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BELANGRIJK OM TE WETEN

We werken met een continurooster:

over. 
 

De schooltijden zijn:
•  Zonder LKP-groep 1 (4-jarigen**)  : van 08.30 - 14.30
•  Met LKP t/m groep 8  : van 08.30 - 16.00 

•
•

•

**Wanneer mag uw oudste kleuter mee doen?

Vóór 21 augustus 2017 5 jaar of ouder 
starten op 1e schooldag met LKP (21 augustus 2017)

Vóór 8 januari 2018 5 jaar of ouder 

Ná 8 januari 2018 5 jaar 
uw kind kan volgend jaar meedoen met de LKP-lessen

T
E
I
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EEN WOORD VOORAF

Waarom een schoolgids?
-

-

Natuurlijk vindt u in dit boekje ook veel han-

dat graag van u.

Waar vindt u de schoolgids?
www.bsdebuutplaats.nl. 

De Buutplaatskalender

Uitnodiging voor alle ouders, met name ook voor peuterouders:
De betrokkenheid van ouders wordt op 

prijs gesteld. Wij staan open voor nieuwe 
ideeën en mogelijkheden die ten goede komen 

aan de school en of de peuterspeelzaal. U kunt uw ideeën of suggesties kenbaar maken 
aan de leerkracht, de leidster of de directie. 

We zullen die suggesties in ons overleg 
bespreken. Na dit overleg ontvangt u een reactie.
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Basisschool De Buutplaats

telefoon :

e-mail  : 

website :
    Hier vindt u ook deze schoolgids en 

over allerlei Buutplaats-zaken.

basisschool :  
 

   
peuterspeelzaal :   

 

 
(directeur)

 
(adjunct-directeur)

schoolbestuur :

Vertrouwenspersonen : 

logopediste :  

HOOFDSTUK 1 | DE SCHOOL

dependance:
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2.1  Doelstelling

-

Identiteit van de school

achtergronden. 

een grote rol.

-

 

2.2  Uitgangspunten: De Buutplaats in de samenleving

-

-

Samengevat: als we niet tevreden zijn over de ontwik-

met de ouders wat aan te doen.
 

2.3  Prioriteiten: Wat vinden wij het belangrijkst?

-

HOOFDSTUK 2 | WAT VOOR EEN SCHOOL IS DE BUUTPLAATS?

DE BUUTPLAATS, EEN SCHOOL  
WAAR JE JE VEILIG VOELT
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-

-
-

Wat vinden wij heel belangrijk?

GOEDE RESULTATEN: -

•
-

in groep 3 begint.
 
•

 
• -

•

•

• -

•

•

•
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2.4  Het klimaat van de school

De kinderen

-

De leerkrachten

laten dat merken aan de kinderen. 

De ouders

-

-

• Ouderavonden
• Rapportgesprekken

-

•
•
•
•
•
•
•

-

Samengevat
Wij vinden dat voor goed onderwijs niet alleen kinderen en 
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3.1  De organisatie van de school

leerkracht nog extra uitleg aan de kinderen die dat nodig 

 

3.2  Functies en taken in de school

-

terecht. 

De groepsleerkracht -

De intern begeleiders (IB-ers)

De remedial teacher (rt-leerkracht)

De maatschappelijk werker

De ICT-coördinator 

De onderbouw-coördinator 
maken hebben met de peuter- en kleutergroepen.

De bovenbouw-coördinator
maken hebben met groep 3 t/m 8.

De logopediste -

De psychotherapeut helpt kinderen die dat nodig hebben.  

groep 3 t/m 8.

De peuterleidster 
peutergroep.

De tweede leerkracht of leidster 
-

dacht kan geven.

De lokaalassistent

De algemeen schoolmedewerker 

De LKP-docent
 

Stagiaires:

HOOFDSTUK 3 | DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS
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3.3  Wat doen de kinderen op De Buutplaats?

De Voorschool en de vroegschool

-
gramma. 

e rapport.

 
De groepen 3 t/m 8

-

In groep 3

Voor het taalonderwijs in groep 4 t/m 8

-

Bij Rekenen&Wiskunde

-

Sociale Vaardigheden:

Studievaardigheden: -

-
digheden die ook een belangrijk onderdeel vormen van 

 krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 op 

-

De Buutplaats is 
een Leerkansenschool. 

Dit betekent dat de groepen 

2 t/m 8 op alle dagen, behalve 

woensdag, een zeer gevarieerd 

lesaanbod krijgen tot vier uur.  
Zie voor verdere info in 

deze schoolgids.
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Zwemmen: -

 
Huiswerk

-
dend karakter. Wij vinden het heel belangrijk dat een 

de kinderen goed leren omgaan met het maken en leren 

-
maakt:
•  Peuters en kleuters: Bij elk piramideproject krijgen de 

•  Groep 3:

•  Groep 4:

•  Groep 5 t/m 8:

-

-
-

een beetje meer.

nagekeken en het leer-

Gebruik van computers en touchscreens
-

-

www.bsdebuutplaats.nl.
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4.1  Inschrijven van nieuwe leerlingen

-

Er is ook een Samenspelgroep, dit houdt in dat u een och-
tend per week al samen met uw 2-jarig kind op school 
kunt komen om te spelen en te leren met uw kind. 

-

-

-

voor de peutergroep en ook niet voor de ouderbijdrage 

-

-

Oudercontract: Het is belangrijk dat het voor de school 
en de ouders duidelijk is wat ze van elkaar mogen ver-
wachten. Daarom worden hierover bij de inschrijving een 
aantal afspraken gemaakt. Door de ondertekening geven 
we beiden aan dat we ons aan de afspraken zullen hou-
den. Zie de bijlage achterin deze schoolgids.

4.2  Passend Onderwijs 
De onderstaande tekst is in 2015 opgesteld door de SP-
POH met het advies dit over te nemen in de schoolgids.

Passend Onderwijs 
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

HOOFDSTUK 4 | DE ZORG VOOR DE KINDEREN
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Wat is handig om over passend onderwijs te onthouden?

-
-

-

-

-

-

-
gelijk in de eigen omgeving van de leerlingen te 

-

-

Tot slot
 

www.sppoh.nl 

Andere interessante sites zijn: 
 
www.passendonderwijs.nl 

 

www.steunpuntpassendonderwijs.nl 
-

 
4.3   Hoe volgen we de ontwikkeling van uw kind en wat 

doen we als uw kind extra hulp nodig heeft?
-

Welke toetsen nemen we op de Buutplaats af

In de peutergroep en groep 1 en 2 (voorschool)

•

•

Groep 3 t/m 8

•
•
•
•
• Spelling
•
•

Centrale  
Eindtoets

-
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Niveau I: Leerlingen die ver boven het gemiddelde  

Niveau II:  
  (goed). 

Niveau III:  
  (voldoende). 

Niveau IV:   
(onvoldoende).

Niveau V: 

-
lijken met het landelijk gemiddelde.
 

-

handelingsplan

-

-

 
Voor de kleinere leerproblemen kan er ook incidenteel 

-

begrijpen er veel meer van. 
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Het groepsplan 

-

uitleg aan de kinderen die dat nodig hebben. Kinderen 

leerlingbesprekingen

interne zorgcommissie

-

een apart programma volgen. 

-

 
Doublures

In de kleutergroepen

in groep 3. Zij voldoen dan niet aan een aantal voor-

-

In groep 3 t/m 8

-

op hun eigen niveau. Het komt ook voor dat kinderen na 

4.4  Hoe komt u te weten hoe het met uw kind gaat?

Rapportages en oudergesprekken 
-

u dat natuurlijk kenbaar maken bij de leerkracht. 
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-

rapport. 

-

Spelinloop bij de Voorschool

Huiswerk
-

-

4.5  Beleid tegen pesten.

-

-

-

-

4.6   De begeleiding van de overgang naar het voortgezet 
onderwijs

-

-

 
Hoe gebeurt dat op De Buutplaats?
•  

-
ment. 

-
-

•  

-

•  -

het kind. 
•  

-
lijkheden van een kind.

-

gebeurt al vroeger in het jaar dan aanmelding voor het 

•  

-

•  

•  -
-

•  
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-

4.7  Gezonde School
Op dit moment werken we op De Buutplaats al heel veel 

is een erkenning voor scholen die structureel werken aan 

Samen Gezonde School Aanpak 

-

School Aanpak.
 

•  

-

•  -

•  -

•  

•  
•  

•  
•  

-
-

-

Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Gezond Trakteren

-
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-

-

-
www.bsde-

buutplaats.nl.

4.10  Diverse activiteiten

4.10.1.  Buutplaats Leerkansenschool

4.10.2.  Andere activiteiten:
• schoolreisje.
•

-
theek.

•

-

•
-

-

4.8  Beleid medicijnverstrekking en medisch handelen

-

-
-

www.bsdebuutplaats.nl.

4.9  Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
-

-
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taken worden uitgelegd.

Parttime leerkrachten

-

kunt u natuurlijk bij beide leerkrachten terecht. 
-

kind goed verloopt.

Compensatieverlof 

hebben meer vrije uren.

PABO-studenten en stagiaires 

Nascholing

-

Als de leerkracht ziek is 

-
re groepen. 

HOOFDSTUK 5 | DE LERAREN
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6.1  Zijn ouders en leerlingen tevreden over de school? 

-

houden.

voldoende tot goed: 
•
•
•

-

de hoogte. 

6.2  Een goed contact tussen school en ouders

-

ouderbetrokken-
heid

betrekken. 
-

reiken.

Ouderraad:
-

-

6.3  Schoolpoort en ouderbrieven

-
-

doen. 

-

HOOFDSTUK 6 | DE OUDERS
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6.4  Schoolgids en kalender

www.bsdebuutplaats.nl

6.5  De Medezeggenschapsraad (MR)

-

6.6  Hulp bij activiteiten

6.7   Het continurooster, het overblijven en de 
schooltijden

-

• Zonder LKP  groep 1 (4-jarigen**)  : van 08.30 - 14.30
• Met LKP  t/m groep 8  : van 08.30 - 16.00 

•
•

•

Zie elders in deze gids voor meer info, ook over ** start-
moment LKP.

6.8  Klachtenregeling 

-

-

-
-

-

Voor de peuterspeelzaal: 

-

(ZcKK). Wordt een klacht niet naar tevredenheid opge-

-
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6.9  De ouderbijdrage

Peuterspeelzaal 

per maand. 

Groep 1 t/m 8 

-

en donderdag bij Harro Veerman.

-

-

6.10  Tegemoetkoming schoolkosten.

6.11  Vrijstelling voor bepaalde activiteiten

6.12 Sponsoring

-

6.13  Leerplicht en schoolverzuim

-
-

-

-

-
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-

leiden tot een geldelijke boete.
-

-

-
ren. 

-

6.14  Schorsing en verwijdering van een leerling.

-

6.15  Kinderopvang 
-

in verband met het LKP: de leerlingen met LKP hebben 

Kinderopvang Said 
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7.1   Wat doen wij om het onderwijs op onze school te 
verbeteren?

-

-

-

Werken met Kwaliteitskaarten van Cees Bos:

-

er u graag meer over. 

Het LeerlingVolgSysteem LVS:
-

De leerlingenzorg:

-

Gebruik van de computer en het digitaal schoolbord in 
de school:

-

7.2   Ontwikkeling van het onderwijs in de komende 
jaren: het Schoolplan.

HOOFDSTUK 7 |
DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS OP DE BUUTPLAATS
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•

•
•

de leerlingen.
•

en met elkaar. 

dit verder toe te lichten.

7.3  Het Leerkansenprofiel LKP

-

De Buutplaats ……….. MeerKansenSchool…… want dit 
betekent:
•
•
• -

teren en vergroten
•
•

-
-

en.

LKP-lessen voor groep 2 t/m 8 
•
•
• -

•
 

-

Wanneer mag uw oudste kleuter mee doen?

Vóór 21 augustus 2017 5 jaar of ouder 

Vóór 8 januari 2018 5 jaar of ouder 

2018)

Ná 8 januari 2018 5 jaar 

-

-

•
•
•
•

•

De Buutplaats ………. LeerKansenSchool ………………….
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-

-

-

-
-

HOOFDSTUK 8 | DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS

-

•

• -
ken met de Intern Begeleider.

•
-

• -

•
-

-

-

-
mogelijkheden. 

-

VMBO  BBL basisberoepsgerichte leerweg 
VMBO  KBL kaderberoepsgerichte leerweg
VMBO  GL gemengde leerweg

HAVO
VWO
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LWOO

. 

vaak dat kinderen een hoger diploma behalen dan je 

-

Vergelijking met andere scholen
In 

-

beoordeeld.

over voorbeeldig.
-

www.owinsp.nl  
www.bsdebuutplaats.nl.

De Centrale Eindtoets 

-

Een mooie opsteker

gepubliceerd waarin de resultaten van de laatste drie 
Cito eindtoetsen van alle scholen in Nederland zijn ver-
geleken en omgezet in een rapportcijfer. Er is rekening 
gehouden met de omstandigheden van elke school. De 
Buutplaats kreeg hierbij een 

8,4
Dit is een heel mooi cijfer, ruim boven het landelijke 
gemiddelde van 7. De Buutplaats scoort duidelijk hoger 
dan de scholen in de directe omgeving. 

van. 

VMBO BBL/KBL  33
VMBO TL/HAVO  30
HAVO/VWO   28
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Ontruimingsoefeningen 
-
-

Waardevolle spullen

HOOFDSTUK 9 | VEILIGHEID 

Gevaarlijk (lijkend) speelgoed 
-

-
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Contract tussen het team van de Buutplaats  Versie  9 mei 2017  
en de ouders van : ………………….. 
Datum:…………………. 
 

De school draagt zorg voor goed 
onderwijs zoals beschreven in het 
schoolplan en in de schoolgids. 

De ouders(verzorgers) gaan akkoord 
met het beleid van de school zoals 
beschreven in de schoolgids. 

 

De school informeert in ieder geval 
3x per jaar de ouders over de 
vorderingen en het welbevinden 
van hun kind. 

De ouders informeren de school als 
hun kind problemen heeft in de 
thuissituatie of op school. 
Ouders komen 3x per jaar het 
rapport van hun kind halen en 
bespreken. 

 

Bij leer en/ of gedragsproblemen 
reageert de school alert.  
   
 
De school volgt de vorderingen van 
de kinderen d.m.v. *toetsen.   
 
 
De school informeert de ouders van 
tevoren over de te nemen stappen, 
het eventuele plan van aanpak. 
 
 

De ouders geven toestemming voor 
een eventuele eerste bespreking in 
de interne zorgcommissie.  
 
De ouders geven toestemming om 
deze toetsen af te nemen. 
 
 
Over een eventueel vervolg traject 
wordt de ouder op de hoogte 
gehouden. Ouders komen als ze 
worden uitgenodigd voor 
gesprekken en werken mee aan de 
afspraken die worden gemaakt in 
het zorgtraject. 

 

De school hanteert het protocol 
medicijnverstrekking en medisch 
handelen van de 
Laurentiusstichting. 

De ouders informeren de school bij 
inschrijving, maar ook later, over 
gezondheid van het kind en zijn op 
de hoogte van het protocol van de 
stichting. 

 

Bij ziekte van de leerkracht wordt 
er gezocht naar een invaller. Soms 
worden er kinderen verdeeld. Bij 
uitzondering vragen wij aan de 
ouders om het kind thuis te 
houden.  Als de leerkracht langere 
tijd ziek blijft, zorgt de school voor 
een zo goed mogelijke oplossing. 

De ouders maken afspraken met de 
dokter en de tandarts e.d. zoveel 
mogelijk voor of na schooltijd. 

 

BIJLAGE 1
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Wanneer een kind zonder melding 
van school wegblijft neemt de 
school contact op met de ouder.  
 
 
De school besteedt de 
vrijwillige ouderbijdrage aan: het 
schoolreisje, Sint en kerst en 
andere uitgaven die niet direct tot 
het onderwijs behoren. 
 

Ouders bellen de school als hun kind 
ziek of afwezig is. 
 
 
 
De ouders betalen jaarlijks  
€…,… ouderbijdrage 
U bent overigens niet verplicht dit 
te betalen, maar uw kind kan dan 
uitgesloten worden van bijv. het 
schoolreisje. 

 

 Het kind neemt deel aan het 
schoolreisje en  
het meerdaagse schoolkamp in gr 8 

 

 
 
 
 

De ouders hebben geen bezwaar 
tegen het plaatsen van foto’s van de 
kinderen op de 
website/infomonitor. . 

 

De school stelt de ouders op de 
hoogte van het huiswerkbeleid. 

De ouders schenken aandacht aan 
het huiswerk dat thuis gemaakt 
moet worden. 

 

De school stelt de ouders d.m.v. de 
nieuwsbrief op de hoogte van de 
verschillende activiteiten die de 
school organiseert. 

De ouders tonen hun belangstelling 
voor de school en hun kind door 
regelmatig aanwezig te zijn bij 
activiteiten waarop ze verwacht 
worden.  
De ouders van groep 8 komen naar 
de afscheidsavond. 

 

De Buutplaats is een 
De kinderen van groep 4 t/m 8 zijn daarom verplicht maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag tot 16.00 aanwezig te zijn. In de extra leertijd krijgen 
de kinderen lessen aangeboden die de (taal)ontwikkelingskansen van de 
kinderen vergroten. De lessen zijn gericht op bewegen en gezond gedrag, 
theater, beeldende vorming, ICT en studievaardigheden. Voor de jongere 
kinderen bestaat de mogelijkheid om bij wijze van proef vrijwillig deel te 
nemen aan het LKP. 

 

Ouders en leerkrachten gaan op een respect volle manier met elkaar om  

 
*Toetsen: dit zijn o.a. de methode gebonden toetsen, de citotoetsen, derde 
groepsonderzoek. De school bespreekt deze toetsen bij het rapport halen of indien nodig op 
afspraak met de ouders. 
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Info over Centrum Jeugd en Gezin JGZ 
 
Uw kind en de schoolarts/schoolverpleegkundige 
 
De schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)   volgen samen met 
ouders de groei en ontwikkeling van kinderen. Dit  gebeurt t i jdens een aantal  vastgestelde 
contactmomenten. Het CJG is voor Haagse kinderen en hun ouders dé plek voor informatie,  advies en 
hulp bi j  opvoeden en opgroeien.  
 
Gezondheidsonderzoek basisonderwijs 
Rond de leeftijd van 5 en 10 jaar wordt uw kind samen met u uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek bij de schoolarts of 
schoolverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar lengte, gewicht, gehoor, ogen, motoriek, eet- en 
beweeggedrag. Het doel van dit onderzoek is om de ontwikkeling van uw kind samen met u te volgen. Tijdens de afspraken is 
ook ruimte voor eventuele vragen en indien nodig kijken we samen naar een oplossing of extra ondersteuning.   
Samenwerking met school 
Mocht het nodig zijn, dan worden de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek besproken met de leerkracht, intern 
begeleider of zorgcoördinator van school. Dit gebeurt altijd in overleg met u (en met uw kind als hij of zij ouder is dan 12 jaar). 
De arts of verpleegkundige neemt ook deel aan het zorgoverleg op school. Daar worden, in overleg met ouders, leerlingen 
besproken waarover zorgen of vragen zijn. Tot slot adviseren de artsen en verpleegkundigen scholen in Den Haag over de 
algehele gezondheidssituatie op school en geven zij tips ter verbetering hiervan.   
Vaccinaties 
Kinderen in Nederland krijgen het Rijksvaccinatieprogramma (RIVM) aangeboden. De inentingen in dit programma zorgen voor 
bescherming tegen bepaalde infectieziekten. De schoolartsen- en verpleegkundigen van het CJG voeren deze inentingen uit. 
Uw kind krijgt een uitnodiging voor een vaccinatie in het jaar van de 9e verjaardag. Extra ondersteuning  
Het is voor kinderen, jongeren en hun ouders altijd mogelijk om bij de schoolartsen- of verpleegkundigen langs te komen voor 
een extra onderzoek of gesprek. Aanleiding hiervoor kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over groei, gehoor, gedrag of 
gezondheid. 
Gegevens van uw kind 
De schoolgezondheidszorg maakt gebruik van de adresgegevens uit  de leerl ingadministratie van school.  
Als u hier bezwaar tegen heeft ,  kunt u dit  melden bi j   de directie van de school.  Wanneer u niet  bent 
verschenen op de afspraak, neemt de schoolgezondheidszorg telefonisch contact met u op. Als dit  niet  
lukt,  vraagt de schoolarts of  schoolverpleegkundige zonodig aan school hoe het met uw kind gaat,  tenzi j  
u hiertegen bezwaar heeft  gemaakt.   
 
Meer informatie en contact 
Het is altijd mogelijk om contact op te nemen met de schoolgezondheidszorg. Op werkdagen kan dit telefonisch via 0800-
2854070 (optie 2). Kijk ook op de website www.cjgdenhaag.nl voor meer informatie over de taken en werkzaamheden van de 
schoolgezondheidszorg. 

 

BIJLAGE 2 
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BIJLAGE 3 




