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Overal waar hij staat, kunt u ook zij lezen en waar ouders staat, ouders/verzorgers.
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Met het team hebben wij onze visie ontwikkeld en vastgesteld. Wij hebben vier belangrijke 
thema’s gekozen, die de leidraad vormen voor ons onderwijs.

 • De school > toekomst
 • Pedagogisch klimaat > het team
 • Het team > communicatie
 • Leren

Als gevolg daarvan hebben wij schoolbreed een Schoolklimaatovereenkomst ondertekend. 
Daarin committeren wij ons als team aan de afspraken en geven wij vorm aan de ambitie 
‘een veilige en dynamische school te zijn, waar elk kind met plezier wil leren en het beste 
uit zichzelf kan halen’. 

Ook voor het nieuwe schooljaar hebben wij weer de nodige ambities, plannen en ideeën. 
Wij noemen er in deze schoolgids slechts een paar. Ons hoofdthema wordt ICT. In de  
groepen 4 - 8 gaan de leerlingen met tablets aan de slag voor taal, spelling en rekenen  
(via het programma Snappet). Deze methode sluit aan bij de individuele onderwijsbehoef-
ten van leerlingen, zodat zij op hun eigen niveau kunnen werken en worden uitgedaagd. 
Daarnaast wordt Engels belangrijker in onze school. Wij gaan leerkrachten op hoog niveau 
opleiden om Engels schoolbreed, ook in de lagere groepen, aan te kunnen aanbieden. 

Op maandag volgen alle leerlingen het vak dansexpressie. Hierbij leren zij op een andere 
manier bewegen en zich te uiten. Dansexpressie draagt bij aan het vergroten van het zelf-
bewustzijn, het helpt te ontspannen en het zorgt ervoor dat kinderen extra bewegen. 
In de kleutergroepen gaan we aan de slag met het verrijken van de hoeken.  
De kinderen en hun ouders krijgen hierin een rol en wij streven ernaar dat de kinderen 
echt spelenderwijs in en van de hoeken kunnen leren en ontdekken. 

Wij gaan ook een pilot doen om de ouderbetrokkenheid op onze school te vergroten.  
We vinden de driehoek ouder-kind-school erg belangrijk en streven naar een goede ver-
houding met ouders. De kern van ouderbetrokkenheid bestaat uit goede communicatie. 
Wij willen daar een slag in maken zodat de leerkracht inbreng heeft als onderwijs- 
professional en de ouder als ervaringsdeskundige. 
Naast deze schoolgids krijgt u natuurlijk ook weer een schoolkalender, zodat u belangrijke 
data altijd binnen handbereik hebt. 

Wij wensen iedereen veel lees- en kijkplezier met deze schoolgids en een succesvol  
schooljaar!

Namens het team van CBS De Waterlelie,
Margot Vogelaar en Leonie van Rooijen-van Vessem

Introductie
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Christelijke Basisschool de Waterlelie staat in de wijk Wateringse Veld, een vinex-locatie in 
Den Haag, die behoort tot het stadsdeel Escamp. De Waterlelie is gestart op 10 mei 2011. 
De populatie van de school is divers. Onze leerlingen komen uit alle sociale lagen van de 
bevolking, hebben verschillende culturele achtergronden en ouders met sterk uiteenlo-
pende opleidingsniveaus. Alle leerlingen komen uit de wijk. De Waterlelie is dan ook een 
echte buurtschool.Onze school telt gemiddeld 450 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 17 
groepen. Wij hebben 5 kleutergroepen (groep 1 en 2 zijn gemengd). Groep 3 t/m 8 heeft 
steeds twee groepen per leerjaar. De verwachting is dat de instroom komende jaren onge-
veer gelijk blijft. 

Visie
De Waterlelie heeft een visie ontwikkeld aan de hand van vier thema’s die komende jaren 
de leidraad vormen voor ons onderwijs.

 1. ‘De school en de toekomst’ 
 De Waterlelie is een Christelijke school waar kinderen, leerkrachten en ouders zich  
 veilig voelen met duidelijke omgangsregels. Iedereen krijgt elke dag een nieuwe  
 kans. Wij staan bekend als een veilige en dynamische school waar elk  
 kind met plezier wil leren en het beste uit zichzelf kan halen.

 2. ‘Pedagogisch klimaat’
 Ons pedagogische klimaat kenmerkt zich door een veilige en prettige sfeer, waarin  
 kinderen zichzelf kunnen zijn op school. Wij zorgen voor structuur, regels en rust.

 3. ‘Het team en communicatie’
 Als team dragen wij zorg voor het welzijn van kinderen, leerkrachten en ouders.  
 We delen onze kwaliteiten en willen van elkaar leren. We werken in een sfeer waarin  
 we elkaar feedback geven en waarderen.

 4. ‘Leren’
 Wij zorgen voor een uitdagende leeromgeving waarbij we aansluiten op de onder- 
 wijsbehoeften van de kinderen. In onze manier van lesgeven zijn wij enthousiast en  
 zorgen we voor een veilig pedagogisch klimaat. We benutten de talenten van 
 kinderen, leerkrachten en ouders. 

Bovenstaande visie heeft o.a. geresulteerd in een speciaal onderwijsaanbod voor slimme 
kinderen.

De school
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Het gebouw 
De Waterlelie is gevestigd in een modern schoolgebouw 
(2011) in de Wateringse Binnentuinen. Naast onze school 
zijn ook basisschool Maria Montessori en Triodus (kinder-
opvang) in dit gebouw gehuisvest. Wij hebben een eigen 
schoolplein en delen het grote schoolplein buiten het hek 
met de Montessorischool. Ons gebouw biedt ruimte aan 
15 groepen. De groepen 8 zijn tegenwoordig, om meer 
ruimte en rust in de school te creëren, gevestigd op onze 
dislocatie De Lelie. 

De wijk
Binnen de wijk wil De Waterlelie zich meer gaan richten 
op het aanbieden van naschoolse activiteiten. Dat zullen 
vooral activiteiten zijn op het gebied van sport en cultuur. 
Bewegen vinden wij belangrijk voor kinderen, daarom 
bieden wij verschillende sportactiviteiten aan, zoals yoga, 
boksen, extreme sporten, etc. De school wil daarnaast een 
cultureel aanbod ontwikkelen en aanbieden na school, 
zoals een theaterklas, schoolkoor en muziekles. Tijdens 
schooltijd bieden wij muziek, dans en drama. Wij werken 
hierbij samen met Trias (kunsteducatiecentrum).

SCOH
De Waterlelie is onderdeel van de Stichting Christelijk 
Onderwijs Haaglanden (SCOH). Bij de SCOH zijn 29 basis-
scholen, 4 scholen voor speciaal basisonderwijs, 1 school 
voor (voortgezet) speciaal onderwijs en 1 praktijkschool 
aangesloten. De SCOH werkt nauw samen met de Stichting 
Protestant Christelijke Peuterspeelzalen (SPCP), waarbij  
22 peuterspeelzalen zijn aangesloten. 

SCOH/SPCP staat midden in de Haagse stedelijke samen-
leving. Als eigentijdse christelijke onderwijsorganisatie 
ontlenen wij onze inspiratie aan de Bijbel en hebben wij 
een protestants-christelijke traditie. ‘Solidariteit’,  
‘naastenliefde’ en ‘omzien naar elkaar’ zijn belangrijke 
begrippen. Wij voelen verantwoordelijkheid voor elkaar, 
voor kinderen en ouders en voor onze samenleving. 
Onze scholen hebben een populatie van ouders en leer-
lingen met diverse achtergronden op sociaal, cultureel en 
religieus gebied. Wij laten ons in ons werk leiden door 
de kernwaarden ontmoeten, verbinden, betrokken en 
betrouwbaar en stellen ons daarmee open voor ouders en 
kinderen van verschillende afkomst. 

SCOH/SPCP heeft voor de periode 2015-2018 prioriteiten 
benoemd en kiest daarbij nadrukkelijk voor kwaliteit en 
verdieping. In werkplannen worden de prioriteiten verder 
uitgewerkt in concrete doelen en acties. De scholen  
hanteren de werkplannen als kader voor het schoolplan, 
en werken daarbinnen de thema’s in eigen tempo uit.  
Wij kennen de volgende prioriteiten.

 1. Ontwikkeling van de Basisschool 2 tot 12 
 2. Ontwikkeling van de Brede Buurtschool 
 3. Professionalisering 
 4. Kwaliteitszorg 
 5. Communicatie en profilering 
 6. Identiteit 
 7. De relatie school-ouders
 
> www.scoh.nl
> www.spcp.nl
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De Schoolklimaatovereenkomst is de rode draad voor de pedagogische en didactische 
uitgangspunten van De Waterlelie. 

Pedagogische uitgangspunten
De Waterlelie is een Christelijke school waar kinderen zich veilig voelen en waar ieder kind 
zichzelf kan zijn. Wij zorgen voor structuur en rust, hanteren duidelijke (omgangs)regels 
en hebben respect voor elkaar. Kinderen kunnen zich het beste ontwikkelen als zij zich 
thuis voelen, daarom voelt ons team zich verantwoordelijk voor hun welzijn. Wij willen er 
zo aan bijdragen dat zij het beste uit zichzelf halen. 
Ons pedagogisch klimaat kenmerkt zich verder door voorbeeldgedrag, positiviteit, veilig-
heid, respect voor elkaar en elkaars spullen, een pestprotocol, meer verantwoording voor 
leerlingen, blijvende aandacht voor communicatie en een aansprekende methode voor 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Didactische uitgangspunten
Wij werken permanent aan een uitdagende leeromgeving, waarin wij ons onderwijs 
zoveel mogelijk afstemmen op de verschillende behoeften van leerlingen. Onze 
didactische aanpak gaat uit van opbrengstgericht werken, gestructureerd en volgens een 
vaste cyclus, met als doel een zo groot mogelijke opbrengst te genereren. En meetbare 
doelen en resultaten realiseren. Binnen deze onderwijsvorm werken wij schoolbreed met 
effectieve directe instructie (EDI). EDI gaat ervan uit dat kinderen effectiever leren als 
zij nieuwe informatie kunnen verbinden met aanwezige kennis. Leerkrachten werken 
daarom aan de hand van een stappenplan met o.a. een terugblik, duidelijke doelen, 
oefening, individuele verwerking en feedback. Dat is erg fijn voor de leerlingen. In alle 
groepen werken wij met KWINK, een online methode voor sociaal-emotioneel leren met 
aandacht voor burgerschap, sociale integratie en media.
> www.kwink.nl
 
Referentieniveaus
De referentieniveaus voor taal en rekenen vormen het uitgangspunt voor ons onder-
wijsaanbod in die vakken. Referentieniveaus beschrijven wat leerlingen gedurende hun 
schoolloopbaan moeten kennen en kunnen en waar we naartoe werken. Bij taal gaat het 
om de domeinen mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven en taalverzorging. Bij reke-
nen om getallen, verhoudingen, meetkunde en verbanden. Onze gedegen en uitdagende 
taal- en rekenmethoden sluiten goed aan op de referentieniveaus. 

Voor leerlingen die bovengemiddeld presteren, hebben wij aanvullende leerdoelen. In dat 
kader is er een coördinator slimme kind, die een beleidsplan heeft geschreven, wat deze 
periode wordt uitgevoerd. 
> website/beleidsplan slimme kind 

Het onderwijs



12 13

Schoolgids 2017 • 2018

Schoolgids 2017 • 2018

Indeling van de groepen en het team 

Margot Vogelaar directeur

Leonie van Rooijen-van Vessem                             vervangend adjunct

Monique Schoon administratie

Clementine van Vonderen                                       interne begeleiding groep 1-2-3

Janneke ’t Hart interne begeleiding groep 4-8

Brigitte Orie                                                        leerlingenzorg

Michael Oldenburg gymleerkracht

Marieke Faber                                                         Leerkracht Link groep

groepen

Krista Kooima/Petra van der Zande groep 1/ 2 A

Carmen Emond groep 1/ 2 B

Suzanne Slaats groep 1/ 2 C

Marlinda Buitelaar groep 1/ 2 D

Ans Nijdam groep 1/ 2 E

Esther Koekoek/Christa Drogt groep 3A

Saskia Mooij/Miranda Ardts groep 3B

Annelies Daudeij/Saskia Plat groep 4A

Femke Pronk/Annelies Daudeij (Theo Staats) groep 4B

Nienke Herrewijnen/Naomi Jenner groep 5A

Nelleke Houtman/Ellen Dreijer groep 5B

Mirjam Zelisse groep 6A

Theo Ipenburg                                groep 6B

Esther den Nijs groep 7A

Leonie van Rooijen-van Vessem 
Karlijn van Lenteren groep 7B

Marc le Comte/Maaike van Veldhoven groep 8A

Remy Pannekoek/Annemarie Bredemeijer groep 8B

Ambities
In ons jaarplan hebben wij de ambities beschreven.  
Het jaarplan komt voort uit het schoolplan, advies van de 
inspectie en maatschappelijke ontwikkelingen.  
Deze ambities zijn gerelateerd aan onze visie en de bij- 
behorende thema’s. Komende tijd willen wij de  
volgende thema’s verder uitwerken en vormgeven.

Professionalisering team (collegiale klassenconsultatie, intervisie, feed-
back, EDI, opleiden Engels)

Kwaliteitsslag onderwijsinhoud t.a.v. taal (taalmethode en toets  
woordenschat), rekenen (doelen), lezen (leescoördinator), slimme kind 
(beleidsplan), cultuur (structureel aanbod muziekonderwijs, doorgaande 
leerlijn ckv, waarbij wij dit jaar op zoek gaan naar integratie met wereld- 
oriëntatie), Engels (onderzoeken of methode aansluit op voortgezet 
onderwijs) en techniek (beleidsplan)

ICT inzetten om beter aan te sluiten op de individuele onderwijsbehoeften 
van leerlingen

Visie op kleuteronderwijs concreet uitwerken door spelend leren in 
themahoeken 

Engels als vak schoolbreed invoeren

Ouderbetrokkenheid stimuleren door de communicatie te verbeteren

Pedagogisch klimaat 

Communicatie en profilering (naamsbekendheid)

Verdere ontwikkeling van naschoolse activiteiten in de wijk

> website/jaarplan

Bouwgroepen
De leerlingen zijn verdeeld over 17 groepen. Wij hebben 
5 kleutergroepen (groep 1 en 2 zijn gemengd). Groep 3 
t/m 8 heeft steeds twee groepen per leerjaar. Daarnaast 
hebben wij de groepen verdeeld over drie bouwgroepen. 
Onderbouw (groep 1 en 2), middenbouw (groep 3, 4 en 5) 
en bovenbouw (groep 6, 7 en 8). 

Team

We werken met een vast managementteam. Dit bestaat 
uit directie, drie bouwcoördinatoren en de intern  
begeleider (ib’er).
De directie wordt gevormd door Margot Vogelaar 
(directeur) voorlopig ondersteund door Leonie van 
Rooijen-van Vessem (adjunct-directeur ad interim). 
Zij zijn verantwoordelijk voor beleid, onderwijs en 
zorg in de school. U kunt bij hen terecht met vragen 
van algemene aard, zoals aanmelden, verlof, passend 
onderwijs, etc. Daarnaast zijn er drie bouwcoördinatoren. 
Zij zijn verantwoordelijk voor de pedagogische en 
onderwijsinhoudelijke voortgang en zorgen voor 
afstemming tussen de bouwen, groepen en doorgaande 
lijn. De intern begeleider coördineert de doorgaande 
ontwikkeling van de groep en van het individuele kind. 
De ib’er is een belangrijke professional als het gaat om 
de kwaliteit van het onderwijs. Ib’ers zijn de spil in de 
ondersteuning van leerkrachten bij de begeleiding van 
hun leerlingen. 
> website/Waterlelie-zorgroute

Leeractiviteiten
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Groep 1/2 
CBS de Waterlelie heeft heterogene (verticale) kleuter-
groepen. Dat wil zeggen dat de jongste en oudste kleuters
bij elkaar zitten in één groep. Dit doen wij vanuit de visie
dat de jongste kleuters zich kunnen optrekken aan de
oudste kleuters en oudste kleuters verantwoording leren
dragen voor de jongste kleuters. De zelfstandigheid en
het zelfvertrouwen wordt op deze manier gestimuleerd.
Ook bij de kleuters kiezen wij voor vormen van zelfstandig
werken, zodat op jonge leeftijd zelfstandigheid en
uitgestelde aandacht wordt aangeleerd. Vorig jaar zijn 
we als team aan de slag gegaan om de kleutervisie te 
herijken. Wij werken met het programma ‘Inzichtelijk’.
We gaan uit van duidelijke doelen en zoeken daar de
juiste lessen en activiteiten bij. Dit gebeurt door alle
kleuterleerkrachten gezamenlijk, op basis van kwaliteit  
en samenwerking.

Wij hebben onze visie op het kleuteronderwijs als volgt 
uitgewerkt:
1. De leerkracht creëert een opgeruimde, verrijkte leeromgeving waarin de 
kinderen op een betekenisvolle manier bewust bezig zijn met de aan-
geboden doelen. Dit doen zij op hun eigen niveau, passend bij de eigen 
manier van leren. 
2. Door een rijke, thematische omgeving te creëren komen kinderen door 
middel van verwondering tot spelend leren.  
3. Kinderen in onze school komen het beste tot leren in een gestructureerde 
omgeving waarbij zij binnen het gestelde kader vrijheid krijgen om zich te 
ontwikkelen.  
4. Wij zorgen ervoor dat onze kleuters weten wanneer en hoe ze gaan 
samenwerken om zo van en met elkaar te leren. 

Bij de kleuters werken we voornamelijk vanuit bepaalde
thema’s. Binnen deze thema’s komen veel taal- en reken- 
vaardigheden aan bod, maar er is ook voldoende gelegen-
heid voor muziek, drama, spel en knutselactiviteiten. 
Thema’s ontstaan naar aanleiding van seizoenen, kring-
gesprekken en andere actuele gebeurtenissen rondom de 
kleuters. 

 

Groep 3
In groep 3 starten de leerlingen met het leren lezen, 
schrijven en rekenen. Elke dag werken de leerlingen met 
deze drie vakken. De leerlingen leren nieuwe woordjes 
volgens de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Daarnaast 
schrijven de leerlingen elke dag een nieuwe letter of 
woord, dat aansluit bij de leesmethode. Voor rekenen 
werken de leerlingen met de methode ‘Wereld in getallen‘. 
De leerlingen gaan aan de slag met verschillende reken-
gebieden per keer. Zij hebben één keer in de week 
culturele en kunstzinnige vorming en één keer in de week 
gym van een gymdocent.

Groep 4 tot en met 8
Wij vinden het belangrijk dat ook in de groepen vier tot 
en met acht een evenwicht bestaat tussen cognitieve en 
creatieve vakken. Naarmate de leerlingen in een hogere 
groep komen verschuift het zwaartepunt naar de cogni- 
tieve vakken, maar worden de creatieve vakken beslist 
niet vergeten. Ook de groepen 4 tot en met 8 hebben één 
keer in de week culturele en kunstzinnige vorming en één 
keer in de week gym van een gymdocent. Dit schooljaar 
gaan wij werken met tablets voor taal en rekenen, een 
nieuwe uitdaging voor de kinderen. Zo kunnen wij nog 
beter aansluiten op de individuele onderwijsbehoeften 
van leerlingen en stimuleren wij hen nog beter te worden 
in deze vakken. 

Methoden
Wij maken op school gebruik van verschillende methoden, 
die passen bij onze manier van lesgeven. Daardoor worden 
alle onderdelen van de lesstof die aan bod moeten komen, 
daadwerkelijk behandeld. Kinderen krijgen zo goed en 
gevarieerd onderwijs. Ieder kind krijgt wekelijks basisstof 
voor elk vak. Deze basisstof wordt klassikaal aangeboden. 
Daarna  gaan de kinderen de stof zelfstandig verwerken. 
 
Naar aanleiding van de behaalde resultaten krijgt elk kind 
extra oefen- en verdiepingsstof. Deze  verschilt per kind, 
omdat wij inspelen op de individuele behoeften. Hiermee 
gaan de kinderen zelfstandig aan de slag. Afwisselend 

Lessentabel 
Voor de groepen 1 t/m 4 bedraagt het aantal lesuren 24,75 per week. Voor de groepen 5 t/m 8 is dit 26 lesuren per week. 

Groepen 1 en 2 uren Groepen 5 en 6 uren

Bewegingsonderwijs 7½ Bewegingsonderwijs 1

Werken met ontwikkelingsmateriaal 8 Taalactiviteiten  8½

Taalactiviteiten 3 Schrijven 1

Oriëntatie op mens en wereld* 1½ Rekenen/wiskunde 5½

Kunstzinnige oriëntatie** 3½ Oriëntatie op mens en wereld 5½

Godsdienstonderwijs 1¼ Kunstzinnige oriëntatie  3

Godsdienstonderwijs  1½

Groepen 3 en 4 uren

Bewegingsonderwijs 1 Groepen 7 en 8 uren

Taalactiviteiten 8½ Bewegingsonderwijs 1

Schrijven 2½ Taalactiviteiten 8¼

Rekenen/wiskunde 5 Engels ¾

Oriëntatie op mens en wereld 2¼ Rekenen/wiskunde 6

Kunstzinnige oriëntatie  4 Oriëntatie op mens en wereld 5½

Godsdienstonderwijs 1½ Kunstzinnige oriëntatie 3

Godsdienstonderwijs 1½
 

*Onder oriëntatie op mens en wereld vallen geschiedenis, aardrijkskunde, samenleving, techniek, natuuronderwijs, etc.

**Onder kunstzinnige oriëntatie vallen tekenen, handvaardigheid, muziek, etc. 
De vermelde uren geven een indicatie, maar kleine wijzigingen zijn mogelijk. 

doen zij dit individueel, in tweetallen of in kleine groepjes. 
De weektaken dragen ertoe bij dat de kinderen hun tijd 
goed leren indelen en prioriteiten leren stellen. Bij alle 
vakken nemen wij methode gebonden toetsen af. 
> website/school/methoden

Slimme kind 
De Waterlelie heeft een Link groep. In deze groep zitten 
extra slimme kinderen die niet genoeg uitdaging hebben 
aan de leerstof in de klas. Wij hebben ook een slimme  

kind coördinator die de Link kinderen één keer per week 
in kleine groepjes begeleidt. Deze kinderen krijgen ver- 
rijkings- of verdiepingsstof in de klas. Daarnaast maken  
zij minder opgaven van de basisstof. Kinderen worden  
geselecteerd voor de Link groep op basis van de Cito- 
resultaten en de observaties van de leerkracht.
> website/beleidsplan slimme kind
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Leerlingvolgsysteem
Wij willen dat onze leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen, daarom volgen wij 
hen nauwkeurig. Dat doen we gedurende het hele schooljaar, o.a. aan de hand van de 
toetsen die in de methodes aan bod komen. Twee keer per jaar krijgen de kinderen zo’n 
objectieve toets, die test wat ze kennen en kunnen. Wij houden de ontwikkeling van onze 
leerlingen bij in het leerlingvolgsysteem en leggen  een leerlingdossier aan, aangevuld 
met extra info van de leerkracht. De speciale toetsen die wij afnemen zijn bedoeld om een 
goed totaalbeeld te vormen.

Overzicht toetsen
Jaarlijks nemen wij standaard de volgende Cito-toetsen af. Deze vinden plaats in januari 
en juni (m.u.v. de Cito eindtoets).
 Rekenen voor kleuters (groep 2)
 Taal voor kleuters (groep 1 + 2)
 Derdegroepsonderzoek (groep 3)
 Cito woordenschat (groep 3 t/m 7)
 Cito begrijpend lezen (groep 3 t/m 7)
 Cito spelling (groep 3 t/m 7)
 Cito leestempo-leestechniek (groep 3 t/m 7)
 Cito rekenen en wiskunde (groep 3 t/m 7)
 DMT 3-minutentoets (groep 3 t/m 7)
 Drempelonderzoek groep 8 (groep 8)
 Cito eindtoets (groep 8)

De overgang van groep 2 naar 3
Aan het einde van groep 2 moeten we de leerlingen uit vijf kleutergroepen verdelen over 
en indelen in twee groepen drie. Wij proberen een zo evenwichtig mogelijke verdeling te 
maken qua:
 • aantal kinderen  
 • aantal jongens/meisjes  
 • niveau  
 • aantal zorgleerlingen  
 • vriendjes/vriendinnetjes 
 • gedragsproblematiek

Al met al is het ieder jaar een behoorlijke puzzel. Wij informeren de ouders over de  
indeling via Mijn Schoolinfo, zodat alle ouders gelijktijdig worden geïnformeerd. Hoewel 
we de mening van ouders natuurlijk heel belangrijk vinden, brengen we in  
principe geen veranderingen meer aan in de samenstelling van de groepen.   

Kwaliteit
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Schooladvies voortgezet onderwijs 
In groep 8 krijgt uw kind een advies naar welk type 
voortgezet onderwijs het het beste kan doorstromen. 
Gedurende de afgelopen jaren hebben wij ons een zo 
compleet mogelijk beeld gevormd van de vaardigheden 
en de motivatie van de leerlingen. Wij hebben de kinderen 
gezien, op verschillende momenten meegemaakt en goed 
leren kennen. 

In december krijgen de leerlingen hun schooladvies. In een 
gesprek met ouders, de groepsleerkracht en directie of 
intern begeleider wordt het schooladvies besproken. Het 
is tot stand gekomen in overleg met de leerkrachten van 
groep 7 en 8, de intern begeleider en de directie van onze 
school. 
Bij het samenstellen van het advies is gekeken naar de 
didactische gegevens uit het Cito leerlingvolgsysteem en 
de uitslag van de drempeltoets. Maar ook de motivatie, 
taakgerichtheid en concentratie van de leerling, de kwa-
liteit van het werk in de klas, kennis omtrent eventuele 
sociaal- emotionele leerproblematiek en de observaties 
van de leerkrachten spelen mee.
 
In januari en februari organiseren de scholen voor voort-
gezet onderwijs open dagen. Definitief aanmelden op een 
school voor voortgezet onderwijs kan daarna plaatsvinden. 
> website afspraken Waterlelie overgang po-vo

Uitstroomcijfers
De leerlingen uit groep 8 zijn afgelopen jaren als volgt 
doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs.  
De gemiddelde score van de Cito Eindtoets op De Water- 
lelie in 2017 is 538,8. Het landelijk gemiddelde kwam uit 
op 536,5.

Onderwijsinspectie
In 2016 heeft de Onderwijsinspectie onze school voor het 
laatst bezocht. De kwaliteit is op orde en de inspectie 
handhaaft het basisarrangement.

Wij zijn erg blij met de volgende beoordeling van de 
inspectie.
 ‘De school behaalt elk jaar voldoende eindresultaten. 
Het team volgt gedurende de schoolloopbaan van de 
leerlingen hun resultaten en ziet ze, zeker in de boven-
bouw, verbeteren. De wijze waarop de leerkrachten en de 
intern begeleiders zicht houden op vorderingen van de 
leerlingen is zeer gedegen en prachtig vastgelegd in de 
Waterlelie-zorgroute en het volgsysteem voor de kleuters. 
De lessen die de leerkrachten geven zijn van goede 
kwaliteit. Soms kan de uitleg nog beter afgestemd worden 
op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. De Waterlelie 
is een veilige school waar leerkrachten en leerlingen 
respectvol met elkaar omgaan. Onder de inspirerende 
leiding van directie en intern begeleiders werkt de school 
continu aan haar schoolontwikkeling.’ 
> www.onderwijsinspectie.nl

2014/2015 2015/2016 2016/2017

VWO 12% 25% 30%

HAVO/VWO 18% 11% 10%

HAVO 26% 27% 31%

TL/HAVO 6% 14% 10%

TL 24% 12% 10%

Kader/TL - 2% -

Kader 14% 2% 5%

Basis/kader - 5% 2%

Basis - 2% 2%
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Extra zorg
Wij gaan er vanuit dat ieder kind mee kan komen in de groep, maar soms heeft een kind 
iets anders nodig. De leerkracht houdt uw kind goed in de gaten en heeft regelmatig 
overleg met de ib’er, die alle zaken rondom de leerlingenzorg coördineert. Mocht er extra 
ondersteuning nodig zijn, dan zal de leerkracht of ib’er-er samen met de ouders kijken, 
wat het kind nodig heeft. Dit kan zijn op didactisch gebied (leren), maar kan ook te maken 
hebben met de sociaal-emotionele ontwikkeling (gedrag). Binnen de school hebben wij 
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling een gedragscoördinator. Zij  kan op verzoek 
meekijken in de klas, een kind ondersteunen op sociaal-emotioneel gebied of een groep 
ondersteunen bij lastigere zaken zoals pesten, verlies of veranderingen.
Mocht het nodig zijn om hulp buiten de school te vragen om uw kind verder te helpen, 
dan vinden wij het belangrijk om dit samen met ouder, school en kind (voor zover dit 
mogelijk is) te doen.

Aanpak en begeleiding
Onze gerichte aanpak m.b.t. zorg en begeleiding staat beschreven in de Waterlelie- 
zorgroute, ons zorgplan. Wij delen onze leerlingen in op drie instructieniveaus:

 • Subgroep > instructie afhankelijke leerlingen
 • Basisgroep > instructie gevoelige leerlingen
 • Upgroep > instructie onafhankelijke leerlingen

Wij volgen de ontwikkeling aan de hand van methode- en Cito-toetsen. De leerkracht 
houdt in de gaten of de leerlingen de doelen van de groepsplannen, op hun eigen  
instructieniveau, behalen. Als dat niet het zo is, bespreken de leerkracht en de ib’er de 
leerling in de leerlingbespreking en bepalen een aanpak. Als de behoeften zo specifiek 
zijn, dat ze niet gerealiseerd kunnen worden binnen de groepsplannen, wordt een ont- 
wikkelingsperspectief opgesteld. 

Passend Onderwijs
In het kader van Passend Onderwijs en het streven zoveel mogelijk leerlingen op de 
basisschool te houden, is een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld, met een 
duidelijke omschrijving van het aanbod van onze school vanuit de basiszorg (preventieve 
maatregelen, lichte hulp en extra ondersteuning). De Waterlelie maakt deel uit van de 
Stichting Passend Onderwijs Haaglanden (SPPOH), het samenwerkingsverband voor de 
regio. Alle scholen, hierbij aangesloten, bieden goede basisondersteuning. Als er sprake 
is van extra ondersteuning, eventueel in combinatie met zorg, wordt in overleg met de 
ouders en deskundigen een persoonlijk arrangement opgesteld. 
> www.sppoh.nl 
> www.passendonderwijs.nl  
> website/ouders/Waterlelie-zorgroute

Zorg
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KWINK
Om pesten te voorkomen werken wij met de methode 
KWINK aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. KWINK 
gebruikt de kracht van de groep tegen het pesten. Alle 
leerkrachten geven een KWINK les in dezelfde week, 
zodat voor de kinderen duidelijk is aan welke competentie 
wij werken. Bij elke les hoort een gedragsregel, die in de 
klas wordt opgehangen. 
> www.kwinkopschool.nl

Pestprotocol
Hoewel onze school zich inzet om pesten te voorkomen, is 
het helaas niet altijd te vermijden. Daarom hebben wij een 
pestprotocol, dat het pesten volgens vijf stappen aanpakt: 
signaleren, melden, gesprekken met kinderen, gesprek 
met ouders van de pester en sancties. Wij nemen pesten 
uiterst serieus.
> website/gedragsprotocol 

Schoolmaatschappelijk Werk
Wij beschikken over een schoolmaatschappelijk werker, 
die een dag per twee weken op school is. Zij richt zich op 
kortdurende hulpverlening, die uitgaat van het welzijn 
van uw kind. Bijvoorbeeld in het geval van sociaal- 
emotionele problemen, pesten, vragen over de opvoeding 
of problemen in het gezin, zoals echtscheiding, woon- 
problemen of verslaving.
Tijdens een eerste gesprek bekijkt de maatschappelijk 
werkster samen met u welke aanpak wenselijk is. Meestal 
volgen er daarna meer gesprekken met u en/of uw kind. 
Indien een andere hulpverleningsinstantie nodig is, kan 
zij daarover adviseren. Het schoolmaatschappelijk werk is 
vertrouwelijk en gratis. 

Wij hebben een nieuwe schoolmaatschappelijk werkster. 
Zij zal 5,75 uur per week aan onze school verbonden zijn. 
De schoolmaatschappelijk werkster Manon van Kleef is 
te bereiken via de groepsleerkracht of ib’er. U kunt ook 
mailen m.vankleef@smw-basisschool.nl 
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Wij vinden het belangrijk om samen met de ouders op te trekken. Zowel ouders als school 
zijn tenslotte dagelijks bezig met opvoeden en begeleiden van de kinderen.  
Het is fijn als het contact over en weer laagdrempelig is.  
Tijdens terugkerend overleg komen de volgende vragen aan de orde.
 • Hoe kunnen school en ouders meer naast elkaar staan vanuit een gedeelde  
 verantwoordelijkheid voor kinderen?
 • Wat is de betekenis van ‘partnerschap’ voor zowel ouders als leerkrachten?

Communicatie
Wij hebben verschillende momenten en mogelijkheden om ouders te informeren:

Mijn Schoolinfo Dit is onze schoolapp met allerhande informatie over school- of groeps gerelateerde zaken. 
U ontvangt hiervoor een inlogcode als uw kind op onze school start.  

Waterlelienieuws U ontvangt onze nieuwsbrief met praktische informatie via Mijn Schoolinfo.

Website Algemene informatie en nieuws over onze school.

Klasbord Via deze app, waarvoor ouders zich kunnen aanmelden, zijn foto’s van activiteiten van de 
groepen te bekijken.

Informatieavond Begin schooljaar, kennismaken met leerkracht, informatie over wat er in betreffende groep 
aan bod komt.

Ouderavond Twee keer per jaar zijn er 10-minutengesprekken met de leerkracht om de ontwikkelingen 
en resultaten van uw kind te bespreken. Mocht hiertoe aanleiding zijn, dan is het uiteraard 
altijd mogelijk een aparte afspraak te maken om met de leerkracht te overleggen. De ouder-
avonden zijn als volgt gepland. 
• groep 3 t/m 7 in november en maart
• groep 1-2 in januari en juni
• groep 8 in december en eventueel in maart

Info aan gescheiden ouders
Als ouders van leerlingen gescheiden leven, informeert de school beide ouders. De ouder 
die is belast met het ouderlijk gezag, wordt ‘actief’ geïnformeerd. De andere ouder wordt 
passief geïnformeerd. Alleen in zwaarwegende omstandigheden kan de school hiervan 
afwijken.

Ouderraad
Wij hebben een Ouderraad (OR), waarin ongeveer 18 ouders zijn vertegenwoordigd.  
De OR vormt de brug tussen ouders en school. De OR adviseert de ouders in de MR over 
zaken die zij van ouders hoort. Daarnaast organiseert de OR gezellige activiteiten op 
school, zowel voor leerlingen als voor ouders. Hieronder vallen bijvoorbeeld Sinterklaas, 
Kerstmis, Pasen, sportdagen en het eindfeest, maar ook verschillende buitenschoolse 
activiteiten zoals de Wateringse Veldloop. De OR vergadert eens per maand. De OR is 
te bereiken via orwaterlelie@gmail.com. De namen van de OR vindt u op onze website.

Ouders
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Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is een vertegenwoor-
diging van 3 ouders en 3 leerkrachten van de school en 
brengt gevraagd en ongevraagd advies uit. Tevens heeft 
de MR instemmingsrecht. Via de MR kunt u invloed 
uitoefenen op allerlei schoolzaken zoals schoolplan, 
schoolgids en schoolreglement. De MR vergadert 6 tot 8 
keer per jaar. De directie treedt op als overlegpartner voor 
de MR namens het bestuur (bevoegd gezag). De MR is te 
bereiken via mrwaterlelie@gmail.com. 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad (GMR) 
voert overleg met het bestuur over schooloverstijgende 
zaken.

De namen van de MR en GMR vindt u op onze website.
> website/ouders

Ouderbijdrage
Wij vragen de ouders jaarlijks om een vrijwillige ouder- 
bijdrage voor het bekostigen van diverse, school gerela-
teerde activiteiten. Hoewel de bijdrage vrijwillig is, hopen 
wij dat alle ouders bijdragen, omdat het geld hard nodig is 
om alle leerlingenactiviteiten te kunnen bekostigen.  
> zie Praktische informatie

Privacy Protocol
Onze school beschikt over een privacy protocol. Dit proto-
col regelt hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind. 
In het privacy protocol vindt u informatie over wat wij 
bewaren, wie het bewaart, hoe lang wij het bewaren, wie 
toegang heeft tot deze gegevens, etc.
> website

Klachtenregeling
Overal kunnen misverstanden of fouten worden gemaakt, 
dus ook op onze school. Die misverstanden of fouten 
moeten natuurlijk wel uitgepraat en opgelost worden. 
Als u een klacht heeft, vragen wij u eerst in gesprek 
te gaan met de leerkracht en eventuele andere direct 
betrokkenen. Wij proberen namelijk een klacht of 
probleem eerst op schoolniveau aan te pakken en op 
te lossen. Leidt dit niet tot de gewenste oplossing, dan 
kunt u zich wenden tot de directie of contactpersoon 
van de school. Mocht ook dit niet tot de gewenste 
oplossing leiden, dan kunt u contact opnemen met de 
vertrouwenspersoon op bestuurlijk niveau. Hij bekijkt 
of hij kan bemiddelen tussen u en de school. Als dit niet 
lukt, dan overweegt de vertrouwenspersoon (die een 
geheimhoudingsplicht heeft) of er aanleiding is voor het 
indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie. 
Hij zal de klager in dat geval begeleiden bij de verdere 
procedure. De vertrouwenspersonen van de SCOH zijn 
Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw. Desgewenst kunt u 
ook contact opnemen met de voorzitter van het College 
van Bestuur van de SCOH,  
de heer G.J. van Drielen.
> website
> www.SCOH.nl
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Alle kinderen zijn van harte welkom op onze school. 

De aanmelding op basisscholen in Den Haag is onlangs veranderd. 
Voor alle ouders geldt:

• Als uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015 kunt u het aanmelden vanaf het  
moment dat het drie jaar is geworden. Eerder aanmelden is niet mogelijk. U kunt uw kind 
bij meerdere scholen aanmelden. U ontvangt tijdig informatie over de aanmeldprocedure.

• Als uw kind is geboren voor 1 oktober 2015 verandert er niets. U kunt uw kind aanmel-
den op de school van uw eerste keuze. U kunt uw kind slechts op één school  aanmelden.  
U krijgt een brief van de gemeente, waarmee u uw kind kan aanmelden als het ongeveer 
11 maanden is. Aanmelden is mogelijk vanaf de eerste verjaardag van uw kind tot en met 
30 september daarna. 

• Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2012 of gaat uw kind naar groep 2 t/m 8? Dan gelden 
bovenstaande afspraken niet en kunt u contact opnemen met de school.

• Woont u niet in Den Haag, maar kiest u wel voor een Haagse basisschool? Dan kunt u uw 
kind aanmelden zonder brief. 

> www.eenaanmeldleeftijd.nl
> website 

Kennismakingsgesprek
Als u uw kind wilt aanmelden bij ons op school, kunt u een afspraak maken voor een  
kennismakingsgesprek en een rondleiding. U krijgt dan een aanmeldformulier en een 
schoolgids. 
 
Plaatsingsbeleid 
CBS De Waterlelie is een grote school met 17 groepen en ongeveer 450 leerlingen.  
De groepen bevatten in principe maximaal 29 leerlingen. Indien er veel zorgleerlingen in 
een groep zitten, kan dat aantal minder worden. Dat betekent dat per schooljaar voor een 
gelimiteerd aantal aangemelde kinderen per groep plaats is.  
 

Aanmelden
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Bij de plaatsing gaat CBS De Waterlelie als volgt te werk: 

Broertjes en/of zusjes van kinderen die reeds op onze school zitten hebben voorrang, op voorwaarde dat zij vanaf 
hun derde verjaardag worden aangemeld.

Wij plaatsen in principe alleen kinderen die in de wijken ten zuiden van de Erasmusweg wonen. Daaronder vallen 
onder andere het Wateringse Veld, de gemeente  Rijswijk (waaronder De Strijp) en Wateringen.

Als een groep vol zit plaatsen wij kinderen op de wachtlijst.

De maximale groepsgrootte van 29 leerlingen en het maximale aantal groepen wordt in principe niet overschreden. 

Als de directie meent, dat het aanbod van de school onvoldoende aansluit bij de behoefte van een nieuwe leerling, 
hoeven wij de leerling niet te plaatsen.

De directie mag in voorkomende gevallen afwijken van het beleid, als dit in het belang is van het kind (bijvoorbeeld 
in geval van zittenblijven, versnellen, etc.).

De directeur en bouwcoördinator verdelen ieder half jaar de nieuwe leerlingen over de kleutergroepen.  
Hierbij houden zij rekening met:
• Het aantal kinderen. 
• De geboortedatum en daarmee de maand van instromen.
• De verhouding jongens/meisjes. 
• Ouders kunnen geen voorkeur voor een juf of vriendje opgeven.

Wennen 
Zes weken voordat uw kind vier wordt, neemt de groeps-
leerkracht contact op met de ouders om een afspraak te 
maken voor het wennen van uw kind. 

Uw kind mag maximaal acht dagdelen vóór de vierde ver-
jaardag komen wennen aan de school en de groep. Als de 
eerste schooldag in de eerste drie weken van het nieuwe 
schooljaar valt, dan zijn er vanwege de drukke start van 
het nieuwe schooljaar geen wendagdelen. Dit geldt ook 
voor kinderen die in januari vier jaar worden. Door de 
drukke decembermaand kunnen zij helaas niet komen 
wennen. Kinderen die twee weken voor de zomervakantie 
hun vierde verjaardag vieren, worden na de zomervakan-
tie op school verwacht. 

Meteen nadat uw kind vier is geworden, mag het de 
complete schoolweek volgen. In overleg met ouders kan 
anders besloten worden. 

 

Leerlingen die instromen van een andere school 
Als leerlingen van een andere school instromen op CBS  
De Waterlelie, zoekt de intern begeleider of directie  
contact met de vorige school en vraagt informatie op 
over de leerling zoals Cito resultaten, gedrag in de groep 
en overige relevante informatie. Naar aanleiding van de 
beschikbare gegevens bekijkt de directie of het kind  
geplaatst kan worden. 

Aanmelden voortgezet onderwijs
De aanmeldprocedure voor het voortgezet onderwijs in 
de regio Haaglanden is gewijzigd. Ouders kunnen hun 
kind vanaf het schooljaar 2017-2018 op meer dan één 
school voor voortgezet onderwijs aanmelden. In de eerste 
periode van het schooljaar ontvangt u nadere informatie 
van BOVO Haaglanden over de aanmeldprocedure. BOVO 
Haaglanden houdt zich bezig met alle afspraken, proce-
dures en regelingen omtrent de overstap van basis- naar 
voortgezet onderwijs. 
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Administratie
Bij de administratie (juf Monique) kunt u terecht voor o.a. aanmelden en inschrijven,  
betalingen, vragen van algemene aard, etc. De administratie is alle dagen open  
van 8.00 tot 15.30 uur.

Adreslijst
Tijdens de informatieavonden krijgt u een adreslijst met de namen en adressen van de 
kinderen met wie uw kind in de groep zit.

(Buiten)schoolse activiteiten
Naast de reguliere lessen bieden wij een breed scala aan extra activiteiten, zowel tijdens 
schooluren als na schooltijd. Een greep uit ons aanbod: muziek- en theatervoorstellingen, 
museumbezoek, sporttoernooien, wandelingen en speurtochten, speeltuin en kinder- 
boerderij, etc. 

Contactpersoon 
Op school, thuis of op straat kunnen er dingen gebeuren waarover leerlingen (en/
of ouders) misschien met iemand willen praten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om 
mishandeling, seksuele intimidatie en andere vormen van geweld. Leerlingen, ouders of 
verzorgers kunnen hiervoor contact opnemen met de contactpersoon van onze school, 
Nienke Herrewijnen. Zij zal in de eerste plaats vooral luisteren, maar kan ook bemiddelen 
of doorverwijzen. De contactpersoon behandelt de informatie zorgvuldig, maar heeft 
geen geheimhoudingsplicht.

Culturele vorming
Op maandagmiddag krijgen alle leerlingen het vak dansexpressie. We splitsen de groep 
in tweeën waarbij de helft dansexpressie krijgt en de andere helft van de klas techniek.  
Wij werken aan een doorgaande lijn voor ckv (culturele en kunstzinnige vorming) voor 
beeldende vorming, drama en muziek. 

Financiën
Wij werken met een jaarlijkse begroting en een meerjarenplan. Deze worden besproken 
en afgestemd met ons schoolbestuur SCOH. Wij leggen de schoolbegroting vervolgens 
voor aan de medezeggenschapsraad. De schoolbegroting maakt deel uit van de totale 
begroting van de SCOH. Het bestuur stelt de definitieve begroting vast. 

Gedragsprotocol
Wij hebben een gedragsprotocol, waarin onze omgangsregels zijn opgenomen. Wij vinden 
het heel belangrijk dat iedereen op onze school, leerlingen, medewerkers en ouders weten 
dat hun gedrag ertoe doet. Ons pestprotocol is een onderdeel van het gedragsprotocol. 
> website/gedragsprotocol/pestprotocol

Praktische 
informatie
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mag geen statement zijn, dat in verband gebracht kan 
worden met discriminatie op ras, kleur, geaardheid, etc. 

Leerlingdossier
Van alle leerlingen houden wij een leerlingdossier bij 
met toets- en rapportgegevens, specifieke gegevens uit 
onderzoeken, (gespreks)verslagen, etc. De informatie is 
vertrouwelijk. Ouders mogen het dossier van hun kind 
altijd inzien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de 
directeur. Als de school anderen inzage wil geven in een 
leerlingdossier, moeten de ouders toestemming geven. 
De school moet het dossier nog minimaal twee jaar behou-
den, nadat een leerling van school is gegaan. 

Leerlingenvervoer
Wij hebben een protocol voor het groepsvervoer van 
leerlingen in het kader van activiteiten. Dit ligt ter inzage 
op school.

Leerplicht
Vanaf het moment dat uw kind vijf jaar wordt, is het leer-
plichtig. Uw kind moet dan naar school. De gemeente  
Den Haag controleert of kinderen vanaf die leeftijd  
daadwerkelijk naar school gaan. Natuurlijk zijn er uitzon- 
deringen. Wilt u verlof aanvragen, doe dat dan via de 
directie, uiterlijk vier weken voorafgaand aan uw vertrek.
> website

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Het toepassen van de Meldcode huiselijk geweld en  
kindermishandeling is een wettelijke regeling voor elke  
organisatie die werkt met ouders en kinderen, dus ook 
voor onze school. De Meldcode bestaat uit stappen, die 
aangeven hoe de beroepskracht moet handelen bij ver-
moedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 
De stappen (in de Meldcode worden zij verder uitgewerkt), 
zijn een leidraad bij het besluit om wel/niet een melding te 
doen bij VeiligThuis.
> website

Mobiele telefoons
Onze leerlingen mogen hun mobiele telefoon meenemen 
naar school, maar de telefoon staat tijdens schooluren uit. 
Eventueel gebruik van de mobiel gebeurt alleen in overleg 
met de leerkracht.

Ontruimingsplan
De school heeft een ontruimingsplan. Twee maal per jaar 
houden wij een ontruimingsoefening.

Ooievaarspas
U krijgt in oktober een uitnodiging om uw Ooievaarspas 
op school te activeren. Hiermee kunt u activiteiten van uw 
kind, zoals schoolzwemmen, museumbezoek of betaling 
van de bijdrage voor de Ouderraad financieren. Het maxi-
mumbedrag is € 50,00. 

Ouderbijdrage
Wij vragen de ouders jaarlijks om een ‘vrijwillige’ ouder- 
bijdrage voor het bekostigen van diverse, school gerela-
teerde activiteiten. Hoewel de bijdrage vrijwillig is, hopen 
wij dat alle ouders financieel bijdragen, omdat het geld 
hard nodig is om alle leerlingenactiviteiten te kunnen  
blijven bekostigen. De school int de bijdrage, de Ouder-
raad beheert deze. 

De ouderbijdrage is als volgt vastgesteld:
Ouderbijdrage voor 1e kind   € 75,00
Ouderbijdrage voor 2e kind   € 55,00
Ouderbijdrage voor 3e en volgende kinderen  € 35,00
 
De ouderbijdrage voor kinderen die tussentijds instromen, 
wordt naar rato vastgesteld. Kinderen die voor 1 januari 
instromen betalen 100%, daarna geldt een gereduceerd 
tarief.

Van de ouderbijdragen bekostigen wij onder meer Sinter-
klaas, Kerstviering, Sportdag, Schoolfeest, vervoer theater 
en musea, extra leermiddelen, etc. 
U ontvangt een brief en factuur voor de ouderbijdrage. 
Betaling kan desgewenst in drie termijnen. 

Goede doelen actie
Wij besteden jaarlijks samen met de kinderen aandacht 
aan een goed doel. Het goede doel verschilt per jaar.

Gymnastiek
Vanaf groep 3 gymmen de leerlingen een keer per week 
op de Fontein. De kleuters gymmen in de kleuter- 
gymzaal en het speellokaal. Graag gymkleding meegeven 
op de dagen dat uw kind gymnastiek heeft.

Hoofdluis
Het kan voorkomen dat kinderen last hebben van hoofd-
luis. Wij hebben een ouderwerkgroep die ervoor zorgt dat 
alle kinderen vijf keer per jaar worden gecontroleerd. Als 
een kind hoofdluis heeft, neemt de school rechtstreeks 
contact op met de ouders. U moet uw kind dan behande-
len. Het kind mag pas weer naar school als het luisvrij is.   

Huiswerk
Vanaf groep 4 krijgen de kinderen regelmatig huiswerk. 
Het is belangrijk dat kinderen hun huiswerk zelfstandig 
leren plannen en maken. Uiteraard mogen de ouders  
helpen. Wilt u zorgen voor een goede tas om de school-
spullen mee naar huis te nemen?

Internet en social media 
Wij hebben regels opgesteld voor het gebruik van com-
puters, internet en social media binnen en buiten school. 
De regels zijn een richtlijn voor het gebruik. Aan de hand 
hiervan kunnen school en ouders het gesprek hierover 
aangaan met kinderen. Op school zetten wij internet en 
social media in om het onderwijs te verbeteren en leuker 
te maken. Tegelijkertijd moeten leerlingen zich ook  
bewust worden van de risico’s die deze middelen met  
zich meebrengen, zoals pesten en het ongewild delen  
van informatie. 

Jeugdgezondheidszorg  
Alle leerlingen krijgen tijdens hun schooltijd twee keer 
een oproep voor een preventief gezondheidsonderzoek 
door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Den Haag. 
Zo kunnen eventuele bedreigingen voor een gezonde 
ontwikkeling tijdig worden opgespoord en passende 
maatregelen worden genomen. De JGZ maakt gebruik 
van adresgegevens uit de leerlingenadministratie van de 
school. Ouders die bezwaar hebben, kunnen dit melden. 
> www.ggdhaaglanden.nl/Over/Organisatie/Jeugdgezond-
heidszorg-1.htm 

Jeugdtandzorg
Als u gebruik wilt maken van jeugdtandzorg, kunt u uw 
kind hiervoor schriftelijk aanmelden. Bij de administratie is 
een formulier verkrijgbaar. Uw kind krijgt dan twee maal 
per jaar een oproep voor controle.
> www.jeugdtandzorgwest.nl

Kinderopvang
Onze school werkt samen met verschillende organisaties 
voor kinderopvang in onze wijk. Zij zorgen o.a. voor de 
voor- en naschoolse opvang van onze leerlingen. U kunt 
zelf kiezen welke opvang het beste aansluit bij uw wensen 
en eisen. Zie namen en adressen.  

Kleding
Voor zowel leerlingen als leerkrachten geldt dat kleding 
schoon, beschaafd, veilig en functioneel moet zijn. Kleding 
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Spreekuur directie
Als u van gedachten wilt wisselen met de directie kunt u 
hiervoor een telefonische afspraak maken.

Trakteren
Een verjaardag is ook op school een feest. Natuurlijk 
mogen de kinderen dan trakteren. Wij willen u vragen 
een gezonde traktatie mee te geven en geen speelgoed of 
onveilig snoepgoed, zoals lolly’s en kauwgom. 

Vakanties
Vakanties en vrije dagen
Prinsjesdag   19-09-2017
Herfstvakantie   16-10-2017 t/m 20-10-2017
Kerstvakantie   25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie  26-02-2018 t/m 02-03-2018
Goede Vrijdag   30-03-2018
Tweede Paasdag   02-04-2018
Koningsdag   27-04-2018
Meivakantie   30-04-2018 t/m 11-05-2018
Hemelvaart   10-05-2018
Tweede Pinksterdag  21-05-2018
Zomervakantie   16-07-2018 t/m 24-08-2018

Studie(mid)dagen
Vrijdag 15 september 2017 om 12.00 uur vrij

Maandag 18 september 2017 hele dag vrij

Vrijdag 10 november 2017 hele dag vrij

Woensdag 6 december 2017 ochtend vrij

Maandag 5 februari 2018 hele dag vrij

Donderdag 29 maart 2018 om 12.00 uur vrij

Vrijdag 1 juni 2018 hele dag vrij

Dinsdag 26 juni 2018 om 12.00 uur vrij

Vrije middagen (kinderen vrij om 12.00 uur)

Dinsdag 5 december 2017
Vrijdag 22 december 2017 
Vrijdag 13 juli 2018

Verlof
Aanvragen voor verlof moeten een week van te voren bij 
de directie binnen zijn. U maakt hiervoor gebruik van het 
formulier ‘aanvraag vrijstelling schoolbezoek’ (verkrijgbaar 
bij de administratie). Verlof is eventueel mogelijk vanwege 
religieuze verplichtingen, beroep van de ouders en zoge- 
naamde gewichtige omstandigheden. De directie beslist 
niet alleen, ook de leerplichtambtenaar van de gemeente 
Den Haag moet goedkeuring geven voor het verlof. Over 
het algemeen zijn de regels erg streng en geldt het verlof 
voor maximaal 10 dagen.   

Vervanging leerkrachten
 • De directeur probeert vervanging te vinden:  
 invallers, duo-collega’s, uitzendbureau. 
 • Als er geen vervanging gevonden wordt, zal de  
 groep verdeeld moeten worden.
 • Voor groep 1 geldt dat de kinderen in uitzon- 
 deringsgevallen door de ouders thuisgehouden  
 mogen worden als er geen vervanging gevonden  
 wordt. Hierover krijgen de ouders bericht via Mijn  
 Schoolinfo. 

Verzekeringen
De school is alleen verzekerd voor de leerkrachten. Wan-
neer uw kind schade veroorzaakt, is dat het risico van de 
ouders. Het is daarom raadzaam een aansprakelijkheids-
verzekering af te sluiten. De school is ook niet verant-
woordelijk voor spullen die kinderen meenemen van thuis, 
zoals hun telefoon.

Vulpen
Wij hechten veel waarde aan het ontwikkelen van een 
persoonlijk handschrift. Daarom leren de kinderen schrij-
ven met een goede pen. De kinderen in groep 3 krijgen 

Voor de schoolreis betalen ouders een aparte (verplichte)
bijdrage, die voor alle groepen hetzelfde is, ongeacht de 
bestemming. 

Schoolreis (als de ouderbijdrage is betaald) € 19,00
Schoolreis (als de ouderbijdrage niet is betaald) € 29,00
Kamp groep 8      tussen de € 100,00 en € 125,00
> website

Overblijven
Ouders die hun kind willen aanmelden om structureel over 
te blijven, moeten een aanmeldformulier (verkrijgbaar bij 
de administratie of downloaden via website), invullen. Dit 
leveren zij in bij overblijfcoördinator Monique Schoon. 
Ouders die hun kind incidenteel laten overblijven, kunnen 
een strippenkaart (10 strippen) kopen. Aan het begin van 
het schooljaar ontvangt u een rekening. Deze kan desge-
wenst in drie termijnen worden betaald.
Wij streven ernaar het overblijven een moment van ont-
spanning te laten zijn, waar kinderen in rust en een gezel-
lige sfeer hun lunch kunnen nuttigen. De overblijfleidsters 
zijn meestal moeders. Elke overblijfleidster moet verplicht 
de cursus voor tussenschoolse opvang volgen.
  
Kosten (per schooljaar): 
1 dag per week €   42,00
2 dagen per week €   84,00
3 dagen per week € 126,00
4 dagen per week € 168,00
Strippenkaart 10 strippen €  15,00

Schoolfotograaf
Eenmaal per jaar komt de schoolfotograaf langs.

Schoolmelk
Schoolmelk bestellen wij bij Campina. U kunt kiezen uit 
melk of Optimel. Een aanmeldformulier kunt u opvragen 
bij de administratie. Voor de betaling ontvangt u thuis 
een accept-giro. Als u niet opzegt aan het einde van het 
schooljaar, wordt de schoolmelk voor uw kind automatisch 
gecontinueerd.  
Campina 0900 235 63 55, schoolcode 1741.

Schooltijden
groepen 1 t/m 4 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  
van 8.30 tot 11.45 uur, en van 13.00 tot 15.00 uur.
op woensdag van 8.30 tot 12.15 uur, ‘s middags vrij. 
 
groepen 5 t/m 8 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  
van 8.30 tot 12.00 uur, en van 13.00 tot 15.00 uur.
op woensdag van 8.30 tot 12.30 uur, ‘s middags vrij.
 
De schooldeuren gaan om 8.20 uur open. 
De lessen starten om 8.30 uur.

Te laat komen
Voor kinderen die regelmatig te laat komen werken wij 
met de 3-6-9-12-regeling. Deze werkt als volgt:

3. Bij drie keer te laat komen. De administratie stuurt de ouders (cc aan de 
leerkracht en de directie) een mail met de melding dat de leerling drie keer 
te laat is gekomen.

6. Bij zes keer te laat komen. De directie stuurt de ouders (cc naar de 
leerkracht) een mail, waarin wordt gewaarschuwd dat de leerling zes keer 
te laat is gekomen. In deze mail wordt aan de ouders duidelijk gemaakt dat 
er bij 9x een melding bij de afdeling Leerplicht gedaan zal worden.

9. Bij negen keer te laat komen. School doet een melding bij de afdeling 
Leerplicht. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld over de mel-
ding en het aantal keren verzuim. De leerplichtambtenaar stuurt de ouders 
een waarschuwingsbrief. Indien het gezin recentelijk bekend is met verzuim 
bij de afdeling Leerplicht, worden de ouders door de leerplichtambtenaar 
uitgenodigd voor een gesprek.

12. Leerling blijft te laat komen. De school doet nogmaals een melding 
bij de afdeling Leerplicht. De ouders die eerder een waarschuwingsbrief 
hebben gekregen, worden alsnog door de leerplichtambtenaar uitgenodigd 
voor een gesprek.
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een Stabilo EASYbirdypen. De school verstrekt één keer 
een pen. Daarna moeten de kinderen zelf voor een goede 
pen  zorgen. De pennen zijn ook te koop voor €15,00 bij 
de administratie. 

Verwijderen van leerlingen
Als een leerling niet langer met succes onderwijs kan vol-
gen op onze school, kan het bevoegd gezag (het bestuur) 
besluiten de leerling van school te verwijderen. De ouders 
kunnen schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit besluit. 
Het bevoegd gezag beslist binnen vier weken, maar gaat 
eerst een gesprek met de ouders aan. 

Wet bestrijding seksueel geweld
Deze wet verplicht medewerkers van de school onmiddel-
lijk melding te maken van een mogelijk zedenmisdrijf van 
een medewerker van de school jegens een leerling. In de 
wet is vastgelegd welke procedures het bestuur vervolgens 
moet voeren. 

Ziekte en verzuim
Wilt u de school, in geval van schoolverzuim, zoals ziekte 
of bezoek aan arts, tijdig telefonisch of via de website 
informeren? Dat kan ’s morgens tussen 8.00 en 8.30 uur
070 309 97 30.

Aantekeningen
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Namen en adressen

Campina Schoolmelk
Postbus 42
3440 AA Woerden
0348 42 98 80

Centrum voor Jeugd en Gezin  
(Jeugdgezondheidszorg/Opvoedsteunpunt)
Zonneoord 288 D
2544 KM Den Haag
070 752 90 00 
e-mail escamp@cjgdenhaag.nl
Openingstijden 8:30-17:00 uur

Jeugdgezondheidszorg:
Voor vragen over vaccinaties of het verzetten van een af-
spraak:
Op werkdagen van 8:30-17:00 uur
0800 285 40 70
email cjg.jgz@denhaag.nl

Haags Centrum voor Onderwijs Begeleiding (HCO)
Zandvoortselaan 146
2505 AM Den Haag
070 448 28 28

Klachtencommissie
Geschillencommissie voor Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070 386 16 97

Schoolbestuur SCOH
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Laan van Meerdervoort 70
Postbus 18546
2502 EM  Den Haag
070 311 87 87

College van Bestuur
Voorzitter de heer G.J. van Drielen
070 311 87 87

Vertrouwenspersonen SCOH  
(Centrum Vertrouwenspersonen Plus)
Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw
070 260 00 32
06 813 169 36
e-mail info@cvp-plus.nl

Schooltandzorg
Zuidlarenstraat 201-203
2545 VT Den Haag
070 305 12 00

Informatie kinderopvang
> website

 

Kinderopvang en andere adressen
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Talent 
‘Iedereen heeft talent,  

maar niet alle talenten 
worden (h)erkend.

Onderwijs is niet alleen  
rekenen en taal.

Het is samen ontwikkelen, 
ontdekken, groeien, werken,  

meemaken en ervaren’. 

Colofon Fotografie Désirée Verstege • Concept en realisatie synecom.nl ©2017



44

Schoolgids 2017 • 2018

De Waterlelie  

Laantje van Salland 32  

2548 NP Den Haag   

T 070 309 97 30  

school@cbsdewaterlelie.nl

Dislocatie De Lelie (groep 8) 

Oostergosingel 153 

2548 NW Den Haag 

T 070 209 20 54

cbsdewaterlelie.nl


