werkwijze, op grond van de streefdoelen)
Verbeteren (Werken aan het bereiken van de streefdoelen aan de hand van de huidige kwaliteit,
door middel van een verbeterplan)
Evalueren (Er op toezien dat men de doelen blijft bereiken) Hierbij wordt de cyclus van ‘Plan-DoCheck-Act’ gevolgd.
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Graag willen wij zicht houden op de kwaliteit en deze, waar nodig (verder) verbeteren. Wij vinden het
heel belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over de kwaliteit van het onderwijs en alle
voorwaarden hiervoor. Wij gebruiken hierbij het kwaliteitsinstrument ‘WMK-PO’. Het gebruik van een
kwaliteitsinstrument heeft als doel meer ‘grip’ te krijgen wat er op de school gebeurt, trends en
knelpunten te signaleren en aan te pakken wat moet worden verbeterd. Kwaliteitszorg is een
(leer)proces, waarbij de school zelf, volgens een beargumenteerde planning, systematisch, de kwaliteit
van het onderwijs bespreekt, beschrijft, realiseert, beoordeelt (of laat beoordelen) en vervolgens
evalueert, gericht op het borgen en verbeteren. Bij kwaliteit gaat het dan om zowel de eisen die de
overheid hier aan stelt (basiskwaliteit) als om onze school eigen ambities. Een goed
kwaliteitszorgsysteem helpt ons bij het (steeds weer) beantwoorden van belangrijke
kwaliteitszorgvragen rondom de volgende vier aspecten:
1.
2.
3.
4.

de processen binnen de school
het handelen van de medewerkers
de opbrengsten van de leerlingen
de ontwikkelcapaciteit van de organisatie

VISIE OP KWALITEITSZORG EN AMBITIES
Onderstaande tekst is overgenomen uit ons Schoolplan: Onze school onderscheidt kwaliteit en
kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de
ambities systematisch en cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit.
Van belang is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven
ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we
belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze
medewerkers parallel verloopt.
Onze ambities zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wij hebben inzicht in de kernmerken van onze leerlingenpopulatie
Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende ambities
minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden;
Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren;
Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en
evaluatie van het jaarplan);
Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn;
Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen);
Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders).

INTEGRALE BENADERING
We kiezen er nadrukkelijk voor om de persoonlijke ontwikkeling af te stemmen op de
schoolontwikkeling. Dat komt tot uitdrukking, doordat we de verbinding leggen tussen doelen van de
school en de vakbekwaamheid (competenties) van de medewerkers. De persoonlijke ontwikkeling van
het team als geheel en van ieder teamlid afzonderlijk kan niet los gezien worden van de ontwikkeling
van de school. In onze oordeelsvorming onderzoeken we de samenhang tussen de verschillende
beleids- en kwaliteitsterreinen. Hoe is de kwaliteit van het onderwijsleerproces van invloed op de
onderwijsresultaten? Welke relatie en wisselwerking zien we tussen de verschillende kengetallen?
Welke relatie zien we tussen opbrengsten of kwaliteit van de leerling ondersteuning en bekwaamheden
van het personeel.
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ONDERWIJSKUNDIG BELEID (SCHOOLPLAN EN JAARPLAN)
Vanuit het Schoolplan (een maal per 4 jaar opstellen) wordt er per schooljaar een jaarplan geschreven,
met als doel de kwaliteit te verbeteren en te verduurzamen. Elk afzonderlijk jaarplan beschrijft
veranderonderwerpen. Er wordt op gelet dat het aantal veranderonderwerpen haalbaar is. Per
veranderonderwerp wordt aangegeven welke activiteiten daarvoor uitgevoerd gaan worden (wie, wat,
hoe, wanneer enz.) en wat de gewenste situatie is die bereikt moet worden. Er wordt vastgesteld hoe
we kunnen weten (meten/merken) of we succes(sen) behaald hebben en wanneer en hoe we dat gaan
meten. Aan het einde van een schooljaar wordt het voor dat schooljaar geldende jaarplannen
geëvalueerd en wordt het jaarplan voor het volgende schooljaar opgesteld. De school hanteert een
Schoolplan 2019-2023. Op basis van dit Schoolplan wordt er ieder jaar een jaarplan gemaakt voor het
jaar daaropvolgend.
KWALITEIT VAN HET PRIMAIRE PROCES
Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs goed is. Voor ons betekent dat een veilig
klimaat en een sfeer van rust en orde. Wij hechten aan een goed pedagogisch klimaat. Duidelijke
kaders, waarbinnen de leerlingen hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Op onze school wordt niet
gepest. Als dit toch de kop op steekt, gaan we hiermee aan de slag. Vanuit het
leerstofjaarklassensysteem differentiëren wij binnen elke groep. Dit is uitgewerkt in de hiatenplannen.
Een kwalitatief goede uitleg (didactisch handelen) is belangrijk voor goede lessen en hoge resultaten.
Een goede organisatie (klassenmanagement) is hierbij van groot belang. Wij borgen de kwaliteit door
evaluaties van de resultaten en klassenbezoeken bij leerkrachten door de directie met betrekking tot
het primaire proces. Hierbij wordt een kijkwijzer gebruikt.
KWALITEIT VAN HET ZORGBELEID
Wij vinden het belangrijk dat het zorgbeleid en de uitvoering hiervan op orde zijn. Op de school wordt
er zorgbeleid gehanteerd, waarin beschreven is op welke wijze de zorg is georganiseerd. Het beleid
wordt jaarlijks geëvalueerd. Op basis van het beleid wordt er regelmatig gesproken met leerkrachten
over de leerlingenzorg en individuele leerlingen. Hierbij wordt externe expertise betrokken. Ieder
schooljaar wordt het zorgbeleid geactualiseerd. Op basis hiervan werd het School
Ondersteuningsprofiel geëvalueerd.
PROFESSIONELE CULTUUR
Een belangrijke voorwaarde voor schoolontwikkeling is de aanwezigheid van een professionele cultuur.
In een professionele schoolcultuur handelen teamleden vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor zowel opbrengsten als voor processen die hierop van invloed zijn. Om deze professionele cultuur
te stimuleren, stuurt de schoolleiding expliciet op vergroting van vakmanschap, betrokkenheid,
verantwoordelijkheid en op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking. Een klimaat waarin alle
belanghebbenden zich positief betrokken tonen op elkaar is in sterke mate van invloed op het
verandervermogen van de school.
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Van medewerkers wordt verwacht dat ze blijven leren om hun vakmanschap op peil te houden. De
CAO-PO verplicht de werkgever en de medewerker om in het kader van de gesprekkencyclus afspraken
te maken over de professionele ontwikkeling van de medewerker. Deze afspraken hebben betrekking
op specifieke scholing en deskundigheidsbevordering in het kader van de voor de werknemer
vastgestelde bekwaamheidseisen op grond van de Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO). De
resultaten voortkomend uit deze afspraken moeten voor iedere medewerker worden opgenomen in
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een bekwaamheidsdossier. Hiertoe heeft DHS in samenspraak met alle leidinggevenden en de (P)GMR
gekozen voor het digitaal bekwaamheidsdossier (DBD) van Bardo Competent B.V. De CAO-PO verplicht
de werkgever om periodiek met de medewerker gesprekken te voeren over het (toekomstig)
functioneren van de medewerker. De centrale doelstelling van de 3-jarige gesprekkencyclus DHS is het
geven van professionele aandacht aan de medewerkers door gebruik te maken van het vermogen van
medewerkers om over hun werk en taakvervulling te reflecteren en gebruik te maken van de omgeving
om die reflectie aan te scherpen. De gesprekkencyclus brengt de ontwikkeling van iedere medewerker
in beeld en stemt de specifieke mogelijkheden van de medewerker en de wensen van de organisatie op
elkaar af. De gesprekkencyclus kent een ontwikkelingsgericht deel en een beoordelingsgericht deel.
Het ontwikkelingsgericht deel bestaat uit het startgesprek en voortgangsgesprek. De gesprekkencyclus
DHS is geïntegreerd in het Bardo digitaal bekwaamheidsdossier. In schooljaar 2018-2019 is er met alle
medewerkers een start, voortgang- of beoordelingsgesprek gevoerd, dat werd vastgelegd in Bardo.
Met tijdelijke werknemers is daarnaast een 0-meting met een startgesprek, een voortgangsgesprek en
een beoordelingsgesprek gevoerd. Daarnaast zijn er een aantal scholingsbijeenkomsten geweest voor
Alles-in-1 en voor de onderbouw scholingsbijeenkomsten rondom Sil op school en ontdekkend,
ontwerpend en onderzoekend leren.
KWALITEITSINSTRUMENTEN
Voor het systeem van kwaliteitszorg maken we gebruik van WMK-PO. Met behulp van dit instrument
kunnen we vragenlijsten in het kader van de zelfevaluatie uitzetten bij de medewerkers. Vanuit Scholen
met Succes geven we ook vorm aan het peilen van de tevredenheid van personeel, ouders en
leerlingen. De combinatie van vragenlijsten geeft inzicht in de kwaliteit die we nastreven. De
vragenlijsten worden afgenomen aan de hand van een planning. Ieder schooljaar worden er
vragenlijsten van WMK-PO (quick-scan) uitgezet onder de medewerkers. Dit heeft geleid tot een
totaaloverzicht. Verbeterpunten worden opgenomen in het jaarplan.
OPBRENGSTEN
Naast de resultaten uit de vragenlijsten zijn ook de opbrengstresultaten van groot belang. Voor
verschillende resultaten maken we daar de vergelijking met de inspectienormen en onze school
specifieke streefdoelen. Toetsresultaten worden in LOVS genoteerd en op basis hiervan worden er
gegevens bekeken en geanalyseerd.
EXTERNE BEOORDELING
We vinden het belangrijk om naar onze kwaliteit te kijken, maar vinden het ook belangrijk dat externen
met ons mee kijken. Hierbij kan worden gekeken naar punten als: pedagogisch klimaat, didactisch
handelen en klassenmanagement en tevens kan worden gekeken naar factoren die van invloed zijn op
het onderwijs, zoals de schoolcultuur en organisatie.
VERANTWOORDING
We vinden het van belang om ons tijdig en transparant te verantwoorden. We verantwoorden ons in de
eerste plaats in het schoolplan. Dit plan wordt toegestuurd naar de onderwijsinspectie (schooldossier)
en ligt ter inzage op school. Daarnaast hebben we onze schoolgids. In de schoolgids beschrijven we in
het kort onze plannen. De schoolgids wordt aan alle ouders uitgereikt. De schoolgids ligt op school ter
inzage. We publiceren de schoolgids daarnaast op onze website. Wanneer er een verslag is van een
(extern) onderzoek vatten de conclusies samen en nemen die op de schoolgids. Een evt.
inspectierapport wordt gepubliceerd op onze website en ligt op school ter inzage. In onze jaarplannen
beschrijven we de activiteiten die we gaan ondernemen en de doelen die we daarmee willen bereiken.
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Het jaarplan is ter inzage op school aanwezig.

Hoe bereiken we deze doelen?
Vragenlijsten vanuit het WMK-PO
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Zorg voor leerlingen
Vanzelfsprekend volgt de leerkracht de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig. Zijn of haar prestaties
worden ten alle tijden bijgehouden en kinderen worden daarnaast regelmatig getoetst. Bijvoorbeeld bij
lezen, rekenen en spelling. Aan de hand van de dagelijkse prestaties en de toetsresultaten bekijken wij
op welk niveau een kind werkt. Mocht een kind niet voldoende op niveau werken met een bepaald vak,
dan krijgt deze leerling extra ondersteuning in de klas of bij ‘Remedial teaching’. Sommige leerlingen
presteren bij een bepaald vak boven gemiddeld. Zij krijgen van de leerkracht moeilijkere en meer
uitdagende opdrachten. Na een afgesproken periode wordt bekeken hoeveel het kind vooruit is
gegaan. Indien extra hulp niet voldoende resultaten oplevert, wordt dit besproken in de Interne
Zorgcommissie. Afhankelijk van de uitkomst van deze bespreking:
•
•
•
•
•
•

wordt verder gegaan met de specifieke hulp, in en/of buiten de groep.
werkt een kind op een eigen niveau in de groep verder.
wordt bij deskundigen informatie ingewonnen.
wordt een kind getest.
kan verrijkings-/verdiepingsstof worden aangeboden.
wordt een kind verwezen naar een andere school, b.v. voor speciaal basisonderwijs.

De ouders worden over de hele gang van zaken op de hoogte gehouden en geïnformeerd. Daar waar
nodig wordt (schriftelijke) toestemming gevraagd. In de Interne Zorgcommissie zitten een aantal
deskundigen met wie de school spreekt. Aan de hand van de aangeleverde informatie wordt een advies
gegeven.
Leerlingen met een handicap
Alle kinderen met een handicap zijn in principe welkom op onze school, maar per kind wordt bepaald of
de school wel voldoende zorg kan (blijven) bieden. Zorgbreedte kent ook een bandbreedte, te weten de
grenzen van de school, de leerkracht, de ouders en de leerling. Wij hebben een intakeprotocol t.a.v.
opname van leerlingen met een handicap. De punten die wij hierbij langslopen zijn de volgende:
· Leeftijd van het kind?
· Wat is de problematiek van het kind?
· Door wie is het kind onderzocht/ geobserveerd?
· Welke vormen van (individuele) begeleiding vraagt het kind?
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· Wat vraagt de groep waarin het kind geplaatst zou kunnen worden nu al van ons?
Tenslotte wordt er op grond van de antwoorden op bovenstaande vragen een beslissing genomen door
het team van de school.
Remedial Teaching
Onder deze naam geeft de leerkrachtondersteuner en onderwijsassistent extra ondersteuning aan die
leerling van groep 1 t/m 8 die het nodig heeft. Het idee is om kinderen die (even) een probleem hebben
met de leerstof extra hulp te bieden of kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging te motiveren.
De onderwijsassistent en de leerkrachtondersteuner geven de lessen individueel of in een kleine
groepjes. Indien u vragen heeft over de leerstof dan kunt u terecht bij de leerkracht. De RT-tijd is een
goede mogelijkheid om kinderen verder te helpen.
SVIB
In sommige gevallen kunnen we gebruik maken van School Video Interactie Begeleiding (SVIB). SVIB is
een praktische methode om leerkrachten te ondersteunen in hun werk. De begeleiding richt zich
specifiek op de interactie tussen leerkracht en leerling. De korte video-opnamen van de klas worden
samen met de leerkracht geanalyseerd. De werkwijze is concreet, leerkrachtvriendelijk en effectief. Het
is geschikt voor alle situaties waarin leerkracht, kind of groep een steuntje in de rug nodig hebben.
Passend Onderwijs
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Passend Primair
onderwijs Haaglanden). Samen met alle basisscholen in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en
Leidschendam-Voorburg zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek
beschikbaar is.
Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We denken daarbij
vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen en helpen hen zo goed mogelijk die mogelijkheden te
benutten. Die hulp bij het leren noemen we ‘ondersteuning’. Soms signaleren de leerkracht of de
ouders dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar verwachting verloopt. In zo’n situatie willen
we graag met de ouders overleggen. De leerkracht kan daarbij de hulp inroepen van de intern
begeleider van onze school. Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit
schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning kan
bieden. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH hebben via hun besturen afspraken
gemaakt over het niveau van de basisondersteuning in de scholen. Iedere school binnen SPPOH biedt
deze basisondersteuning. Dat houdt in dat elke school haar basiskwaliteit op orde heeft, het dagelijks
handelen altijd op de leerling afstemt, een interne ondersteuningsstructuur heeft en een stevig aantal
preventieve en licht curatieve interventies kan uitvoeren.
Onze basisondersteuning kan als volgt gekenmerkt worden. De P.C. Hooftschool heeft veel leerlingen
die tweetalig opgroeien. De school geeft daarom intensief woordenschat onderwijs. De school
analyseert de scores die de leerlingen halen op toetsen en past haar lesprogramma daarop aan. De
leerkrachten zorgen voor een veilig klimaat door te luisteren naar de leerlingen en hen zoveel mogelijk
te bieden wat ze nodig hebben.
Voor iedere leerling staan op de tablets oefeningen klaar. Voor iedereen wat anders, opdrachten die
aansluiten bij het niveau van het kind. Leerlingen zien direct wat ze goed of fout doen en ze zien welke
vorderingen ze maken. Jaarlijks worden leerkrachten geschoold en begeleid om in te spelen op
onderwijsvernieuwingen. U kunt hierbij denken aan trainingen op het gebied van de 21st century skills,
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scholing betreffende projectmatig werken of klas doorbrekend onderwijs.
Onze school heeft ervaring met het lesgeven aan leerlingen die tweetalig opgroeien. Deze kennis delen
we met andere scholen. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat voor ieder kind de juiste extra
ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door ambulante begeleiding bij ons op school (een arrangement)
of (tijdelijke) plaatsing op een andere school. Aan de inzet van extra ondersteuning gaat altijd
uitgebreid overleg vooraf met de ouders en de benodigde deskundigen. We zoeken daarbij ook zoveel
mogelijk de samenwerking met het centrum voor jeugd & gezin (CJG) in ons werkgebied.
Belangrijk is te weten dat onze school gaat voor goed onderwijs. Wij streven er naar om altijd in overleg
met de ouders van onze leerlingen tot goed onderwijs en (indien nodig) een optimale ondersteuning
van onze leerlingen te komen. Wanneer het, ondanks alle inspanningen, toch niet lukt om tot een
gezamenlijk plan voor de leerling te komen, kunt u ons altijd vragen contact op te nemen met het
samenwerkingsverband SPPOH. Samen met de adviseur van SPPOH kan dan besproken worden hoe
toch een bij de leerling passend plan kan worden gemaakt.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Intern begeleider

10

Onderwijsassistent

9

Rekenspecialist

1

Remedial teacher

3

Taalspecialist

1

Fysiotherapeut

1

leraarondersteuner

4

VVE-zorgcoördinator

2

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Soms komt het voor dat op school iemand gepest wordt. Er worden dingen gezegd of gedaan die
iemand niet leuk vindt zonder dat hij of zij bij machte is dit te stoppen of te voorkomen. Wat kunt u van
de school verwachten om dit te voorkomen? En wat kunt u van de school verwachten als we merken
dat dit gebeurt? Aan het begin van het schooljaar maakt de leerkracht met de leerlingen afspraken
over hoe iedereen in de klas met elkaar omgaat. We houden ons hierbij aan het PCH ‘Anti-pestprotocol’.
Dit is een document waarin onze aanpak rondom pesten nauwkeurig staat beschreven en ligt ter inzage
bij onze intern begeleider. De omgangsregels worden opgeschreven en zichtbaar opgehangen. Een
leerling die gepest wordt krijgt steun van de leerkracht. Zij zoekt samen met het kind naar oplossingen.
Hierover wordt overlegd met de ouders. Als het nodig is wordt er voor gezorgd dat de leerling
deskundige hulp krijgt.
Er is een inloopspreekuur van de schoolmaatschappelijk werkster waar kinderen en ouders vrijblijvend
ondersteuning kunnen krijgen. Met een leerling die pest wordt besproken wat zijn of haar gedrag
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betekent voor een ander. De leerling die pest wordt geleerd hoe hij of zij op een positieve manier
contact kan maken met een medeleerling. De klas wordt mede betrokken. Zij kunnen bijdragen aan de
veiligheid in de groep door niet zwijgend te kijken naar iemand die pest, maar door te zeggen dat dit
niet leuk is. Ouders die zich zorgen maken over hun kind worden serieus genomen. Met hen wordt
besproken hoe het pestgedrag wordt aangepakt. De ouders van de leerling die pest worden
geïnformeerd over het gedrag van hun kind.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Scholen met Succes.
Vanaf augustus 2016 handhaaft de Inspectie de nieuwe wettelijke eisen over sociale veiligheid. Zij
letten er vooral op of scholen de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren en (als de resultaten
daartoe aanleiding geven) of de school maatregelen neemt tot verbetering. De monitoring moet aan
verschillende eisen voldoen. Zo moet het een representatief en actueel beeld van de school geven.
Daarbij is het van belang dat de school een valide en betrouwbaar instrument gebruikt, dat
gestandaardiseerd is. De instrumenten die wij gebruiken voldoen aan deze eisen, zo ook onze
vragenlijst sociale veiligheid.
In onze leerlingtevredenheidspeiling zijn de vragen uit de vragenlijst sociale veiligheid opgenomen als
aparte rubriek. Daarmee worden de leerlingen van groep 7 en 8 voldoende bevraagd op het
onderwerp. De rapportage van de vragenlijst sociale veiligheid bevat naast een terugkoppeling op
vraagniveau een samenvatting van de belangrijkste resultaten.
Bij opvallende zaken zal er een plan van aanpak worden gemaakt.
Schorsing en verwijdering
Een leerling kan geschorst en zelfs definitief van school verwijderd worden indien door het gedrag van
de leerling en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) een onhoudbare situatie is ontstaan en er ter
zake geen uitzicht is op een aanvaardbare oplossing binnen de school. De procedure staat vermeld in
een protocol, dat op school is in te zien.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

van der Kroft

p.vanderkroft@pchooftschool.net

vertrouwenspersoon

Koster

m.koster@pchooftschool.net
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders in de school
Het is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind dat ze merken dat ouders/verzorgers zich betrokken
voelen bij hun kind, bij het onderwijs, bij hun vrienden en de school. Deze betrokkenheid blijkt
bijvoorbeeld uit vragen en gesprekken thuis over de schooldag, over de leuke en soms minder leuke
dingen. Uw aanwezigheid in de school en in de klas bij verschillende lessituaties en andere activiteiten
is van belang.
Begin van het schooljaar vragen we ouders in welke mate en op welke wijze wij hun kwaliteit, kennis,
vaardigheden en hulp mogen inzetten. Zo heeft de school o.a. moeders die de bibliotheek runnen,
‘voorleesouders’, klassenouders en een ouderraad. Heeft u een leuk idee om een keer in de groep van
uw kind iets te doen of te organiseren; zoals bv. samen koken, een spelletjes doen of bv. fietsbanden
leren plakken; de P.C. Hooftschool is altijd in voor een extra activiteit. Zo maken we de school samen
nóg leuker en leerzamer!

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouderavonden
Aan het begin van het schooljaar worden ouders (en kind) uitgenodigd voor een individueel
kennismakingsgesprek. De leerkracht en u wisselen dan informatie uit over uw kind, de klas, over de
gang van zaken en de lesstof. Bij iedere nieuwe leerling (kleuters) komt de leerkracht na 6 a 8 lesweken
op huisbezoek. Tijdens zo'n bezoek kan er dan gesproken worden over belangrijke zaken die uw kind
aangaan. De ouders van de leerlingen van groep 8 worden daarnaast uitgenodigd voor een speciale
ouderavond in januari. We informeren u dan over het voortgezet onderwijs en over de gang van zaken
rond het advies over het vervolgonderwijs voor uw kind.
Spreken met leerkracht/schoolleiding
Natuurlijk zijn er meer mogelijkheden naast de reeds genoemde gesprekken om met de leerkracht iets
te bespreken. U hoeft in geen geval te aarzelen om uw gedachten of zorg met de school te delen. U
kunt contact zoeken met uw groepsleerkracht wanneer u iets met hem of haar wilt bespreken. Positief
of negatief. Wilt u iets met de directie bespreken, dan bent u van harte welkom. Dit kan zowel op
afspraak als spontaan, indien de situatie daarom vraagt. Dan kunnen we er samen over praten, snel
dingen aanpakken en indien nodig naar een oplossing zoeken.
De school heeft een eigen website: http://www.pchooftschool.net Hier kunt u algemene gegevens over
de school vinden, actuele zaken zoals onze nieuwsbrief en ook foto’s van verschillende activiteiten.
Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind of uzelf op onze website kunt u dat
doorgeven bij de administratie. De leerkracht communiceert mede d.m.v.de schoolapp. Nadere

19

informatie hierover hoort u aan het begin van het schooljaar.
Onderwijsgids
De Onderwijsgids is een uitgave van de overheid. Deze gids geeft voorlichting aan ouders en leerlingen
over hun rechten en plichten.
Zie internet: http://www.minocw.nl/onderwijs/pogids (b.o.)
https://www.minocw.nl/onderwijs/vogids (v.o.)
Er is regelmatig hulp nodig van ouders. Wanneer uw hulp nodig is, wordt u hierover ingelicht, via de
leerkracht, de klassenouder, de nieuwsbrief, de schoolapp of intekenlijsten. De hulp van de ouders is
belangrijk voor de kinderen, omdat bepaalde activiteiten geen doorgang kunnen vinden zonder uw
assistentie en bovendien genieten kinderen ontzettend van de aanwezige inzet van hún ouder in de
klas.

Klachtenregeling
Met eventuele klachten en/of problemen kunnen ouders en leerlingen terecht bij de leerkracht en/of de
schoolleiding. Als er in uw ogen niet adequaat is gereageerd op uw verzoek, kunt u contact opnemen
met de vertrouwenspersoon van de school, Margo de Koster. Deze zal proberen helder te krijgen wat
uw klacht is en u helpen bij het nemen van verdere stappen.
Stichting de Haagse Scholen heeft twee externe vertrouwenspersonen benoemd. Zij kunnen door
iedereen worden aangesproken bij vragen of twijfels over ongewenste intimiteiten, discriminatie,
geestelijke of lichamelijke mishandeling in en rond school. Zij gaan na of er door bemiddeling een
oplossing kan worden bereikt. Als dat niet het geval is dienen zij een klacht in bij het bevoegd gezag
(het bestuur van de Haagse Scholen) of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.
VERTROUWENSPERSONEN Mevrouw M. Ferber (06 46 61 18 33 / marion.ferber@ziggo.nl)
De Heer A. van der Zalm (06 51 99 36 18 / info@albertvanderzalm.nl)
Op school ligt ter inzage het Reglement van de landelijke klachtencommissie voor het openbaar en het
algemeen toegankelijk onderwijs.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
•
•

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
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Klassenouders (KO) en Ouderraad (OR)
Doorgaans heeft iedere klas een klassenouder. De klassenouder is één van de ouders van de klas die
zich inzet voor de communicatie tussen leerkracht en ouders van de klas van hun kind. De klassenouder
is zelf actief betrokken wanneer er hulp nodig is in en rondom de klas. Ook kan hij/zij een beroep doen
op uw hulp ten behoeve van de school. Naast de klassenouders heeft de P.C. Hooftschool een
ouderraad die inmiddels al jaren meedraait. De ouderraad houdt zich gedurende het gehele schooljaar
bezig met het organiseren van o.a. alle feesten; het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de disco, het
paasontbijt, de sportdagen en de afscheidsavond voor groep 8. De KO en OR komen regelmatig samen
om de te organiseren zaken te bespreken. Dankzij de inzet van de KO en OR hebben we veel voor de
school (de kinderen) kunnen doen. Soms gebeurt dit werk op de achtergrond: overleggen, organiseren,
meedenken, ideeën aandragen, materialen inkopen, regelen en klaarzetten, enz.. Soms gebeurt dit
meer op de voorgrond: aanwezig zijn en helpen bij feesten, ouderavonden, informatie geven
enzovoort.
MR
Om aan inspraak en overleg vormte geven is de wet op de medezeggenschap in het onderwijs van
kracht. Een gevolg van die wet is dat elke school een medezeggenschapsraad heeft.De MR moet
gehoord worden bij alle belangrijke beslissingen die de school aangaan. De MR wordt bijvoorbeeld
geconsulteerd over de organisatie van de overblijf, over de inrichting van een nieuw schoolplein, over
een verandering in de schooltijden of de inhoud van een verbeterplan. Om zowel ouders als het team
inbreng te laten hebben, bestaat de MR uit twee geledingen: maximaal vier ouders en maximaal vier
leerkrachten. De ouders die in de MR zitten worden gekozen uit de ouders die zich daarvoor
verkiesbaar hebben gesteld. Voor de leerkrachten geldt hetzelfde. De hiervoor noodzakelijke
verkiezingen vinden, indien nodig, om de drie jaar plaats. In het reglement van de
medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "P.C. Hooftschool"staat in artikel 5 zittingsduur,
dat een lid van de medezeggenschapsraad een zitting heeft voor een periode van drie jaar. De directeur
van de school is als adviseur op de vergaderingen aanwezig. Het streven van de MR is om ongeveer acht
keer per jaar te vergaderen. Als ouders een vergadering willen bijwonen, kunnen ze zich uiterlijk drie
dagen van te voren aanmelden via mr@pchooftschool.net
Er is ook een GemeenschappelijkeMedezeggenschapsraad (GMR). De GMR overlegt met het bestuur
van stichting De Haagse Scholen over boven-schoolse zaken.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00
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Daarvan bekostigen we:
•

Schoolfeesten

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Schoolreisje
Elk jaar gaan groep 1 t/m 7 een dagje uit (zie voor groep 8 werkweek). Wij houden bij het kiezen van de
bestemming rekening met de reistijd, de prijs, de veiligheid en natuurlijk met de leeftijd van de
kinderen. Mededelingen over reisdoel, datum en kosten ontvangt u in de loop van het schooljaar.
Werkweek
Met de leerlingen van groep 8 gaan we ieder jaar op werkweek naar Wilhelminaoord in Drenthe. Daar
organiseren medewerkers van de gemeente Den Haag samen met de school een unieke week! De
kosten zijn ongeveer 130 euro per persoon.
Musea en theater
Elk schooljaar verstrekken de musea en theaters in Den Haag een lijst met lessen en voorstellingen,
waarop ingetekend kan worden. De lessen worden gegeven door medewerkers van het museum dan
wel theater. De kinderen worden gehaald en gebracht per bus, waarvoor per keer een bijdrage in de
kosten kan worden gevraagd. Per bezoek kost de rit 3 euro per kind.

Rekeningnummer:
Het rekeningnummer van de school is: NL59 INGB 0007234091 t.n.v. P.C. Hooftschool
Vergeet het volgende niet te vermelden:
•
•
•

Naam leerlingen
Groep
Waar het geld voor is (ouderbijdrage, overblijf, schoolreis, zwemmen, werkweek enz.)
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4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Volgens de leerplichtwet moet de school direct op de hoogte gebracht worden van de reden van
verzuim. Bij ziekte van uw kind verwachten wij dat u ons voor schooltijd op de hoogte stelt. U kunt de
absentie via Social Schools doorgeven of u kunt het algemene nummer van de school bellen.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Leerplicht en buitengewoon verlof
Een kind dat in Nederland leerplichtig is, heeft alleen vrij in de schoolvakanties. De wet zegt: als het
geen vakantie is, dan moet het kind op school zijn. Toch kan het gebeuren dat een kind extra verlof
nodig heeft, omdat er iets heel bijzonders of heel dringends is. Hiervoor kunt u bij de directie van de
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school een verzoek voor buitengewoon verlof indienen. U moet dit vier weken voor het geplande
vertrek doen. Betreft het een huwelijk of een begrafenis dan vragen wij u dat schriftelijk aan te tonen.
Soms vertrekt een familie een dag eerder op vakantie of komen ze een dag later terug. Meestal gebeurt
dit om de verkeersdrukte te mijden of omdat de vliegtickets goedkoper zijn. De leerplichtambtenaar
ziet dit als luxe verzuim. De school is verplicht de afwezigheid van leerlingen rond vakanties door te
geven aan de leerplichtambtenaar.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Vanzelfsprekend volgt de leerkracht de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig. Zijn of haar prestaties
worden ten alle tijden bijgehouden en kinderen worden daarnaast regelmatig getoetst. Voor technisch
lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling wordt de CITO toets afgenomen. Aan de hand van de
dagelijkse prestaties en de (CITO) toets resultaten bekijken wij op welk niveau een kind werkt. Mocht
een kind niet voldoende op niveau werken met een bepaald vak, dan krijgt deze leerling extra
ondersteuning in de klas of bij ‘Remedial teaching’. Sommige leerlingen presteren bij een bepaald vak
boven gemiddeld. Zij krijgen van de leerkracht moeilijkere en meer uitdagende opdrachten. Na een
afgesproken periode wordt bekeken hoeveel het kind vooruit is gegaan. Indien extra hulp niet
voldoende resultaten oplevert, wordt dit besproken in de Interne Zorgcommissie. Afhankelijk van de
uitkomst van deze bespreking:
•
•
•
•
•
•

wordt verder gegaan met de specifieke hulp, in en/of buiten de groep.
werkt een kind op een eigen niveau in de groep verder.
wordt bij deskundigen informatie ingewonnen.
wordt een kind getest.
kan verrijkings-/verdiepingsstof worden aangeboden.
wordt een kind verwezen naar een andere school, b.v. voor speciaal basisonderwijs.

De ouders worden over de hele gang van zaken op de hoogte gehouden en geïnformeerd. Daar waar
nodig wordt (schriftelijke) toestemming gevraagd. In de Interne Zorgcommissie zitten een aantal
deskundigen met wie de school spreekt. Aan de hand van de aangeleverde informatie wordt een advies
gegeven.

5.2

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
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Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
91,8%

PC Hooftschool

91,6%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
45,6%

PC Hooftschool

48,2%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (35,7%)
Vergelijkbare scholen

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

Uitstroom
In januari organiseren we een algemene ouderavond voor de ouders van onze groep 8 leerlingen. Dan
geven we informatie over het voortgezet onderwijs en de totstandkoming van ons schooladvies. Later
volgt dit schooladvies en de individuele bespreking ervan met de ouders. Belangrijk om te weten is dat
het schooladvies is gebaseerd is op gegevens uit het leerlingvolgsysteem en op motivatie, werkhouding
en belangstelling van uw kind.
De leerlingen maken voor de overstap naar het voortgezet onderwijs de Cito-eindtoets. In de loop van
het schooljaar worden de kinderen uit groep 8 besproken door hun leerkracht en de intern begeleider
van de school. Op aanvraag zijn er individuele gesprekken voor het eindadvies. Wij vinden het
belangrijk dat elk kind op een plek terecht komt, waar het zich thuis voelt en waar het zich kan
ontplooien. Dat is niet voor elk kind dezelfde plek.
Via onze school ontvangen de ouders en kinderen van groep 8 het voorlichtingsboekje: Wegwijzer
voortgezet onderwijs. In dit boekje staan alle scholen van Den Haag en omstreken vermeld. Ook staat
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hierin een overzicht van de open dagen van de scholen. Met de leerlingen van groep 8 bezoeken we
twee scholen voor voortgezet onderwijs. Deze bezoeken zijn bedoeld als kennismaking met het
voortgezet onderwijs op zich. De schoolkeuze staat hier los van.
Wij hebben contact met de scholen van het voortgezet onderwijs (VO). Als duidelijk is naar welke
school een kind gaat, wordt over elk kind een onderwijskundig rapport opgestuurd. Doorgaans volgt er
ook een gesprek met de VO-school. Zo proberen we de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

4,0%

vmbo-b / vmbo-k

4,0%

vmbo-k

16,0%

vmbo-k / vmbo-(g)t

4,0%

vmbo-(g)t

12,0%

vmbo-(g)t / havo

16,0%

havo

16,0%

havo / vwo

8,0%

vwo

20,0%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Respect voor ieder

Vertrouw in jezelf en de ander

Ieder zijn talent
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Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Dit zijn
vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties
dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de
leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
•
•
•

Ieder zijn talent
Respect voor ieder
Vertrouw in jezelf en de ander

Het is belangrijk om te leren omgaan met elkaar. Respect hebben voor een ander en samen dingen
oplossen. Oók als je er anders over denkt, zelfs bij ruzies. Je bent verantwoordelijk voor wat je doet en
ook voor je medemens en voor je omgeving. Kinderen leren standpunten verwoorden,
overleggen, overtuigen, naar elkaar luisteren, reageren en kritisch denken. Wij maken gebruik van een
sociaal-emotionele methode 'Goed gedaan'.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Wij maken gebruik van een sociaal-emotionele methode 'Goed gedaan'.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week
vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:15 - 08:15

08:15 - 14:30

- 14:30

14:30 - 18:00

Dinsdag

07:15 - 08:15

08:15 - 14:30

- 14:30

14:30 - 18:00

Woensdag

07:15 - 08:15

08:15 - 12:00

- 12:00

12:00 - 18:00

Donderdag

07:15 - 08:15

08:15 - 14:30

- 14:30

14:30 - 18:00

Vrijdag

07:15 - 08:15

08:15 - 14:30

- 14:30

14:30 - 18:00

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met 2Torentjes (onderdeel 2Samen), in en
buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en
ouders, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met 2Torentjes (onderdeel 2Samen), in en
buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster
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Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

16 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

26 februari 2022

06 maart 2022

Meivakantie

23 april 2022

08 mei 2022

Zomervakantie

09 juli 2022

21 augustus 2022

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Dag(en)

Tijd(en)

Schoolmaatschappelijk werk

dinsdag

08:15 tot 15:15 uur

Administratie

ma t/m wo & vrijdagochtend

08:00 tot 17:00 uur

Directie

maandag t/m vrijdag

08:00 tot 17:00 uur

Leerkrachten

maandag t/m vrijdag

14:30 uur tot 16:30 uur

Fysiotherapie

woensdags

8.15 uur tot 12.00 uur

Intern begeleider

maandag t/m vrijdag

8.00 uur tot 17.00 uur

Schoolmaatschappelijk werk
Er is een inloopspreekuur van de schoolmaatschappelijk werkster waar kinderen en ouders vrijblijvend
ondersteuning kunnen krijgen.
Kinderfysiotherapie op school
Elke woensdagochtend kunnen kinderen daar gezien en geholpen worden. Het kan zijn dat de
leerkracht een probleem heeft gesignaleerd of dat u zelf iets opgevallen is aan uw kind. Vraag bij de
leerkracht na wat de mogelijkheden zijn en hoe u zich kunt aanmelden voor kinderfysiotherapie. Voor
meer informatie over kinderfysiotherapie kunt u ook naar http://www.benbkidscare.nl of mailen naar
info@benbkidscare.nl
Gesprek leerkrachten en directie
U hoeft in geen geval te aarzelen om uw gedachte of zorg met de school te delen. U kunt contact
zoeken met uw groepsleerkracht wanneer u iets met hem of haar wilt bespreken. Positief of negatief.
Wilt u iets met de directie of oudercoördinator bespreken dan bent u van harte welkom. Zowel op
afspraak als spontaan indien de situatie daarom vraagt.
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