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Introductie

Het afgelopen schooljaar hebben wij met veel verschil-
lende betrokkenen met grote inzet en enthousiasme 
gewerkt aan het schoolplan 2019-2023. Het schoolplan is 
de leidraad voor onze school voor de komende vier jaar. 
Waar ligt onze focus, wat is er nodig om onze ambities te 
realiseren, hoe bereiken wij onze doelen en hoe kunnen 
we ons onderwijs nog verder verbeteren?

Dynamisch leren 
Onze focus ligt op dynamisch leren. Dit stelt ons in staat 
beter in te spelen op de individuele onderwijsbehoeften 
van kinderen en daarmee ons onderwijs verder te persona-
liseren. Wij verdelen onze lessen over vier aandachts- 
gebieden:

• Kennis > taal (lezen en schrijven) en rekenen
• Vaardigheden > experimenteren met techniek en hand-
vaardigheid om nieuwe, nog onbekende vaardigheden te 
ontdekken en aan te leren
• Wereldburgerschap > de leerlingen krijgen Engels van 
groep 1 t/m 8 en een groot aantal kennisvakken bieden 
we in samenhang aantrekkelijk aan
• Gezondheid > sporten, bewegen en gezond eten vinden 
wij belangrijk.

Instructie geven wij in kleine groepen en op verschillende 
manieren, afhankelijk van de behoefte van de leerling. 
Een leerling die goed zelfstandig kan werken, mag ook 
zelf aan de slag. De weektaak geeft sturing. Coöperatief 
leren is bij ons belangrijk. Met alle leerkrachten volgen 
we hier scholing voor.  Wij geven veel aandacht aan 
21ste-eeuwse vaardigheden. Met deze aanpak beogen wij 
dat kinderen hun zelfstandigheid vergroten en eigenaar 
worden over hun eigen leerproces.  

Het verwerken van de lesstof is ook dynamisch. Snappet 
is een belangrijk instrument, dat les- en oefenmateriaal 
biedt op het eigen niveau. Maar ook leren met en van 
anderen of een individueel gesprek met de leerkracht is 
heel leerzaam.

Specialisten
Deze ontwikkelingen vragen van ons als school en als 
team ook dynamiek en energie. Het vergt een andere 
aanpak met veel afwisseling. In dat kader werken wij ook 
meer met specialisten in de school. Die hebben we al voor 
Engels, Techniek, Muziek, Dans en Cultuur. Zij verrijken het 
onderwijs met hun specifieke kennis en inbreng, waardoor 
het iets extra’s krijgt. Komende jaren gaan wij dit nog 
verder uitbreiden. 

Wij willen de ouders graag betrekken bij deze ontwik-
kelingen en wij hopen dat wij, samen met u, ons onder-
wijs nog verder kunnen verbeteren. Wij hopen dat u het 
schoolplan gaat lezen, zodat u weet wat er in en om de 
school gebeurt en waar uw kind mee bezig is. Uiteindelijk 
hebben wij samen een belangrijke rol in het schoolleven 
van uw kind en willen wij het zo goed mogelijk afleveren 
voor de toekomst.

Wij hebben enerverende jaren in het vooruitzicht en zien 
ernaar uit om onze ambities te concretiseren. 

Wij wensen iedereen veel leesplezier. Natuurlijk is er ook 
weer een kalender met alle belangrijke data!

Wij hopen er samen met u een mooi schooljaar van te 
maken! 

Namens het team van De Waterlelie,

Margot Vogelaar en Leonie van Rooijen-van Vessem 
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Christelijke Basisschool De Waterlelie ligt in het Wateringse Veld in Den Haag, stadsdeel 
Escamp. De school heeft een diverse populatie. Onze leerlingen komen uit alle sociale 
lagen van de bevolking, hebben verschillende culturele achtergronden en ouders met uit-
eenlopende 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.  
De verwachting is dat de instroom komende jaren ongeveer gelijk blijft. 

Motto, Missie en visie
In het kader van ons schoolplan 2019-2023 hebben wij afgelopen schooljaar met verschil-
lende betrokkenen onze missie en visie besproken. We hebben deze enigszins aangepast 
aan de ontwikkelingen binnen de school.

Motto
Ons motto is ‘Leren is in beweging blijven’.

Missie
‘Waterlelie dynamisch leren’ > bij ons betekent onderwijs dat wij samen ontwikkelen,  
ontdekken, groeien, werken, leren, bewegen en ervaren! 

Visie
De visie van De Waterlelie in gebaseerd op vier thema’s, die de leidraad vormen voor  
ons onderwijs:

 1. ‘De school en de toekomst’ 
 De Waterlelie is een christelijke school met duidelijke omgangsregels en normen en  
 waarden, waar kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen. Dynamisch leren  
 staat bij ons centraal. Uitgangspunt is dat wij ons richten op de onderwijsbehoeften  
 van het kind. Wij geven veel aandacht aan sociale vaardigheden, sociaal-emotionele  
 ontwikkeling en 21e eeuwse vaardigheden.

 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. We zetten in op ouderbetrokkenheid,  
 afspraken rondom leerlingenzorg zijn vastgelegd, alle groepen doen een dagstart en  
 de lessen van groep een/twee worden gezamenlijk voorbereid.

De school
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 4. ‘Leren’
 Wij zorgen voor een uitdagende en innovatieve  
 leeromgeving, waarin we aansluiten op de onderwijs- 
 behoeften en het individuele niveau van kinderen.  
 Wij zijn enthousiast en benutten de talenten van  
 kinderen, leerkrachten en ouders. Belangrijk in onze  
 aanpak zijn de instructie volgens EDI (effectieve  
 directe instructie), ICT, bijvoorbeeld door het gebruik  
 van Snappet, coöperatieve werkvormen, zelfstandig  
 werken en de kinderen worden meer eigenaar van  
 hun eigen leerproces. 

Identiteit
Onze identiteit krijgt vorm door in de dagelijkse praktijk 
invulling en betekenis te geven aan de kernwaarden  
‘ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar’.  
Op onze school voel je je welkom, hebben wij oog voor 
elkaar en gaan we in gesprek. Er is een vanzelfsprekende 
samenwerking tussen school, kind en ouders en met ex-
terne organisaties. We hebben belangstelling voor elkaar, 
houden elkaar op de hoogte en proberen met liefde, 
respect en zorg met elkaar om te gaan. En tot slot maken 
we goede afspraken, komen deze na en maken problemen 
bespreekbaar. De volgende spreuk past bij onze school en 
is illustratief voor hoe wij met elkaar omgaan: ‘Het leven is 
vol wonderen en een daarvan ben jij!’ 

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. Twee bovenbouwgroepen zijn, om meer ruim-
te en rust in de school te creëren, gevestigd op dislocatie 
De Lelie. 

De wijk
De Waterlelie werkt in de wijk nauw samen met Trias 
(kunsteducatiecentrum). Gezamenlijk bieden wij activitei-
ten voor kinderen op het gebied van sport en cultuur na 
schooltijd. Onze aanpak is erop gericht introductielessen 
aan te bieden op school voor verschillende activiteiten.  
Als leerlingen het leuk vinden en hiermee door willen 
gaan, kunnen zij terecht bij Trias. 

SCOH
De Waterlelie is onderdeel van de Stichting Christelijk 
Onderwijs Haaglanden (SCOH). Onze kernwaarden zijn 
ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar.

SCOH heeft een protestants-christelijke traditie. Wij geven 
deze vorm op een manier die past bij onze tijd en de 
omgeving waarin we werken. Met onze principes en uit-
gangspunten aan de ene kant en openheid voor nieuwe 
en andere opvattingen aan de andere kant. Identiteit 
betekent voor ons meer dan levensbeschouwing. Wij 
zien onze identiteit ook terug in onze kernwaarden, de 
pedagogische opvattingen van de school en in de onder-
wijskwaliteit. Onze identiteit moedigt ons aan om na te 
denken hoe we in de wereld willen staan. Rituelen zijn 
waardevol, maar de achterliggende waarden zijn minstens 
zo belangrijk. Ouders en school hebben allebei een rol bij 
het uitdragen en naleven van die waarden. 

Op onze scholen en peuterscholen komen kinderen met 
verschillende achtergronden en van verschillende afkomst 
bij elkaar. Een rijk palet. Dat biedt kansen. Kansen om 
kennis te maken met andere waarden. Wij geloven dat 
leerlingen juist daardoor vertrouwen ontwikkelen. In zich-
zelf én in de ander.

De voorzitter van het college van bestuur van de SCOH is 
de heer G. J. van Drielen. 
> www.scoh.nl



10 11

Schoolgids 2019 • 2020

Schoolgids 2019 • 2020

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 
veilig 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.
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

> www.cbsdewaterlelie.nl/images/pdf/Veiligheidsplan-CBS-De-Waterlelie-september-2017.pdf

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 dynamisch leren.  

Wij hebben dit verdeeld in vier onderdelen:
 • Kennis > taal en rekenen
 • Vaardigheden > experimenteren met verschillende vaardigheden 
 • Wereldburgerschap > opleiden tot wereldwijze, kritische denkers
 • Gezondheid > sport, beweging, expressie en voeding

Dynamisch leren koppelen wij aan opbrengstgericht werken, gestructureerd en volgens 
een vaste cyclus, met als doel een zo groot mogelijke opbrengst te genereren. En meet-
bare resultaten te 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.  
We werken op verschillende (instructie) niveaus.

 

Het onderwijs
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Referentieniveaus
De referentieniveaus voor taal en rekenen vormen het 
uitgangspunt voor ons onderwijsaanbod in die vakken. Re-
ferentieniveaus beschrijven wat leerlingen gedurende hun 
schoolloopbaan moeten kennen en kunnen en waar we 
naartoe werken. Bij taal gaat het om de domeinen monde-
linge taalvaardigheid, lezen, schrijven en taalverzorging. 
Bij rekenen om getallen, verhoudingen, meetkunde en 
verbanden. Onze gedegen en uitdagende taal- en reken-
methoden sluiten goed aan op de referentieniveaus. 

Ambities
In het schoolplan hebben wij onze ambities volledig 
beschreven. Deze ambities zijn gerelateerd aan onze misse 
en visie, specifieke thema’s en toekomstgericht. Hieronder 
geven we een overzicht van de voornaamste ambities voor 
de komende jaren. We gaan deze verder uitwerken en 
vormgeven. 

‘Samenwerkend leren‘ uitbreiden door aanbieden van meer coöperatieve 
werkvormen

Kwaliteitsslag onderwijsinhoud t.a.v. taal (taalmethode en woordenschat), 
lezen (leescoördinator), begrijpend lezen, rekenen (doelen), cultuur (struc-
tureel aanbod muziekonderwijs, drama en dans doorgaande leerlijn ckv, 
waarbij wij dit jaar op zoek gaan naar integratie met wereldoriëntatie)  
en technieklessen.

21e Eeuwse vaardigheden vorm geven en uitwerken, oriënteren op 
nieuwe methode wereldoriëntatie, waarbij we deze vaardigheden als 
uitgangspunt nemen.

ICT nog verder verfijnen om beter aan te sluiten op de individuele 
onderwijsbehoeften van leerlingen en leerkrachten. Snappet breder 
invoeren, opnemen in rapport en feedback hierover naar ouders structu-
reel opzetten. 

Engels bieden wij schoolbreed aan van groep 1 t/m 8. Dit schooljaar 
kiezen wij een nieuwe methode, bij voorkeur een doorgaande lijn voor 
groep 1 t/m 8.

Professionalisering team (collegiale klassenconsultatie, intervisie, feed-
back, EDI en coöperatieve werkvormen).

Ouderbetrokkenheid stimuleren door professionele en open communicatie.

> schoolplan

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 van directie, 
drie bouwcoördinatoren en twee intern begeleiders 
(ib’ers).

Margot Vogelaar (directeur) en Leonie van Rooijen-van 
Vessem (adjunct-directeur) vormen de directie. 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 verant- 
woordelijk voor de pedagogische en onderwijsinhoudelijke 
voortgang en zorgen voor afstemming tussen de bouwen, 
groepen en doorgaande lijn. De intern begeleiders 
coördineren de doorgaande ontwikkeling van de groep 
en van het individuele kind. De ib’ers zijn belangrijke 
professionals als het gaat om de kwaliteit van het onder-
wijs. Zij zijn de spil in de ondersteuning van leerkrachten 
bij de begeleiding van hun leerlingen. Wij hebben een 
ib’er voor groep 1 t/m 4 en voor groep 5 t/m 8.
> www.cbsdewaterlelie.nl/images/pdf/Waterleliezorgroute%20

versie%20jan%2016.pdf

Team en indeling van de groepen
De namen van alle medewerkers van de Waterlelie en de 
indeling van de groepen staan in het Waterlelienieuws en 
op de site.
> www.cbsdewaterlelie.nl/team

Leeractiviteiten
Groep 1/2 
CBS de Waterlelie heeft heterogene (verticale) kleuter-
groepen, waardoor 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. Zo stimuleren wij zelfstandigheid 
en zelfvertrouwen. Ook bij de kleuters kiezen wij voor 
vormen van zelfstandig werken, zodat zij op jonge leeftijd 
zelfstandigheid en uitgestelde aandacht aanleren.  
Wij werken met het programma ‘Inzichtelijk’, waarbij 
wij uitgaan van duidelijke doelen en passende lessen en 
activiteiten. Zo werken wij met wisselende themahoeken, 
passend bij het thema waaraan wij werken. Voorbeelden 
van thema’s zijn beroepen, indianen, lente, koningsdag, 
piraten, etc. De themahoeken wisselen elke zes weken. 
Binnen de thema’s komen taal- en rekenvaardigheden aan 
bod, maar er is ook voldoende gelegenheid voor muziek, 
drama, spel en knutselactiviteiten. 

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. 

Groep 3
In groep 3 leren de leerlingen lezen, schrijven en rekenen. 
Elke dag werken zij aan deze drie vakken. Zij 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 is er de methode ‘Wereld in getallen‘ en gaan 
zij aan de slag met verschillende rekengebieden. De 
leerlingen hebben verder nog culturele en kunstzinnige 
vorming, gym van een gymdocent en techniekles.

Groep 4 tot en met 8
Wij vinden het belangrijk dat ook in de groepen 4 tot en 
met 8 een evenwicht bestaat tussen cognitieve en creatieve 
vakken. Naarmate de leerlingen in een hogere groep 
komen, verschuift het zwaartepunt naar de cognitieve 
vakken, maar worden de creatieve vakken beslist niet 
vergeten. De kinderen krijgen één keer per week culturele 
en kunstzinnige vorming en gym van een gymdocent in 
de sporthal. Daarnaast krijgen zij maandelijks twee keer 
gym en twee keer techniek op school met de halve groep. 
Wij werken met de methode Snappet (tablets) voor taal, 
spelling en rekenen. Zo sluiten wij nog beter aan bij de 
individuele onderwijsbehoeften van leerlingen en stimule-
ren 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 krijgt het gedifferentieerd 
aangeboden – met behulp van het EDI-model – op hun 
eigen niveau. Daarna gaat het kind 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 
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 methodegebonden toetsen af. 
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Vak Methode Groep

Lezen
Veilig Leren Lezen 3

Estafette 4 t/m 8

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip 4 t/m 8

Taal en spelling
Taal actief 4 t/m 8

Taal actief spelling 4 t/m 8

Engels Groove me 1 t/m 8

Schrijven Pennestreken 3 t/m 7

Rekenen Wereld in getallen 3 t/m 8

Wereldoriëntatie

Naut 5 t/m 8

Meander 5 t/m 8

Brandaan 5 t/m 8

Kunstzinnige oriëntatie

Laat maar zien 1 t/m 8

Dramamethode.nl

Eigenwijs digitaal

Studievaardigheden Blits 7 en 8

Godsdienst
Bijbelverhalen 1/2

Trefwoord 3 t/m 8

Verkeer
Klaar Over 3 en 4

Lesbrieven Veilig Verkeer Nederland 5 t/m 8

Sociaal-emotionele ontwikkeling Kwink 1 t/m 8

Maanddoelen voor kleuters Inzichtelijk 1/2

Overzicht methoden

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. 
We gaan gym en techniek gecombineerd aanbieden in groep 3 tot en met 8. De onderbouw krijgt een keer per week 
gym van een vakleerkracht. 

Groepen 1 en 2 uren 1 en 2 Groepen 5 en 6 uren 5 uren 6

Bewegingsonderwijs + buitenspelen 6 Bewegingsonderwijs + buitenspelen 3 3

Speelleertijd 8½ Taal en spelling  6 5½

Taalactiviteiten 3 Technisch lezen 3 2

Engels ½ Begrijpend lezen 1½ 1¾

Rekenen/wiskunde 1½ Schrijven 1 ½

Oriëntatie op mens en wereld 1½ Engels ½ ½

Kunstzinnige oriëntatie 2½ Rekenen/wiskunde 5 5

Godsdienstonderwijs 1¼ Oriëntatie op mens en wereld 1¼ 3

NMB (Naut/Meander/Brandaan) 2 2

Groepen 3 en 4 uren 3 uren 4 Spreekbeurten ¼ ¼

Bewegingsonderwijs + buitenspelen 3¾ 3 Kunstzinnige oriëntatie  1½ 1½

Taalactiviteiten 10 Godsdienstonderwijs 1 1

Taal en spelling  6

Technisch lezen 4 Groepen 7 en 8 uren 7 uren 8

Begrijpend lezen 1½ Bewegingsonderwijs + buitenspelen 3½ 3½

Schrijven 2 1 Taal en spelling  5½ 5½

Engels ½ ½ Technisch lezen 1¼ 1¼

Rekenen/wiskunde 5 5 Begrijpend lezen 1¾ 2

Oriëntatie op mens en wereld 1 1¼ Schrijven ¼

Kunstzinnige oriëntatie 1½ 1½ Engels 1 1

Godsdienstonderwijs 1 1 Rekenen/wiskunde 5 5

Oriëntatie op mens en wereld 3 3

NMB (Naut/Meander/Brandaan) 2 2

Spreekbeurten ¼ ¼

Kunstzinnige oriëntatie 1½ 1½

Godsdienstonderwijs 1 1

De vermelde uren geven een indicatie, maar kleine wijzigingen  

zijn mogelijk. 
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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 Cito-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).
 Cito-rekenen voor kleuters (groep 2)
 Cito-taal voor kleuters (groep 2)
 Cito-woordenschat (groep 3 t/m 8)
 Cito-begrijpend lezen (groep 3 t/m 8)
 Cito-spelling (groep 3 t/m 8)
 Cito-rekenen en wiskunde (groep 3 t/m 8)
 Cito-DMT 3-minutentoets (groep 3 t/m 8)
 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

Wij informeren u over de indeling via het Waterlelienieuws. Hierdoor zijn alle ouders 
gelijktijdig op de hoogte. 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 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 verschil-
lende 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 di-
dactische gegevens uit het Cito-leerlingvolgsysteem en de 
uitslag van het drempelonderzoek. Maar ook de motivatie, 
taakgerichtheid en concentratie van de leerling, de kwali- 
teit van het werk in de klas, kennis omtrent eventuele  
sociaal-emotionele leerproblematiek en de observaties van 
de leerkrachten, spelen mee.
 
Alles over de overstap van de basisschool naar het voort- 
gezet onderwijs, vindt u op de website  
> www.cbsdewaterlelie.nl/images/pdf/Procesgang-PO-VO- 

CBS-De-Waterlelie-september-2017.pdf

Uitstroomcijfers
De gemiddelde score van de Cito-eindtoets op  
De Waterlelie in 2019 lag op 540. Het landelijk gemiddelde 
was 536,1.

De leerlingen uit groep 8 zijn afgelopen jaren als volgt 
doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs. 

Onderwijsinspectie
De inspectie geeft De Waterlelie een positieve 
beoordeling. In het schoolplan 2019-2023 verwoordt de 
school de ambities in het kader van kwaliteitszorg. 
In oktober 2019 start de school daarom eerst met een 
interne audit door de SCOH. De uitkomsten biedt de 
school inzicht in de kwaliteit en zaken die aangepakt 
moeten worden. In de audit komen de volgende 
onderwerpen (indicatoren) aan de orde:
1. De visie op goed onderwijs, uitgewerkt in een duidelijk   
 onderwijsconcept
2. Doelgericht en planmatig werken
3. Zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen
4. Het pedagogisch/didactisch handelen
5. Aanbod en ondersteuning voor leerlingen met bijzondere behoeften
6. Een professionele schoolcultuur.

De uitkomsten van de interne audit bestaan uit sterke 
punten, ontwikkelpunten en en kwaliteitsrisico’s.
Onder andere op basis van de uitkomsten gaat de school 
aan de slag met het uitwerken van de concrete ambities. 
Deze bestaan onder andere uit:
• structureel rapporteren over de gerealiseerde kwaliteit van het  
onderwijs
• planmatig werken aan verbeteractiviteiten
• systematische evaluatie van de kwaliteit van de opbrengsten
• meer inzicht in de verschillen in onderwijsbehoeften van leerlingen
• waarborgen van sociale veiligheid voor leerlingen en personeel.

> www.onderwijsinspectie.nl

> zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/ 

po/id/69?pagina=1&zoekterm=2548+NP

2018/2019 2017/2018 2016/2017
vwo 30% 30% 30%

havo/vwo 20% 22% 10%

havo 10% 8% 31%

tl/havo 16% 12% 10%

tl 11% 23% 10%

kader 2% 5% 6%

basis - - 3%
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De zorg op De Waterlelie is als volgt georganiseerd.

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). In 
ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven wij het aanbod van de school vanuit 
de basiszorg (preventieve maatregelen, lichte hulp en extra ondersteuning). Daarnaast 
werken wij met de Waterleliezorgroute, ons zorgplan, dat de in- en externe zorg op 
groeps- en schoolniveau beschrijft. In het schoolplan vindt u hierover meer informatie
> schoolplan

Binnen de school hebben wij voor de sociaal-emotionele ontwikkeling een gedrags-
specialist. 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.
Als het nodig is om hulp buiten de school te vragen om uw kind verder te helpen, dan 
vinden wij het belangrijk om dit samen met ouder(s), school en kind (voor zover dit 
mogelijk is) te doen.

Aanpak en begeleiding
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-, Cito-toetsen en de resultaten 
met Snappet. De leerkracht houdt in de gaten of de leerlingen de doelen, 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 specifiek zijn, 
stellen zij een ontwikkelingsperspectief (OOP, een individueel plan van aanpak) op. 

Kinderen die meer uitdaging nodig hebben 
De Waterlelie heeft een zogenaamde Linkgroep voor kinderen uit groep 2 t/m 8 die 
niet genoeg uitdaging hebben aan de leerstof in de klas. Wij hebben een coördinator, 
die de Linkkinderen één keer per week in kleine groepjes begeleidt. Deze kinderen 
krijgen verrijkings- of verdiepingsstof in de klas. Daarnaast maken zij minder opgaven 

Zorg
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van de basisstof. Kinderen worden geselecteerd voor de 
Linkgroep op basis van de Cito- en Snappetresultaten en 
de observaties van de leerkracht.
>www.cbsdewaterlelie.nl/images/pdf/Beleidsplan%20versie%20

1.0,%20mei%202016.pdf

Passend Onderwijs
In het kader van Passend Onderwijs werken wij 
structureel aan de hand van ons eerder genoemde 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarnaast maakt De 
Waterlelie 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  

> www.cbsdewaterlelie.nl/images/pdf/Waterleliezorgroute%20

versie%20jan%2016.pdf

> www.cbsdewaterlelie.nl/images/pdf/171219-School

OndersteuningsProfiel.pdf  

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

Anti-pestprotocol
Hoewel onze school zich inzet om pesten te voorkomen, is 
het helaas niet altijd te vermijden. Daarom werken wij met 
een anti-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.
> www.cbsdewaterlelie.nl/images/pdf/Veiligheidsplan-CBS-De-

Waterlelie-september-2017.pdf

Schoolmaatschappelijk Werk
Het schoolmaatschappelijk werk (smw) is eenmaal per 
week, op dinsdag op onze school aanwezig. Het gaat om 
kortdurende hulpverlening, die is gericht op het welzijn 
van het kind. Bijvoorbeeld in het geval van sociaal- 
emotionele problemen, pesten, vragen over de opvoeding 
of problemen in het gezin, zoals echtscheiding, woonpro-
blemen of verslaving.
Tijdens een eerste gesprek wordt bekeken met de ouder(s) 
welke aanpak wenselijk is. Meestal volgen er daarna meer 
gesprekken met ouder(s) en/of kind. Indien inzet van 
een andere hulpverleningsinstantie nodig is, krijgen de 
ouder(s) hierover advies. Het schoolmaatschappelijk werk 
is vertrouwelijk en gratis.
 
Smw is te bereiken via de leerkracht of de ib’er. 
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Wij vinden het belangrijk om samen met de ouders op te trekken en hen nog meer te 
betrekken bij het schoolleven van hun kind. 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 groepsgerelateerde 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 en het medium voor toekomstige ouders.

Startbijeenkomst Begin schooljaar, kennismaken met leerkracht, informatie over wat in betreffende groep aan 
bod komt wordt uitgedeeld. 

Startgesprek In september hebben ouders, kind en leerkracht een startgesprek. Tijdens dit gesprek 
bespreken zij de onderwijsbehoeften van de leerling en de doelen voor het komende 
schooljaar.

Voortgangs- 
gesprek

In maart vindt een voortgangsgesprek plaats, waarin ouders, leerkracht en kind de voort-
gang en het welbevinden van het kind bespreken. Ook de Cito-uitslagen komen aan de 
orde.

Daarbuiten kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht als u behoefte heeft aan een 
gesprek.

Rapport De kinderen krijgen twee rapporten in maart en juni. Na de Cito- en methodetoetsen.

Info aan gescheiden ouders
Als ouders van leerlingen gescheiden leven, informeert de school beide ouders. De ouder 
die is belast met het ouderlijk gezag (meestal de ouder bij wie het kind woont), wordt  
‘actief’ geïnformeerd. De andere ouder wordt passief geïnformeerd. Alleen in zwaar-
wegende omstandigheden kan de school hiervan afwijken. In geval van co-ouderschap 
verwachten wij van de ouders dat zij elkaar op de hoogte houden. 

Ouders
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Ouderraad
Wij hebben een actieve 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 orga-
niseert de OR gezellige activiteiten, zowel voor leerlingen 
als voor ouders. Hieronder vallen bijvoorbeeld Sinterklaas, 
Kerstmis, Pasen, sportdagen en het zomerfeest, maar ook 
verschillende buitenschoolse activiteiten zoals de Wate-
ringse Veldloop. De OR vergadert 8 keer per jaar en is te 
bereiken via orwaterlelie@gmail.com. 
> www.cbsdewaterlelie.nl/ouders/ouderraad

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. 
> www.cbsdewaterlelie.nl/ouders/medezeggenschapsraad

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

Ouderbijdrage
Wij vragen de ouders jaarlijks om een vrijwillige ouder- 
bijdrage voor het bekostigen van diverse, schoolgerela-
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 gaat zorgvuldig om met de privacy van leer-
lingen. De regels hierover zijn vastgelegd in het SCOH-
privacyreglement ouders en leerlingen. Het beschrijft 
hoe we omgaan met leerlinggegevens en welke rechten 
ouders en leerlingen hebben. Het reglement is vastge-
steld met instemming van de (G)MR. Met het geven van 
onderwijs, het begeleiden van leerlingen en het vastleg-
gen daarvan in de administratie van de school, worden 
persoonsgegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze 
gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vast-
leggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt 
tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. 
De school slaat de gegevens beveiligd op en de toegang 
daartoe is beperkt. Wij maken ook gebruik van digitaal 
leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen 
ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school 
heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt 
over het gebruik van persoonsgegevens, om misbruik te 
voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met 
andere organisaties als ouders daar toestemming voor 
geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. 

Uitgebreide informatie over hoe wij de privacy hebben 
geregeld staat op onze site.
> www.cbsdewaterlelie.nl/images/pdf/AVG-2018-Privacy- 

reglement-SCOH-leerling-en-ouders-versie-2.0.pdf

> www.cbsdewaterlelie.nl/images/pdf/Protocol-Datalekken-SCOH- 

versie-002-mei-18.pdf

> www.cbsdewaterlelie.nl/images/pdf/Reglement-Social-Media- 

SCOH-mei-2018.pdf

Klachtenregeling
Onze school doet er alles aan om onderwijs van hoog 
niveau te geven en een goede sfeer te creëren. Toch kan 
het voorkomen dat ouders niet tevreden zijn. Dan gaan 
wij graag met elkaar in gesprek om tot een oplossing te 
komen. 
Als u een klacht heeft, vragen wij u eerst contact op te 
nemen met de leerkracht en eventuele andere direct  
betrokkenen. Wij proberen namelijk een klacht of pro-
bleem eerst op schoolniveau aan te pakken en op te 
lossen. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kunt 
u zich wenden tot de directie of interne contactpersoon 
- Nienke Herrewijnen - van de school. De contactpersoon 
gaat in gesprek met de klager. Mocht ook dit niet tot de 
gewenste oplossing leiden, dan kunt u contact opnemen 
met de externe vertrouwenspersonen of met het bestuur 
van de SCOH. Zij bekijken samen met u of er aanleiding 
is tot een klacht bij het bestuur of de landelijke klachten-
commissie. Het besluit om een klacht in te dienen ligt in 
eerste instantie bij de klager. De externe vertrouwens-
personen zijn onafhankelijk en hebben een geheimhou-
dingsplicht. Het bestuur wordt wel geïnformeerd over hun 
inschakeling. Komt u er samen niet uit, dan voorziet de 
klachtenregeling erin dat u direct een klacht mag indienen 
bij de Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs 
(GCBO). De GCBO zal de klacht alleen in behandeling  
nemen, als deze op schoolniveau niet kan worden  
opgelost.
> www.scoh.nl/onze-scholen/klachten

Meldplicht en meldcode 
In het geval van klachten over seksueel geweld, seksuele 
intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag, vragen 
wij u onmiddellijk de directeur van de school en het  
bestuur hiervan op de hoogte te brengen. Het bestuur 
moet de feiten voorleggen aan de vertrouwensinspecteur 
(van de Onderwijsinspectie). 

Centrum Vertrouwenspersonen Plus 
Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw 
070 260 00 32 | 06 813 169 36 | info@cvp_plus.nl

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

Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs
070 386 16 97 | info@gcbo.nl

Alle kinderen zijn van harte welkom op onze school. 
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Aanmelden

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. Ongeveer twee maanden voordat uw kind drie jaar 
wordt ontvangt u van de gemeente het aanmeldformulier.
> www.cbsdewaterlelie.nl/ouders/inschrijven-nieuwe-leerling 

• Gaat uw kind naar groep 2 t/m 8? Dan gelden bovenstaande afspraken niet en kunt u 
contact opnemen met de school.
> www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren/basisonderwijs/uw-kind-aanmelden-bij-een-

basisschool.htm

Kennismakingsgesprek
Als u uw kind wilt aanmelden bij ons op school, kunt u eerst een afspraak maken voor een  
kennismakingsgesprek en een rondleiding. Telefoon 070 -309 97 30.
 
Plaatsingsbeleid 
CBS De Waterlelie is een grote school met 17 groepen en ongeveer 450 leerlingen.
De gemiddelde groepsgrootte is maximaal 29 leerlingen. Als 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. Voor het schooljaar 2020-
2021 heeft De Waterlelie 56 plekken beschikbaar. 
> scholenwijzer.denhaag.nl/schooldetail/1784-cbs-de-waterlelie 

Leerlingplafond
De Waterlelie is een basisschool met een zogenaamd leerlingplafond. Komend schooljaar 
mogen wij 56 nieuwe leerlingen toelaten. Wij werken met voorrangsregels en u kunt uw 
kind alleen aanmelden in vier daarvoor aangewezen periodes in het schooljaar. 

Voorrangsregels
Bij de plaatsing hanteert De Waterlelie de volgende voorrangsregels. 

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 Erasmus- 
weg wonen. Daaronder vallen onder andere het Wateringse Veld en de gemeente 
Rijswijk (waaronder De Strijp).

De school bepaalt of u voldoet aan de voorrangsregels en inderdaad voorrang krijgt.  
Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, gaan wij loten. Als u kind niet geplaatst kan 
worden op onze school, dan wordt gekeken of de school van de tweede voorkeur plaats 
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heeft. Zo niet, gaat het door naar de scholen die u daarna 
heeft opgegeven. 

Aanmelden in vaste periodes: 
Nadat uw kind 3 jaar is geworden, moet u het voor onze 
school aanmelden in een van de volgende hiervoor aan- 
gewezen periodes:
• 16 tot en met 30 september 2019 (voor kinderen die 
geboren zijn na 28 juni 2016; u kunt uw kind in dit geval 
alleen voor deze periode aanmelden!)
• 16 december 2019 t/m 10 januari 2020
• 23 maart t/m 3 april 2020
• 22 juni t/m 7 juli 2020
> www.eenaanmeldleeftijd.nl

Bevestiging aanmelding
Binnen zes weken na ontvangst van het aanmeldformulier 
ontvangt u van ons bericht of u uw kind  kunt inschrijven. 
Wij maken een afspraak om de inschrijving te onderteke-
nen. Na ondertekening bent u verzekerd van een plekje 
op onze school.  

Verdeling over de groepen
De directeur, ib’er 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. 
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
Ouders kunnen hun kind 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 Haag- 
landen houdt zich bezig met alle afspraken, procedures en 
regelingen omtrent de overstap van basis- naar voortgezet 
onderwijs.
> www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders
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Praktische 
informatie

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.

Anti-pesten
Wij werken met een anti-pestprotocol. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig 
voelen op onze school, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
> www.cbsdewaterlelie.nl/images/pdf/Veiligheidsplan-CBS-De-Waterlelie-september-2017.pdf

Contactpersoon 
Op school 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 
(nherrewijnen@scoh.nl). Zij is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen bij klachten 
over schoolzaken waarbij het niet lukt om er met de directie uit te komen. Ze zorgt ervoor 
dat klachten niet blijven broeien of escaleren, maar volgens de juiste klachtenroutes 
worden opgelost.

Culturele vorming
Op woensdagochtend splitsen we de groep in tweeën. De helft krijgt het vak dans-
expressie en de andere helft krijgt les in de klas. Wij werken aan een doorgaande lijn voor 
CKV (culturele en kunstzinnige vorming), voor beeldende vorming, drama en muziek. Op 
dinsdagmiddag krijgen de kinderen in de klas CKV. Vanaf januari is dat op vrijdagmiddag. 

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. 

Goede doelen actie
Wij besteden samen met de kinderen aandacht aan een wisselend goed doel dat actueel 
is. Soms zamelen we geld in, maar we maken er ook weleens een project van binnen de 
school, waar de kinderen schoolbreed aan werken.

Gymnastiek
Vanaf groep 3 gymmen alle leerlingen een keer per week in sporthal Hogeveld (naast de 
Fontein) onder leiding van een vakleerkracht. Daarnaast gymmen groep 3 t/m 6 op maan-
dag in het speellokaal en groep 7 en 8 op vrijdag om de week nogmaals in de gymzaal.  
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De kleuters gymmen altijd in het speellokaal op school. 
Graag gymkleding meegeven op de dagen dat uw kind 
gymnastiek heeft en sieraden altijd thuis laten. Oorbellen 
die niet uit kunnen, moeten worden afgeplakt met een 
pleister.

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. 

Internet en social media 
Wij hebben regels opgesteld voor het gebruik van com-
puters, internet en social media binnen en buiten school. 
Deze regels zijn een richtlijn. Aan de hand hiervan kun-
nen 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 
zoals pesten en het ongewild delen van informatie. 
> www.scoh.nl/over-scoh/publicaties

Jeugdgezondheidszorg  
Alle leerlingen krijgen tijdens hun schooltijd twee keer 
een oproep voor een preventief gezondheidsonderzoek 
door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Den Haag. Zo kun-
nen eventuele bedreigingen voor een gezonde ontwikke-
ling tijdig worden opgespoord en passende maatregelen 
worden genomen. De JGZ maakt gebruik van adresgege-
vens uit de leerlingenadministratie van de school. Ouders 
die bezwaar hebben, kunnen dit melden. 
> www.ggdhaaglanden.nl/over/organisatie/jeugdgezondheids-

zorg.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

Kleding
Voor zowel leerlingen als leerkrachten geldt dat kleding 
schoon, beschaafd, veilig en functioneel moet zijn. Kleding 
mag geen statement zijn, dat in verband gebracht kan 
worden met discriminatie op ras, kleur, geaardheid, etc. 
Ouders en leerlingen mogen geen gezichtsbedekkende 
kleding in school of op het schoolplein dragen.  
Per 1 augustus 2019 is de Wet gedeeltelijk verbod gezichts- 
bedekkende kleding van kracht geworden. De Wet stelt 
een verbod op het dragen van kleding die het gezicht of 
de ogen bedekt. Het verbod geldt voor alle vormen van 
gezichtsbedekking zoals bivakmutsen, boerka’s, niqab’s en 
integraalhelmen.

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 al-
tijd inzien. Als de school anderen inzage wil geven in een 
leerlingdossier, moeten de ouders toestemming geven. 
De school moet het dossier nog minimaal twee jaar  
behouden, nadat een leerling van school is gegaan. 

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.
> www.cbsdewaterlelie.nl/ouders/verlof-aanvragen 

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.
> www.cbsdewaterlelie.nl/images/pdf/Bijlage%2009%20Meld-

code-Meldplicht.pdf

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. De school is niet verantwoordelijk voor 
schade aan of verlies van de telefoon.

Naschoolse opvang
We hebben verschillende organisaties voor buitenschoolse 
opvang.
> www.cbsdewaterlelie.nl/ouders/buitenschoolse-opvang 

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 schoolreis of betaling van de bijdrage voor de 
Ouderraad financieren. Het maximumbedrag 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   € 65,00
Ouderbijdrage voor 2e kind   € 45,00
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. 
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Voor de schoolreis betalen ouders een aparte (verplichte) 
bijdrage, die voor alle groepen hetzelfde is, ongeacht de 
bestemming. 

Schoolreis €   29,00
Kamp groep 8 € 125,00

Overblijven
Ouders die hun kind structureel willen laten overblijven, 
moeten een aanmeldformulier (verkrijgbaar bij de admi-
nistratie 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.
Onze overblijfleidsters zijn meestal moeders. Elke over-
blijfleidster wordt gevraagd de cursus voor tussenschoolse 
opvang te volgen.

Overblijven kan op school, maar mag ook thuis. We stimu-
leren zelfs dat kinderen tussen de middag naar huis gaan. 
Ze rusten dan vaak beter uit en hebben weer nieuwe 
energie voor de middag. Voor de kinderen die overblijven, 
maken we er natuurlijk een fijne pauze van.

Overblijfkosten
Vanaf dit schooljaar gaan de overblijfkosten omhoog, van-
wege de verhoging van de vrijwilligersvergoeding. 
De MR heeft het voorstel goedgekeurd. 
  
Kosten (per schooljaar) 2019-2020: 
1 dag per week €     50,00
2 dagen per week €   100,00
3 dagen per week €   150,00
4 dagen per week €   200,00
Strippenkaart 10 strippen €   17,00

Schoolfotograaf
Eenmaal per jaar komt de schoolfotograaf langs.

Schoolmelk
Schoolmelk bestellen wij bij Campina. Een aanmeldformu-
lier 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.

Na de kerstvakantie gaan de leerlingen uit groep 3 alleen 
naar de klas en gaan de ouders niet meer mee naar bin-
nen. In de eerste week na de vakanties mogen de ouders 
nog wel even mee naar de klas. 
 
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.

Ouders van de groepen 4 t/m 8 gaan niet meer mee naar 
binnen, behalve in de eerste week na de vakanties.
 
De schooldeuren gaan om 8.20 uur open. 
De lessen starten om 8.30 uur.

Tijdens studiemiddagen zijn alle kinderen om 12.00 uur 
uur vrij.

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.

Spreekuur directie
Als u van gedachten wilt wisselen met de directie kunt u 
hiervoor een telefonische afspraak maken.

Team
De informatie over het team staat op de website.
> www.cbsdewaterlelie.nl/team

Trakteren
Leerlingen krijgen per schooljaar al gauw 29 traktaties. Dat 
mag ook, want jarig zijn is feest! Maar bij ons op school 
vragen we ouders wel om de traktaties klein te houden en 
niet te calorierijk te maken. Overigens zijn lollies, kauw-
gom en soortgelijke traktaties niet toegestaan in de klas. 

Veiligheidsplan
Wij hebben een veiligheidsplan, waarin onze omgangs-
regels zijn opgenomen. Wij vinden het heel belangrijk 
dat iedereen op onze school, leerlingen, medewerkers en 
ouders weten dat hun gedrag ertoe doet. 
Ons anti-pestprotocol is een onderdeel van dit plan. 
Na de eigen leerkracht is de directie het aanspreekpunt op 
onze school voor het pesten. 
> www.cbsdewaterlelie.nl/images/pdf/Veiligheidsplan-CBS- 

De-Waterlelie-september-2017.pdf

Verlof
Aanvragen voor verlof moeten vier weken van te voren bij 
de directie worden aangevraagd. U gebruikt hiervoor het 
formulier ‘aanvraag vrijstelling schoolbezoek’ (verkrijgbaar 
bij de administratie) of via de site 
> www.cbsdewaterlelie.nl/ouders/verlof-aanvragen  

Verlof is eventueel mogelijk vanwege religieuze verplich-
tingen, beroep van de ouders en zogenaamde 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, waaronder 
duo-collega’s, invallers en leerkrachten via het uitzend- 
bureau. 
• Als er geen vervanging gevonden wordt, zal de groep 
verdeeld moeten worden.
• Voor groep 1 geldt dat de kinderen in uitzonderlijke 
gevallen 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 verantwoor-
delijk voor spullen die kinderen meenemen van thuis, zoals 
hun telefoon.
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AantekeningenVulpen
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 4 krijgen 
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. 

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.
> www.cbsdewaterlelie.nl/ouders/ziekmelding
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Namen en adressen

Campina Schoolmelk
Postbus 42
3440 AA Woerden
0348 42 98 80
www.iedereenfitopschool.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin  
(Jeugdgezondheidszorg/Opvoedsteunpunt)
Laan van Wateringseveld 392
2548 CJ Den Haag
0800 285 40 70
e-mail cjgwateringseveld@denhaag.nl
Openingstijden 8:30-17:00 uur

Jeugdgezondheidszorg:
Voor vragen over vaccinaties of het verzetten van een  
afspraak:
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
email info@hco.nl
www.hco.nl

Klachtencommissie
Geschillencommissie voor Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070 386 16 97
www.geschillencommissiesbijzonderwijs.nl

Informatie kinderopvang
www.cbsdewaterlelie.nl/ouders/buitenschoolse-opvang

Schoolbestuur SCOH
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Laan van Meerdervoort 70
Postbus 18546
2502 EM  Den Haag
070 311 87 87
email info@scoh.nl
www.scoh.nl

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
 

Kinderopvang en andere adressen
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‘Leren is in beweging blijven’

Colofon Fotografie Désirée Verstege • Concept en realisatie synecom.nl ©2019
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De Waterlelie  

Laantje van Salland 32  

2548 NP Den Haag   

T 070 309 97 30  

dewaterlelie@scoh.nl

Dislocatie De Lelie 

Oostergosingel 153 

2548 NW Den Haag 

T 070 209 20 54

cbsdewaterlelie.nl


