Schoolgids
2022/2023

Wij zijn een IPC school

Voorwoord
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Op de dag dat uw kind vier wordt mag hij/zij voor het eerst naar school. De eerste
stap op de weg door onderwijsland. Zoals er geen twee mensen precies hetzelfde
zijn, zo verschillen ook de scholen van elkaar. Elke school heeft een eigen sfeer, een
eigen identiteit, een eigen aanpak, een eigen visie, een eigen manier van omgaan
met de kinderen. Daarom is het van groot belang bewust te zoeken naar een goede
basisschool voor uw kind. Een school waar u zich als ouder ook thuis voelt.
Om u in staat te stellen een bij u en uw kind passende schoolkeuze te maken, bieden
wij u deze schoolgids aan. Hierin proberen wij iets van het eigen gezicht van de
Leidse Houtschool te laten zien. Tevens vindt u in de schoolgids allerlei informatie
over de school, zoals over de organisatie en de ontwikkeling van het onderwijs.
De gids is niet alleen bestemd voor nieuwe ouders. Ook ouders die reeds kinderen
op de Leidse Houtschool hebben, willen wij door middel van deze gids voorlichten
over onze manier van werken.
Naast de schoolgids heeft de Leidse Houtschool een website waarop ook veel informatie
te vinden is (www.leidsehoutschool.nl). Wij hopen dat u door het lezen van onze
schoolgids een goed beeld krijgt van onze school en uw interesse is gewekt.
U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft.

Namens het team van de Leidse Houtschool,

Joyce Honsbeek
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Over de school
Contactgegevens

Samenwerkingsverband

De Leidse Houtschool

Onze school is aangesloten bij

Adriaan Pauwstraat 1

Samenwerkingsverband Passend Primair

2334 CG Leiden

Onderwijs regio Leiden.

 071 - 51 90 808

Aantal leerlingen

 info@leidsehoutschool.nl

Aantal leerlingen in 2021-2022

 www.leidsehoutschool.nl

Schoolbestuur
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Aantal scholen:

24

Aantal leerlingen:

8.521

226
Aantal leerlingen de afgelopen jaren

 www.scoleiden.nl

226

Schooldirectie
209

Directeur Joyce Honsbeek
 j.honsbeek@leidsehoutschool.nl

Management team (MT)

197
2019-2020

2020-2021

2021-2022

De directie van de Leidse Houtschool werkt

Het aantal leerlingen op de Leidse Houtschool

nauw samen met het MT van de school.

groeit door de komst van kinderen uit de

Het MT bestaat uit:

wijk, vanuit de nabijgelegen omgeving en

	de intern begeleider (IB-er) en IEYC
coördinator: Ineke Meijer

door kinderen van expats die op onze school
worden aangemeld.

	de IPC coördinator:
Marloes van den Broek
	de teamleider:
Sandra Fransen

Wij streven naar maximaal 26 leerlingen
in een jaargroep. In ‘22-’23 werken we met
12 groepen. Wij hebben voor schooljaar
‘22-’23 nog plek voor leerlingen in onze

Directie en MT overleggen wekelijks op

groepen 3, 4 en 7.

dinsdagmiddag van 16.00 uur tot 17.30 uur.
Een aantal keer per jaar sluit de (P)MR aan bij
de MT vergadering met als doel elkaar te
informeren.
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Authenticiteit
	We waarderen echtheid, eigenheid en het
karakter dat ons onszelf maakt.
	We hebben de moed om trouw te blijven aan
onszelf. We stralen uit wie we zijn.
	We handelen vanuit onze eigen drijfveren,
maar houden altijd oog voor onze omgeving.
	We zeggen wat we doen en we doen wat we
zeggen. We zijn betrouwbaar.
Doorzettingsvermogen
	We hebben het nog nooit gedaan, misschien

Missie, visie en kenmerken
van onze school

lukt het nog niet, maar we gaan het wel
proberen.
	We denken in oplossingen en daarvoor
gebruiken we onze creativiteit.
	We kijken terug om vervolgens weer vooruit
te kijken, altijd met ons doel voor ogen.

8

Missie: Leren is doen!

verplaatsen in mensen die anders zijn dan

Op de Leidse Houtschool helpen wij je te

jij. Zij denken en doen anders, maar zijn

ontwikkelen tot een jongere, die vol

evenveel waard. Dat laat jij zien door respect-

vertrouwen, klaar is voor de volgende stap.

vol om te gaan met ieders eigenheid. Je hebt

Je hebt geleerd waar je kracht ligt en hoe je

kennis en vaardigheden opgedaan en

die kunt inzetten voor jezelf en voor anderen.

daardoor begrijp je de wereld om je heen

Je weet ook waar je eigen grenzen liggen en

steeds beter. Deze wereld verandert continu

hebt manieren ontdekt hoe daar mee om te

en jij kunt daarin meebewegen. Je hebt

gaan. Je hebt ervaringen opgedaan doordat

geleerd te denken in oplossingen die bij jou

je veel speelde, ontdekte en nieuwsgierig

passen. Met deze stevige basis ga jij straks

mocht zijn. Jouw schoolomgeving was veilig

de volgende stap zetten. Nog altijd met een

en inspirerend. Jij hebt vertrouwen in jezelf

nieuwsgierige en open blik. Je hebt zin in de

en in de ander en vandaar uit kun je je ook

volgende stap en je bent er klaar voor!

De Leidse Houtschool

Visie: Onze kernwaarden

	We maken fouten, leren ervan en proberen
het opnieuw.

Authenticiteit
Flexibiliteit

Doorzettingsvermogen
Flexibiliteit

	We kunnen onze werkwijze aanpassen aan
de omstandigheden. We sluiten aan op de
behoefte van leerlingen, teamleden en ouders.
	We vragen om hulp wanneer het nodig is. We
helpen de ander wanneer hij/zij om hulp vraagt.
	We luisteren naar de suggesties van anderen
en nemen deze serieus.
	We staan open voor nieuwe dingen, we
durven buiten onze comfortzone te treden.
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Dit betekent dat wij vanuit de Christelijke
identiteit:
	ieder kind in zijn of haar waarde laten
en we elkaar leren dat ieder mens
gelijkwaardig is;

Identiteit
De Leidse Houtschool is al bijna een eeuw
een begrip in Leiden en omgeving. In 2023
bestaat de school 90 jaar!

	een veilig klimaat bieden voor de
kinderen en elke vorm van discriminatie
of pestgedrag afwijzen en proberen te

Organisatie van het onderwijs

voorkomen;

Op de Leidse Houtschool werken we met 12

ook, want door uitleggen komt de leerling

groepen waarbij wij streven naar een

zelf op een hoger niveau van beheersing.

maximum van 26 leerlingen in één groep.

Ook als het gaat om vaardigheden kunnen

	de kinderen leren om verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar en elkaars

In 1932 kostte de bouw van onze prachtige

Het onderwijs

welzijn.

school net geen 70 duizend gulden. De bouw

leerlingen van elkaar leren. Een globale
De leerlingen van 4 en 5 jaar starten op onze

richtlijn is dat het niveauverschil niet meer

werd in 11 termijnen betaald, zoals blijkt uit

In de praktijk geven wij vorm aan onze

school altijd in groep 1/2. De oudste kleuters

dan één leerjaar moet zijn qua

de geboortedocumenten van de LeidSCHe

christelijke identiteit doormiddel van de

helpen de jongste kleuters op weg.

functioneringsniveau.

Houtschool.

volgende punten:
Vanaf groep 3 werken we met het leerstof-

We hanteren het leerstofjaarklassensysteem

behandelen van daaruit ook verschillende

jaarklassensysteem waarin kinderen van

voor alle basisvakken zoals taal, lezen,

levensbeschouwingen;

hetzelfde geboortejaar in heterogene

rekenen en schrijven.

	We werken met de methode Trefwoord en
In 1933 werd de school geopend. Aan de rand
van de – net geopende – Leidse Hout in een
weiland tussen Leiden en Oegstgeest.

	De normen en waarden die verweven zijn

groepen bij elkaar in de klas zitten.

in de Bijbelverhalen die uit Trefwoord
worden voorgelezen worden door

Heterogene groepen zijn groepen waarbij de

IPC onderwijs (voor meer informatie over het

vereniging tot stichting en instandhouding

gesprekken met de kinderen vertaald

leerlingen een verschillend niveau hebben.

IPC onderwijs verwijzen we u naar pag. 13).

van scholen met den bybel gevestigd te

naar het hier en nu;

Dat niveau kan betrekking hebben op het

Bij het Milepost-systeem werken de volgende

leervermogen of de kennis, maar ook op de

groepen samen:

Oegstgeest. Van origine is het een Protes-

10

We hanteren een Milepost-systeem voor het

De school is gesticht door het bestuur der

	De christelijke feesten Kerstmis en Pasen

tants Christelijke lagere school voor jongens,

worden op school of in de kerk gevierd;

vaardigheden, zoals de samenwerking. Het

Early years: groep 1 en 2

maar inmiddels zijn we al vele decennia open

	Er is voor de kinderen die daar behoefte

voordeel van heterogene groepen is dat de

Milepost 1 : groep 3 en 4

voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar, ongeacht

aan hebben een dagelijks stiltemoment

zwakkere leerlingen leren van de sterkere

Milepost 2 : groep 5 en 6

geslacht, nationaliteit of religie.

voor de maaltijd.

leerlingen. De sterkere leerling groeit zelf

Milepost 3 : groep 7 en 8

De Leidse Houtschool
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Invulling onderwijstijd groep
1/2 Early Years

Spelen en werken
Tijdens het spelen/werken worden de
kinderen uitgenodigd om met verschillende

Ochtendkring

activiteiten en speelleerplaatsen aan de slag

In de kring openen we de dag met trefwoord-

te gaan. Daarnaast worden er ook creatieve

verhalen en liedjes. Tijdens kringmomenten

opdrachten aangeboden of opdrachten met

hebben we kringgesprekken, wordt er

ontwikkelingsmateriaal. In de kleutergroepen

voorgelezen en komen er allerlei spelletjes

maken we gebruik van het Digikeuzebord.

aangaande rekenen en taal aan de orde. Tevens

In de groep zijn verschillende vaste speel-

komt drama aan bod en er wordt gezongen,

leerplaatsen en kasten met ontwikkelings

al dan niet met instrumenten. Ook geeft de

materiaal te vinden. De verschillende

Wat is Onderwijstijd?

leerkracht vanuit de kring instructie over de

speelleerplaatsen sluiten aan bij het thema

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school

geplande speel/werkles.

dat er op dat moment is. De vaste speelleer-

Invulling onderwijstijd

is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben
recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Huisplaats, de Zand/waterplaats, de Informatie

De Leidse Houtschool is een IPC school.

plaats, de Ontdekplaats en het Atelier.

Dit houdt in dat wij gebruik maken van het

VAK 				

LEERJAAR 1

LEERJAAR 2

International Primary Curriculum. Voor de

Speellokaal en Gym

Lezen/ taal /voorlezen 		

3 u 30 min

3 u 30 min

kleuters is er het International Early Years

Kleuters hebben behoefte aan veel beweging.

Curriculum (IEYC). IEYC is gebaseerd op

In het rooster is daar dagelijks ruimte voor.

Rekenen				

3 u 30 min

3 u 30 min

kenmerken van de ontwikkeling van het kind

We maken tijdens de schooldag soms gebruik

in de kleuterfase. Binnen onze kleutergroepen

van het speellokaal. Dit kan zijn in verband

Buitenspel			

6 u 45 min

6 u 45 min

hanteren wij als uitgangspunt dat een rijke

met minder goed weer, maar we bouwen ook

leeromgeving ondersteunend is aan de brede

specifiek gekozen momenten in. Wekelijks

Spelen en werken			

6 u 45 min

6 u 45 min

ontwikkeling van het kind. Daarvoor is het

krijgen alle kleutergroepen een gymles van

belangrijk om bij ieder thema samen met de

onze vakdocent.

Kunstzinnige en Creatieve vorming

1 u 45 min

1 u 45 min

Bewegingsonderwijs		

45 min 		

45 min

Levensbeschouwing		

1 uur 		

1 uur

Engelse taal			

1 uur 		

1 uur

Muziek				45 min 		45 min

12

plaatsen vanuit IEYC zijn: de Bouwplaats, de
IPC en IEYC

De Leidse Houtschool

kinderen te werken aan het opbouwen van
de leeromgeving. Die gezamenlijkheid zorgt

Buiten spelen

ervoor dat kinderen zich medeverantwoordelijk

Als de weersomstandigheden het maar even

gaan voelen en leren zorgdragen voor de

toelaten om buiten te spelen, doen we dat

omgeving. Het onderzoeken, leren en

dagelijks in de ochtend en in de middag op

ontdekken van de kinderen wordt vastgelegd

ons eigen kleuterplein. Samen spelen met

op de leerwand. Deze leerwand biedt de

karren, op het klimrek, touwtje springen met

kinderen inzicht in hun eigen leerproces en

de leerkracht of heerlijk een rollenspel

u als ouder een mooi kijkje in wat er in de

spelen biedt kleuters de mogelijkheid tot

klas speelt.

ontwikkeling op allerlei gebieden.

Schoolgids 2022/2023
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Engels

Invulling onderwijstijd groep 3 t/m 8

Vanaf groep 1 krijgen de kleuters wekelijks een uur Engels aangeboden verdeeld over de week (dagelijks

Mileposts 1 t/m 3

10-15 minuten). De drie kleutergroepen werken nauw samen, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering.

Op de Leidse Houtschool werken we met

Om ons aanbod nog meer op elkaar af te stemmen en de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen zal in

de kinderen aan de basisvakken (taal/lezen/

schooljaar 2022-2023 het plan van aanpak verder worden geïmplementeerd.

rekenen/spelling/schrijven) en werken we
met het IPC (International Primary
Curriculum).

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

We vinden het belangrijk dat in iedere groep

Lezen

9 u 15 min

4 u 35 min

4 u 35 min

4 u 35 min

4 u 15 min

4 u 15 min

voldoende tijd wordt besteed aan de
basisvakken. Hierover zijn afspraken

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

gemaakt binnen het team. Per jaar bekijken
we wat een groep nodig heeft aan tijd voor
een bepaald vakgebied. We kunnen ervoor

Rekenen/wiskunde

5 uur

5 uur

Alles Telt Q vanaf groep 3;
	Bareka groep 3 en 4 structureel en
incidenteel in groep 5 t/m groep 8
Taal:
Staal groep 4 t/m groep 8
Spelling:
	Staal vanaf 2e halfjaar groep 3 t/m groep 8

Vak

Taal

Rekenen:

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

kiezen om van het aantal afgesproken uren

Schrijven:
Pennenstreken groep 3 t/m groep 6
Engels:
	Aanpak "Spelen met Engels" groep 1 t/m
groep 8
Verkeer:
VVN Verkeersmethode vanaf groep 4

af te wijken.
We gebruiken onze methoden om de
Wereldoriëntatie

Bewegingsonderwijs

3 uur

2 u 10 min

3 uur

2 u 10 min

3 u 45 min

2 u 10 min

3 u 45 min

2 u 10 min

3 u 45 min

2 u 50 min

3 u 45 min

2 u 50 min

Wij werken met de volgende aanpakken

(tussen- en eind)doelen te behalen. De

en methoden:

leerkrachten kijken altijd met een kritische

Lezen:

blik naar het aanbod vanuit de methode en

Veilig Leren Lezen groep 3;

hebben de vrijheid om hiervan af te wijken.

Aanpak LIST groep 1 t/m 8;
Levensbeschouwing

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Nieuwsbegrip vanaf 2e halfjaar groep 4

IPC onderwijs
In de 21e eeuw gaat het niet meer om kennis
alleen. Om je staande te houden in deze snel

Engelse taal

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

veranderende wereld heb je meer nodig. IPC
gaat daarin mee en biedt een programma dat

Schrijfonderwijs

1 u 15 min

1 uur

30 min

op die ontwikkelingen aansluit. Het is een

15 min

eigentijds programma waarin effectief leren
centraal staat. De kinderen worden actief

Soc. Emotionele
Ontwikkeling

45 min

Muziek

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

betrokken bij hun eigen leerproces en ze
leren doelgericht te werken aan kennis,

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken
de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip,
het ontdekken van eigen talenten en is er

Spelling

2 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

Buitenspel/voorlezen/
schooltv

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

aandacht voor internationale ontwikkelingen
en andere culturen.
Het IPC curriculum werkt met thema's (units)
waarin gedurende een bepaalde periode alle
zaak- en creatieve vakken aan bod komen.
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De vakken staan niet op zichzelf maar er is

Het team

sprake van onderlinge samenhang. Elke unit

Op de Leidse Houtschool werkt een

heeft een vaste structuur, dat geeft duidelijk-

professioneel team bestaande uit 17

heid. Iedere groep behandelt ongeveer vijf

leerkrachten, een intern begeleider en

units per jaar. De units behandelen stuk

een directeur.

voor stuk thema's waarmee de betrokkenheid van de kinderen kan worden vergroot.

Wij zijn een lerend team; we leren van en met

Het uitgangspunt is steeds wat kinderen

elkaar en we voelen ons met elkaar verant-

gaan LEREN en niet wat ze gaan DOEN.

woordelijk voor het onderwijs aan alle

De leerdoelen van alle units samen zorgen

leerlingen van onze school.

ervoor dat de leerlingen alle verschillende
kennisdoelen en vaardigheden aanleren die

Het team heeft een teamleider, een EY

het ministerie van onderwijs stelt aan de

coördinator, en een IPC coördinator.

zaakvakken.

Daarnaast werken we met een een taal/
leescoördinator, twee coördinatoren

Afhankelijk van de doelen wordt op

uitdagend leren, een coördinator Engels,

verschillende manieren zicht verkregen op

een ICT coördinator (in opleiding) en een

Tweewekelijks krijgen alle leerlingen van

Ardi zal de leerlingen tijdens de gymlessen

het beheersen ervan. Bij de basisvakken

vakleerkracht voor lichamelijke opvoeding.

groep 1 t/m 8 muziekles van onze vakdocent

voorbereiden op de schoolsporttoernooien.

maken we gebruik van methode gebonden

Nelina Minnee. Naast de muzieklessen

Voor coaching en begeleiding tijdens de

toetsen en observaties. Kinderen zijn actief

Het team wordt ondersteund door een

organiseert Nelina ook muziekpresentaties

toernooien vragen wij t.z.t. (ook) de hulp

betrokken bij hun eigen voortgang bij de IPC

remedial teacher, een plusleerkracht, de

waarin de leerlingen aan elkaar en soms ook

van ouders.

vakken. Zij tonen hun eigen groei aan door

conciërge en een administratief medewerkster.

aan de ouders mogen laten zien wat ze
kunnen op muzikaal gebied!

een (eigen) observatie of bijvoorbeeld door
We streven ernaar om ieder schooljaar, in

"leerbewijzen" zijn mogelijk! Met het team

iedere groep, een stageplek te bieden voor

Twee keer per week krijgen alle leerlingen

moet worden i.v.m. ziekte of verlof, probeert

zijn we op zoek naar een goede en effectieve

een stagiaire van de PABO. Wij vinden het

van groep 3 t/m 8 gymles van onze vak

de school altijd vervanging te regelen.

manier om de voortgang van het leren en

belangrijk om toekomstige leerkrachten een

docent Ardi Vooys. De kleuters krijgen

Wanneer er geen vervanger beschikbaar is

leeradviezen te rapporteren.

plek te bieden om samen met ons te leren!

één keer per week les van Ardi. Naast

wordt de duo leerkracht of een andere

de gymlessen organiseert/regelt Ardi

leerkracht benaderd om extra te komen

Extra faciliteiten

Vakleerkrachten

workshops op het gebied van sport en

werken. Uitgangspunt bij het regelen van

Onze school beschikt over de volgende

dans tijdens de gymlessen. Ardi ondersteunt

vervanging is dat er gekozen wordt voor de

extra faciliteiten:

de leerkrachten in de voorbereiding van

rustigste oplossing. Meer dan één dag in de

	Bibliotheek

sporttoernooien en bij de organisatie van

week groepen bij elkaar zetten of een groep

	Speellokaal

Koningsdag.

verdelen over andere groepen is niet

	Gymlokaal
	Iedere leerling heeft een eigen

Muziek

Spel en beweging/
bewegingsonderwijs

Chromebook vanaf groep 3
	Buitenschoolse- en tussenschoolse-
opvang in het schoolgebouw
	Muziekbibliotheek
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Verlof personeel

het geven van een presentatie. Tal van

De Leidse Houtschool

Op de Leidse Houtschool vinden we het

Wanneer een groepsleerkracht vervangen

wenselijk, maar er moet soms voor worden
De Leidse Houtschool doet in schooljaar

gekozen. Wanneer het echt niet mogelijk is

'22-23 (bij voldoende aanmeldingen) mee aan

om een vervangende leerkracht te vinden,

de onderstaande schoolsporttoernooien:

zal de directie moet besluiten de lessen voor

belangrijk dat de kinderen les krijgen van

	judotoernooi voor de groepen 3/4

die groep te laten vervallen. Vervanging voor

vakleerkrachten.

	korfbaltoernooi voor de groepen 5/6

een langere periode komt bijvoorbeeld voor

	voetbaltoernooi voor de groepen 7/8

in het geval van zwangerschapsverlof.

Schoolgids 2022/2023
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Dit wordt tijdig bekend gemaakt aan de

Daarnaast werken we ook nog aan:

ouders. De leerlingen maken dan vooraf

4) De Leidse Houtschool werkt met een

kennis met de invaller.

hoger basisniveau in groep 3 t/m 8 voor de
basisvakken (basisinstructie bereikt

Aanbod voor het jonge kind

minimaal 60% van de leerlingen)

Onze school biedt geen opvang of aanbod

5) De Leidse Houtschool verbetert actief

voor kinderen jonger dan 4 jaar. We werken

het kleuteronderwijs door onderlinge

samen met een kinderopvangorganisatie

afstemming, ontwikkelen van de visie

in het gebouw van de school: Boter, Kaas

op het leren en de ontwikkeling van het

& Overblijf.

jonge kind.

Kwaliteitszorg en schoolplan

Hoe bereiken we deze doelen?

Wat is kwaliteitszorg?

Jaarlijks maken de directeur en het team,

Scholen werken met een plan om de

een jaarplan met verbeterdoelen. Dit vindt

kwaliteit van hun onderwijs te verhogen.

plaats in het perspectief van de doelen in het

Het plan helpt hen om onderwijs te blijven

schoolplan en op basis van de tussentijds

bieden waar alle betrokkenen tevreden mee

verzamelde data (bijvoorbeeld Onderwijs

zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier

resultaten, WMK, zelfevaluatie, audit). Een

waarop de doelen in het plan worden bereikt.

werkgroep, soms aangestuurd door één of
meerdere coördinatoren werkt de verbeter-

Doelen in het schoolplan

doelen op school uit. Tijdens werkoverleggen

De doelen uit het schoolplan 2018-2022 zijn

en studiedagen werkt het team gezamenlijk

niet meer (allemaal) opgenomen als

aan de verbeterdoelen. De directie monitort

verbeterdoelen in het jaarplan 2022-2023.

de voortgang van het jaarplan met het team.

Het team heeft eind 2022 kritisch naar de

Ondersteuning
en veiligheid

doelen gekeken en keuzes gemaakt.
Hieronder worden de (grote) verbeterdoelen
voor schooljaar 2022-2023 omschreven.
1) D
 e Leidse Houtschool werkt met een
doorgaande lijn in groep 1 t/m 8 op het
gebied van technisch lezen.

Leerlingen hebben soms extra ondersteuning

vinden het heel belangrijk dat uw kind zich

doorgaande lijn in groep 1 t/m 8 op het

nodig. In het schoolondersteuningsprofiel

prettig voelt op school, dat er oog is voor zijn

gebied van Engels.

staat welke extra ondersteuning de school

of haar talenten, maar ook voor de dingen

2) De Leidse Houtschool werkt met een

biedt, naast de basisondersteuning. Ook

die nog lastig zijn. We bieden een veilig en

visie op de pedagogische aanpak en

staat in het document welke doelen en

prettig schoolklimaat, zodat ieder kind zich

handelt daarnaar.

wensen de school heeft voor de toekomst.

zo goed mogelijk kan ontplooien en proberen

Daarnaast komt het contact met ouders over

rekening te houden met individuele

de ondersteuning aan bod. Leraren, de

mogelijkheden en verschillen. Op sommige

schoolleiding en het bestuur stellen samen

momenten kan het echter nodig zijn dat er

het schoolondersteuningsprofiel op. Wij

extra zorg moet worden geboden.

3) D
 e Leidse Houtschool heeft een duidelijke
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Zorgstructuur op de Leidse Houtschool
Voor ons is essentieel dat kinderen zich

geheel. We signaleren en registreren de

leerlingbespreking. Ook leidt zij speciale

breed en evenwichtig ontwikkelen en dat wij

vorderingen van de leerlingen ten opzichte

zorgvergaderingen en opbrengstbijeenkomsten

het maximale uit elk kind halen. Door elk

van door de school nagestreefde doelen en

met het team. Voor externe contacten

kind goed in kaart te brengen en daarmee

tussendoelen. Hiermee brengen we de

(bv onderzoek, schoolarts, maatschappelijk

onderwijsbehoeften duidelijk te krijgen

vorderingen van alle leerlingen en de school

werk) is de intern begeleider het aanspreek-

proberen wij in de groep tot een optimale

over kortere en langere periodes goed in

punt.

afstemming van ons onderwijsaanbod te

beeld en kunnen, na analyse, daar mogelijke

komen.

actie op ondernemen. Belangrijke vragen

Toekomstig aanbod

binnen dit proces zijn bv: halen we eruit wat

Het streven is om alle kinderen passende

We clusteren kinderen met dezelfde

erin zit, waar doen we het als school goed en

zorg te kunnen bieden. Altijd met de

onderwijsbehoeften per leergebied tot drie

waar moeten we bijsturen?

kanttekening dat het binnen de grenzen van

subgroepen zodat de leerkracht de zorg in

onze mogelijkheden moet passen.

de groep goed kan (blijven) organiseren en

De zorg als geheel wordt gecoördineerd door

uitvoeren. Dit betekent bijvoorbeeld

de intern begeleider. Zij werkt 4 dagen per

In schooljaar 2022-2023 starten we in groep 1

praktisch gezien dat de leerkracht voor

week. Zij ondersteunt en adviseert de

t/m groep 8 met een pilot; we gaan de

enkele kinderen een verlengde of extra

leerkrachten bij de begeleiding van de

leesaanpak LIST inzetten het technisch

van aanpak verder implementeren. De visie

instructie geeft of gebruik maakt van

kinderen. Daarnaast houdt zij minimaal 4

leesniveau te verhogen en het leesplezier

op het leren van het jonge kind zal zichtbaar-

pre-teaching. Voor andere kinderen wordt

keer per jaar met de leerkracht een groeps-/

van de kinderen te vergroten.

der worden en de afspraken en aanpak in de

de basisstof geminimaliseerd of wordt er

kleutergroepen wordt verder besproken en

verdiepende en verrijkende oefenstof

In schooljaar 2022-2023 gaan we verder met

aangeboden.

de implementatie van de aanpak “Spelen met

afgestemd.

Engels”. De doorgaande lijnen en het aanbod

In de komende jaren streven wij ernaar

Soms heeft een kind extra zorg nodig die

m.b.t. dit vakgebied wordt verder afgestemd.

om aan ons team een rekenspecialist toe

moeilijk binnen de groep kan worden

In de toekomst willen we meer mogelijk

te voegen.

uitgevoerd. Wij hebben (beperkte) mogelijk-

heden tot differentiatie aanbieden. In

heden tot het geven van remedial teaching

schooljaar 2022-2023 gaan wij actief aan

(RT). Deze zorg is meestal vakgericht maar

de slag om ons basisaanbod in de groepen

Gediplomeerde specialisten
op school

kan ook bestaan uit het begeleiden van een

op een hoger niveau aan te bieden zodat wij

Taal en rekenen

kind op sociaal-emotioneel gebied. In een

een groter deel van onze leerlingen bereiken.

Welke specialisten zijn werkzaam binnen

enkel geval kunnen wij, na een lange periode

Het streven is dat minimaal 60% van onze

dit aandachtsgebied?

van (extra) ondersteuning en na vele

leerlingen met het basisaanbod te bedienen.

Dyslexiespecialist: Ineke Meijer
Intern begeleider: Ineke Meijer

gesprekken met ouders, tegen de grenzen

Taalspecialist: Sandra Fransen

van ons kunnen aanlopen. We kunnen het

In schooljaar 2022-2023 gaan wij onze

kind dan niet meer geven wat het nodig

pedagogische visie aanscherpen. We gaan

heeft. We gaan dan, in samenwerking met

de kenmerken van de autoritatieve aanpak

ouders, op zoek naar andere mogelijkheden.

een plek geven in onze school.

De resultaten worden systematisch gevolgd,

In schooljaar 2022-2023 gaat de EY coördinator

Rekenspecialist: Anja Vis

zowel van elk kind als van de school als

samen met de kleuterleerkrachten het plan

Plusleerkracht: Christine Moleveld

Externen
Remedial teacher: Carola Vieveen
Logopediste: Diane de Beer
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Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Sociaal emotioneel

Veiligheid op school

Welke specialisten zijn werkzaam binnen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen

Anti-pestprogramma

dit aandachtsgebied?

dit aandachtsgebied?

De Leidse Houtschool werkt met de

Intern begeleider: Ineke Meijer
Vakdocent gym: Ardi Vooys

Gedragsspecialist: M
 arloes van den Broek

Kanjertraining waarbij we uitgaan van de

Intern begeleider: Ineke Meijer

volgende schoolbreed gedragen afspraken:

	Specialist meer- en hoogbegaafdheid
(uitdagend leren): Froukje Geertzen en

Externen
Fysiotherapeut: Eva Groeneveld
Logopediste: Diane de Beer

Medisch handelen en persoonlijke
Gedrag, werkhouding en taakaanpak

verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen

dit aandachtsgebied?

dit aandachtsgebied?

Gedragsspecialist: Marloes van den Broek
Intern begeleider: Ineke Meijer
	Specialist meer- en hoogbegaafdheid
(uitdagend leren): Froukje Geertzen en

	Er zijn voor dit aandachtsgebied geen
gediplomeerde specialisten aanwezig
Er is een protocol medisch handelen, die

Remedial teacher: Carola Vieveen
Plusleerkracht: Christine Moleveld

We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee

kunt u vinden op de website van onze school.
De Leidse Houtschool zet middels de

Anti-pestcoördinator en

BHV-ers:

Kanjerlessen in op het versterken van het

vertrouwenspersoon

Frits Jansen, Anita Olthof, Rineke de Visser

onderling vertrouwen en het besef dat het

Wanneer blijkt dat een kind gepest wordt is

en Sara Tariq

goed is elkaar te helpen. Binnen dat kader

het eerste contact tussen de ouders van de

speelt niemand de baas, hebben we plezier

leerling en de groepsleerkracht. Voor meer

met elkaar, en ben je of blijf je niet zielig.

informatie verwijzen wij naar ons Omgangs-

Duidelijk wordt gesteld dat de leerlingen ten

en gedragsprotocol.

Rineke de Visser
Externen

We vertrouwen elkaar

Rineke de Visser

opzichte van elkaar niet de baas zijn. De
leerkracht daarentegen is op school “de

Vertrouwenspersoon

baas/ het gezag” en de ouders zijn dat thuis.

Marlou van der Veer
 m.vanderveer@leidsehoutschool.nl

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een
vragenlijst af via Kanvas (Kanjertraining) en
Inzichtelijk.
Tweemaal per jaar nemen wij de docentenvragenlijst en leerlingvragenlijst (vanaf
groep 3) af waarna de resultaten worden
geanalyseerd en er indien nodig gerichte
interventies (zowel op individueel- als op
groepsniveau) worden ingezet.
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Klachtenregeling
Op school kunnen problemen ontstaan

De ouders van onze school worden regel

tussen ouders of leerlingen en (medewerkers

matig bij diverse schoolse activiteiten

van) de school. Het is de bedoeling dat

betrokken. Met name de helpende handen

klachten over de gang van zaken in de

bij excursies en activiteiten in de klas en de

school tussen leerlingen, ouders, personeel,

expertise van ouders zetten we graag in bij

schoolleiding en alle overige bij de school

ons IPC onderwijs.

betrokken personen in eerste instantie
tussen de betrokkenen, op schoolniveau

We werken samen met een actieve ouder-

worden opgelost. De meeste klachten

raad. De ouderraad organiseert de vieringen

worden op deze manier, op juiste wijze en

en activiteiten in samenwerking met de

naar tevredenheid opgelost.

activiteiten coördinatoren vanuit het team.
Ouders denken hierbij actief mee over de

Als het niet mogelijk is door bijvoorbeeld

invulling en uitvoering.

de aard van de klacht, of als de eerdere

Handige informatie
voor ouders

Medezeggenschapsraad (MR)

niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden,

Zoals alle scholen heeft ook de Leidse

kan de kwestie aan het bestuur of uiteindelijk

Houtschool een medezeggenschapsraad. De

aan de Landelijke Klachtencommissie

MR vergadert ongeveer zes keer per jaar, en

Onderwijs worden voorgelegd.

bespreekt dan zaken die van belang zijn voor
de school. Denk bijvoorbeeld aan het

Voor onze klachtenregeling verwijzen wij u

schoolplan, het formatieplan, het perso-

Hoe ouders worden betrokken

Ouders van onze leerlingen worden door de

naar de website van ons schoolbestuur

neelsbeleid, de schoolgids en de veiligheid in

De Leidse Houtschool voelt een professionele

leerkracht geïnformeerd via SchouderCom.

SCOL. Het bevoegd gezag beschikt over

school. Hierbij behartigt de MR belangen van

verantwoordelijkheid om een goede, niet

Leerkrachten delen regelmatig een blog om

tenminste twee vertrouwenspersonen die

ouders, kinderen en het team. Alle ouders en

vrijblijvende, samenwerking tussen school

het leren middels foto's, video en tekst

functioneren als aanspreekpunt bij klachten.

leraren zijn welkom om als (online) toehoor-

en ouders te realiseren die zich kenmerkt

zichtbaar te maken. Ouders ontvangen een

Daarnaast is de school voor de behandeling

der bij de MR-vergaderingen aanwezig zijn.

door gelijkwaardigheid (met verschillende

wekelijkse nieuwsbrief via SchouderCom.

van klachten tevens aangesloten bij een

Vragen en opmerkingen voor de MR kunt u

rollen) en een gezamenlijke verantwoordelijk-

onafhankelijke klachtencommissie: de

mailen naar de Medezeggenschapsraad in

heid. Iedere leerling heeft namelijk recht

Regelmatig organiseert (een deel van) het

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

SchouderCom of naar mr@leidsehoutschool.nl.

op een goede samenwerking tussen ouders

MT koffie-informatie-ochtenden voor de

(LKC). Zowel ouders en leerlingen als

en school.

ouders van de school; ouders kunnen vooraf

personeelsleden kunnen een klacht

Vrijwillige ouderbijdrage

aangeven via SchouderCom wat ze graag

voorleggen aan de LKC.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van

Communicatie met ouders

zouden willen bespreken.

manieren:

€ 75,00
Ouderinspraak

Ouders worden geïnformeerd op de volgende
Incidenteel informeren wij informatie

Inspraak van ouders wordt op onze school

Daarvan bekostigen we vieringen en

avonden voor ouders over een thema.

op de volgende manier georganiseerd:

activiteiten, zoals:

Voor ouders van nieuwe leerlingen organiseren

	Ouderraad

	De jaaropening en sluiting

wij informatieochtenden. Ouders kunnen

	Medezeggenschapsraad

	Sinterklaas en kerst

zich hiervoor aanmelden via onze website.
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Ziekmelden

schoolvakanties verlof op kunt nemen, of

Wanneer uw kind ziek is en de school niet

voor het vervullen van godsdienstplichten

kan bezoeken, verwachten wij van u dat u

verlof wilt aanvragen, mogen wij 1 keer per

uw kind voor 8.30 uur via SchouderCom ziek

jaar voor maximaal 10 dagen nagaan of de

meldt. Indien dit niet mogelijk is kunt u

wet in uw specifieke situatie ruimte biedt

's morgens tussen 8.30 uur en 8.45 uur bellen

om vrij te geven. Dat mag echter nooit

naar het telefoonnummer van de school

gedurende de eerste twee weken na de

(071-5190808). Om 8.45 uur loopt de conciërge

zomervakantie. Wij verlenen niet twee maal

langs alle groepen om te controleren of

bijzonder verlof in één schooljaar. Als u meer

iedereen aanwezig is. Wanneer de school

verlof wilt dan 10 dagen per schooljaar moet

geen afmelding heeft gekregen en het kind

u dit aanvragen bij de leerplichtambtenaar.

niet op school gekomen is, dan neemt de

Dit wordt slechts in zeer bijzondere gevallen

conciërge telefonisch contact met u op.

toegestaan.

Verlof

Op https://rbl-hollandrijnland.nl

Verlof i.v.m. medische behandeling.

vindt u het stappenschema

In geval van medische handeling (arts,

dat wij voor beoordelingen van

tandarts, orthopedagoog, psycholoog,

verlofaanvragen gebruiken.

kinderarts, logopedie, orthopedie) wordt

“Voor het schoolverlaterskamp wordt een
aparte bijdrage aan de ouders van de
kinderen uit groep 8 gevraagd. Deze bijdrage

Ziek melden en verlof
aanvragen

verlof verleend indien de therapie voorge-

Voor vierjarige kinderen vinden wij het

schreven wordt door een arts. Ouders

belangrijk dat ze zo veel mogelijk naar school

kunnen dan toestemming voor hun kinderen

gaan. Ook voor hen vraagt u via het formulier

krijgen om therapieën onder schooltijd te

verlof aan. Als u meerdere keren verlof

volgen. U kunt toestemming voor incidenteel

aanvraagt zullen we daarover met u in

medisch verlof aanvragen aan de leerkracht

gesprek gaan.

van uw kind.

valt onder de overige vrijwillige schoolkosten.”

Toelatingsbeleid

Over schoolverzuim
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd

Vakantieverlof

Op de Leidse Houtschool zijn alle kinderen

wordt jaarlijks vastgesteld en goedgekeurd

schoolverzuim te melden bij de leerplicht

Bij bijzondere familieomstandigheden zoals

welkom. Het is van belang dat de ouders de

door de MR:

ambtenaar. Soms kan een leerling niet naar

een huwelijk, ernstige ziekte of overlijden

Christelijke identiteit van de school

	1 kind € 75,00

school en is er sprake van geoorloofd

kunt u bij de directie verlof aanvragen. U

accepteren.

	2 kind € 65,00

schoolverzuim. Op de website van de

kunt dit doen door het formulier “Verzoek om

	3 kind € 55,00

Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat

vrijstelling schoolbezoek” in te vullen en

Het kan voorkomen dat een bepaalde groep

wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

terug te sturen aan de administratie en/of de

vol is. Mocht dit het geval zijn dan kunt u

Het niet betalen van de vrijwillige ouder

Is het niet mogelijk om tijdens de school

directie. U kunt het formulier downloaden via

ervoor kiezen om uw kind op een wachtlijst

bijdrage heeft geen gevolgen voor de leerling.

vakanties op vakantie te gaan? Vraag in

SchouderCom onder het kopje documenten.

te laten plaatsen. U krijgt dan bericht zodra

De leerling wordt niet uitgesloten voor

uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding

activiteiten. Natuurlijk hopen wij dat ouders

toestemming voor verlof buiten de school

De leerplichtwet gaat ervan uit dat u

begrijpen dat een financiële bijdrage goed is

vakanties.

e

e

e
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er weer plaats is.
zich houdt aan de schoolvakanties. Extra

Wanneer een kind extra ondersteuning nodig

voor het aanbod en de kwaliteit van de

vakantie mogen wij alleen in heel bijzondere

heeft, bekijkt de school of de ondersteuning

activiteiten.

gevallen toestaan. Als u onmogelijk tijdens

mogelijk is. Voor een kind dat extra onder-
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Ontwikkeling
en resultaten

steuning nodig heeft, hebben scholen een

Wij hebben niet alleen de wettelijke

zorgplicht. Onze school heeft dan 6 weken

verplichting maar vinden het daarnaast ook

de tijd (eventueel uit te breiden met 4 extra

belangrijk dat ouders actief een keuze

weken) om een passend aanbod te organise-

maken om wel of geen toestemming te

ren. Dat kan ook een plek op een andere

verlenen voor het gebruik van beeld

school zijn.

materiaal.

Tussentijdse toetsen

leerkracht? Dan moet de school het advies

AVG

Aan de start van de schoolloopbaan bij ons

Tweemaal per jaar worden in de groepen 3

heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit

Wij maken als school regelmatig foto's en

op school vragen wij u om via SchouderCom

t/m 7 de Citotoetsen afgenomen. Van de

niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen

video's om via blogs te delen met ouders op

de toestemmingsvragen voor het gebruik van

resultaten wordt een analyse gemaakt.

kunnen niet slagen of zakken.

ons beschermde platform SchouderCom.

beeldmateriaal in te vullen.

Leerkrachten en de intern begeleider

Ook worden er af en toe foto's gemaakt voor

bespreken de opbrengsten en kijken samen

Referentieniveaus

andere doeleinden zoals voor de schoolgids

welke factoren invloed hebben gehad op de

De Inspectie van het Onderwijs controleert

of de website.

scores. Ook bekijken zij welke interventies

of het onderwijs op scholen van voldoende

het komende halfjaar nodig zijn om de

niveau is. De eindtoetsresultaten van de

scores op hetzelfde niveau te houden of te

leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze

verbeteren. Na de volgende toetsing wordt

controle. Vanaf 1 augustus 2020 gebruikt de

gekeken wat het effect van de interventies is

inspectie referentieniveaus om te bepalen of

geweest en welke aandachtspunten er zijn

een school voldoende of onvoldoende

voor het volgende schooljaar.

presteert.

Naast de analyse op groepsniveau en
leerlingniveau kijkt het team met elkaar
naar de resultaten op schoolniveau om van
daaruit het gehele onderwijs schoolbreed te
verbeteren. Zo draagt het team met elkaar
de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit
van het onderwijs en wordt er gebruik
gemaakt van ieders inbreng en kwaliteiten.

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

28

De Leidse Houtschool

Schoolgids 2022/2023

29

Schooladviezen

Wat zijn referentieniveaus?

Wat zijn signaleringswaarden?

Een eindtoets meet voor de onderdelen

Hoeveel procent de school minimaal moet

Nederlandse taal en rekenen:

halen op de beide niveaus ligt vooraf vast.

Elke leerling in groep 8 krijgt voor 1 maart

	Hoeveel procent van de leerlingen met de

Deze percentages worden namelijk door de

een schooladvies. Hierin staat welk type

eindtoets het basisniveau heeft gehaald

Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de

voortgezet onderwijs het beste bij de leerling

(dit wordt ook wel het fundamentele

school minder goed scoort dan deze

past. De school kijkt daarvoor onder andere

niveau genoemd).

vastgestelde, minimale waarde, kan het een

naar leerprestaties, werkhouding, aanleg

signaal zijn dat er misschien iets niet goed

en ontwikkeling tijdens de hele basischool-

eindtoets het streefniveau heeft gehaald.

gaat op de school. Daarom worden deze

periode.

Dit is een hoger niveau dat de leerlingen

minimale scores ‘signaleringswaarden’

kunnen behalen.

genoemd.

	Hoeveel procent van de leerlingen met de

Naast het schooladvies komt er middels

Het fundamentele niveau (basisniveau) en

de 'verplichte' eindtoets een tweede

het streefniveau (hogere niveau) worden ook

Wanneer het percentage leerlingen op de

wel de ‘referentieniveaus’ genoemd. Ze

school voor zowel het fundamentele niveau

gegeven bij.

zeggen dus welk niveau de leerlingen op de

als het streefniveau op of boven de signale-

Als de eindtoets beter gemaakt wordt

school hebben gehaald op de gebieden taal

ringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat

dan verwacht zal de school het advies in

en rekenen. Om te kijken of de school

schooljaar voldoende.

heroverweging nemen.

worden ze vergeleken met signalerings

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2021-2022?

waarden van de Inspectie van het Onderwijs.

resultaten van de eindtoets in schooljaar

voldoende of onvoldoende heeft gescoord,

2020-2021 niet mee in de beoordeling van

Schooladvies		

de scholen en past op een later moment een

vmbo-(g)t

12,5%

havo

8,3%

havo/vwo

25%

vwo

54,1%

correctie toe in verband met de coronacrisis.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School			

Percentage leerlingen

% 1F behaald (over drie schooljaren)

De Leidse Houtschool
Vergelijkbare scholen

98,6%
97,6%
85%

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School			

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

De Leidse Houtschool
Vergelijkbare scholen

77,8%
70,4%
61,1%
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Sociale ontwikkeling

De Leidse Houtschool gaat in het komende
schooljaar de huidige pedagogische aanpak

Visie op Sociale opbrengsten

beoordelen. Na verschuivingen binnen het

Wat verstaan scholen onder sociale

leerkrachtenteam en de coronaperiode zien

opbrengsten?

we de noodzaak om extra aandacht te hebben

Kinderen leren en ontwikkelen op school

voor ons pedagogisch klimaat. We gaan de

vaardigheden die nodig zijn om op een goede

kenmerken die wij belangrijk vinden voor

manier met anderen om te gaan. En om bij

onze pedagogische aanpak in beeld brengen:

te dragen aan de samenleving. Het gaat om

wat gaat er goed en wat willen we verbeteren?

vaardigheden zoals samenwerken, ruzies

Het team neemt vooral de tijd om de doelen

De Leidse Houtschool hanteert traditionele

ouders ook, evt. via de site, contact op te

oplossen en jezelf weten te redden. Door

goed met elkaar te bespreken. Hoe is onze

schooltijden. Hierdoor kunnen ouders hun

nemen met genoemde organisatie.

deze vaardigheden is het fijn en veilig op

visie op het pedagogische klimaat? We

kinderen tussen de middag thuis voor de

school en verbeteren de leerprestaties.

spreken samen de gewenste aanpak/accenten

lunch ontvangen en is er de mogelijkheid

In overleg met de ouders

Kinderen nemen op een positieve manier

af: wat behoeft allereerst actie en hoe.

dat kinderen overblijven.

wordt gekeken op welke

De specifieke aanpak die de school gebruikt

Boter, Kaas en Overblijf is een organisatie die

kan worden.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale

zijn de lessen en het volgsysteem van de

in het gebouw van de Leidse Houtschool het

www.boterkaasenoverblijf.nl

opbrengsten zijn:

Kanjertraining. In schooljaar 2022-2023

overblijven en de naschoolse opvang regelt.

Schooltijden
en opvang

dagen een kind geplaatst

deel aan de maatschappij.

onderzoeken we of deze aanpak (nog steeds)

De medewerkers van Boter, Kaas en Overblijf

Schooltijden

Warmte-betrokkenheid-toezicht

passend is bij onze visie.

onderhouden een regelmatig contact met

De schooltijden zijn voor alle groepen

leerkrachten en directie van de school.

dagelijks van 8.45 uur tot 15.00 uur en op

Wederzijds respect

Werkwijze Sociale opbrengsten

Zo wordt er gestreefd naar een gelijke

woensdag van 8.45 uur tot 12.30 uur.

Op de Leidse Houtschool wordt vanaf

aanpak tijdens de schooltijden en overblijf-

De pauzetijd bestaat voor iedere groep uit

groep 1 gewerkt met de kanjertraining. Alle

momenten.

twee delen: een deel buitenspel met de TSO

Begrip en Acceptatie

en een deel lunchen met de leerkracht in de

leerkrachten zijn gecertificeerd (of volgen de
scholing) en geven wekelijks de kanjerlessen.

In principe is er voor alle leerlingen die

klas. In de eerste kolom ziet u de gehele

willen overblijven plaats. Aanmelding gebeurt

pauzetijd per groep. In de tweede en derde

Voor de leerlingen in groep 3 tot en met 8

via de site van Boter, Kaas en Overblijf. Voor

kolom ziet u wanneer welke groep buiten

wordt twee keer per schooljaar de vragenlijst

plaatsing op de naschoolse opvang dienen

speelt of luncht:

die behoort bij het volgsysteem (Kanvas)
ingevuld. Leerlingen van groep 5 tot en met 8

Groep:

Tijden middagpauze:

vullen de vragenlijst ook zelf nog in.

1 en 2A

11.45 uur – 12.30 uur

11.45 uur – 12.15 uur

12.15 uur - 12.30 uur

In de kleutergroepen van de Leidse

1 en 2B

11.45 uur – 12.30 uur

11.45 uur – 12.15 uur

12.15 uur - 12.30 uur

Houtschool wordt de sociaal emotionele

1 en 2C

12.00 uur – 12.45 uur

12.00 uur – 12.15 uur

12.15 uur - 12.45 uur

ontwikkeling gevolgd via Inzichtelijk.

3A en 3B

11.45 uur – 12.30 uur

11.45 uur – 12.15 uur

12.15 uur - 12.30 uur

4A en 4B

11.45 uur – 12.30 uur

11.45 uur – 12.15 uur

12.15 uur - 12.30 uur

De resultaten uit Kanvas en Inzichtelijk

5

12.15 uur – 13.00 uur

12.15 uur – 12.45 uur

12.45 uur – 13.00 uur

worden besproken door de IB-er en de

6

12.15 uur – 13.00 uur

12.15 uur – 12.45 uur

12.45 uur – 13.00 uur

7A en 7B

12.30 uur – 13.15 uur

12.30 uur – 12.45 uur

12.45 uur – 13.15 uur

8

12.30 uur – 13.15 uur

12.30 uur – 12.45 uur

12.45 uur – 13.15 uur

leerkrachten. Daarnaast kunnen zij gebruikt
worden in een gesprek met ouders en

Buitenspel
Lunch in
de klas

leerlingen.
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Namen (en adressen)

Opvang

Naschoolse opvang

Voorschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in

School

Logopediste

Naschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd.

samenwerking met Boter, kaas en overblijf,

Leidse Houtschool

1801

De Leidse Houtschool werkt

in het schoolgebouw. Hier zijn kosten

Adriaan Pauwstraat 1,

Logopediste Diane de Beer

samen met een aantal BSO’s

aan verbonden.

2334 CG Leiden

Van Beekstraat 62

School en vakantietijden

 071 - 51 90 808

2722 BC Zoetermeer

worden doorgegeven.

 info@leidsehoutschool.nl

 079 - 32 95 600

Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt
geregeld in samenwerking met Boter, kaas

Opvang tijdens vrije dagen en

en overblijf, in het schoolgebouw. Hier zijn

schoolvakanties

kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en school

Bestuur Stichting Confessioneel

vakanties mogelijk via de BSO. Hier zijn

Onderwijs Leiden (SCOL)

SMCO – kinderfysiotherapeut

2334 CG Leiden

kosten aan verbonden.

Mariënpoelstraat 4,

Eva Groeneveld

 06 - 10 24 64 52

2334 CZ Leiden

De Koskuyl 36,

 bsolekkerlos@hotmail.com

 071 - 51 75 551

2341 BJ Oegstgeest

 info@1801.nl

Vakantierooster
Vakanties 2022-2023
Vakantie

Van

Tot en met

Leids ontzet

03 oktober 2022

Studiedag

04 oktober 2022

Herfstvakantie

22 oktober 2022

Studiedag

06 december 2022

Kerstvakantie

24 december 2022

Studiedag

10 februari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari 2023

Studiedag

06 april 2023

Goede vrijdag

07 april 2023

2e Paasdag

10 april 2023

Meivakantie

22 april 2023

07 mei 2023

Hemelvaart en dag erna

18 mei 2023

19 mei 2023

2e Pinksterdag

29 mei 2023

Studiedag

12 juni 2023

Roostervrij (gr. 1 t/m 7)

13 juni 2023

16 juni 2023

Zomervakantie

08 juli 2023

20 augustus 2023

30 oktober 2022
08 januari 2023
05 maart 2023

Inspectie van Onderwijs

Adriaan Pauwstraat 1,

 071 - 51 57 801

Kinderopvang Smallsteps

 eva@smco-kinderfysiotherapie.nl

Krullevaar

Postbus 501,

Antonie Dycklaan 13,

2700 AM Zoetermeer

Kinder- en jongerencoach

2334 CE Leiden

 079 - 32 03 333

Charlotte Takken

 071 - 51 57 466

Edelkarper 9
Geschillencommissies

2318 NJ Leiden

Kinderopvang Smallsteps

Bijzonder Onderwijs

 06 - 511 794 29

Pollewop

Postbus 82324,

 www.coachingkids.nl

Slachthuislaan 25,

2508 EH Den Haag

 info@coachingkids.nl

2316 DE Leiden

 www.gebo.nl

 071 - 52 31 605
Orthopedagoog en

Jeugdgezondheidszorg

GZ psycholoog

Buitenschoolse opvang Beetle

Arubapad 52,

Inge Vollaard

Boerhaavelaan 46,

2315 VA Leiden

Praktijk Lorentz

2334 ES Leiden

 088 - 30 83 222

Lorentzkade 46

 071 - 51 73 131

 jgzoeg@ggddhm.nl

2313 GD Leiden

Jeugdarts

 info@praktijklorentz.nl

Teddy Kids

 06 - 380 475 02

Rijnsburgerweg 35,

Mw. R. Mutschler
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2334 BE Leiden

Wie is wanneer te bereiken?

Arubapad 52,

Regionaal Bureau Leerplicht

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

2315 VA Leiden

Holland Rijnland

 088 - 30 83 222

Leerplichtambtenaar

Dag(en)

Tijd(en)

Directie

ma di woe do vrij

vanaf 8.45 uur tot 17.00 uur

Leerkrachten

ma di woe do vrij

vanaf 15.30 uur tot 17.00 uur

Intern begeleider

ma di do vrij

vanaf 8.45 uur tot 17.00 uur

Administratie

ma

vanaf 8.45 uur tot 16.00 uur

De Leidse Houtschool

B.S.O. Lekker Los

 071 - 88 88 415

Loes den Hollander
 ldhollander@hollandrijnland.nl
 071 - 52 39 000
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