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Voorwoord
Voor u ligt de schoolgids van openbare basisschool de Zonnewijzer. De basisschool
vormt een belangrijke periode in een kinderleven en is daarom van grote betekenis voor
u als ouder/verzorger. Voor een periode van in principe acht jaar vertrouwt u uw kind
dagelijks toe aan de zorg van onze leerkrachten.
Een keuze maken voor een basisschool kan moeilijk zijn. Scholen verschillen van
identiteit, sfeer en resultaat. Het belangrijkste hierbij is dat ieder kind uniek is. Als
ouder/verzorger wilt u een passende plek, welke goed voelt.
We hebben deze gids samengesteld om u te helpen bij het maken van deze keuze. We
geven u graag een impressie van de Zonnewijzer. Hoe organiseren wij ons onderwijs
om het beste uit uw kind te halen? Wat verstaan we onder een veilige leeromgeving? U
leest dit en nog veel meer terug in deze gids.
Graag benadrukken wij het openbare karakter van onze school. We zijn een school voor
ieder kind, ongeacht de godsdienst, levensbeschouwing of sociale achtergrond. We
vinden het belangrijk dat elke leerling zich welkom, veilig en thuis voelt op school.
Ook voor ouders/ verzorgers die al gekozen hebben voor de Zonnewijzer is deze gids
van belang. We zoomen in op de laatste ontwikkelingen en op de resultaten van school.
Bent u nog niet bekend met de Zonnewijzer en wilt u meer weten? U bent van harte
welkom voor een persoonlijke kennismaking. U kunt contact opnemen met onze
administratie of via de website een afspraak inplannen. Heeft u na het lezen van deze
gids nog vragen, opmerkingen en/of suggesties, dan horen wij het graag. U kunt ons
bereiken via de administratie 023-5255519 of via email info@zonnewijzerhaarlem.nl.

Met vriendelijke groet,
Cindy Prins - Baretta (adjunct-directeur)
Arlette Schenk - van der Veldt (directeur)
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OBS de Zonnewijzer
Algemene Informatie
Wij zijn een kanjerschool.
Wij werken volgens het
instructiemodel ‘De kunst
van het lesgeven’.
Wij zijn een CmK-school
(Cultuureducatie met
Kwaliteit).
Wij bieden ieder kind
passend aanbod (meer- en
hoogbegaafdheid).
Wij maken onze leerlingen
ICT-vaardig en mediawijs.

De Zonnewijzer bestaat sinds begin jaren tachtig en heeft als
openbare basisschool een traditie die teruggaat tot in de achttiende
eeuw. De school wordt bestuurd door Stichting Spaarnesant
voor openbaar onderwijs in Haarlem en is gevestigd op twee
locaties aan de Planetenlaan. Zo’n 450 leerlingen bezoeken de
school. Onze leerlingenpopulatie is een afspiegeling van de
bevolkingssamenstelling van de wijk.
De Zonnewijzer is verdeeld over twee nabijgelegen locaties. In het
gebouw van Zonnewijzer 1 (Planetenlaan 9) zijn twaalf lokalen,
een speellokaal en een gymnastieklokaal. De groepen 1/2, 3 en 4
zijn hier ondergebracht. Er is een afgeschermd kleuterplein en een
plein voor de andere groepen. Beide schoolpleinen zijn voorzien
van speelvoorzieningen. In dit gebouw is ook de naschoolse
kleuteropvang van ‘Op Stoom’ gevestigd voor de jongste kinderen.
De groepen 5, 6, 7 en 8 zijn gehuisvest aan de Planetenlaan 168.
Dit is onze tweede locatie (Zonnewijzer 2). In dit gebouw zijn
twaalf lokalen en is tevens de naschoolse opvang van ‘Op Stoom’
gevestigd voor de kinderen vanaf groep 3. Op deze locatie is
ook een gymzaal aanwezig en is er buiten een speelvoorziening.
Alle speelpleinen zijn voorzien van moderne kindvriendelijke
speelobjecten die jaarlijks worden gecontroleerd op veiligheid.

Missie en visie van De Zonnewijzer
De Zonnewijzer biedt onderwijs aan kinderen waarin hun unieke
talenten zo goed en volledig mogelijk worden ontwikkeld. Wij doen
dit vanuit de missie: de Zonnewijzer bereidt kinderen voor op hun
toekomst.
Technologieën volgen elkaar in hoog tempo op. Onze
multimediale wereld groeit en vernieuwt zich continu. Dit
leidt tot een stortvloed aan informatie. Hierin je weg leren
vinden is iets waar wij de kinderen zo goed mogelijk op willen
voorbereiden. Vaardigheid, creativiteit en zelfredzaamheid
vinden wij daarbij belangrijk. Kenmerkend voor het nieuwe
leren in de 21e eeuw is de overgang van een passieve manier
van leren naar een actievere vorm van leren: leren denken, leren
samenwerken, creatief zijn en leren leren.
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Identiteit
Als school staan wij voor onze identiteit. Deze houdt in:
Wij zijn een Kanjerschool.
Dit betekent onder meer dat wij de sociaal emotionele
ontwikkeling van kinderen stimuleren en vertrouwen en
veiligheid in de klas bevorderen, met ondersteuning van de
Kanjertrainingsmethode (meer informatie leest u verder in
deze gids).
Wij werken volgens het instructiemodel ‘De kunst van het
lesgeven’.
Dit betekent mede dat onze leerkrachten weten hoe je concrete
lesdoelen goed, snel en afgestemd op het individuele niveau van
kinderen bereikt.
Wij zijn een CmK-school (Cultuureducatie met Kwaliteit).
Dit betekent onder andere dat wij ieder kind een podium bieden
en werken met groepsdoorbroken ateliers voor muziek, drama en
beeldende vorming.

Ons motto:
leren met plezier en
zelfvertrouwen!

Wij bieden ieder kind passend aanbod (meer- en hoogbegaafdheid).
Dit betekent onder meer dat wij kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong op meerdere gebieden vanaf groep 2 extra
uitdagend aanbod bieden.
Wij maken onze leerlingen ICT-vaardig en mediawijs.
Dit betekent mede dat we in alle groepen iPads en computers
gebruiken en aandacht besteden aan basisvaardigheden ICT,
programmeren en veilig gebruik van sociale media.
Met deze identiteit bereiden wij de leerlingen goed voor op het
voortgezet onderwijs. Wij bieden een leeromgeving en leerklimaat
waarin iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen op zijn/haar eigen
niveau. Daarom stellen we ambitieuze, bij de leerling passende doelen,
op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen. Wij bieden een
uitgebreid lesaanbod met ruimte voor de ontwikkeling van de unieke
talenten van elk kind.

ONZE KERNWAARDEN
PLEZIER staat bij ons
hoog in het vaandel.
Om dit te bereiken
spelen onderstaande
kernwaarden een
belangrijke rol:
•

Samenwerken

•

Veiligheid

•

Betrokkenheid

•

Vertrouwen
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Veiligheid
Voor ons is het van belang dat de kinderen met plezier
naar school gaan. Een sfeer van veiligheid, acceptatie,
vriendelijkheid en vertrouwen is hierbij essentieel. Op
school leren we de kinderen rekening te houden met
elkaar, verdraagzaam en behulpzaam te zijn. Wanneer
een kind zich veilig voelt, ontwikkelt het zich beter. Als
school hebben wij de belangrijke taak om voor een
veilige omgeving voor de leerlingen te zorgen. Er zijn
duidelijke regels en is er sprake van een voorspelbaar
en betrouwbaar positief klimaat waarin afspraken
nagekomen worden. Wij werken vanuit de principes
van de kanjerschool. Meer informatie leest u verder in
deze gids.

We hebben naast de afspraken vanuit de
Kanjertraining ook schoolafspraken:
•

we houden ons aan afspraken;

•

we behandelen een ander zoals we zelf
behandeld willen worden;

•

we helpen elkaar;

•

we houden de school netjes en opgeruimd;

•

we zijn rustig op de gang.
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Aannamebeleid
Herkomst van leerlingen
Het grootste deel van onze leerlingen komt uit de
omliggende woonwijk (postcodegebied 2024). Voor
sommige groepen is het aantal kinderen dat zich
wil laten inschrijven groter dan wij kunnen plaatsen.
Daarom is een aannamebeleid geformuleerd.
Aannamebeleid op de Zonnewijzer
De schoolbesturen van de Haarlemse basisscholen
hebben besloten een stadsbreed gelijk
plaatsingsbeleid voor toekomstige vierjarigen
in te voeren. Daarmee komt een einde aan de
verschillende regelingen die op de basisscholen
bestonden. In de onderstaande alinea’s wordt het
actuele aannamebeleid van de gemeente Haarlem
beschreven.
Aanmelden voor de basisschool
Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool.
Het aanmelden gaat op alle basisscholen op dezelfde
manier en alle aangemelde kinderen die in dezelfde
periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens
dezelfde regels geplaatst.
U kunt uw kind aanmelden door het
aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze
in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen,
dit zijn er in totaal 50. Meer informatie over de data
aanmelden van uw kind kunt u op onze website
www.zonnewijzerhaarlem.nl terugvinden.

Belangrijk: Ook als er al een oudere broer of zus op
de school zit, is het noodzakelijk om het jongere kind
met het aanmeldformulier aan te melden.
Aanname bij een verhuizing
Als u uw kind na een verhuizing bij ons wilt
inschrijven dan telt bovenstaande regeling niet. U
kunt dan rechtstreeks contact opnemen met onze
school. We streven ernaar om de groepen niet groter
te maken dan 30 leerlingen. Mocht blijken dat een
groep veel extra zorg nodig heeft, dan kunnen wij er
ook voor kiezen om de groep iets kleiner te houden.
Openbaar onderwijs
Onze school is een openbare school. Ieder kind is
welkom, ongeacht geloofs- of levensovertuiging.
Wij vinden het belangrijk om kinderen respect bij te
brengen voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing
en voor normen en waarden als tolerantie en
solidariteit. Wij besteden in ons onderwijs bewust
aandacht aan maatschappelijke- en culturele
verhoudingen en de diversiteit aan geestelijke
stromingen, zonder een bepaalde stroming aan
te hangen. Mede hierom geven wij Humanistisch
Vormingsonderwijs (HVO) in groep 7 en 8. Hiermee
willen we de kinderen onze samenleving en hun eigen
plek hierin beter laten leren begrijpen.
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Stichting Spaarnesant
Spaarnesant is een openbare stichting voor primair onderwijs in de gemeente Haarlem. Spaarnesant heeft
25 zelfstandige schoollocaties, waarvan 21 voor basisonderwijs, 2 speciale basisscholen en 2 scholen voor
speciaal onderwijs.
Bij Spaarnesant werken ca. 850 medewerkers en ontvangen bijna 7000 leerlingen onderwijs.
Spaarnesant heeft een College van Bestuur en Raad van Toezicht, die namens de gemeente Haarlem het
wettelijk toezicht heeft op de openbare stichting.
Sinds 2021 heeft stichting Spaarnesant een tweehoofdig collegiaal College van Bestuur (CvB):
Marten Elkerbout (voorzitter) en Jan Aalberts. Het College van Bestuur oefent alle taken van het bevoegd
gezag uit en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van de stichting. Het CvB ziet het als
belangrijkste taak om vanuit de missie, visie en bestuurlijke pedagogische opdracht zorg te dragen voor de
continuïteit en de kwaliteit van het openbaar (specialistisch) onderwijs in Haarlem. “Goed onderwijs” wordt
gemaakt op de scholen, waar de directeur met een team professionele leraren dagelijks bezig zijn de leerlingen
het best mogelijke onderwijs te bieden. Het CvB ondersteunt en stimuleert de scholen bij die belangrijke taak,
daarbij bijgestaan door een deskundig stafbureau.
Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Schipholpoort 2 te Haarlem.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Spaarnesant, de GMR, is voor het bestuur aanspreekbaar
voor alle bovenschoolse onderwerpen. In de GMR zijn ouders en personeelsleden namens alle scholen
vertegenwoordigd.
Meer informatie over Spaarnesant kunt u vinden op www.spaarnesant.nl.
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De schoolorganisatie
Het team
Het team van de Zonnewijzer bestaat uit een vakleerkracht bewegingsonderwijs, groepsleerkrachten,
leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten, twee intern begeleiders, administratief medewerksters,
conciërge, adjunct- directeur en directeur. Voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw zijn
bouwcoördinatoren aangesteld. Zij vertegenwoordigen hun bouw in ons managementteam (MT). Ook hebben
we gediplomeerde specialisten in ons team die deskundig zijn op diverse gebieden. Zo hebben we in ons team
specialisten op het gebied van: hoogbegaafdheid, ICT, gedrag en cultuur.
Na schooltijd kunt u ook medewerkers van Op Stoom in het gebouw tegenkomen. Zij verzorgen de naschoolse
opvang op beide locaties.
Om ons als team en school te blijven ontwikkelen,
zijn er gedurende het schooljaar diverse
studiedagen. Op deze dagen is het gehele team
aanwezig om samen een training te volgen. Het
geleerde koppelen we terug aan de ouders en
passen we zo snel mogelijk in de praktijk toe.
Wij gaan ons ook verder professionaliseren op
het gebied van cultuur en creativiteit. Naast
de invulling van de studiedagen volgen de
leerkrachten nog individuele cursussen (via de
Spaarnesant Academie) of opleidingen.

Overleg- en vergaderstructuur
Het managementteam (MT) bestaat uit de intern begeleiders, de
bouwcoördinatoren en de directie. Zij overleggen tweewekelijks
met elkaar. In dit overleg worden onderwerpen besproken die weer
teruggebracht worden in het bouwoverleg of de teamvergadering.
Daarnaast vindt er driemaal per schooljaar Pedagogisch Didactisch
Overleg (PDO) plaats en hebben leerkrachten regelmatig overleg
met parallelcollega’s. Dit zijn collega’s van eenzelfde jaargroep
binnen de school. Tijdens deze overleggen worden onder meer
afspraken gemaakt over de wijze waarop wordt omgegaan met
de leerstof, welke werkvormen er worden ingezet en hoe er wordt
omgegaan met gedrags- en of leerproblematiek. Daarnaast zijn de
leerkrachten onderdeel van verschillende werkgroepen. Tevens is er
een tweewekelijks overleg tussen de intern begeleiders en directie
en heeft directie onderling wekelijks overleg.
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Groepsleerkracht
Eén van de belangrijkste personen op
school is natuurlijk de leerkracht van
uw kind. Er zijn ook groepen waar
twee leerkrachten werken in een
duobaan. De leerkracht verzorgt de
lessen, monitort de ontwikkeling van
elk kind en waakt over de extra zorg
die kinderen in de groep geboden
moet worden. De leerkracht is altijd
het eerste aanspreekpunt wanneer
er iets met uw kind aan de hand is.
U kunt te allen tijde een afspraak
maken. Bij voorkeur na schooltijd.

Afwezigheid leerkracht
Als een leerkracht ziek is, gaan wij op zoek naar
een invaller. Soms neemt een vaste leerkracht een
groep van een collega waar, terwijl zijn of haar eigen
klas wordt overgenomen door een vervangende
leerkracht. Als er geen vervangende leerkracht
beschikbaar is, neemt de leerkrachtondersteuner
of de onderwijsassistent de groep over of worden
de leerlingen over verschillende klassen verdeeld.
Zijn er meer leerkrachten ziek, dan maakt de grootte
van de groepen het bijna onmogelijk de klassen te
verdelen. Wij sluiten dan niet uit dat er situaties
kunnen ontstaan waardoor een groep thuis moet
blijven. In dat geval lichten we de betreffende
ouders/ verzorgers op tijd in, zodat ze passende

opvang voor hun kind(eren) kunnen regelen. Gezien
de problematiek in het onderwijs met betrekking
tot invulling van vacatures en vervanging bij ziekte
hebben we een stappenplan opgesteld over hoe te
handelen in deze situatie.

Stagiaires en zij-instromers
Op onze school ontvangen we graag stagiairs
van de PABO en het Nova-college. Dit vinden
we belangrijk. Stagiaires zijn de leerkrachten
of onderwijsassistenten van de toekomst. Zij
ondersteunen ons onderwijs, daarnaast zijn zij ook
een bron van nieuwe inspiratie en kennis. Zo leren we
samen van en met elkaar en geven we de studenten
de kans ervaring op te doen in het basisonderwijs.
Ook leerkrachten in het laatste jaar van hun opleiding
(zogeheten LIO’ers) willen wij de kans geven mee te
draaien. Zij volgen nog de opleiding, maar staan ook
geheel of gedeeltelijk zelfstandig voor de groep.

De stagiaires worden begeleid door de
groepsleerkracht en door opleiders in de school. Deze
opleiders hebben een aanstelling bij ons bestuur en
komen regelmatig op klassenbezoek bij stagiaires.
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Schooltijden en overblijven
De Zonnewijzer heeft een lesrooster van vijf gelijke
schooldagen. Tussen de middag is er een pauze
van 45 minuten. Leerlingen die thuis willen lunchen
hebben de mogelijkheid om tijdens deze pauze naar
huis te gaan. We zien echter dat de meerderheid
op school blijft. De kinderen eten gedurende een
kwartier (met uitzondering van de kleuters, zij
hebben iets meer tijd nodig) met de leerkracht in de
klas en spelen daarvoor of daarna een half uur buiten.
Leerlingen die op school overblijven betalen hiervoor
een bijdrage. De leerlingen nemen de lunch mee
van huis in een broodtrommel en (bij voorkeur) een
drinkbeker (geen frisdrank, limonade, snoep of koek).
De lunch wordt in een tas aan de kapstok bewaard.

Tijdens de lunchpauze spelen de groepen om de
beurt buiten. Onderwijzend en niet-onderwijzend
personeel wordt structureel ingezet om binnen
bij het eten en buiten op de pleinen toezicht
te houden. Wij zetten naast het toezicht van
leraren, onderwijsassistenten, conciërge tevens
overblijfkrachten en pedagogisch medewerkers in. De
vergoeding voor deze tussenschoolse opvang (TSO)
bedraagt € 2,- per maand per vaste overblijfdag. Voor
de hele week overblijven is dat €10,- per maand. In
geval van wisselend overblijven vragen we € 2,- per
overblijfdag.

Zonnewijzer 1 (groep 1-4)

Zonnewijzer 2 (groep 5-8)

Schooltijden

8:30 - 14:15 uur

8:20 - 14:05 uur

Deur open

8:20 uur

8:10 uur

Lunchpauze

11:45 - 12:30 uur of
12:00 - 12:45 uur

11:35 - 12.20 uur of
11:45 - 12:30 uur

Ziekmeldingen

Tweelingenbeleid

Als een leerling wegens ziekte niet op school kan
komen, verzoeken wij dit zo spoedig mogelijk te
melden (voor 08.00 uur) via het absentieformulier
in het communicatieplatform ‘de schoolapp’. De
schoolapp gebruiken we op de Zonnewijzer voor de
communicatie met ouders/ verzorgers.
Hierover leest u meer bij het
hoofdstuk Ouders/ verzorgers.
Wij verzoeken dokters- en/
of tandartsbezoek zoveel
mogelijk te plannen buiten
schooltijd. Het persoonlijk
op de hoogte brengen bij
de leerkracht is uiteraard
ook een mogelijkheid.

In principe plaatsen wij tweelingen in twee
verschillende klassen, zodat elk kind zich op
eigen wijze sociaal-emotioneel en cognitief kan
ontwikkelen. Het kan zijn dat ouders/ verzorgers
aangeven dat het beter voor hun kinderen is om
ze bij elkaar in één klas te plaatsen.
Voor beide opties bestaan goede
argumenten. Wij vinden het
belangrijk om met elkaar in
gesprek te gaan, zodat wij
gezamenlijk de juiste keuze
kunnen maken. Aan het
eind van ieder schooljaar
zal goed bekeken worden
of het voor beide kinderen
nog steeds de juiste keuze
is.
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Onderwijsorganisatie
De overheid heeft ‘Kerndoelen’
opgesteld. Hierin is vrij nauwkeurig
geformuleerd wat kinderen aan het
eind van groep 8 moeten hebben
geleerd op de basisschool. In dit
hoofdstuk laten we zien wat dit in
de praktijk betekent. Mocht u meer
informatie willen over de inhoud van
deze kerndoelen dan kunt u dit vinden
op de website van het Ministerie van
Onderwijs.

Werkwijze in de groepen
Om ‘onderwijs op maat’ vorm te kunnen geven
is goed klassenmanagement belangrijk en is een
bepaalde mate van zelfstandigheid van de leerlingen
essentieel. De leerlingen krijgen instructie op niveau
(zie hoofdstuk passend onderwijs) en gaan dan
zelfstandig aan het werk. De leerkracht loopt rondes
om alle kinderen te ondersteunen waar nodig.

De kunst van het lesgeven
Een ander onderdeel van het klassenmanagement is
‘De kunst van het lesgeven’. Het geven van een goede
les is niet alleen een vak, maar ook een kunst. De
leerkracht combineert het didactisch handelen, het
klassenmanagement, het pedagogisch klimaat en
de keuzes in het lesprogramma om te komen tot een
doelgerichte les.
Iedere leerkracht heeft daarbij zijn eigen stijl van
lesgeven, waardoor iedere les uniek is.

Bij de methodiek ‘de kunst van het lesgeven’ gaat
het om het doelgericht inzetten van de opbouw van
een les, het benutten van de juiste werkvormen en
nieuwe inzichten, de stappen waarin de leerkracht de
leerstof uitwerkt en hoe hij differentieert in de klas.
Het resultaat is dat de concrete lesdoelen beter en
sneller bij al de leerlingen behaald worden.
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De groepen 1/2

Hoe werken we in de groepen?

De leerlingen in deze groep leren vooral door te spelen, te ervaren en te ontdekken. De
ervaringswereld van een kleuter bestaat uit mensen, planten, dieren en dingen. Zij leren hier
spelenderwijs mee om te gaan. Als de leerling eraan toe is, zal het spelen langzamerhand
overgaan in leren. Wij sluiten met ons onderwijs bij deze ontwikkeling aan door dit natuurlijke
leerproces te ondersteunen. Daarom staan bij ons het spel en spelend leren centraal.
De basis voor een goede leesstart begint al in de groepen 1 en 2. Hier maken de leerlingen
kennis met het geschreven woord en doen ervaring op met boeken. Er wordt aandacht besteed
aan mondelinge taalvaardigheden, letterkennis, fonologische vaardigheden en woordenschat.
We werken met de methode ‘Kleuterplein’ en de map ‘Fonemisch Bewustzijn’. Er wordt veel
voorgelezen en er is een rekentafel, een lees- en schrijftafel, boekenhoek en om de week wordt
er een nieuwe letter aangeboden. Voor het beginnende rekenonderwijs werken wij
naast ‘Kleuterplein’ met de methode ‘Getal en Ruimte’. Deze methode heeft een doorgaande lijn
binnen de hele school.
De ontwikkeling kan worden opgedeeld in motorische,
cognitieve, creatieve, zintuiglijke en sociaal-emotionele
ontwikkeling. Wij bieden de leerlingen de gelegenheid om op
al deze gebieden te groeien. Daarom werken we voornamelijk
projectmatig. Dit doen we met de thema’s uit de methode
‘Kleuterplein’. ‘Kleuterplein’ biedt een veelzijdige leeromgeving
met verrassende speelse activiteiten en materialen. De
leerlingen worden hiermee voorbereid op het leren lezen en
het leren rekenen. De methode is expliciet gericht op de brede
ontwikkeling van de kinderen. Alle aspecten van het leren komen
aan bod.
Natuurlijk is er ook aandacht voor natuur en techniek. Voor deze
lessen zetten we onder de ‘Techniek Torens’ en programma’s
van Schooltelevisie in. De leerlingen krijgen daarnaast Engelse
les met de methode ‘Groove.me’. Dit is een Engelse methode die
schoolbreed wordt ingezet. Het wordt de kinderen spelenderwijs
aangeboden door middel van zingen, dansen en bewegen. De liedjes voor de kleuters sluiten
aan bij de thema’s die gangbaar zijn in de onderbouw, zoals de seizoenen en dieren.
Voor de expressievakken (drama, beeldende vorming en muziek) maken we onder andere
gebruik van de methode ‘Moet je doen’, muziekmethode 123-zing en de zogeheten groepsdoorbroken ateliers. De ateliers lopen door tot en met groep 8. Door middel van de ateliers
wordt er op een veelzijdige manier aandacht aan alle vormen van creativiteit besteed.
Voorbeelden hiervan zijn: drama, tekenen, muziek, schilderen, handarbeid. Daarnaast wordt er in
de onderbouw gebruik gemaakt van het kunstmenu van HART. HART is het Haarlemse centrum
voor kunst, kennis en cultuur.
Om de leerlingen te stimuleren tot het nemen van initiatieven bij het verkennen van de wereld
om hen heen, hebben wij de klaslokalen uitnodigend ingericht.
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Vanaf groep 3
Ook vanaf groep 3 wordt het onderwijsaanbod zoveel mogelijk aangesloten bij de ontwikkeling
van de leerlingen. Leerlingen in groep 3 en 4 kunnen al veel zelf, daarnaast hebben ze ook
structuur nodig. De lesmethodes die we bij de vakken gebruiken, hebben we hierop uitgekozen.
We werken met methodes waarin duidelijke en logische leerlijnen worden gevolgd. Veel van
deze leerlijnen lopen door in de hogere klassen.

De leerlingen krijgen les in lezen, taal, (de techniek van het) schrijven, rekenen, Engels, expressie
(handvaardigheid, tekenen, expressie en muziek) en bewegingsonderwijs. Vanaf groep 5 komt
daar wereldoriëntatie bij. Daarnaast zijn er vaste onderdelen in het lesprogramma zoals de
Kanjertrainingen (zie elders in deze gids bij ‘Wij zijn een Kanjerschool’), boekbesprekingen en
spreekbeurten. In groep 6 krijgen de leerlingen een seizoen lang de zorg voor een schooltuintje.

Hoe werken we in de groepen?

Naarmate de leerlingen in een hogere groep komen, krijgen zij meer vakken en meer
opdrachten. Kinderen leren gaandeweg hun werk te plannen en werken steeds zelfstandiger.

Hoewel het gebruik van methodes een zekere uniformiteit met zich meebrengt, wordt niet van
alle leerlingen hetzelfde verwacht. We houden rekening met verschillen in aanleg en tempo. De
meeste methodes bieden een basisprogramma, met herhalingsstof voor wie extra oefening
nodig heeft en verdiepingsstof voor wie meer uitdaging nodig heeft.

Schoolgids OBS de Zonnewijzer 2022-2023
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Leesonderwijs op de Zonnewijzer
Aanvankelijk lezen

Begrijpend Lezen

In de groepen 1 en 2 wordt de basis gelegd voor
het leren lezen. Spelenderwijs leren de leerlingen
een aantal letters en de klanken die hierbij horen.
Hiervoor gebruiken wij de methode ‘Kleuterplein’,
aangevuld met de methode ‘Fonemisch bewustzijn’.

Naast het technisch lezen is er vanaf de onderbouw
aandacht voor tekstbegrip. In de groepen 1 en 2
wordt aandacht besteed aan begrijpend luisteren en
verhaalbegrip. In groep 3 komt er ook aandacht voor
de betekenis van de tekst. Vanaf groep 4 verschuift
de aandacht naar het begrijpen van teksten. In de
groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met de methodes
‘Nieuw Nederlands Junior’ en ‘Nieuwsbegrip XL’.
‘Nieuw Nederlands Junior’ is een methode waarbij
voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen
geïntegreerd worden aangeboden. De methode
‘Nieuwsbegrip XL’ biedt wekelijks nieuwe (online)
teksten aan over actuele onderwerpen.

In groep 3 ligt het accent op het aanvankelijk
technisch lezen. Wij willen dat de leerlingen succes
ervaren en met plezier zelfstandige lezers worden. Er
is aandacht voor het lezen en schrijven van woorden,
zinnen, teksten, verhalen en briefjes. De methode
‘Veilig Leren Lezen’ gebruiken wij als basis van het
lees- en spellingonderwijs. De methode houdt
rekening met de verschillen tussen de leerlingen,
er wordt gedifferentieerd op 3 niveaus. De meeste
leerlingen volgen de maanlijn (basisinstructie). De
leerlingen die meer tijd nodig hebben voor het leren
lezen volgen de sterlijn (verlengde instructie). De
leerlingen die het leren lezen snel onder de knie
hebben volgende zon-lijn (beperkte instructie, met
extra uitdaging).
Voor de leerlingen bij wie het aanvankelijk lezen
moeizaam gaat, wordt er extra gewerkt met de
methode ‘BOUW!’.

Voortgezet technisch lezen
Vanaf groep 4 wordt het technisch lezen voortgezet.
Leerlingen gaan oefenen met langere en moeilijkere
woorden en teksten. Het vloeiend lezen van
teksten komt centraal te staan. In de groepen 4
t/m 8 gebruiken wij hiervoor de methode ‘Nieuw
Nederlands Junior.’ Leerlingen met een moeizame
leesontwikkeling krijgen extra instructie en
begeleiding van de leerkracht, onderwijsassistent of
leraarondersteuner.

De leesontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd
met toetsen van de gebruikte methodes. In het
midden en aan het eind van het jaar controleren
wij ook het leesniveau met behulp van de CITO
toetsen. Wij toetsen het AVI-niveau (tekst lezen) en
DMT (woordlezen) en vanaf het midden van groep 4
begrijpend lezen.

Schrijven
Het leren schrijven hangt nauw samen met het leren
lezen. Daarom hebben we bij de schrijfles gekozen
voor een methode die aansluit bij de leesmethode
‘Veilig leren lezen’, namelijk ‘Pennenstreken’. We
beginnen met het schrijven van schrijfletters in
kleine letters en hoofdletters. Om de techniek van
het schrijven te verbeteren, worden motorische
oefeningen gedaan, die gericht zijn op de
armen, handen en vingers. De schrijflessen met
‘Pennenstreken’ lopen door tot en met groep 7.

Naast de methodelessen besteden we veel aandacht
aan het stimuleren van lezen: de kinderen lezen
dagelijks zelf, in duo’s, of in kleine groepjes diverse
soorten teksten/ boeken. Het leesplezier staat hierbij
centraal. Ook bezoeken wij de bibliotheek.
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Taal en spelling
Voor Taal en spelling werken wij met de methode
‘Staal.’ Bij taal werken de leerlingen bij elk thema
toe naar een betekenisvol eindproduct. Zo wordt
het taalonderwijs functioneel en realistisch voor de
leerlingen. Hierbij behandelt de methode vier ‘taal
domeinen’:
1. Woordenschat: de betekenis van woorden leren
en deze juist te leren gebruiken;
2. Taal verkennen: (taalbeschouwing) het leren
kijken naar taal en leren hoe taal gebruikt wordt;
3. Spreken en luisteren: de leerlingen leren
communicatieve vaardigheden zoals bijvoorbeeld
het kunnen geven van een presentatie en nonverbale communicatie;
4. Schrijven: waarbij de leerlingen leren teksten te
schrijven (creatief en zakelijk schrijven).
Bij spelling leren de leerlingen zowel de spelling van
woorden, werkwoordspelling, maar ook grammatica.
De lessen hebben een vaste structuur, waarbij
de leerkracht veel voordoet en door middel van
dagelijkse dictees veel herhaling biedt, waardoor de
leerlingen goed leren spellen.

Rekenen
We werken met de rekenmethode ‘Getal & Ruimte
Junior’. Deze methode steunt op drie pijlers:
aandacht, zelfvertrouwen en eigenaarschap. De
leerlijn is zo ingericht dat de leerlingen iedere week
werken aan één gericht doel, bijvoorbeeld optellen
over het tiental, de tafel van 4, breuken. De leerlingen
oefenen op hun eigen niveau. Voor leerlingen die
rekenen moeilijk vinden is er oefenstof voor de
rekenvaardigheden. Voor de sterke rekenaars zijn er
uitdagende verdiepende opdrachten. Kinderen leren
hoe ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen
leerproces. Door het herhalen van stappen wordt het
zelfvertrouwen vergroot.

Wereldoriëntatie
Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen wereldoriëntatie.
Dit bestaat uit aardrijkskunde, natuur en techniek
en geschiedenis (inclusief maatschappelijke
verhoudingen en Burgerschap). Voor wereldoriëntatie
gebruiken we vanaf groep 5 methodes waarin deze
gebieden geïntegreerd worden aangeboden: ’Naut’
(Natuur en Techniek), ‘Meander’ (aardrijkskunde) en
‘Brandaan’ (geschiedenis).
De methodes zijn concentrisch opgebouwd. Dat
wil zeggen dat de wereld die wordt behandeld,
steeds een stapje groter wordt. In groep 5 en 6 gaat
het over Nederland, in groep 7 over Europa en in
groep 8 over de hele wereld. De topografietoetsen,
deze worden gegeven vanaf groep 6, sluiten hierbij
aan. De kinderen kunnen thuis oefenen voor de
topografietoets.

Verkeer
We gebruiken de door Veilig Verkeer Nederland
ontwikkelde, methode. In groep 4 gaan we in de
verkeersles letterlijk ‘Een stap vooruit’. Daarna
volgt ‘Op voeten en fietsen’ in groep 5 en 6 en de
‘Jeugdverkeerskrant ‘in groep 7. In groep 7 doen de
leerlingen een theoretisch en praktisch verkeersexamen.
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Bewegingsonderwijs
Leerlingen op de Zonnewijzer krijgen van groep 3
t/m 8 les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Per week krijgt elke groep 2x 45 minuten
bewegingsonderwijs in de gymzaal. De leerlingen
hebben aan het einde van het schooljaar
bewegingsonderwijs buiten (afhankelijk van de
beschikbare ruimte en weeromstandigheden).
Tijdens de les bewegingsonderwijs leren de
leerlingen veilig en met plezier bewegen.
We bieden een gevarieerd bewegingsaanbod en
tijdens de lessen wordt de intrinsieke motivatie
gestimuleerd die zorgt voor een actieve en gezonde
leefstijl. Daarnaast ligt de focus tijdens de lessen op:
alleen en samen bewegen, bewegen op eigen niveau
en jezelf uitdagen en verbeteren.
Voor bewegingsonderwijs zijn de volgende
(veiligheids-)regels van toepassing:
• De leerlingen dragen sportkleding;
• Er wordt gesport op sportschoenen of blote
voeten (sportschoenen worden door ons als
school aanbevolen);
• Horloges en sieraden (uitgezonderd
zweerknopjes) mogen tijdens de les niet
worden gedragen (deze kunnen, op eigen
verantwoordelijkheid, voor de les in de gymzaal in
een bakje worden gedaan);
• Leerlingen die vanwege medische redenen niet
kunnen deelnemen aan de les, vragen wij een
briefje van ouders/verzorgers en/of arts mee te
brengen (dit briefje dient te worden ingeleverd bij
de gymleerkracht);
• Na afloop van de gymles dienen de leerlingen
zich om te kleden.
Leerlingen die een deel van hun sportkleding zijn
vergeten of geen sportkleding bij zich hebben,
kunnen, mocht dit beschikbaar zijn, sportkleding
lenen. Zij dienen voorafgaand aan de les dit te vragen
aan de gymleerkracht. Mocht er geen sportkleding
(meer) beschikbaar zijn, dan kan hij/zij niet
deelnemen als sporter maar krijgt hij/zij een andere
taak binnen de les. Voorbeelden van mogelijke andere
taken zijn; scheidsrechter, puntenteller, coach, etc.
Op deze manier blijft de leerling betrokken bij de les.

De Zonnewijzer is een Kanjerschool!
Daar zijn wij trots op!

Wij vinden het belangrijk dat onze school een
plek is waar kinderen, ouders en teamleden met
plezier naartoe gaan. Hiervoor is het van belang
om een veilig pedagogisch klimaat te hebben.
De ‘Kanjertraining’ leert kinderen om anderen
te vertrouwen en zelf te vertrouwen te zijn.
Hierbij wordt er vooral geleerd om te kijken
naar gedrag en de gevolgen daarvan voor jezelf
en je omgeving. Er wordt gebruik gemaakt van
verschillende types met daarbij behorende
petten die staan voor typerende gedragingen.
In combinatie met de witte pet die staat voor
vertrouwen/ te vertrouwen zijn vormt dit het
Kanjergedrag. Doordat er in de hele school
gebruik gemaakt wordt van deze petten en
het verwoorden van de gedragingen, is er een
doorgaande lijn waarin dezelfde Kanjertaal
gesproken wordt, zowel tijdens de Kanjerlessen
als daarbuiten. Zie onze flyer op de website.
Met deze doorgaande lijn en de wekelijkse
Kanjerlessen die gegeven worden in de groepen,
werken we aan de volgende doelen van de
‘Kanjertraining’:
• het bevorderen van vertrouwen en veiligheid
in de klas;
• het versterken van de sociale vaardigheden
van leerlingen;
• beheersing van de verschillende
oplossingsstrategieën bij pesten en andere
conflicten;
• bewustwording van de eigenheid van
leerlingen;
• leren om verantwoordelijkheid te nemen;
• het bevorderen van actief burgerschap en
sociale integratie.
Om met elkaar dezelfde taal te kunnen spreken
en dit ook handvatten te geven, maken we
dit zichtbaar in de school met behulp van de
vijf Kanjerafspraken die op kleurige posters
staan afgebeeld. Ook hangen er posters met
smileys die gebruikt kunnen worden om de
gemeenschappelijke Kanjertaal te spreken.
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Wij zijn een CMK-School
(Cultuureducatie met Kwaliteit)

Op de Zonnewijzer vinden we, naast het
ontwikkelen van de creativiteit en het aanleren
van verschillende technieken, het leren
samenwerken bij creatieve vakken ook erg
belangrijk. Daarom werken we driemaal per jaar,
drie weken achter elkaar, met ‘Groepsdoorbroken
Ateliers’. We werken daarbij in ateliers aan
verschillende kunstdisciplines. De groepen
worden dan gemixt. De eigen creativiteit staat
voorop en je veilig voelen in het uiten hiervan is
van groot belang. Elke creatieve uiting is uniek.
Het uiteindelijke doel is plezier. Aankomend
schooljaar krijgen presentaties op het podium
ook weer een plek in de agenda. Dit podium
staat voor ‘ieder kind een podium’.
Het Muziek Lab (onderdeel van HART,
het culturele centrum in Haarlem) biedt
muziekeducatieprojecten aan op onze school.
Het aanbod is zeer divers en sluit goed aan bij de
belevingswereld van kinderen. De lessen worden
gegeven door professionele muziekdocenten en
de werkvormen die zij gebruiken zijn eigentijds.
Ontdekken, experimenteren en samenspelen
staan hierbij centraal. Alle groepen krijgen 10
weken lang muziekworkshops.
Doordat wij het komend jaar weer een CmKschool zijn, krijgen we intensieve begeleiding
vanuit HART. CmK staat voor Cultuureducatie
met Kwaliteit. Het professionaliseren van
het team staat hierbij voorop. Het doel is dat
cultuuronderwijs een vanzelfsprekend onderdeel
van het lesaanbod is op onze school.Verder is er
in het reguliere wekelijkse aanbod ook aandacht
voor andere disciplines zoals: cultureel erfgoed
en literatuur.

Engels
We werken in alle groepen met de Engels digitale
lesmethode ‘Groove.me’. ‘Groove.me’ is een
complete lesmethode Engels waarbij (pop)muziek de
basis is van alle lessen. In de lessen worden de song,
de artiest en de clip gebruikt om leerlingen Engels
te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod.
De lessen beperken zich niet alleen tot de woorden
uit de song, maar worden uitgebreid met woorden
passend bij het thema van de les.

Humanistisch Vormings
Onderwijs (HVO)
In groep 7 en 8 krijgen de kinderen eens per
week het vak Humanistisch Vormings Onderwijs
(HVO). Dit in het kader van levensbeschouwing en
burgerschapsvorming. Het volgen van deze lessen is
op vrijwillige basis. De leerlingen die deze lessen niet
volgen gaan in hun groep met eigen werk aan de slag.
Tijdens de lessen HVO onderzoeken de leerlingen
allerlei belangrijke levensvragen. Door middel
van verschillende werkvormen, zoals filosoferen,
debatteren, rollenspellen, tekenen, schrijven en
spel leren de kinderen zichzelf en de ander kennen.
Ze leren keuzes maken, verschillen respecteren en
verantwoordelijkheid nemen. Deze lessen worden
gegeven door een externe HVO-docente.

De Cultuurcoördinator vormt samen met
een aantal teamleden van de Zonnewijzer de
Cultuurgroep.
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ICT-vaardig en mediawijs
Computers zijn geïntegreerd in het onderwijs.
Elke groep beschikt over een digibord. In de
kleuterbouw wordt het digibord gebruikt als
verrijking bij de diverse onderwerpen
waar het in de klas over gaat.
Zo wordt er gebruik gemaakt
van de onlinemethode
van ‘Kleuterplein’, ‘School
TV’, ‘Gynzy’ en digitale
prentenboeken.

Naast het ‘Officepakket’ en ‘Basispoort ‘zijn er
verschillende apps voor het maken van filmpjes
(Stop-Motion, Movie-Maker en Greenscreen) en
voor programmeren (Scratch Junior, BeeBot, Blue-Bot en Minecraft-Education)

In alle groepen worden
computers en iPads ingezet
als hulpmiddel bij verschillende
vakgebieden. Binnen hun
basispoort omgeving kunnen zij
aan de slag met de software van onze
methodes. Ook de adaptieve methodes,
‘Taalzee’, ‘Words and Birds’ en ‘Rekentuin’
staan op de Ipad.

Binnen de Zonnewijzer
besteden wij aandacht aan
mediawijsheid. Hiervoor
gebruiken wij de methode
‘Mediawijsheid voor het Primair
Onderwijs’, die een doorlopende
leerlijn bevat voor de groepen 1 tot
en met de groepen 8. Daarnaast leren wij
de leerlingen werken met programma’s uit het
Officepakket, correcte informatie van het internet
halen en in de bovenbouw hoe je veilig kunt
communiceren via social media. Tevens leren de
kinderen programmeren. Hiervoor zijn er op de iPads
diverse applicaties aanwezig. Ook zijn er ICT-leskisten
aanwezig, waarmee de kinderen leren programmeren
met de Bee-Bot, de Blue-Bot en de Pro-Bot. De
kinderen krijgen ook een leerlijn basisvaardigheden
ICT aangeboden.

Vanaf de middenbouw kunnen de leerlingen
inloggen om op de Ipads te werken. Binnen hun
eigen omgeving beschikken de leerlingen over de
verschillende programma’s van office (PowerPoint,
Excel, Word, Teams, OneDrive, Outlook en OneNote)
zodat de leerlingen bestanden kunnen maken die
verstuurd kunnen worden naar de eigen leerkracht.
Op deze manier worden de basisvaardigheden-ICT
aangeleerd.

Daarnaast zetten wij ze in op het
gebruik en ontwikkelen van 21e
-eeuwse vaardigheden
(zie afbeelding 1 )

In de bovenbouw worden de computers en IPads
vaker ingezet en ook gebruikt om informatie te
zoeken voor werkstukken, boekbesprekingen etc.

1) bron: Nationaal expertisecentrum leerplan ontwikkeling (SLO)

Huiswerk

Kinderraad

We werken van groep 5 tot en met 8 met een
huiswerkbeleid. Hierin zit een opbouw in frequentie
en differentiatie, rekening houdend met de
onderwijsbehoeften van leerlingen.

De Zonnewijzer heeft een Kinderraad waarin
vanaf groep 6 van elke jaargroep één leerling kan
plaatsnemen. Een aantal keer per jaar komt de
kinderraad onder begeleiding van een teamlid bijeen.

In de groepen 7 en 8 werken de kinderen met
een agenda. Alle belangrijke zaken worden hierin
genoteerd. Hiermee wordt geoefend en geleerd hoe
leerlingen kunnen plannen, als voorbereiding op het
voortgezet onderwijs.
Schoolgids OBS de Zonnewijzer 2022-2023
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Passend onderwijs
Voor alle leerlingen op de Zonnewijzer streven wij naar zo goed mogelijk passend
onderwijs. Hiervoor werken wij nauw samen met de ouders/verzorgers. Samen met
u brengen we de onderwijs en ondersteuningsbehoeften van uw kind in kaart om zo
goed mogelijk onderwijs op maat te kunnen bieden.

Onderwijs op maat
Elke leerling is een individu en heeft eigen onderwijsen ondersteuningsbehoeften. Dit kan zijn op het
gebied van leren, taakaanpak, gedrag, maar ook
fysieke beperkingen kunnen hierop invloed hebben.
Daarom streven we ernaar dat alle leerlingen
onderwijs krijgen dat aansluit bij hun eigen specifieke
onderwijsbehoeften: ‘onderwijs op maat’.
Om aan te sluiten bij de onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen, wordt in
alle groepen gedifferentieerd onderwijs (instructie)
geboden op vier niveaus:
Basisaanbod
Aan alle leerlingen wordt een breed basisaanbod
aangeboden. Voor alle vakken wordt gewerkt aan
de (kern)doelen met behulp van kwalitatief goede
lesmethodes.

Plusaanbod
De leerlingen die het plusaanbod ontvangen, volgen
compact het basisaanbod. Door het compacter
aanbieden van de stof wordt er tijd en ruimte
gecreëerd om aan de slag te gaan met een verrijkend
en/of verdiepend plusaanbod.
Diepteaanbod
Voor sommige leerlingen is het basisaanbod niet
voldoende passend en kan voor één of meerdere
vakken een individuele leerlijn aangeboden
worden. Deze leerlijn wordt beschreven in een
ontwikkelingsperspectief (OPP). Met behulp van het
OPP wordt het aangeboden onderwijs op individueel
niveau geëvalueerd.
De wijze waarop wij differentiëren staat nader
beschreven in ons schoolondersteuningsplan (SOP).
Deze staat gepubliceerd op onze website.

Breedteaanbod
Bij het breedteaanbod krijgen de leerlingen naast het
basisaanbod meer ondersteuning van de leerkracht
binnen de groep. Het breedteaanbod voorziet in een
extra inhoudelijke uitleg, regelmatige herhaling en
meer begeleide verwerking bij de opdrachten.

Op de Zonnewijzer zijn twee intern begeleiders werkzaam. De intern begeleider coördineert, onder
eindverantwoordelijkheid van de directie, het geboden passende onderwijs.
De Zonnewijzer biedt een stevige zorgstructuur door planmatig te handelen. Met behulp van structureel
overleg tussen de leerkracht en intern begeleider gedurende het schooljaar, ondersteunt de intern begeleider
de leerkracht bij het bieden van passend onderwijs. De intern begeleider is het aanspreekpunt voor
leerkrachten bij vraagstukken op groepsniveau en de zorg voor de individuele leerling.
Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor de intern begeleiders in gesprekken met de leerkracht en
ouders/verzorgers, instanties en deskundigen van buiten de school zoals de schoolarts, de logopedist, de
fysiotherapeut, psychologen, CJG-coach (Centrum voor Jeugd en Gezin) en (ortho)pedagogen.
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Leerlingzorg

Leerlingvolgsysteem

Drie keer per jaar, aan het begin, in het midden
en het einde van het schooljaar, bespreekt de
groepsleerkracht met de intern begeleider het
sociaal welbevinden en cognitief functioneren van de
leerlingen individueel en van de groep. Op deze wijze
wordt er gestructureerd gehandeld om het onderwijs
zo passend mogelijk vorm te geven. De gemaakte
afspraken worden vastgelegd in een document
(groepsniveau) en op individueel niveau bij de leerling
in het leerlingvolgsysteem geregistreerd. Eventuele
zorg wordt altijd met de betrokken ouders/verzorgers
besproken door de leerkracht, eventueel gezamenlijk
met de intern begeleider.

Ons leerlingvolgsysteem is bedoeld om te analyseren
of kinderen zich, ieder op zijn/ haar eigen niveau,
blijven ontwikkelen. We gaan uit van het kunnen van
de kinderen zelf, maar daarbij houden wij ook altijd in
het oog wat gemiddeld van kinderen op een bepaalde
leeftijd verwacht kan worden.

Soms ontstaan er zorgen over de ontwikkeling van
een leerling. Om de leerling zo goed mogelijk te
kunnen begeleiden en het onderwijs vorm te kunnen
geven, is het soms nodig om nader onderzoek te
doen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een breed
psychologisch onderzoek, diagnostisch onderzoek
naar bijvoorbeeld dyslexie. Hiervoor is het van
belang dat er sprake is van een nauwe samenwerking
tussen school, ouders/verzorgers en de betrokken
hulpverlener om de leerling de beste zorg te kunnen
bieden.
Dergelijke onderzoekstrajecten worden vergoed
vanuit de zorgverzekering, jeugdzorg (gemeente),
maar in enkele gevallen ook vanuit school. De school
heeft hier jaarlijks een beperkt budget voor en kan
onder bepaalde voorwaarden deze onderzoeken
vergoed laten plaatsvinden. Behandeling
vanuit externe hulp kan alleen onder schooltijd
plaatsvinden, als het aantoonbaar tegemoetkomt
aan de onderwijsbehoeften en leerontwikkeling van
de leerling. Onderzoeksverslagen en/of eventuele
diagnose dienen in dat geval overhandigd te zijn aan
de school.

In groep 1-2 gebruiken we hiervoor het
observatieprogramma ‘KIJK!’. Dit programma volgt
de ontwikkeling van de kinderen op zowel sociaal
emotioneel als cognitief gebied.
In groep 3 t/m 8 gebruiken we verschillende
methoden om de ontwikkeling van de leerlingen
te volgen. De leerkracht observeert het dagelijks
functioneren van de leerling en heeft in eerste
instantie het beste zicht op het sociaal en cognitief
functioneren van de leerling. Om de ontwikkeling
in kaart te brengen, nemen we twee keer per jaar
Cito-toetsen af voor ons leerlingvolgsysteem.
Dit zijn landelijk genormeerde toetsen en geven
ons een goed inzicht in het cognitief functioneren
van de leerlingen. De resultaten van deze toetsen
bieden ons de mogelijkheid ons onderwijs te
evalueren of het geboden onderwijs aansluit bij de
onderwijsbehoeften van de leerlingen op individueel,
groeps-, en schoolniveau. De afnamemomenten
zijn halverwege en aan het einde van het schooljaar.
Op de Zonnewijzer gebruiken we de Cito-toetsen
voor technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en
spelling.
Daarnaast nemen we tussentijdse toetsen af
behorend bij de methodes. Dit om regelmatig na
te gaan of uw kind oppikt wat er in de klas wordt
behandeld.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen naast cognitief
ook sociaal-emotioneel een ontwikkeling doormaken.
We volgen deze ontwikkeling systematisch door
het invullen van observatielijsten via SCOL, een
leerlingvolgsysteem voor sociale competentie,
welbevinden en sociale veiligheid. De toets- en
observatiegegevens bewaren we in het dossier van
de leerling, om zo de ontwikkeling van uw kind door
de hele basisschool goed te kunnen volgen.
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Kleuterschoolverlenging doublure en versnelling
De Zonnewijzer streeft een
ononderbroken schoolloopbaan
voor alle leerlingen na. Soms komt
het voor dat de leerkracht en de
intern begeleider tot de conclusie
komen dat ondanks extra geboden
zorg en begeleiding de leerling
zich onvoldoende heeft kunnen
ontwikkelen in een schooljaar. In
uitvoerig overleg met de ouders
nemen we dan het besluit om een
kind ‘kleuterverlenging’ te geven of
een groep over te laten doen.
Voor de kleuters die jarig zijn in oktober, november
en december, wordt zorgvuldig gekeken of een
overgang naar groep 3 al verantwoord is.

Hierbij maken wij onder andere gebruik van
de observaties in ons leerlingvolgsysteem
‘Kijk!’
Soms komt het voor dat leerlingen zich
sneller ontwikkelen dan het aanbod in
een bepaalde jaargroep kan bieden. In
dit geval kan in uitvoerig overleg met de
leerkracht, de intern begeleider, de meer- en
hoogbegaafdheidsspecialist samen met de
ouders gekeken worden of een versnelling
naar een volgende jaargroep passend is.
In het geval van een verlenging, doublure of
versnelling is er uitvoerig contact tussen de leerkracht en de ouders/verzorgers. Mocht er ondanks
zorgvuldig overleg een meningsverschil bestaan dan
ligt de uiteindelijke beslissing bij de schoolleiding.

Meer- en hoogbegaafdheid
Op de Zonnewijzer volgen wij onze leerlingen; we passen, waar mogelijk, het onderwijsaanbod aan naar de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. In groep 1-3-5 nemen wij standaard voor alle leerlingen de QuickScan
van het signaleringsinstrument digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH) af. Daarnaast kunnen
leerlingen van andere groepen ook aangemeld worden bij de specialist hoogbegaafdheid voor het aanmaken
van een dossier in het DHH. Er wordt gekeken of het leerstofaanbod nog passend is bij de onderwijsbehoeften
van deze leerlingen. Zo niet, wordt het aanbod aangepast in de vorm van compacten en verrijking.
Leerlingen in de kleutergroepen met een grote ontwikkelingsvoorsprong bieden we verrijking aan in de eigen
groep. Ze krijgen extra uitdaging in de vorm van spelletjes uit de ‘Pittige Boxen’ en ze gaan aan de slag met
specifieke taakkaarten van het ontwikkelingsmateriaal in de groep. Uitdaging door het inzetten van smartgames en door te differentiëren bij het aanwezige ontwikkelingsmateriaal zal in veel gevallen leiden tot het
doel dat kinderen zichzelf leren uit te dagen en dat ze leren door te zetten wanneer iets moeilijk wordt.
Leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 waarvoor compacten en verrijking in de eigen klas niet voldoende uitdaging
biedt, gaan daarnaast ook deelnemen aan de verrijkingsklas ‘de Pittige Pepers’. Bij de Pittige Pepers wordt
op de Zonnewijzer gewerkt met de methode Pittige Plustorens. De deelnemende leerlingen krijgen één vast
moment in de week extra instructie van een leerkracht buiten hun eigen groep en gaan daarna ook zelfstandig
in hun eigen groep met dit werk aan de slag.
Leerlingen werken projectmatig samen, leren hoe zij het beste kunnen leren, leren reflecteren, plannen en hoe
zij kunnen leren van fouten maken. De projecten spreken de competenties aan die nodig zijn om de talenten
van deze groep leerlingen optimaal te ontwikkelen en hierdoor van een verveelde leerling een gelukkige leerling maken. Het is een ontmoetingsplek voor gelijkgestemden. Meer informatie hierover is te vinden op
www.creativekidsconcepts.com
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Day a Week School
We nemen als school deel aan ‘Day a Week School’ (DWS). Dit project is een samenwerking van het ABC
in Amsterdam en het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland en biedt een deeltijd onderwijsaanbod
voor cognitief zeer talentvolle en creatief denkende kinderen. Een DWS-groep bestaat uit leerlingen van
verschillende leeftijden van verschillende scholen. Ze werken een hele dag per week samen op een aparte
locatie onder begeleiding door een gespecialiseerde leerkracht. De doelstelling is dat de kinderen leren
te leren, hun leerplezier te verhogen en demotivatie te voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan o.a.
zelfsturend leren, samenwerken en doorzetten. De lesactiviteiten bestaan onder meer uit filosofie, wiskunde,
teamuitdagingen, eigen projecttijd en denkpuzzels.
Ieder jaar vindt er een identificatieprocedure plaats om te bepalen welke leerlingen het DWS- onderwijs het
meest nodig hebben. Dit gebeurt in de periode van september t/m december. De leerlingen uit de groepen
5 krijgen daarbij specifieke, uitdagende opdrachten aangeboden, waardoor zowel hun analytische als hun
creatieve denkvermogen wordt aangesproken. Terwijl de leerlingen daaraan werken worden zij geobserveerd
door de leerkracht, ondersteund door de intern begeleider en de specialist MB-HB. Er wordt hierbij vooral
aandacht besteed aan de manier van denken (het proces) en minder aan de antwoorden.
Zowel de observaties bij deze opdrachten als de informatie die wij als school over alle leerlingen hebben, geeft
inzicht in welke leerlingen wij willen voordragen voor deelname aan DWS. Deze kinderen worden vervolgens
met de DWS-coördinatoren besproken en zij nemen een besluit welke kinderen de DWS-voorziening op dat
moment het meest nodig hebben. We zijn hierbij ook gebonden aan een beperkte hoeveelheid plekken. De
ouders/verzorgers van deze kinderen worden vervolgens geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, waarna zij toestemming kunnen geven tot deelname.

Dyslexie/Dyscalculie
Sommige leerlingen hebben veel moeite met lezen en spellen of rekenen. Als de resultaten ondanks de extra
geboden ondersteuning op school achterblijven en de leerling niet genoeg groei laat zien is er de mogelijkheid
om nader onderzoek te doen of er sprake is van dyslexie of dyscalculie. Als blijkt dat er sprake is van dyslexie
of dyscalculie, volgt een verklaring waarmee wij als school maatregelen kunnen nemen om de leerling zo goed
mogelijk te ondersteunen. Voor ons handelen bij lees- en spellingproblemen volgen wij de richtlijnen van het
Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor dyslexie en staat nader beschreven in ons dyslexieprotocol, deze is
vindbaar op onze website. Voor ons handelen bij rekenproblemen volgen wij de richtlijnen van ‘het Protocol
Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD)’.

Ketenpartners
De Zonnewijzer werkt nauw samen met diverse instanties
om goede zorg te kunnen bieden aan haar leerlingen. Het CJG
ondersteunt ouders/verzorgers en de school bij vragen rondom
opgroeien en opvoeding. De GGD biedt mogelijkheden tot
onderzoek en ondersteuning met betrekking tot lichamelijke en
psychische gezondheid en ontwikkeling. Vanuit de GGD en het
CJG kan doorverwezen worden naar eventuele andere jeugdzorg.
Het samenwerkingsverband en leerplicht ondersteunen bij
onderwijs gerelateerde vragen.
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Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland
Het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland zorgt dat iedere leerling naar school kan. De 99 basisscholen
en scholen voor speciaal (basis)onderwijs binnen ons samenwerkingsverband werken met elkaar samen
om het onderwijs steeds beter aan te laten sluiten bij de grote diversiteit aan onderwijsbehoeftes van onze
leerlingen.
De Zonnewijzer heeft structureel overleg met een consulent van het samenwerkingsverband over het
geboden onderwijs op de Zonnewijzer. Naast deze structurele overleggen zijn communicatielijnen kort en is er
een nauwe samenwerking.
Het samenwerkingsverband heeft zijn werkwijze beschreven in een ondersteuningsplan. Vanuit het
ondersteuningsplan wordt inzichtelijk hoe in de regio Zuid-Kennemerland passend onderwijs georganiseerd
wordt en wie daarbij betrokken zijn. De wijze van werken van het samenwerkingsverband zorgt voor meer
maatwerk op de scholen. Het ondersteunt de ambitie dat steeds meer leerlingen de basisschool af kunnen
maken binnen het regulier onderwijs. Tegelijkertijd ondersteunt het samenwerkingsverband bij een eventuele
overstap, wanneer leerlingen meer op hun plek zijn binnen het gespecialiseerd onderwijs.
GGD
Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente verbonden.
Advies en consultatie
Er vindt periodiek overleg plaats tussen de basisschool en de GGD. Tevens kunnen de jeugdarts en
jeugdverpleegkundige door school uitgenodigd worden bij een overleg met ouders/verzorgers om zorgen
of vragen over een leerling te bespreken. De jeugdarts heeft ook een consulterende en adviserende rol bij
schoolverzuim. School bespreekt een leerling na overleg met de ouders./verzorgers Ook kan school anoniem
een situatie bespreken om advies te krijgen over de te nemen stappen om snel de juiste hulp of begeleiding te
bieden.
Standaard gezondheidsonderzoek
Schoolkinderen krijgen in principe twee keer in hun basisschoolcarrière te maken met het preventief
gezondheidsonderzoek van de JGZ, namelijk in groep 2 (in het jaar dat zij vijf jaar worden) en groep 7. Op de
middelbare school volgt nog zo’n onderzoek. Dit is een landelijke richtlijn.
De assistent test op school de ogen, het gehoor (voor groep 7 alleen als daar aanleiding toe bestaat), de
lengte en het gewicht. Ouders worden hier vooraf over geïnformeerd. De ouders en de leerkracht vullen een
vragenlijst in (de leerkracht vult alleen gegevens over een kind in waarvan de ouders op de hoogte zijn). De
JGZ-arts (groep 2) of -verpleegkundige (groep 7) heeft daarna een gesprek met de leerkracht. Als het nodig
is, worden de ouders en het kind uitgenodigd voor een vervolgonderzoek of een gesprek bij de JGZ-arts of
-verpleegkundige.
Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden doorgegeven aan de
jeugdgezondheidszorg, zodat deze het kind dossier aan kunnen vragen. Wanneer u als ouder hiertegen
bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur.
In overleg met u kunnen wij als school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige. Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken.
Contact
Hebt u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen of bedplassen dan kunt
u deze aan de jeugdgezondheidszorg stellen. De JGZ is op werkdagen van 8.30 uur – 12.30 uur en 13.00 uur –
17.00 uur bereikbaar via 023 - 7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl.
Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de GGD:
https://www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg
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(CJG)
Aan onze school is een coach van het CJG
verbonden. Er vindt periodiek overleg plaats tussen
de basisschool en de CJG-coach. Tevens kan de
CJG-coach door school uitgenodigd worden bij een
overleg met ouders om zorgen of vragen over een
leerling te bespreken. School bespreekt een leerling
na overleg met de ouders. Ook kan school anoniem
een situatie bespreken om advies te krijgen over
de te nemen stappen om snel de juiste hulp of
begeleiding te bieden.
Het CJG biedt hulp aan ouders die graag advies
of ondersteuning zouden willen krijgen van een
opvoedprofessional. Als ouder(s) gaat u in gesprek
met een medewerker of een coach van het CJG
en kijkt u samen naar waar u als ouder tegen aan
loopt en wat de meest passende hulp is binnen het
gezin. Soms kan het alleen al helpen dat iemand
even met u meekijkt, maar langere ondersteuning
en/ of doorverwijzing naar specialistische hulp is
ook mogelijk. De ondersteuning vanuit het CJG
is kosteloos. Het CJG biedt ook laagdrempelig de
mogelijkheid voor trainingen en cursussen voor
ouder en/of kind. Meer informatie hierover kunt u
vinden op: www.samenopgroeien.nu
Voor verdere informatie over het CJG kunt u terecht
bij de intern begeleiders van school of op de website
van het CJG: www.cjghaarlem.nl. U kunt ook direct
contact opnemen met het CJG en bellen naar het
Informatie & Advies team: 088 – 995 8484, of
e-mailen naar info@cjghaarlem.nl.

Leerplein
Kinderen en jongeren in Nederland hebben recht op
onderwijs. Voor een deel is dit recht vastgelegd in
de leerplichtwet; kinderen en jongeren moeten naar
school als ze 5 jaar oud zijn tot ze een startkwalificatie
hebben gehaald of tot ze 18 jaar zijn.
Aan onze school is een leerplichtambtenaar van het
Leerplein in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond
verbonden.
De leerplichtambtenaar zet zich ervoor in dat ouders,
jongeren en schooldirecteuren de leerplichtwet
naleven. Dat doet de leerplichtambtenaar door onder
andere voorlichting te geven. Bij problemen over wel/
niet naar school gaan, kan de leerplichtambtenaar
optreden als partij om samen met school, ouders
/verzorgers te zoeken naar een oplossing. De
leerplichtambtenaar werkt hierin nauw samen met
organisaties op het terrein van het welzijn van de
jeugd.
Voor verdere informatie over het Leerplein kunt u
kijken op: http://www.leerplein-mzk.nl/

Verwijsindex
De Zonnewijzer maakt gebruik van de
Verwijsindex. De Verwijsindex is een digitaal
samenwerkingsinstrument om een ‘match’ te
maken tussen professionals zoals leerkrachten,
hulpverleners en begeleiders in heel Nederland. De
samenwerking tussen professionals van instellingen
kan sneller op gang komen doordat bekend is wie
contact hebben met een bepaald kind of jongere.
De Verwijsindex is opgenomen in de wijziging van
de Wet op de jeugdzorg en daarmee verplicht voor
alle professionals in de jeugdketen. Voordat er een
afstemming plaatsvindt tussen twee professionals
met een ‘match’, zal de school de betrokken ouders/
verzorgers informeren. Voor meer informatie zie:
www.multisignaal.nl
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VEILIG THUIS
Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft
met huiselijk geweld. Sinds 2013 is de Wet verplichte
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die
werken met kinderen en volwassenen een meldcode
moeten hebben en medewerkers in staat moeten
stellen daarmee te werken. Het doel van de meldcode
is professionals te helpen eerder en beter te handelen
als zij vermoeden als er sprake is van huiselijk geweld
of kindermishandeling.
In de Wet meldcode is opgenomen dat professionals
het recht hebben te melden bij Veilig Thuis. Ook
als gezinsleden daar geen toestemming voor
geven. Het meldrecht houdt in dat professionals
persoonsgegevens van volwassenen en kinderen
mogen doorgeven aan Veilig Thuis, zodat Veilig Thuis
een onderzoek naar de gezinssituatie kan starten.
Bovendien mogen professionals informatie geven als
Veilig Thuis daar vanwege haar onderzoek om vraagt.

Wat gebeurt er als je zelf Veilig Thuis belt?
Je belt gratis 0800-2000 en krijgt een
medewerker van Veilig Thuis aan de lijn:
• De medewerker luistert naar je verhaal,
stelt vragen en beantwoordt jouw vragen;
• De medewerker kijkt samen met jou of er
iets is wat jij zelf kunt doen;
• Komen jullie tot de conclusie dat
de situatie te lastig is? Dan kan de
medewerker je helpen om een melding
te maken van je vermoedens. Dit kan
anoniem;
• Op basis van de melding doet Veilig Thuis
onderzoek naar de situatie of roept ze de
hulp in van een lokale hulpverlener, zodat
het gezin geholpen kan worden;
• Als je melding maakt, vertelt Veilig Thuis
wat er met de melding gaat gebeuren.
Voor verdere informatie over Veilig Thuis kunt
u kijken op: https://veiligthuis.nl/.
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Een veilige leeromgeving
Op de Zonnewijzer leren en leven kinderen
met plezier en zelfvertrouwen. Wij zijn een
‘Kanjerschool’. Met behulp van de methode
‘Kanjertraining’ ondersteunen wij het
sociaal emotioneel leren van de leerlingen
en stimuleren wij naar een positieve groep.
Een positieve groep creëert een veilige
leeromgeving en is een voorwaarde om
goed te kunnen leren en samenwerken.
Alle groepsleden, leerkracht, leerlingen,
stagiaires, ondersteuners, maar ook
u als ouder/verzorger dragen een
verantwoordelijkheid bij het vormen van
deze positieve groep.

Pesten
Op elke school wordt in meer of mindere mate
gepest. Wij geloven dat het van groot belang is hoe
een school hier mee om gaat. Wanneer uw kind op
school wordt buitengesloten of gepest nemen wij
elke signaal hierbij serieus en zal de leerkracht met
u als ouder/verzorger in gesprek gaan. Ouders/
verzorgers zijn belangrijk in het signaleren van
pestgedrag. Merkt u als ouders/verzorgers dat uw
kind op school wordt gepest of hoort u van uw
kind dat een ander kind gepest wordt, neemt u
dan direct contact op met de groepsleerkracht, de
intern begeleider, de schoolleiding of de interne
contactpersoon van de school (zie hieronder).

Wij handelen bij voorkeur preventief.
Met behulp van de ‘Kanjertraining’ wordt
aan het begin van het schooljaar veel
geïnvesteerd in het vormen van een
positieve groep. Gedurende het gehele
jaar wordt met de wekelijkse kanjerlessen
hier verder op voortgeborduurd. Negatief
groepsgedrag zoals pestgedrag kan grote
gevolgen hebben voor de gehele groep.
Wij vinden het van groot belang om het
groepsproces weer in de goede richting te
buigen.

Zit u iets dwars?
Heeft u het gevoel dat iets niet helemaal goed
loopt, zit u iets dwars of heeft u een klacht,
dan kunt u dit altijd aan de school melden.
Als het betrekking heeft op een voorval in
de klas, richt u zich in de eerste plaats tot
de groepsleerkracht. Wij communiceren in
dergelijke situaties bij voorkeur niet inhoudelijk
per e-mail, maar maken graag met u een (bel)
afspraak. In de meeste gevallen leidt dit gesprek
tot de gewenste oplossing. Zo niet, dan kunt u
zich tot de schoolleiding richten of tot de interne
contactpersoon.

Interne contactpersoon
De interne contactpersoon of vertrouwenspersoon
fungeert als aanspreekpunt binnen de school bij
klachten. De interne contactpersoon luistert en
beoordeelt de klacht. Hij of zij kan samen met u
naar een passende oplossing zoeken of kan u al naar
gelang de aard en ernst van de klacht doorverwijzen
naar de schoolleiding, het bevoegd gezag (Stichting
Spaarnesant) of de externe vertrouwenspersoon
seksuele intimidatie en ongewenst gedrag voor
verdere behandeling van de klacht (zie elders in deze
gids). Wij hebben twee interne contactpersonen.
U kunt in de adressenlijst terugvinden wie dit zijn.
Daarnaast hebben we ook een aandachtfunctionaris.
Dit is een vertrouwenspersoon die de interne
procedures bewaakt als er sprake mocht zijn van
kindermishandelingen of huiselijk geweld.
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Ouders/Verzorgers
Medezeggenschapsraad

Samen voor het kind

Op de Zonnewijzer is een medezeggenschapsraad (MR), die
gevormd wordt door ouders/ verzorgers en leerkrachten. De
MR bespreekt beleidszaken die met de school te maken hebben,
doet gevraagd en ongevraagd voorstellen aan de directie, het
bestuur en heeft op onderdelen van het beleid instemming- en/
of adviesrecht. De MR behartigt daarmee formeel de belangen
van allen, die bij de school betrokken zijn. Dit geeft met name
ouders/ verzorgers de gelegenheid invloed uit te oefenen op het
schoolbeleid en de schoolpraktijk en oefent langs deze weg ook
invloed uit op het bestuur. De ouders/ verzorgers van onze scholen
zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraden van elke
afzonderlijke school en bovenschool in de GMR.

Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt
sport- of cultuurlessen voor uw kind

De Zonnewijzer hecht grote
waarde aan de betrokkenheid
van ouders/ verzorgers bij
de school. Wij zijn samen
verantwoordelijk voor uw kind
en zien de school als partner in
de opvoeding. Dit vraagt een
heldere communicatie tussen
ouders en school en een
wederzijdse actieve verbinding
en medewerking. We betrekken
ouders/ verzorgers dan ook
graag bij het onderwijs en
andere activiteiten.

Heeft u een Haarlem Pas of een vergelijkbaar minimum inkomen en
wilt u uw kind laten sporten, dansen, muziek maken of iets anders?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan de lessen voor uw kind betalen
tot € 225,- per sportaanvraag en € 450,- per cultuuraanvraag per
jaar.
Zie de spelregels: www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem of
neem telefonisch contact op via 06 - 43121900.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Haarlem Zandvoort laat kinderen meedoen!
Heeft uw kind een fiets of een laptop nodig voor school?
Of is de schoolreis of werkweek boven uw budget?
Als u moet rondkomen van een inkomen op of net boven
bijstandsniveau kunt u in aanmerking komen voor hulp van
Stichting Leergeld.
Zie www.leergeldhaarlemzandvoort.nl voor de voorwaarden
of bel met 023 -2052486
of e-mail naar info@leergeldhaarlemzandvoort.nl
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Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie (AC) bestaat uit een groep enthousiaste ouders/verzorgers
die zich inzetten om een positieve sfeer op school te creëren en het onderwijs te
ondersteunen met uw ouderbijdrage. Samenwerking is hierbij het toverwoord,
samenwerking met de ouders uit de MR en samenwerking met de leerkrachten en directie
van de school. Met de ouders van de MR overlegt de AC ongeveer twee keer per jaar en in
de activiteitencommissie hebben een leerkracht en MT lid zitting.
Uw inzet?
De AC is altijd op zoek naar helpende handen of uw kennis om de AC nog professioneler
en efficiënter te laten werken. En om het budget zo goed mogelijk te besteden is de AC
ook altijd op zoek naar ouders die vanuit hun werk iets kunnen betekenen op het gebied
van sponsoring/korting. Denkt u iets te kunnen betekenen voor de AC of wilt u daarover
komen praten? Schroom dan niet om een AC-lid aan te spreken of een e-mail te sturen
naar aczonnewijzerhaarlem@gmail.com.

Ouderbijdrage
Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben
ingestemd.
De Zonnewijzer vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van € 68,00. Dit bedrag bestaat uit twee delen; het
schoolreisje en diverse activiteiten waaronder Sinterklaas, Kerst, Pasen, extra cultuuronderwijs (zoals
Muzieklab en een extra excursie voor de groep) en andere buitenschoolse activiteiten.
De bedragen worden los van elkaar geïnd; de vrijwillige bijdrage voor de diverse activiteiten worden in
het najaar geïnd. Het schoolreisje wordt in het voorjaar geïnd, nadat de kosten voor het schoolreisje zijn
vastgesteld. Het schoolreisje kost ongeveer €30,00. Wij proberen dit bedrag zo laag mogelijk te houden. Voor
het schoolkamp van de groepen 8 wordt aan deze ouders een aparte bijdrage gevraagd van ongeveer € 100.
Wij organiseren alle activiteiten voor alle kinderen en er worden geen kinderen uitgesloten van de extra
activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Het
blijft uiteindelijk een vrijwillige bijdrage.

Hulpouders
Aan het begin van het schooljaar, doet de groepsleerkracht een oproep aan u om u beschikbaar te stellen voor
de functie van klassenouder en hulpouder. De hulpouders ondersteunen de leerkracht en de AC. De taak van
de klassenouders (doorgaans zijn het er twee per groep) is om dit te coördineren. Hulpouders kunnen ook
gevraagd worden voor buitenschoolse activiteiten. Daarnaast worden ouders/verzorgers gevraagd voor de rol
van ‘luizenpluis’, voor speciale activiteiten in de klassen en voor het begeleiden van excursies.
Tevens is er een verkeerswerkgroep actief. Zij zorgen dat de kinderen veilig de Planetenlaan ter hoogte van
Zonnewijzer 1 kunnen oversteken.
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Communicatie met ouders
De Zonnewijzer beschikt over diverse kanalen om u te informeren,
zoals hieronder wordt om omschreven.

De schoolgids en het jaarboekje
Hierin wordt u geïnformeerd over alle dingen die met school te maken hebben. Het jaarboekje en de schoolgids worden jaarlijks bijgesteld en zijn terug te vinden op de website. Hierin staat de algemene informatie over
de Zonnewijzer. In de jaargids en op de website kunt u de schooljaar-specifieke zaken terugvinden, zoals welke
leerkracht voor welke groep staat, het gymrooster en het vakantierooster. Voor de kleuters is er een apart
kleuterinformatieboekje.

Informatieavonden

De School app

Aan het begin van ieder schooljaar organiseren wij
een informatieavond. Wij vinden het belangrijk om
ouders mee te nemen in de verschillende aspecten
van ons onderwijs.

Om de communicatie tussen u en school te
vergemakkelijken, gebruiken wij het gesloten digitale
communicatiesysteem de School app voor:

Inloopochtenden

•
•

Op de Zonnewijzer worden regelmatig
inloopochtenden georganiseerd. Deze zijn bedoeld
om aan ouders/ verzorgers te laten zien wat er in de
klassen wordt gedaan en gemaakt is.

•
•

Nieuws uit de groep

•
•

Om de week ontvangt u een mail waarbij de
leerkrachten aangeven welke zaken in de groep aan
de orde komen of zijn geweest.

•

Het Wijzertje
Om de week verschijnt het Wijzertje, de nieuwsbrief
van de Zonnewijzer. Hierin vindt u informatie over
actuele gebeurtenissen en een agenda van de
komende periode. De link naar het Wijzertje wordt
verzonden via de School app. Op de website kunt u
alle eerdere Wijzertjes teruglezen.

•

het versturen van het Wijzertje en beleidsbrieven;
het versturen van informatie van de leerkracht
specifiek voor zijn of haar groep;
rechtstreeks digitaal contact tussen u en de
leerkracht;
het versturen van de uitnodiging voor
oudergesprekken;
de inschrijving voor oudergesprekken;
noodsituaties (met één knop bereiken wij alle
ouders/ verzorgers);
ziek- en absentiemeldingen door ouders/
verzorgers en school
foto’s en informatie vanuit de groep.

Als uw kind op school begint, krijgt u een
activeringscode om u aan te melden. U bent
verantwoordelijk voor het beheer van uw account.
Als u een nieuw telefoonnummer of e-mailadres
heeft, moet u dit dus zelf even veranderen in de
School app. Als uw kind de school verlaat, vervalt het
account automatisch.
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Op welke wijze gaat
de school om met
het verstrekken
van informatie aan
gescheiden ouders?
Bij aanmelding van
leerlingen brengen wij in
kaart hoe de juridische
status wat betreft gezag,
omgang en
informatievoorziening
van gescheiden
ouders/verzorgers ten
opzichte van elkaar en
hun kinderen is. In dit
kader vragen wij op het
aanmeldingsformulier
standaard om de
NAW-gegevens van
beide ouders. De
school zorgt ervoor
dat (vervangende)
leerkrachten en
directieleden op
de hoogte zijn
van de geldende
informatievoorziening.

Rapporten en oudergesprekken
We hebben op school een gesprekkencyclus, waarin u minimaal drie
keer per schooljaar voor een gesprek wordt uitgenodigd.
Het eerste (start-)gesprek van
het schooljaar (in oktober) is erop
gericht om informatie over uw
kind uit te wisselen tussen u en de
groepsleerkracht. De gesprekken
in februari en juli worden gevoerd
naar aanleiding van het rapport. De
gesprekken voor de groepen 1-2
worden gevoerd tussen ouders/
verzorgers en de leerkracht.
In de groepen 3 t/m 8 worden
de gesprekken gevoerd met de
ouders/verzorgers, de leerling en
de leerkracht. Het startgesprek bij
groep 3 is alleen tussen ouders/
verzorgers en de leerkracht.
Ouders/verzorgers van leerlingen die
in de loop van het jaar op school starten, worden tussendoor door de
groepsleerkracht uitgenodigd voor een gesprek. Het kan voorkomen
dat u en/of de leerkracht het nodig acht om elkaar tussentijds extra te
informeren. Mocht deze behoefte er zijn, dan wordt er een afspraak
gemaakt voor een gesprek buiten de vaste gesprekkencyclus om.
Van alle gesprekken wordt door de leerkracht een notitie in ons
leerlingvolgsysteem gezet.

Beide ouders hebben het ouderlijk
gezag
Aan ouders die beiden met het ouderlijk gezag zijn belast, verstrekt
de school dezelfde mondelinge en schriftelijk informatie. De
schriftelijke informatie, waaronder het rapport, geven wij (op uw
verzoek) in tweevoud aan uw kind mee. Wanneer de school de
indruk heeft dat de schriftelijke informatie de andere ouder niet
bereikt en/ of dat de gescheiden ouders elkaar niet informeren,
bieden wij mondelinge en schriftelijke informatie die wij over uw
kind verstrekken, aan beide ouders aan. Zo nodig zal de school
zich inspannen om in contact te komen met de andere ouder,
opdat de school aan haar informatieplicht kan voldoen. De school
nodigt beide ouders uit voor de 10-minutengesprekken en -indien
van toepassing- voor gesprekken over extra zorg. Indien de ouders
liever niet samen naar dit gesprek komen, maken we met elk van de
ouders een aparte afspraak. Beide ouders worden uitgenodigd voor de
schoolactiviteiten.
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Eén van de ouders heeft het
gezag
In het geval dat slechts één van de ouders met
het ouderlijk gezag is belast, verstrekt de school
informatie aan desbetreffende ouder. De schriftelijke
informatie zal in tweevoud aan uw kind worden
meegegeven, opdat de ouder deze informatie kan
doorgeven aan de andere ouder.
Indien de ouder die niet is belast met het ouderlijk
gezag rechtstreeks informatie van de school wenst te
ontvangen, dient deze ouder daartoe een schriftelijk
verzoek in te dienen bij de directie met opgave van de
gevraagde informatie. Na ontvangst van dit verzoek
stellen wij de met het gezag belaste ouder daarvan
op de hoogte. De school handelt het verzoek binnen
vier weken af.
Het niet bestaan van een omgangsregeling
brengt niet automatisch met zich mee dat de
informatieverstrekking geweigerd wordt. Dit is
anders indien de school van mening is dat hierdoor
de veiligheid van het kind in het geding is.
Als de met het gezag belaste ouder geen bezwaar
heeft tegen het verstrekken van de gevraagde
informatie, bijvoorbeeld het rapport, zal deze
informatie in het vervolg automatisch ook aan de
andere ouder worden verstrekt. Indien de met het
gezag belaste ouder wel bezwaar heeft tegen het
verstrekken van informatie aan de andere ouder, en
de school niet is gebleken dat informatieverstrekking
in strijd is met het belang en de veiligheid van het
kind, zal de school aan de andere ouder alleen
de informatie verstrekken die de school wettelijk
verplicht is te geven. Het betreft informatie over de
prestaties en vorderingen van uw kind en belangrijke
feiten en omstandigheden die de persoon van het
kind of diens verzorging en opvoeding betreffen.
Desgevraagd zal deze ouder ook worden uitgenodigd
voor een 10-minutengesprek.

AVG
De Algemene Verordening
Gegevensbescherming, AVG, is op
25 mei 2018 in de Europese Unie van
kracht geworden en vervangt de Wet
bescherming persoonsgegevens. De AVG
versterkt de positie van de betrokkenen
(de mensen van wie gegevens worden
verwerkt) en geeft u als ouders/ verzorgers
dus meer rechten als het gaat om de
persoonsgegevens van uw kinderen.
Stichting Spaarnesant hecht grote waarde
aan een veilige leer- en werkomgeving voor
de leerlingen en het personeel. Hiervoor
is het privacy- en veiligheidsbeleid van
de stichting in mei 2018 aangepast. Het
bestuur, de schoolleiding en het personeel
zijn samen verantwoordelijk voor de
uitvoering van dit beleid. Spaarnesant
gaat zorgvuldig om met de rechten van
leerlingen en ouders. Meer hierover
kunt u lezen in de speciale brochure
van Spaarnesant. Op de website van
Spaarnesant staan de hoofdlijnen van
ons privacy- en veiligheidsbeleid en het
privacyreglement. Natuurlijk kunt u voor
vragen ook terecht bij de directie van
school.
Op de Zonnewijzer wordt zorgvuldig
omgegaan met de privacy van leerlingen.
In verband met het geven van onderwijs,
het begeleiden en monitoren van onze
leerlingen worden er gegevens vastgelegd.
Deze gegevens worden persoonsgegevens
genoemd. Het vastleggen en gebruik
van deze persoonsgegevens is beperkt
tot informatie die strikt noodzakelijk is
voor het onderwijs. De gegevens worden
beveiligd opgeslagen en de toegang
daartoe is beperkt tot de personen die
hiermee werken.
Daarnaast maakt de school gebruik van
digitaal leermateriaal. De leveranciers van
die leermaterialen ontvangen een beperkt
aantal leerling gegevens. Spaarnesant
heeft met alle leveranciers strikte afspraken
gemaakt en vastgelegd over het gebruik
van persoonsgegevens, om misbruik te
voorkomen.
Leerling informatie wordt alleen gedeeld
met andere organisaties als ouders/
verzorgers daar toestemming voor geven,
tenzij die uitwisseling verplicht is volgens
de wet.
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De resultaten van ons onderwijs
Door middel van tussentijdse toetsen houden we
zicht op de vorderingen van de leerlingen. Iedere stap
in het leerproces van de kinderen wordt afgesloten
met een methode-gebonden toets. De toets geeft
de leerkracht informatie over wat een kind kan. De
leerkracht analyseert deze informatie en bekijkt wat
het kind nodig heeft om de volgende stap te maken
in de leerontwikkeling. Daarna maakt de leerkracht
een plan om de leerprestaties verder te verbeteren.
De methode-gebonden toetsen gebruiken wij om te
zien of de leerlingen de aangeboden leerstof van de
lesmethode voldoende eigen hebben gemaakt en of
we de leerlingen nog het juiste aanbod bieden (basis,
breedte, diepte of plusaanbod).
Naast deze methode-gebonden toetsen maken we
gebruik van Cito-toetsen. Ook deze zijn er op gericht
kinderen op de juiste manier te ondersteunen in
hun ontwikkeling. De Cito-toetsen staan los van de
lesmethodes. Wij gebruiken deze toetsen om een
analyse te maken van de algemene leerontwikkeling
van de kinderen.

De informatie die we vergaren met de methodegebonden toetsen en Cito-toetsen gebruiken we
om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de
leerlingen op het niveau van de individuele leerling,
de groep en op schoolniveau. Deze resultaten, in
combinatie met de observaties in de groep, maken
het voor ons mogelijk om te evalueren of we de
leerlingen nog het juiste aanbod bieden.
Meetbaar zijn vooral de prestaties die kinderen
leveren bij vakken zoals lezen, rekenen en taal.
Deze gegevens zijn voor ons van belang om te zien
of kinderen zich goed ontwikkelen. We kijken hierbij
naar hoe het kind zich ontwikkelt ten opzichte van
zijn vorige resultaten, daarbij houden wij ook in het
oog wat gemiddeld van kinderen op een bepaalde
leeftijd verwacht mag worden. Niet alle onderdelen
van het onderwijsaanbod zijn te meten in getallen.
Te denken valt aan onder andere zelfstandigheid,
oplossen van problemen, sociale vaardigheid en
creativiteit. Ook op het gebied van deze aspecten
volgen we de ontwikkeling van de kinderen. Dat
doen we bijvoorbeeld door observaties en door het
invullen van een volgsysteem op dit gebied.
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Overstap naar het Voortgezet Onderwijs
Groep 6
Voor de overstap van onze groep 8 leerlingen
beginnen we in groep 6 met het verzamelen van
informatie over de ontwikkeling van onze leerlingen.
Op deze manier kunnen wij goed met elkaar bekijken
en bepalen naar welke voortgezet onderwijsschool
de leerlingen uit kunnen stromen en waar zij de
grootste kans hebben om hun diploma te behalen.
De leerkracht en intern begeleider bespreken de
resultaten op de niet-methodegebonden toetsen
en zijn daarbij alert op leerlingen die wellicht in
aanmerking komen voor een uitstroom naar Pro
praktijkonderwijs) of LWOO (LeerWegOndersteunend
Onderwijs). Voor deze leerlingen is het nodig om
een OPP op te stellen. Een OPP is een Ontwikkel
Perspectief Plan, waarin ondersteuning op maat
wordt beschreven, gericht op de ontwikkeling van
het kind ten behoeve van het uitstroomniveau.
Meer informatie hierover kunt u vinden in ons
schoolondersteuningsplan (SOP).
Aan het einde van groep 6 zal tijdens het ouderkindgesprek het VO ter sprake komen. Hierbij
worden de schoolse vaardigheden als concentratie,
zelfstandigheid en (huis)werkhouding besproken en
mogelijke tips op welk gebied uw kind nog verder kan
ontwikkelen voor de overstap.
Ook wordt een start gemaakt met het monitoren
van de uitstroom naar het VO naar aanleiding van
de Citotoetsen op het gebied van Rekenen en
Begrijpend lezen. Hiermee wordt een verwachting
geschetst van het te behalen onderwijstype.
De leerkracht en IB bespreken tijdens het
Pedagogisch Didactisch Overleg (PDO) de
ontwikkeling van de leerling. Meer informatie kunt u
vinden op www.brugboek. nl.

Groep 7
Aan het begin van groep 7 bespreken de leerkracht en
de intern begeleider de bestaande OPP’s en passen
deze eventueel aan. Het kan ook zijn dat er op dit
moment andere leerlingen in aanmerking komen
voor een OPP. Deze leerlingen zijn al gesignaleerd
door de leerkracht van groep 6 en besproken met
de intern begeleider. Besprekingen hierover met de
ouders worden gedaan door de leerkracht. Deze
besprekingen zijn twee keer per jaar, na de Citotoetsperiodes. Het bijstellen van een OPP wordt
uitgevoerd door de leerkracht.
Voorlopig adviesgesprek in groep 7 en
eindadvies groep 8
Aan het eind van groep 7 vindt het voorlopig
adviesgesprek plaats, waarin de richting van het
voortgezet onderwijs met ouders/verzorgers
wordt besproken. Hierbij komen ook de schoolse
vaardigheden ter tafel en mogelijk tips op welk
gebied de leerling zich nog verder kan ontwikkelen
voor de overstap.
Ter ondersteuning bij het vormen van het voorlopig
schooladvies wordt de Nederlandse Intelligentietest
voor Onderwijsniveau (NIO) afgenomen. Deze
eindtoets geeft een indicatie van het niveau voor de
middelbare school. De toets duurt in totaal twee uur
en bestaat uit de volgende onderdelen:
• Verbaal inzicht: Synoniemen, Analogieën,
Categorieën.
• Rekenkundig inzicht: Getallen, Rekenen,
Uitslagen.
• Elk onderdeel bestaat uit 20 tot 30
meerkeuzevragen.
De toets wordt alleen met toestemming van de
ouders/verzorgers op de Zonnewijzer afgenomen
door “1801 jeugd- en onderwijsadvies”, een externe
onafhankelijke onderwijsorganisatie.
Het voorlopig advies wordt bepaald door de
adviescommissie. In deze commissie bepalen de
leerkrachten van groep 6, 7, en 8, de intern begeleider
en de directie zowel het voorlopig advies als het
eindadvies in groep 8. We zien het als meerwaarde,
dat een verscheidenheid aan mensen, die de leerling
gedurende zijn ontwikkeling hebben gevolgd, zich
buigen over een passend advies voor een leerling.
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Groep 8
Rond de herfstvakantie worden ouders op de hoogte
gebracht van de informatie over de open dagen van
middelbare scholen, data voor inschrijving en overige
informatie.
In de periode tussen september en december wordt
bij de leerlingen waarvoor het nodig is (indicatie
LWOO) een drempelonderzoek afgenomen. De
leerkracht van groep 8 neemt het drempelonderzoek
af. De toetsresultaten worden digitaal verstuurd naar
het onderzoeksbureau ‘678 drempelonderzoek’.
Advies voortgezet onderwijs na de Cito-toets
In februari, na de Cito-toetsen, bespreekt en bepaalt
de adviescommissie het definitief advies, waarna de
definitieve adviesgesprekken met ouders/verzorgers
en de leerling volgen. Het definitieve advies komt
op het aanmeldingsformulier voortgezet onderwijs.
Zoals gezegd bestaat de adviescommissie uit diverse
betrokkenen. Er is gekozen voor deze opzet, omdat
de leerkracht in groep 8 de leerlingen slechts enkele
maanden in de klas heeft voordat het definitieve
advies wordt gegeven. Het kan voorkomen dat
ouders/verzorgers een ander advies voor ogen
hebben voor hun kind. Hierover kan dan een gesprek
door ouders/verzorgers worden aangevraagd bij
de leerkracht. De leerkracht van groep 8 kan het
advies alleen in overleg met de adviescommissie
wijzigen. Dit wordt echter alleen gedaan bij hoge
uitzondering en met gefundeerde redenen. Loting
op een Voorgezet Onderwijsschool (VO) wordt niet
als gefundeerde reden gezien om het advies bij te
stellen.
Afname Eindtoets
Sinds 2014 is de eindtoets voor groep 8 verplicht
en moeten scholen een keuze maken uit één van
de eindtoetsen. De Zonnewijzer maakt gebruik van
de IEP Eindtoets. Met de IEP Eind-toets meten we
de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en
rekenen. Deze eindtoets wordt landelijk in de maand
april afgenomen. De afname van de eindtoets vindt
niet plaats bij leerlingen die uitstromen naar het
praktijkonderwijs.
De basisschool kan een schooladvies voor 1
schooltype (enkelvoudig) of voor 2 schooltypes
(meervoudig) geven. Bijvoorbeeld een havo-advies of
een vmbo-gl-tl/havo-advies.

De eindtoets geeft een advies met twee schooltypes
of VWO:
• Pro/VMBO-B
• VMBO-B/VMBO-K/B
• VMBO-K/B /VMBO-GL-TL
• VMBO-GL-TL /Havo
• Havo/VWOVWO
Wanneer het advies van de eindtoets een hoger
schooltype bevat dan het gegeven schooladvies, is
de school verplicht het gegeven basisschooladvies
te heroverwegen. De school is niet verplicht
het advies aan te passen. De adviescommissie
voert de heroverweging uit, waarna er contact
op wordt genomen met de ouders/verzorgers
van de desbetreffende leerling. Een bijgesteld
advies wordt vervolgens verwerkt in ESIS, ons
leerlingadministratievolgsysteem.
De Eigen Wijzer
Er is een overdrachtsformulier voor Haarlemse
scholen ontwikkeld voor leerlingen van groep 7 en
8. Dit formulier wordt de Eigen Wijzer genoemd.
Medio groep 7 zorgt de leerkracht van de groep
dat de ouders/verzorgers de ouderfolder hierover
ontvangen. De leerlingen van groep 7 vullen dit
formulier in voor een goede overdracht naar groep 8.
De leerlingen van groep 8 doen dit bij hun overstap
naar het voortgezet onderwijs. De vormgeving van
beide documenten lijkt sterk op elkaar, voor groep 8
is vooral gekozen voor terminologie zoals gebruikt
wordt in het voortgezet onderwijs.
Bezoeken aan scholen van het Voortgezet Onderwijs
Gedurende het laatste schooljaar bezoekt groep 8
verschillende scholen. Er worden les- en informatieochtenden georganiseerd door de Voortgezet
Onderwijs-scholen, waar alle leerlingen van groep
8 samen met de leerkracht heen gaan tijdens
schooltijd. Ook komen Voortgezet Onderwijs-scholen
bij ons om de leerlingen in groep 8 te vertellen over
hun school.
Voor leerlingen met extra onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften
Voor de overstap van leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften, verwijzen wij naar ons
protocol Primair Onderwijs-Voortgezet Onderwijs
Zonnewijzer.
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Overstapservice Onderwijs van Primair Onderwijs (PO)
naar Voortgezet Onderwijs (VO)
Als een leerling overstapt naar een andere school, dan heeft de nieuwe school gegevens over die leerling
nodig. Met behulp van de Overstapservice Onderwijs (OSO) kunnen scholen deze gegevens veilig en
betrouwbaar digitaal uitwisselen. OSO is officieel de landelijke standaard voor de digitale uitwisseling van
leerling gegevens geworden. Het doel hiervan is om de digitalisering in Nederland eenvormig en veiliger te
maken en te laten voldoen aan de wettelijke eisen.
Met de overdracht van het overstapdossier (een onderwijskundig rapport) worden er gegevens digitaal
overgedragen die de school voor voortgezet onderwijs nodig heeft voor het begeleiden van de leerling. Het
uitgangspunt is om alleen dié gegevens uit te wisselen die relevant zijn voor de nieuwe school. OSO maakt
gebruik van de standaard OSO-gegevensset. Daarmee wordt er voorkomen dat er onbedoeld te veel of
onjuiste gegevens worden uitgewisseld. De standaardgegevens bestaan uit:
• gegevens van de instelling/ school;
• gegevens van de leerling en zijn ouders en eventueel verzorgers;
• het overstapadvies;
• toetsresultaten;
• gegevens medische hulpverleners (huisarts en tandarts).
Het kan voorkomen dat het nodig is voor bepaalde leerlingen om meer gegevens te sturen naast de vaste
OSO-gegevensset. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. De basisschool is verantwoordelijk
voor de inhoud van het overstapdossier. De ouders/verzorgers hebben te allen tijde inzagerecht in het
overstapdossier.
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Daadwerkelijke uitstroom van de afgelopen twee jaren
Als de leerlingen de school verlaten is hun opleiding
nog lang niet afgerond. Na groep 8, vervolgen de
leerlingen het onderwijs op het voortgezet onderwijs
(VO). In de afbeelding hiernaast ziet u de diverse typen
voortgezet onderwijs.
In het schooljaar 2021-2022 zijn in totaal 66 leerlingen
uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs. In het
schooljaar 2020-2021 zijn 72 leerlingen uitgestroomd
naar het voortgezet onderwijs. In onderstaande
cirkeldiagrammen kunt u in percentages zien naar welk
type vervolgonderwijs de leerlingen zijn uitgestroomd.

Nederlands Onderwijs
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Rapportage Onderwijsinspectie
Regelmatig bezoekt de onderwijsinspectie basisscholen om te onderzoeken of het gegeven onderwijs op
maat is. Op de website van de onderwijsinspectie. (https://www.onderwijsinspectie.nl) kunt u de laatste rapportage over de Zonnewijzer terugvinden.
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Rechten en plichten, klachtenregeling
Leerplicht
Vanaf de leeftijd van vijf jaar zijn kinderen leerplichtig. Zij horen dan elke dag de school te bezoeken, tenzij ze
ziek zijn en door hun ouders/ verzorgers zijn afgemeld.
De directie van de school mag slechts in bijzondere gevallen extra verlof toekennen. U kunt hiervoor het
formulier aanvraag verlof invullen en inleveren bij de directie. Voor afwijking van het vakantierooster wordt in
zijn algemeenheid geen toestemming verleend.
Bijzondere gevallen zijn:
• verhuizing: maximaal één dag;
• huwelijk van bloed- en of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal één
dag;
• huwelijk van bloed- en of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee
dagen;
• overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad: maximaal vier dagen;
• overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: maximaal twee dagen;
• overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde graad: maximaal één dag;
• bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de
directeur (tot tien schooldagen, bij meer dan tien schooldagen moet de verlofaanvraag doorgestuurd
worden naar leerplicht);
• bij 12,5-, 25-, 40-, 50-, 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag.
Geen reden voor verlof:
• familiebezoek in het buitenland;
• vakantie in een goedkopere periode of in
verband met een speciale aanbieding;
• vakantie in verband met een gewonnen prijs;
• vakantie bij gebrek aan andere
boekingsmogelijkheden;
• uitnodiging van vrienden of familie om buiten
de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
• eerder vertrek of latere terugkeer in verband
met (verkeers)drukte;
• deelname aan sportieve of culturele
evenementen buiten schoolverband;
• verlof voor een kind omdat andere kinderen uit
het gezin al of nog vrij zijn.
Opgenomen verlof zonder toestemming door de
schoolleiding of de leerplichtambtenaar wordt
gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De
directeur van de school is verplicht dit aan de
leerplichtambtenaar te melden, die proces-verbaal
kan opmaken. Voor meer informatie verwijzen we
u naar de volgende folder van de afdeling leerplicht
van de gemeente Haarlem:
https://www.leerplein-mzk.nl
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Schorsing en
verwijdering

Schorsing
1. Omstandigheden
Het bestuur of de (gemandateerde) schooldirecteur kan overgaan
tot schorsing van een leerling indien sprake is van ontoelaatbaar
gedrag van een leerling en/ of zijn of haar ouders, of indien sprake
is van gedrag waarbij de veiligheid van andere leerlingen en/ of
personeel in gevaar komt. In het laatste geval kan dit leiden tot
schorsing met onmiddellijke ingang.
2. Procedure
• Het bestuur (of de schooldirecteur) brengt de ouders
onmiddellijk mondeling met opgave van redenen op de hoogte
van het incident en het besluit tot schorsing.
• Voor zover mogelijk stelt het bestuur (of de schooldirecteur)
ouders in de gelegenheid tevoren hun zienswijze te geven.
• Het bestuur (of de schooldirecteur) informeert de ouders
tevens zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd over het
incident en het besluit tot schorsing. Deze brief vermeldt de
aanleiding voor en de duur van de schorsing en de mogelijkheid
tot bezwaar.
• Het bestuur (of de schooldirecteur) roept de ouders op voor
een gesprek met de schooldirecteur op school. Het gesprek
met de ouders wordt schriftelijk vastgelegd. Dit verslag wordt
door beide partijen voor gezien ondertekend en opgeslagen
in het leerlingendossier. Ouders mogen hun commentaar
toevoegen aan het voor gezien ondertekende verslag.
• De schorsing duurt maximaal één week (vijf schooldagen).
• Het bestuur (of de schooldirecteur) stelt de Onderwijsinspectie
(via het digitale schooldossier) van een schorsing voor een
periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van
redenen in kennis.
• Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de
school ontzegd. Er worden maatregelen getroffen waardoor
de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd
wordt.

Voor het primair onderwijs
is in artikel 40, leden 11
en 12 en 40c van de Wet
Primair Onderwijs (WPO)
geregeld onder welke
omstandigheden het
bestuur mag beslissen tot
schorsing of verwijdering
van een leerling. Voor het
speciaal onderwijs staat dit
in artikel 40, leden 18 t/m
21 en 40a van de Wet op de
expertisecentra (WEC).
In dit protocol beschrijft
Spaarnesant de nadere
spelregels bij schorsing en
verwijdering. Schorsing
en verwijdering zijn aan
de orde als er sprake is
van ontoelaatbaar gedrag
door een leerling en/ of
zijn/ haar ouders, indien
sprake is van gedrag waarbij
de veiligheid van andere
leerlingen en/ of personeel
in gevaar komt en wanneer
de school een leerling
niet de zorg kan bieden
die hij/ zij nodig heeft
(handelingsverlegenheid).

3. Bezwaar
De ouders hebben de mogelijkheid om binnen zes weken bij het
bestuur schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken tegen een
schorsingsbesluit.
Het bestuur stelt de ouders in de gelegenheid hun bezwaren
mondeling toe te lichten. In dit gesprek worden ook
oplossingsmogelijkheden verkend, waarbij de mogelijkheden en
de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school
aan de orde komen. Het gesprek met de ouders wordt schriftelijk
vastgelegd en opgeslagen in het leerlingendossier. Het bestuur
beslist binnen veertien dagen na ontvangst van het bezwaar.
Beroep bij de bestuursrechter
Als de ouders het niet eens zijn met het besluit, kunnen zij binnen
zes weken na verzending van het besluit op bezwaar beroep aan
tekenen bij de bestuursrechter.
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Verwijdering
1. Omstandigheden
Het bestuur kan overgaan tot verwijdering van een
leerling indien zich (meermalen) een ernstig incident
voordoet dat ingrijpende gevolgen heeft voor de
rust, orde en veiligheid en/ of de onderwijskundige
voortgang van de school.
2. Verwijdering wegens handelingsverlegenheid
Een andere reden voor verwijdering is dat de
school handelingsverlegenheid ervaart. Dit
betekent dat de school niet de ondersteuning kan
bieden die de leerling nodig heeft. In dat geval
moet de school in elk geval onderzocht hebben
wat de ondersteuningsbehoefte van de leerling
is en of de school daar zelf aan kan voldoen. De
ondersteuningsmogelijkheden van de school staan
beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.
Kan de school de benodigde ondersteuning zelf niet
bieden, dan moet de school een andere passende
onderwijsplek voor de leerling vinden.
3. Procedure
• Het bestuur hoort de schooldirecteur en de
betrokken leerkracht(en). Deze gesprekken
worden schriftelijk vastgelegd. De verslagen
worden door beide partijen ondertekend en
opgenomen in het leerlingendossier.
• Het bestuur neemt contact op met de ouders en
informeert hen over het voorgenomen besluit tot
verwijdering.
• Het bestuur stuurt vervolgens het voorgenomen
besluit tot verwijdering van de leerling per
(aangetekende) post naar de ouders. Dit
voorgenomen besluit vermeldt de aanleiding
van de verwijdering, is met redenen omkleed en
bevat de gespreksverslagen van het horen van de
schooldirecteur en betrokken leerkracht(en).
• Het bestuur stelt de ouders in de gelegenheid om
hun zienswijze (mondeling of schriftelijk) op het
voorgenomen besluit kenbaar te maken. Indien
de ouders wensen hun zienswijze mondeling
toe te lichten, wordt van dit gesprek een
verslag opgemaakt dat de ouders voor akkoord
ondertekenen.
• Indien het een school voor speciaal
onderwijs betreft, informeert de school
de Onderwijsinspectie (via het digitale
schooldossier) over de voorgenomen
verwijdering.
• De leerling kan voorafgaand aan de verwijdering
maximaal 1 week worden geschorst.
• Het bestuur zoekt naar een andere school die
bereid is de leerling toe te laten en biedt de
ouders de mogelijkheid om hun richting en
voorkeur uit te spreken.

Definitieve besluit
Het bestuur kan pas definitief een besluit tot
verwijdering nemen nadat een nieuwe school voor de
leerling is gevonden. Het bestuur dient bij het zoeken
van een andere school rekening te houden met:
• richting en voorkeur van de ouders (na overleg);
• inventarisatie van scholen die aan het
ondersteuningsprofiel voldoen;
• een redelijke afstand/ reistijd van het huis van de
leerling.
Het bestuur stelt de ouders schriftelijk op de hoogte
van het definitieve besluit en meldt dit op grond van
artikel 18 lid 1 van de Leerplichtwet terstond aan de
leerplichtambtenaar.
Gevolgen definitieve besluit
Als het besluit tot verwijdering van de leerling
definitief is, dan staat de leerling niet langer
ingeschreven op de school. Als de ouders het
daarmee niet eens zijn, dan gaat het bestuur in
overleg om tot overeenstemming te komen. Lukt dit
niet binnen afzienbare tijd, dan neemt het bestuur
contact op met het samenwerkingsverband en de
leerplichtambtenaar.
Bezwaar
• Naast het overleg om tot overeenstemming
te komen, kunnen ouders binnen zes weken
na verzending van het besluit schriftelijk en
gemotiveerd bezwaar maken bij het bestuur.
• Het bestuur stelt de ouders in de gelegenheid
hun bezwaren mondeling toe te lichten.
• Binnen vier weken na de datum waarop de
termijn voor het indienen van het bezwaarschrift
is verstreken neemt het bestuur een besluit. Dit is
binnen tien weken na verzending van het besluit
tot verwijdering.
• Tijdens de bezwaarprocedure hoeft de school
de leerling niet toe te laten. Zijn de ouders het
hiermee niet eens, dan kunnen zij een voorlopige
voorziening vragen bij de bestuursrechter. Er
worden maatregelen getroffen waardoor de
voortgang van het leerproces van de leerling
gewaarborgd wordt.
• Indien het een school voor speciaal onderwijs
betreft, pleegt het bestuur conform artikel
40 lid 21 van de WEC voorafgaand aan het
nemen van een definitief besluit overleg met
de onderwijsinspecteur en desgewenst andere
deskundigen. De school biedt de ouders
gelegenheid om kennis te nemen van de op de
beslissing betrekking hebbende adviezen of
rapporten.
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4. Geschil of in beroep
Als de ouders het niet eens zijn met het besluit op bezwaar, hebben zij de
volgende mogelijkheden:
A. Geschil voorleggen aan de Geschillencommissie passend onderwijs.
Binnen zes weken na verzending van het (voorgenomen) verwijderingsbesluit,
of nadat duidelijk werd dat de leerling niet meer welkom is, kunnen de ouders
het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie passend onderwijs.
De commissie brengt binnen tien weken een oordeel uit aan het bestuur.
Het oordeel houdt rekening met het schoolondersteuningsprofiel en het
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband waar het bestuur van de
school bij is aangesloten.
Leerling met extra zorgbehoefte.
Als het geschil een leerling met extra zorgbehoefte betreft, dan kijkt de
commissie naar het Ontwikkelingsperspectief (OPP). In het OPP staat wat de
leerling kan bereiken aan leer- en vaardigheidsdoelen en het uitstroomprofiel.
Deze doelen zijn SMART geformuleerd. Het OPP bevat verder een
omschrijving van de individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften
van de leerling.
B. Voordat het OPP wordt vastgesteld, overlegt het bestuur met de ouders om
overeenstemming over de inhoud te bereiken. Het OPP wordt tenminste
eenmaal per jaar met de ouders geëvalueerd. Ook dan geldt als uitgangspunt
dat school en ouders het met elkaar eens worden over de inhoud. Bij een
geschil is het raadzaam dit te laten beoordelen door een onafhankelijk
deskundige die door beide partijen als onafhankelijk wordt gezien.
C. Gelijktijdig bezwaar bij bestuur en geschil bij commissie.
Indien een geschil aanhangig is gemaakt bij de commissie en de ouders
bezwaar hebben gemaakt tegen de beslissing over de verwijdering, neemt
het bestuur de beslissing op bezwaar niet dan nadat de commissie heeft
geoordeeld. De termijn voor het nemen van de beslissing op bezwaar
wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het geschil aanhangig is
gemaakt bij de commissie tot de dag waarop de commissie het oordeel heeft
uitgebracht.
D. In beroep bij de bestuursrechter.
Binnen zes weken na verzending van het besluit op bezwaar kunnen de ouders
beroep aantekenen bij de bestuursrechter.
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Gedragscodes
Bij ons bestuur Spaarnesant kennen we een klachtenregeling, een regeling omgaan met een
vermoeden van een misstand en een integriteitscode. Hieronder lees je welke regeling op welke
situatie van toepassing is.

Klachtenregeling
Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen klachten
indienen over gedragingen en beslissingen of het
nalaten daarvan van het bestuur, de directie en het
personeel.
De klachtenregeling van Spaarnesant gaat ervan
uit dat de meeste klachten over de dagelijkse gang
van zaken in de school in onderling overleg tussen
ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op
een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat
echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk
is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid
heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen
op het bestuur, een vertrouwenspersoon dan wel de
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.
De Spaarnesant klachtenregeling kunt u terugvinden
op: https://bit.ly/2JOqG5Y
Wanneer er binnen de school geen passende oploss
ing gevonden kan worden, dan kunt u een brief
sturen aan het bestuur van Spaarnesant. Hierin kunt
u het probleem en uw wensen aangeven, en hetgeen
u reeds heeft ondernomen om tot een oplossing te
komen. Er wordt dan contact met u opgenomen.
Stichting Spaarnesant
Ordemaatregelen
Postbus 800, 2003 RV Haarlem
Www.spaarnesant.nl

Landelijke klachtencommissie
onderwijs
Mocht ook de tussenkomst van het bestuur niet tot
een bevredigende oplossing leiden dan resteert de
formele weg naar de Landelijke Klachtencommissie
Onderwijs. Spaarnesant is hierbij aangesloten. Deze
commissie behandelt de klacht en geeft het bestuur
advies over de gegrondheid van de klacht en de te
nemen maatregelen.
Meer informatie over de klachtencommissie, de
procedure en het klachtenreglement kunt u vinden
op de website www.onderwijsgeschillen.nl.
Het staat leerlingen, ouders en medewerkers
overigens vrij rechtstreeks contact op te nemen met:
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Telefoon 030 - 2809590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Externe vertrouwenspersonen
Leerlingen en hun ouders kunnen met klachten die
betrekking hebben op seksuele intimidatie, agressie,
geweld, pesten, discriminatie en racisme terecht bij
de vertrouwenspersoon die werkzaam is bij het team
jeugdartsen van de GGD Kennemerland:
Mevr. Annelies van Wingerde, Mevr. Diny Bakker of
Mevr. Odette Besancon
Zijlweg 200, 2015 CK Haarlem
T 023 -789 1600 (ma t/m vrij 8.30 uur -17.00 uur)
Medewerkers kunnen zich wenden tot:
Mevrouw Annechien Veenemans
Diakenhuisweg 25, 2033 AP Haarlem
T 088 - 2726103
E-mail: Vertrouwenspersoon@arbounie.nl
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Misstanden en integriteit

Meldpunt inspectie

Spaarnesant vindt het belangrijk dat misstanden
worden voorkomen en waar nodig aangepakt.
Deze regeling vermeldt hoe om te gaan met een
vermoeden van een misstand.

De Inspectie van het Onderwijs heeft een meldpunt
over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig
psychisch of fysiek geweld. Het telefoonnummer van
de vertrouwensinspecteur is 0900 - 1113111.

Indien u een misstand constateert of een vermoeden
hebt van een misstand dan kunt u dit liefst schriftelijk
en gemotiveerd melden bij de schooldirectie van de
desbetreffende locatie. Heeft de misstand betrekking
op de schooldirectie dan meldt u dit bij het
bestuur van Spaarnesant. Wanneer zwaarwegende
belangen de toepassing van de interne procedure
in de weg staan of in de in de regeling genoemde
uitzonderingsgevallen, kan er een melding worden
gedaan bij de externe vertrouwenspersoon
integriteit.

Schoolbesturen zijn verplicht direct contact op
te nemen met de vertrouwensinspecteur als het
vermoeden bestaat dat een personeelslid zich
schuldig heeft gemaakt aan een zedenmisdrijf met
een minderjarige leerling. Als uit het overleg met
de vertrouwensinspecteur blijkt dat er een redelijk
vermoeden bestaat van een strafbaar feit, is het
schoolbestuur verplicht daarvan aangifte te doen bij
politie/ justitie.

De integriteitscode geldt voor iedereen die te
maken heeft met Spaarnesant. In de integriteitscode
staan concrete regels en algemene gedragslijnen
geformuleerd. De code biedt een kader bij het
interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet
aanvaardbaar gedrag.

De stichting Spaarnesant heeft voor haar scholen een
collectief verzekeringspakket op basis van secundaire
dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste
instantie de particuliere verzekering van de ouders
aangesproken dient te worden. Als deze verzekering
de kosten niet vergoedt, kan mogelijk een beroep
gedaan worden op de verzekering van de school.

De integriteitscode heeft als doel medewerkers,
directieleden, bestuur en raad van toezicht, maar
ook bedrijven en instanties die werken in opdracht
van Spaarnesant, hun handelen binnen de specifieke
context goed te kunnen laten interpreteren,
beoordelen en afwegen.
Onze externe vertrouwenspersoon is mevrouw
Bernadette Hes-Boots. Zij heeft tot taak een door
de betrokkene gemeld vermoeden van een misstand
te onderzoeken en de bestuurder daaromtrent te
adviseren.
Bernadette Hes-Boots
+31 (0)6 255 384 58
bernadettehes@gmail.com

Verzekeringen

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en
zij die voor de school actief zijn (leraren, vrijwilligers)
dekking tegen schadeclaims ten gevolge van
onrechtmatig handelen.
De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles
wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten
gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht
wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er
tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril?
Dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden.
De school is in eerste instantie niet aansprakelijk
voor schade door onrechtmatig gedrag van
leerlingen. Leerlingen en hun ouders zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus
belangrijk dat ouders/ verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De school is
niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke
eigendommen (kleding, fiets, bril, etc.) of voor verlies
of diefstal ervan.
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Praktische zaken en overige informatie
Gevonden voorwerpen
In beide gebouwen is een open kast ingericht voor gevonden
voorwerpen. Na enige tijd worden deze spullen naar een goed doel
gebracht, altijd na aankondiging in het Wijzertje. Op Zonnewijzer 1
en 2 staat deze kast bij de hoofdingang.

Huisdieren
Ondanks dat wij op de Zonnewijzer dol zijn op dieren, zijn in
het kader van de veiligheid honden en andere huisdieren niet
toegestaan op het schoolplein en in het schoolgebouw.
Wij verzoeken u dan ook om met uw hond buiten het schoolplein
te wachten.

Luizencontrole
Bij preventie hoort ook de regelmatige controle van de kinderen
op hoofdluis. Een aantal ouders neemt deze taak op zich. Meer
informatie over wat te doen als er luizen worden geconstateerd,
vindt u op de website van het RIVM:
www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis

In- en uitgangen
van de school

Mobiele telefoons en andere
kostbaarheden

Omdat wij smalle gangen
hebben en veel kinderen
tegelijk de school ingaan,
hebben we afspraken gemaakt over welke klassen
gebruik maken van welke
ingangen. U en uw kind
krijgen hier aan het begin
van het jaar informatie
over.

Het is niet toegestaan dat leerlingen hun mobiele telefoon
gebruiken tijdens de schooltijden, tenzij dit in het lesprogramma
past. Bij schade, verlies of diefstal is de school niet aansprakelijk.

Naschoolse opvang
In verband met de opvang van de kinderen voor en na schooltijd
heeft de Zonnewijzer een samenwerkingsverband met diverse
organisaties voor buitenschoolse opvang (BSO). Omdat wij met alle
BSO-organisaties zeer prettig samenwerken en zelf geen voorkeur
willen aangeven (de keuze voor een buitenschoolse opvang
beschouwen wij als een persoonlijke keuze van de ouders) noemen
wij alle BSO’s hier kort. U kunt via de website van de BSO specifieke
informatie vragen (zie adressenlijst achter in de gids).
• BSO Op Stoom
• Hero Kindercentra
• Stichting Kinderopvang Spaarne (SKOS)
• Kinderopvang MIDAS
• BSO Dikke Maatjes
• BSO Sport Fever
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Ontruimingsoefening

Social media

In ieder gebouw van de Zonnewijzer zijn dagelijks
BHV’ers (bedrijfshulpverleners) aanwezig. In geval
van nood weten zij hoe te handelen. Zij organiseren
minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening,
zodat alle kinderen en medewerkers weten hoe zij
in geval van nood rustig de school moeten verlaten.
Hiervoor is een ontruimingsplan beschikbaar.

In deze tijd speelt social media een grote rol. We
merken dat hetgeen wat buiten schooltijd op dit
medium gebeurt, in sommige gevallen van invloed is
op de sfeer in de klas. Wij vragen u als ouders daarom
alert te zijn op wat uw kind doet en ervaart op social
media en hier met elkaar in gesprek over te blijven.
Ook op school is het gebruik van social media, zeker
in de hogere groepen, regelmatig onderwerp van
gesprek.

Op de fiets naar school
We gaan er van uit dat kinderen alleen op de fiets
komen als dat noodzakelijk is. Bij beide gebouwen is
er beperkte ruimte voor het stallen van fietsen. We
verzoeken de fietsen in de daarvoor bestemde rekken
te stallen, dit om nooddeuren en in/uitgangen vrij te
houden. Op het plein fietsen voor of na schooltijd is
niet toegestaan.

Roken
School en schoolplein zijn een rookvrije zone. Wij
vragen ouders/ verzorgers met klem om ook in de
omgeving van de school niet te roken, zeker niet als
daar kinderen aanwezig zijn.

Schoolfotograaf
Jaarlijks komt de schoolfotograaf langs om van
alle kinderen portretfoto’s te maken. Ook worden
groepsfoto’s gemaakt. Deze foto’s kunt u bestellen.
Wanneer de fotograaf dit jaar komt, kunt u lezen in de
jaargids.

Schoolreizen/kamp
Ieder jaar gaan alle groepen 1 t/m 7 op schoolreis.
Groep 8 gaat een aantal dagen op kamp. De kosten
worden ieder jaar opnieuw vastgesteld en zijn terug
te vinden in de jaargids. Mocht u niet in staat zijn de
kosten voor het schoolreisje of kamp te betalen, dan
kunt u in overleg gaan met de directie om samen tot
een oplossing te komen.

Sportactiviteiten
Het uitgangspunt van de sportactiviteit is: iedereen
mag meedoen. Als school vinden wij meedoen
belangrijker dan het winnen. Verspreid over het
schooljaar zijn er verschillende sporttoernooien
waar de kinderen aan kunnen deelnemen. Er worden
bijvoorbeeld toernooien van basketbal, volleybal,
voetbal en hockey georganiseerd. De meeste
sporttoernooien zijn voor de groepen 7 en 8. Zodra
de informatie van een toernooi bekend is, zullen de
kinderen de mogelijkheid krijgen zich op te geven.
De sportactiviteiten worden gecoördineerd door
de vakleerkracht gymnastiek. Om een inschrijving
compleet te maken moet een team gekoppeld zijn
aan een begeleider. Een begeleider kan bijvoorbeeld
een ouders en/of verzorger zijn. Het kan voorkomen
dat bij een sporttoernooi ook een scheidsrechter
nodig is, bijvoorbeeld bij het voetbaltoernooi.
De sportactiviteiten worden georganiseerd door
SportSupport Haarlem in samenwerking met lokale
sportvereniging.

Tussendoortje
Dagelijks, rond 10.00 uur is er tijd om een
tussendoortje te nuttigen. Wij verzoeken u uw kind
fruit mee te geven en iets (gezonds) te drinken, bij
voorkeur water.
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Vakantierooster en studiedagen
schooljaar 2022-2023
Vakanties schooljaar 2022-2023

Van:

Tot en met:

Herfstvakantie

15-10-2022

23-10-2022

Kerstvakantie

24-12-2022

08-01-2023

Voorjaarsvakantie

25-02-2023

05-03-2023

Pasen

07-04-2023

10-04-2023

Meivakantie

22-04-2023

07-05-2023

Hemelvaartsdag

18-05-2023

19-05-2023

Pinksteren

29-05-2023

29-05-2023

Zomervakantie

22-07-2023

03-09-2023

Studiedagen (de leerlingen zijn vrij)
Vrijdag

14-10-2022

Maandag

30-01-2023

Woensdag

15-03-2023

Woensdag

17-05-2023

Donderdag

15-06-2023

Vrijdag

07-07-2023

Vrijdag

21-07-2023

Verjaardagen
Natuurlijk vieren kinderen
hun verjaardag op school.
Bij de kleuters gebeurt dit
aan het begin van de dag
en mogen ouders hierbij
aanwezig zijn. Vanaf groep
3 wordt de verjaardag op
een ander moment van
de dag gevierd en zijn
ouders hier niet meer bij
aanwezig. Graag zien wij
een gezonde traktatie. Ook
de leerkrachten vieren hun
verjaardag op school. In
de meeste groepen wordt
hiervoor een vaste ‘meesteren juffendag’ gepland,
waarbij er een gezamenlijke
viering plaatsvindt.
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Adressenlijst
Zonnewijzer 1
Planetenlaan 9
2024 EN Haarlem
023 - 5255519
Zonnewijzer 2
Planetenlaan 168
2024 EW Haarlem
023 - 5258325
Contactpersonen
Ingrid Berends (Zonnewijzer 1)
Nanna Clay (Zonnewijzer 2)
Medezeggenschapsraad
Voorzitter: Sarah Geerken-Marx
mr@zonnewijzerhaarlem.nl
Activiteitencommissie
Voorzitter: Ilja Seunke
Penningmeester: Koen van Dieren
Secretaris: vacature
aczonnewijzerhaarlem@gmail.com
Bestuur Spaarnesant
Stichting Spaarnesant
Postbus 800
2003 RV Haarlem
Schoolarts
GGD Kennemerland, locatie Haarlem
Zijlweg 200
2015 CK Haarlem
023-7891777 (maandag t/m vrijdag 8.30 uur - 17.00 uur)
www.ggdkennemerland.nl

Buitenschoolse opvang
BSO Op Stoom
Bakenessergracht 26B, 2011 JW Haarlem
023 - 2302004
planning@opstoom.nl
www.opstoom.nl
Hero Kindercentra
C. van Noordestraat 15, 2033 EC Haarlem
023 - 5123920
info@kinderopvanghaarlem.nl
www.herokindercentra.nl
Dikke Maatjes Kinderopvang BV
Orionweg 77, 2024TB Haarlem
023 - 5265333
info@dikke-maatjes.nl
www.dikke-maatjes.nl
Kinderopvang MIDAS
Mr. Meester Jan Gerritszlaan 2, 2024 KE Haarlem
023 - 5474674
info@kinderopvangmidas.nl
www.kinderopvangmidas.nl
Sportfever
SportBSO locatie DSS,
Jaap Edenlaan 7, 2024 BW Haarlem
023-2100300
sportbsodss@sportfever.nl
www.sportfever.nl

Inspectie van Onderwijs
088 - 669 60 00
Postbus 2730 3500 GS Utrecht
Vertrouwensinspecteur
0900 – 111311
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