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Voorwoord

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR).

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van basisschool De Giraf,

Nicole van Kan, directeur
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1 Over de school]

1.1 Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool De Giraf
Guido Gezellelaan 3
2182WB Hillegom 

0252-519097
G http://www.de-giraf.nl
8 directie.giraf@sophiascholen.nl

Basisschool De Giraf

o Pnniheem

2022 Microsoft Corporation, © 2022 Tornïorn
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Schoolbestuur
Sophia Scholen, Stichting voor KPC&AB b.o. Duin&Bollenstreek
Aantal scholen: 26
Aantal leerlingen: 6.678
G http://www.sophiascholen.nl

Schooldirectie
Functie Naam E-mailadres

Directeur Mevrouw Nicole van Kan nvankan@sophiascholen.nl

Op De Giraf werken wij met bouwcoördinatoren. Elke bouw wordt aangestuurd door een 
bouwcoördinator.
Samen met de intern begeleiders en de directie vormen zij het management van de school.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek.

Aantal leerlingen
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Wij verwachten de komende jaren een groei doorte maken. Het huidige gebouw is in 1970 gebouwd en 
toe aan vervanging. Door de groei van het aantal leerlingen wordt de nieuwbouw zelfs groter dan het 
gebouw waar wij nu in zitten. De oplevering van de nieuwbouw staat gepland voor 2025.

1.2 Missie en visie

Kenmerken van de school

Veilige en gezonde school Optimale ontwikkeling

Aandacht voor goede resultaten

Talentklassen Engels vanaf groep 1

Missie en visie
De Giraf maakt deel uit van Sophia Scholen, een ambitieuze onderwijsorganisatie waar 760 betrokken 
medewerkers op 28 basisscholen zorgen dat 7.000 leerlingen het fundament krijgen om zich te 
ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan onze samenleving. Onze school maakt hiermee deel uit 
van de grootste aanbiedervan primair onderwijs in de Duin- en Bollenstreek.

Samen met de andere Sophiascholen maken wij het mogelijk om uitdagend en toekomstgericht 
onderwijs aan te bieden in een veilige, gezonde omgeving. Onderwijs waar wij trots op zijn. Onderwijs 
waarin vertrouwen en duurzaamheid centraal staan, waar onze leerlingen steeds meer eigenaar 
worden van hun eigen ontwikkeling en zich voorbereiden op hun toekomst. Onderwijs dat verwondert 
en dat aansluit bij onze creatieve en ondernemende regio.

Sophia Scholen wil iedere leerling een ruim voldoende basis bieden, ongeacht afkomst, omgeving en 
steun thuis en ziet het als haar plicht om van alle leerlingen hoge verwachtingen te hebben, hen op weg 
te helpen en mee te geven wat ze nodig hebben.

Geïnspireerd op haar vijf kernwaarden verwondering, vertrouwen, verbinding, duurzaamheid en 
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eigenaarschap hanteert Sophia Scholen voor 2022-2026 het koersplan 'Van traditie naar ambitie'.

Deze en meer informatie over onze stichting leest u op www.sophiascholen.nl.

De Giraf biedt een veilig en gestructureerd schoolklimaat waar naast aandacht voor de leerresultaten 
tevens aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

Onze school is een katholieke school die open staat voor mensen met verschillende 
levensovertuigingen. De levensbeschouwelijke identiteit en tradities van onze school zijn verbonden 
met de kernwaarden van Sophiascholen. Deze kernwaarden zijn: verbinding, vertrouwen, 
eigenaarschap, duurzaamheid en verwondering.

Naast het reguliere aanbod van de basisvakken en zaakvakken, geven wij onze leerlingen de 
mogelijkheid om hun talenten te tonen en te ontwikkelen bijvoorbeeld tijdens de talentklassen en 
weeksluitingen.

Identiteit
Wij leggen in onze scholen geen geloofsovertuiging op. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en 
ouders zich thuis voelen op onze school en maken daarbij geen onderscheid in geloof, uiterlijk of 
achtergrond.

Vanuit onze levensbeschouwelijke identiteit stellen wij een aantal kernwaarden centraal. Het betreft de 
waarden verbinding, vertrouwen, eigenaarschap, duurzaamheid en verwondering. Deze kernwaarden 
zijn door de hele school zichtbaar, merkbaar en voelbaar.

Wij bieden levensbeschouwing aan aan alle leerlingen aan de hand van de methode Kleur op school. 
Kleur op school draagt bij aan een beter schoolklimaat door samen betekenissen te ontdekken en te 
praten over hoe je in het leven staat. Het heeft veel aandacht voor filosoferen, omgaan met elkaar en 
met de wereld om je heen.

Wij vieren met de hele school Kerstmis en Pasen. De vieringen vinden in de school plaats. Hierbij is er 
aandacht voor de maatschappelijke tradities en de Christelijke oorsprong van deze feestdagen.

Onze samenleving kent een multireligieus en multicultureel karakter. Elke leerling zal anders omgaan 
met de confrontatie tegenover andere levensbeschouwingen, net zoals bij volwassenen het geval is. 
Sommigen zullen nieuwsgierig zijn, andere onverschillig en nog anderen zullen het er moeilijk mee 
hebben of zelfs afkeurend zijn! Toch zullen ze moeten samenwerken en een heel schooljaar samen in 
de klas zitten. Om de anderte respecteren en te kunnen begrijpen is het noodzakelijk om de andere 
te leren kennen. Waarom vertonen gelovigen een bepaald gedrag, waarom hebben ze een bepaalde 
mening over een bepaald onderwerp, wat vinden ze belangrijk,...? Het is noodzakelijk om de andere te 
leren kennen om begrip te hebben voor de ander zijn keuzes. Wij gaan samen met de kinderen op zoek 
naar de verschillen en gelijkenissen tussen de verscheidende levensbeschouwingen en het belang van 
de communicatie. Wie weet kunnen wij wel nog iets leren over onszelf door een ander?
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2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs

De schoolorganisatie gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat in elk leerjaar een 
bij de leerling passend, afgesproken leerstofpakket aangeboden en geleerd moet worden door de 
leerlingen.

In de groepen i en 2 wordt de leerstof verwerkt in thema's. Hier wordt vanuit een thema gewerkt aan 
de ontwikkeling van het kind. In groep 2 vindt een geleidelijke overgang plaats van het 
ontwikkelingsgericht werken naar het programmagericht werken, zoals dat in de hogere leerjaren 
plaatsvindt. Het programmagericht werken houdt in dat de leerstof een centrale plaats inneemt. De 
leerstof wordt in vakken aangeboden in een ononderbroken leerproces. In principe doorloopt een 
leerling in acht jaar het basisonderwijs.

Groepering

Binnen de school wordt gestreefd naar het bieden van onderwijs in afzonderlijke jaargroepen.

Groepsgrootte

De school kiest bij voorkeur voor groepen van 28 leerlingen, maximaal 30 leerlingen. Extra 
ondersteuning van een grote groep wordt bevorderd door het structureel inzetten van 
onderwijsassistentie.

Klassikaal onderwijs

In de groepen wordt veelal klassikaal onderwijs gegeven aan de hand van het IGDI model. Dit model is 
gebaseerd op twee principes: de leerkracht demonstreert doelgericht en geeft uitleg en de leerlingen 
leren door oefening en herhaling.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taal ■■■■■■■■■

4 uur 4 uur

Rekenen ■■■■

2 u 30 min 2 u 30 min

Expressie/muziek ■■■ i »- i

1 u 45 min 1 u 45 min

Wereldoriëntatie/verkee ■l □
r 1 uur 1 uur

Engels ■ ■

30 min 30 min

Spel en bewegen ■■■■■■■■

5 u 30 min 5 u 30 min

Sociaal-emotionele ■ ■

ontwikkeling 30 min 30 min

Werken: hoeken, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■

knutselen/tekenen, 6 uur 6 uur

constructie-,
ontwikkelingsmateriaal

Fijne motoriek ■■■

1 u 45 min 1 u 45 min

Kleine pauzes ■■ ■■
1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing ■ ■

30 min 30 min

Tijdens de kleuterperiode krijgen de kinderen de gelegenheid zichzelf spelenderwijs op eigen wijze te 
ontwikkelen. Daarbij onderscheiden we een aantal belangrijke gebieden: sociaal-emotioneel, 
motorisch, taal/rekenen en creatief. Er wordt altijd gewerkt vanuit een thema. Dit past bij het denken 
van de kleuter. Binnen de thema's worden de voor kleuters benodigde kennis en vaardigheden 
aangeboden. Wij werken hiervoor op het gebied van taal en rekenen aan de tussendoelen zoals die 
tegenwoordig gehanteerd worden. Zeker in het begin van de kleuterperiode wordt de nadruk sterk 
gelegd op de sociaal-emotionele ontwikkeling en gewoontevorming.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak

Lezen

Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

3 u 30 min 3 u 30 min

Taal
4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur

Wereldoriëntatie
3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur

6



Kunstzinnige en r . . 1 ■MM t- ■ I——1

2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 mincreatieve vorming

Bewegingsonderwijs ■■■ ■■■ i~^i ■■i ■M BK

1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing ■ ■ ■ ■ ■ ■

30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Engelse taal ■ ■ L ] ■ s ■

45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Schrijven ■■ ■1 ■i ■■ M

1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur

Kleine pauzes Mi ■■ M ■I M ■■

1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur

Spelling ■■■ ■■ MB

1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Sociaal-emotionele ■ ■ ■ ■ ■ ■

ontwikkeling 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Onderwijstijd tijdens 10 ■i ■■ ■i ■■ M ■l

-uurtje 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur

De school moet voldoen aan de wettelijke regel t.a.v. onderwijstijd: De kinderen moeten verplicht over 
8 schooljaren in totaal 7520 uur naar school zijn geweest. Met de door ons gehanteerde schooltijden 
krijgen de kinderen ruimschoots de minimaal verplichte onderwijstijd. We hanteren een bepaalde 
urenverdeling over de verschillende vak- en vormingsgebieden. Deze voldoet aan de eisen van de 
inspectie. We vinden de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen belangrijk. Daarom besteden we 
daar ruimschoots tijd aan.

Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Speellokaal
• Gymzaal
• Per bouw grote schoolpleinen

2.2 Het team 
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Alle kinderen (van groep ït/m groep 8) krijgen 2X 45 minuten per week bewegingsonderwijs van een 
vakleerkracht.

Een van de collega's is verantwoordelijk voor het aanbieden van LOGO3OOO om bestaande 
woordenschatachterstanden bij jonge kinderen (uit de groepen 1/2) te verkleinen zodat zij succesvol 
het vervolgonderwijs vanaf groep 3 kunnen volgen.

Techniek heeft een vaste plek in het curriculum als onderdeel van Wereldoriëntatie, middels lessen van 
een vakleerkracht en door deelname aan activiteiten die door externe aanbieders worden aangeboden.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Bevordering van het 
taalgebruik

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Wetenschap en 
Technologie

Verlof personeel
Bij ziekte van de leerkracht komt er in principe een invalleerkracht. De regionale invalpool heeft een 
aantal invalkrachten van/voor de Sophia scholen in dienst. Wanneer er geen invalleerkracht uit deze 
invalpool beschikbaar is, kan er een deeltijdwerker uit het eigen team gevraagd worden de vervanging 
uit te voeren. Mocht ook dat niet lukken zal de onderwijsassistent of leraarondersteuner gevraagd 
worden de klas over te nemen. Tot slot is het mogelijk - wanneer al deze mogelijkheden niet 
voorhanden zijn -, een groep leerlingen te verdelen over andere groepen. In de groepen is een 
verdelingsplan beschikbaar. Ook kunnen ambulante medewerkers, daar waar het past in hun agenda, 
ingezet worden.

Helaas hebben wij ook te maken met de landelijke krapte van leerkrachten. Steeds meer en meer is het 
'passen en meten' om een leerkracht vooreen groep of vervanging te vinden. In het uiterste geval 
vragen wij u om uw kind thuis te houden. De Giraf streeft ernaar om hier zorgvuldig mee om te gaan en 
zal zorgdragen voor een duidelijke en tijdige communicatie als de situatie hierom vraagt.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse educatie 
(WE) /peuteropvang en LOGO 3000 om de woordenschat op een natuurlijke manier snel en speels uit te 
breiden. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met
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Kinderopvang de Theepot.

Op de Speelleerschool van De Theepot wordt vroege voorschoolse educatie (WE) aan alle kinderen 
aangeboden m.b.v. de methode Uk & Puk. Uk & Puk is een speel- en leerprogramma voor peuters. Het 
programma bevat een aantal thema's. Er wordt 6 weken met een thema gewerkt. Er wordt geknutseld, 
spelletjes gedaan en gepraat over het thema. Het lokaal is ingericht met hoeken en materialen rond het 
thema en er worden bij bepaalde thema's zelfs kleine uitstapjes gemaakt om het thema te ervaren. Er 
wordt veel aandacht besteed aan omgangsvormen van de kinderen met elkaar, zoals samen delen en 
op je beurt wachten. De taalontwikkeling wordt gestimuleerd en de woordenschat wordt vergroot. 
Voorbereidend rekenen, zoals vormen, tellen het inzichtelijk maken van wat groter en kleiner inhoud, 
krijgen de aandacht. Kortom allerlei vaardigheden die een goede start op de basisschool bevorderen.

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan

Het is ons doel om kinderen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied te begeleiden, zodat zij mensen 
worden die zich staande kunnen houden in een steeds veranderende maatschappij. Hiervoor bieden wij 
de leerlingen ICT-onderwijs aan dat gelijke tred houdt met zich steeds verder ontwikkelende middelen 
en mogelijkheden voorzover dat binnen ons onderwijsconcept mogelijk is.

Actief Burgerschap

Wij willen kinderen met ons onderwijs voorbereiden op de taken en rollen die ze nu en in de toekomst 
in de maatschappij vervullen. Voorbeelden zijn de consument, de verkeersdeelnemer en de burger in 
een democratische rechtstaat.

Om in die taken en rollen goed te kunnen functioneren en deelnemen aan de samenleving, moet aan 
een aantal voorwaarden voldaan worden. Kinderen dienen hiervoor kennis te ontwikkelen over en 
inzicht te verwerven in belangrijke algemeen aanvaarde normen en waarden en te weten hoe daarnaar 
te handelen. We willen kinderen respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische 
rechtstaat bijbrengen en de universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens. We 
willen kinderen het gevoel geven dat ze mee kunnen en mogen praten over belangrijke zaken, zodat ze 
zich betrokken voelen bij de klas, de school en de omgeving van de school.

Als school richten we ons op de samenleving als geheel en op de directe leefomgeving. We vinden het 
belangrijk dat kinderen met diverse culturen en achtergronden met elkaar kennismaken en leren 
samenwerken. Kinderen groeien op in een pluriforme samenleving. We willen bijdragen aan het 
ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties die de kinderen in staat stellen deel uit te 
maken van deze samenleving. Als school besteden we actief aandacht aan:

• democratie: kinderen leren denken en handelen volgens democratische principes:
• participatie: kinderen worden gestimuleerd actief deel te nemen aan zowel binnen- als
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buitenschoolse activiteiten;
• identiteit: er is aandacht voor 'wie ben ik' en 'wie is die ander'.

Kinderen leren hiermee ontdekken, dat er verschillende zienswijzen zijn op bepaalde problemen, ze 
leren kijken vanuit verschillende perspectieven en ze leren een eigen mening te formuleren en te 
onderbouwen.

Actief burgerschap is een leerstofonderdeel van de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling die 
wij op school gebruiken. Het is echter ook verweven met onze hele manier van lesgeven en omgaan 
met kinderen. Steeds weer proberen we de kinderen te laten nadenken over hun eigen rol in deze 
democratische samenleving. Ook ouders zijn hierbij een belangrijke partner voor de school.

Wetenschap en technologie

Technologie speelt in onze samenleving een niet weg te denken rol. Kinderen worden steeds vaker 
geconfronteerd met technische oplossingen die hun leefwijze en maatschappijbeeld kunnen 
beïnvloeden. Het gaat er om de nieuwsgierigheid van de leerlingen te prikkelen, zodat de kinderen 
ontdekkend kunnen leren en leren om creatief problemen op te lossen. We laten onze leerlingen 
vroegtijdig kennismaken met techniekonderwijs, door enerzijds praktisch aan de slag te gaan met 
allerlei activiteiten op het gebied van wetenschap en technologie en anderzijds door ons te richten op 
de principes van onderzoekend en ontdekkend leren.

Wetenschap en technologie (W&T) is een manier van kijken naar en benaderen van de wereld. Kinderen 
stellen vanuit verwondering en nieuwsgierigheid vragen of ze signaleren problemen of behoeften. Bij 
W&T-onderwijs leren kinderen antwoorden (onder-)zoeken op vragen en oplossingen bedenken voor 
problemen. Al doende leren kinderen zo het onderzoeks- en ontwerpproces te hanteren en zich daarbij 
denkwijzen eigen te maken. Het zijn die vaardigheden en instellingen die kinderen nu en in de 
toekomst nodig hebben. Omdat de vragen en problemen altijd betrekking hebben op een onderwerp, 
leren ze ook over gebeurtenissen, gebieden, organismen, verschijnselen en voorwerpen die in de 
wereld om hen heen voorkomen of plaatsvinden.

Ons uitgangspunt is dat niet alle leerlingen zich op eenzelfde manier en in eenzelfde tempo 
ontwikkelen, leder kind is anders; elke leerling heeft zijn eigen mogelijkheden. Daarom wordt het 
lesaanbod in de groepen op 3 niveaus gegeven. De basisinstructie is voor alle kinderen. Daarnaast 
wordt verlengde instructie gegeven aan kinderen die extra gevoelig zijn voor uitleg en wordt instructie 
verkort voor kinderen die minder afhankelijk van instructie zijn.

We willen dat kinderen een zo hoog mogelijk niveau van kennis en vaardigheden bereiken. Het IGDI- 
model staat ons als directe instructie-model hiertoe ten dienste.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen van elkaar leren; daarom maken we gebruik van coöperatieve 
werkvormen. Daarnaast spelen we in op de verschillende vormen van intelligentie die kinderen kunnen 
bezitten (talentklassen).

Om dit alles te realiseren is het belangrijk dat teamleden zich gerespecteerd voelen en dat er wordt 
tegemoet gekomen aan de begeleidingsbehoeften van elkteamlid.

Tot slot, willen we samen met ouders zorgen voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van 
een kind. Hiertoe is het noodzaak een goede band met ouders te creëren. Wederzijdse betrokkenheid 
en aanzetten tot dialoog is belangrijk, omdat ouders en wij elkaar nodig hebben bij de opvoeding en het 
onderwijs.
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Hoe bereiken we deze doelen?

Wij werken planmatig aan het vernieuwen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Wij stellen 
telkens voor de periode van vier schooljaren een schoolplan op. Vanuit het schoolplan maken we ieder 
schooljaar een jaarplan, waarin wij aangeven aan welke doelen uit het schoolplan wij in dat schooljaar 
(verder) werken. Ontwikkelteams vertalen de doelen in het jaarplan naar concrete acties. Aan het eind 
van het schooljaar bekijken we of we de gestelde doelen voor dat schooljaar hebben behaald of niet, 
waardoor dit komt en welke conclusies we daaraan verbinden. Deze evaluatie leggen we vast in het 
jaarverslag. Het jaarverslag vormt samen met het schoolplan de basis voor het volgende Jaarplan.

In het schooljaar 2022-2023 ligt onze focus op een nog betere basiskwaliteit:

• hoge verwachtingen van kinderen en van de eigen mogelijkheid om kwaliteit van onderwijs te 
realiseren;

• een goed pedagogisch klimaat;
• alle kinderen in zicht;
• goede instructie en
• invoeren van kwaliteitscycli.

11



3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Wij bieden basisondersteuning en voldoen in de eerste plaats aan het basisarrangement van de 
inspectie. Maar basisondersteuning gaat verder dan basiskwaliteit. Het betekent dat wij ook aan een 
aantal extra voorwaarden voldoen, zoals extra ruimte voor begeleiding, de juiste onderwijsmaterialen 
en natuurlijk deskundige leerkrachten. In het schoolondersteuningsprofiel op Scholen op de Kaart en/of 
opvraagbaar bij de directie, staat beschreven welke (extra) ondersteuning wij de leerlingen bieden.
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Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een duidelijke zorgstructuur. 
Grotendeels vindt (extra) ondersteuning in de klassen plaats, al dan niet met hulp van een 
onderwijsassistent. Soms is het beter een leerling of groepje leerlingen vanwege herhaalde oefening 
of uitdaging ook buiten de groep te begeleiden. Naast de groep plusleerlingen, die met het plusaanbod 
in de groepen voldoende uitgedaagd wordt, is er een groep leerlingen die meer nodig heeft. Deze 
leerlingen krijgen eenmaal per week extra aandacht van een hoogbegaafdenspecialist, waarbij het 
werken met gelijkgestemden een belangrijke stimulans is.

Groeidocument / ondersteuning

Er zijn kinderen die een bijzondere onderwijs-en/of begeleidingsbehoefte hebben. Ze hebben daarom 
soms extra ondersteuning nodig. De school organiseert dan een ondersteuningsteam waarbij u als 
ouder uitgenodigd wordt. In het ondersteuningsteam kunnen naast de school, en u als ouder, ook 
andere betrokkenen worden uitgenodigd. Bijvoorbeeld een onderwijsondersteuner, een medewerker 
van het jeugdteam, een onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband of een betrokken 
behandelaar. Gezamenlijk wordt er een plan gemaakt voor uw zoon of dochter. De school opent 
hiervoor, met uw toestemming, een groeidocument. Dit is een systeem waar op een veilige manier 
informatie kan worden verzameld en gedeeld rondom een leerling. Hierin worden de stimulerende en 
belemmerende factoren beschreven, kunnen de handelingsplannen worden gehangen, evaluaties en 
effecten van de geboden ondersteuning of onderzoeksgegevens. De verslagen van de 
ondersteuningsteams kunt u hierin ook terugvinden. Mocht een traject uiteindelijk uitmonden in een 
aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het gespecialiseerd onderwijs dan is dit 
groeidocument ook belangrijk. Het moet voldoende informatie en inzicht geven waarom er een 
andere onderwijssetting nodig is.

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek, 
Bonnikeplein 24-26, 2201XA Noordwijk. Tel.: 0252-431575, www.swv-db.nl

Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

• Dyslexiespecialist

• Logopedist

• Remedial teacher
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Sociaal emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

• Coördinator Kanjertraining

• Antipest-coördinator

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

. BHV'ers

De leerlingen van groep 8 krijgen - na de eindtoets - onder schooltijd EHBO-lessen aangeboden.

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Wij zijn een Kanjerschool. Ons uitgangspunt is dat we bewust een rol willen spelen in het aanleren van 
goed, sociaal gedrag van de kinderen op onze school en een bijdrage willen leveren aan de emotionele 
opvoeding van de kinderen. Als school willen we hier actief mee bezig zijn. De opvoedende rol van de 
school zien wij in het verlengde van die van de ouders als eerste opvoeders van hun kind. De basis van 
ons handelen wordt gevormd door de waarden en normen zoals die in de school worden gehanteerd.
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Goed gedrag van kinderen willen we handhaven en versterken. Preventie van probleemgedrag heeft de 
hoogste prioriteit. Kinderen worden goed gevolgd in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en in alle 
groepen worden lessen gegeven van de Kanjertraining. Snel ingrijpen, wanneer een kind 
gedragsproblemen heeft, leidt ertoe dat bij gedragsproblemen in de beginfase goed kan worden 
opgetreden, waardoor ernstiger problematiek kan worden voorkomen. Ook kinderen die 
probleemgedrag vertonen, dat samenhangt met bepaalde stoornissen, geven wij de ondersteuning die 
de kinderen nodig hebben, vaak in samenwerking met externe deskundigen. Een stoornis is echter 
nooit een excuus voor probleemgedrag. Als door probleemgedrag van kinderen de veiligheid van 
andere kinderen of de leraren in het geding komt, zullen passende interventies aangeboden worden om 
de veilige situatie te herstellen.

De Giraf beschikt over een aanspreekpunt voor leerlingen en ouders die te maken krijgen met pesten: 
Petra Warmerdam. Zij vangt de gepeste leerling (en de ouders) op. Samen brengen ze de situatie in 
kaart en bekijken ze welke acties mogelijk zijn om de pestsituatie op te lossen. Daarbij verwijst en 
begeleidt het aanspreekpunt pesten eventueel naar andere medewerkers binnen of buiten de school.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Kanvas.

Wij gebruiken het bij de Kanjertraining horende volgsysteem KanVas voor het volgen van de sociaal- 
emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en voor het maken van het sociogram. In de groepen 6,7 
en 8 vullen de leerlingen ook de vragenlijst over sociale veiligheid in. De leerkrachten analyseren deze 
gegevens en handelen ernaar in de groep. De Kanjer-coördinator heeft de taak om het gebruik van de 
Kanjermethode te stimuleren en coördineren, erop toe te zien dat de afspraken worden nagekomen en 
collega's hierin te sturen en ondersteunen.

Om de veiligheid van leerlingen op De Giraf te waarborgen, volgen we de richtlijnen zoals omschreven 
in het veiligheidsplan van Sophiascholen. Het veiligheidsplan is te vinden op Scholen op de Kaart en de 
www.sophiascholen.nl. In het kader hiervan hebben we ook een Aandachtsfunctionaris 
Kindermishandeling aangesteld: Nathalie Nooij (intern begeleider).

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie Naam

anti-pestcoördinator P. Warmerdam

vertrouwenspersoon N. Nooij

E-mailadres 

pwarmerdam@sophiascholen.nl 

nwolswijk@sophiascholen.nl
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4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken

Op school helpen ouders en zelfs opa en oma's met lezen, vervoer en begeleiding bij uitjes en of 
bezoeken aan musea of andere activiteiten. In de medezeggenschapsraad en de oudervereniging zijn 
ook een aantal ouders actief. Naast hulp en het meedenken bij schoolse zaken, vinden wij het 
belangrijk u te betrekken bij de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Wij nodigen u daarom enkele 
keren per jaar uit om op school te komen praten over deze ontwikkelingen. Dit doen wij aan de hand 
van het rapport en toetsresultaten. Vanaf groep 6 hebben de leerkrachten en u een gesprek met de 
leerling zelf erbij. Zo zorgen we er samen voor dat de leerling zich gezien en gehoord voelt en wij goed 
kunnen samenwerken.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Contact

Wij hechten veel waarde aan goed contact tussen ouders en school. Wanneer u een gesprek met de 
leerkracht van uw kind wilt hebben, dan is dit altijd mogelijk, maar houdt u er rekening mee dat de 
leerkracht vlak voor en tijdens schooltijd alle aandacht aan de kinderen wil geven. Na schooltijd is 
iedere leerkracht wel te bereiken. Maakt u, indien mogelijk, wel even een afspraak. De directie van de 
school kunt u natuurlijk ook spreken. Maakt u ook dan, zo mogelijk, een afspraak.

Informatiemoment

Bij de start van het schooljaar is er een informatiemoment voor alle ouders. We starten dan met een 
algemeen gedeelte over de schoolorganisatie en hierna volgt het groepsgedeelte. De leerkrachten 
zullen u dan informatie geven betreffende de gang van zaken in de groep gedurende dit schooljaar.

Kennismakingsgesprekken

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een kennismakingsgesprek. Deze gesprekken zijn 
facultatief voor de groepen it/m 5 en verplicht voorde groepen 6t/m 8. Ouders kunnen dan 
kennismaken met de leerkracht(en) van hun kind, zodat het contact makkelijker verloopt als er iets aan 
de hand is. Het is vooral een goede manier om vanaf het begin van het jaar te bouwen aan een sterke 
relatie en goede samenwerking. Vanaf groep 6 is de leerling zelf ook aanwezig bij het 
kennismakingsgesprek. Het kind geeft aan wat het graag zou willen leren.

De 10-minutengesprekken

Deze gesprekken worden driemaal perjaar gehouden (november, maart en juni). U wordt dan in de 
gelegenheid gesteld om met de leerkracht over uw kind te spreken.

Rapporten

U wordt over de vorderingen van uw kind ook op de hoogte gebracht via de rapporten die vanaf groep 3 
worden meegegeven.

SchouderCom: School Ouder Communicatie
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Op De Giraf maken wij gebruik van een digitaal communicatiemiddel: SchouderCom. U communiceert 
via deze app niet alleen met de leerkracht, ook versturen wij via SchouderCom de nieuwsbrieven en 
houden wij u via blogs en de jaarkalender op de hoogte van activiteiten in school.

Girafjournaal

Onze nieuwsbrief, het Girafjournaal, verschijnt maandelijks. Deze wordt verzonden via SchouderCom. 
In het Girafjournaal worden allerlei zaken vermeld, die in de komende weken in diverse groepen plaats 
zullen vinden, zoals excursies, feesten, afspraken en ook eventueel berichten van de oudervereniging of 
de medezeggenschapsraad.

Website

Onze school heeft een website. Het webadres van school is: www.de-giraf.nl

Kom kijken in de klas

Wij plannen een aantal ochtenden en middagen gedurende het schooljaar om u uit te nodigen een 
kijkje in de klas te komen nemen. Voor kinderen is het altijd erg leuk wanneer hun ouders zien hoe zij 
het in de klas doen en hoe het er in de klas aan toe gaat.

Klachtenregeling
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Als school voelen wij ons 
verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat waar 
kinderen fijn kunnen leren. Gaan er, ondanks onze inspanningen, toch zaken anders dan u verwacht 
had, dan kunt u ons hierop aanspreken. Bespreek de klacht op school. We gaan ervan uit dat u met 
klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet 
uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Bent u daarna nog niet tevreden, dan kunt u het 
schoolbestuur inlichten dat samen met u naar een oplossing zal zoeken.

Interne en externe vertrouwenspersoon

Indien bovenstaande echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling 
niet naartevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u verdere stappen ondernemen. Dit houdt in dat u 
de klacht ter sprake brengt bij de interne vertrouwenspersoon van de school ofwel bij de externe 
vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal, informeert u over de 
klachtenregeling en ondersteunt u als ouder bij het zoeken naar een oplossing. De interne 
vertrouwenspersoon beschikt over contactadressen en kan desgewenst begeleiding bieden of 
doorverwijzen naarde externe vertrouwenspersoon of het bevoegd gezag. De naam van de interne 
vertrouwenspersoon op onze school is: Nathalie Nooij. U kunt haar via SchouderCom benaderen.

De externe vertrouwenspersoon bespreekt met u de situatie en ondersteunt bij eventuele verdere 
stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en de gesprekken met deze persoon zijn 
vertrouwelijk.

Landelijke klachtencommissie

Als het nodig mocht zijn, kunt u een formele klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie, de 
Geschillencommissie Bijzonder onderwijs (GCBO). De landelijke klachtencommissie onderzoekt de 
klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag 
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beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen weten. Indien de klacht nog niet met het 
bestuur is besproken, zal de landelijke klachtencommissie u eerst terugverwijzen naar het bestuur. 
Mocht de klachtafhandeling bij het bestuur niet naar tevredenheid zijn verlopen, dan zal de 
klachtencommissie uw klacht alsnog in behandeling nemen.

Documenten en contactgegevens

Het document met onze klachtenregeling ligt ter inzage op school en kunt u lezen op de website van 
Sophia Scholen.

De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD Hollands Midden: 
Secretariaat PZJ, telefoon 088 308 3342, e-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl. De 
Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs is te bereiken via Postbus 82324 2508 EH Den Haag, 
telefoon: 070 - 3925508 (van 9.00 tot 16.30 uur), e-mail: info@gcbo.nl. Het reglement van de 
geschillencommissie kan worden opgevraagd via www.GCB0.nl. Op deze site kunt u ook het 
vragenformulier voor het indienen van uw klacht downloaden.

Ouderorganisatie
Bij vragen of voor onafhankelijk advies kunt u terecht bij ouderorganisatie Ouders & Onderwijs.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:

Er zijn veel manieren waarop ouders de school kunnen helpen. School kan hulp van ouders goed 
gebruiken bij excursies, schoolreisjes, voorlezen, vieringen, Koningsspelen of toezicht bij 
het overblijven. Daarnaast denken ouders mee over de ondersteuning van hun eigen kind(eren), geven 
gastlessen over hun beroep of adviseren de directie over heel concrete zaken zoals nieuwbouw van de 
school, communicatie of het design van de website.
Naast het meehelpen op school kan een ouder ook lid worden van de medezeggenschapsraad of de 
ouderraad. In de medezeggenschapsraad praten ouders formeel mee over het beleid van de school. De 
ouderraad houdt zich bezig met het organiseren van leuke uitjes en ondersteunt de school, de 
medewerkers en de medezeggenschapsraad.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 52,00

Daarvan bekostigen we:

Educatieve activiteiten

Vieringen

Kerst

Schoolreis

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:

De kosten voor het kamp in groep 8 (180 euro) worden apart geïncasseerd.

De Tussenschoolse Opvang kost 1,70 euro per keer.

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen voor activiteiten buiten het verplichte 
onderwijsprogramma. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de 
Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. Deze bijdrage wordt betaald omdat veel ouders het 
extra aanbod waardevol vinden en het belangrijk vinden dat de extra activiteiten worden aangeboden.

Mochten ouders niet voldoen aan de vrijwillige ouderbijdrage dan leidt dit niet tot uitsluiten van 
leerlingen van deelname aan activiteiten. Dit betekent dat op onze school alle leerlingen mee kunnen 
doen aan alle programma's en activiteiten die de school aanbiedt, ook activiteiten buiten het verplichte 
lesprogramma. Hierbij kan worden gedacht aan schoolreisjes, excursies en activiteiten in het kader van 
vieringen en feesten op school.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

I
Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
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Via ons communicatiesysteem SchouderCom of telefonisch.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Via het formulier dat u kunt downloaden via SchouderCom.

4.4 Toelatingsbeleid

Alle kinderen, die wonen in het voedingsgebied (Elsbroek) en waarvan de directie verwacht dat ze met 
succes het onderwijs aan onze school kunnen volgen, gegeven de talenten van het kind en de 
mogelijkheden van de school, zijn toelaatbaar. Ook kinderen van buiten de wijk zijn welkom, echter 
nadat in de plaatsing van kinderen uit de wijk is voorzien. Kinderen waarvan de ouders geen religie of 
levensovertuiging hebben zijn ook toelaatbaar, mits zij respect hebben voorde katholieke grondslag 
van de school.

Wanneer een kind overstapt van een andere basisschool naar De Giraf, volgt er altijd een gesprek met 
alle partners: ouders, IB en oude school. Na bestudering van het onderwijskundig rapport van de vorige 
school en de uitslagen van eventuele aanvullende eigen toetsen, bepalen we de onderwijsbehoeften 
van het kind. Deze informatie wordt door de directie gebruikt om te besluiten of de leerling kan worden 
ingeschreven.

Gronden voor Vrijstelling onderwijsactiviteiten

De leerlingen van onze school nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, zoals 
beschreven in de Schoolgids en het Schoolplan. Het bevoegd gezag (bestuur van Sophia Scholen) kan 
op verzoek van ouders/verzorgers een leerling vrijstelling verlenen van deelname aan bepaalde 
onderwijsactiviteiten. In dat geval biedt de school een alternatief lesprogramma / alternatieve 
onderwijsactiviteit aan. Een leerling kan worden vrijgesteld van deelname aan de gymnastieklessen op 
basis van een medische indicatie.

4.5 Sponsoring en privacy
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Sponsoring

Sponsoring (aanvaarding materiële bijdragen of geldelijke bijdragen) is door het bestuur van Sophia 
Scholen toegestaan onder de voorwaarden dat het geen invloed heeft op het onderwijsleerproces en 
dat het niet direct of indirect de geestelijke en lichamelijke gezondheid van leden van de 
schoolgemeenschap schaadt. Het beleid van Sophia Scholen ten aanzien van sponsoring is gebaseerd 
op het 'Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, d.d. 13-02-97', zoals dat 
is overeengekomen tussen o.a. het ministerie van OC&W, de besturenorganisaties en de 
ouderorganisaties. Het beleid en het convenant zijn bij de schoolleiding op te vragen.

Het volledige Sponsorbeleid is na te lezen op de website van Sophia Scholen.

Privacy

Sophia Scholen neemt de privacy van uw kind(eren) en die van u zeer serieus en zal informatie over uw 
kind(eren) en u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In de Privacy Verklaring 
leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in de 
Privacy Verklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van deze 
persoonsgegevens. We raden u aan de Privacy Verklaring aandachtig door te nemen. De privacy 
Verklaring vindt u terug op de website van Sophia Scholen: www.sophiascholen.nl. Voor vragen kunt u 
altijd contact opnemen met privacy@sophiascholen.nl .

De school wil een veilige omgeving zijn voor kinderen, personeelsleden en ouders. Daarom gelden 
afspraken m.b.t. fotograferen en filmen in en rond de school: U vraagt altijd eerst toestemming aan een 
personeelslid voor het maken van foto's in de school. Foto's die u maakt en waar andere personen dan 
uw eigen kind op staan, worden uitsluitend vertoond in huiselijke kring. Dit geldt ook voor foto's die 
gemaakt worden tijdens excursies en schoolactiviteiten.
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5 Ontwikkeling en resultaten

5.1 Tussentijdse toetsen

De Giraf werkt met het leerlingvolgsysteem van Cito en de gegevens worden in Parnassys ingevoerd. 
Twee keer per jaar bespreken we de trendanalyses in het team en wordt er per groep n.a.v. de 
dwarsdoorsnedes, verder ingezoomd op de groeps- en leerlinganalyses. Aan de hand van deze analyses 
maakt de leerkracht een plan van aanpak voor de verschillende vakken voor de komende periode. Aan 
het eind van deze periode wordt de werkwijze geëvalueerd en worden de evaluaties weer 
meegenomen, samen met de verschillende analyses voor het volgende plan van aanpak. Twee keer per 
jaar voeren de leerkrachten groepsbesprekingen met de intern begeleider en met de directeur.

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf ï augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
'referentieniveaus' genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores 'signaleringswaarden' genoemd.

22



Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

De resultaten van de CITO-eindtoets zitten net onder de inspectienorm. De gemiddelde score wordt 
mede bepaald door de heterogene samenstelling van de groepen 8. Door efficiënt klassenmanagement 
is het mogelijk gebleken een aantal leerlingen binnen de bestaande groep blijvend te laten participeren, 
zonder dat zij een aparte leerlijn kregen, c.q. in een uitzonderingspositie terecht kwamen. Mede door 
de inzet van de groepsleerkrachten door de jaren heen was dit mogelijk en bleek het uiteindelijk ook 
mogelijk deze leerlingen te laten uitstromen naar een reguliere vorm van voortgezet onderwijs. Naar 
onze optiek een uitstekende vorm van passend onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?

School

Basisschool De Giraf

Legenda % 1F behaald

I Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

% iF behaald (over drie schooljaren)

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?

School

Basisschool De Giraf

Legenda % 1S/2F behaald

| Deze school

Signaleringswaarde inspectie (49,0%)

j Vergelijkbare scholen

°/o 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

59,3%

59,2%

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 2,3%
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havo/vwo 15,9%

vwo ■■■■ 11,4%

vmbo-b IZ7T1 6,8%

vmbo-b / vmbo-k L7A/I 4,5%

vmbo-k ■■ 4,5%

vmbo-k / vmbo-(g)t 15,9%

vmbo-(g)t r/TTZi g,i%

vmbo-(g)t/ havo 18,2%

havo 11,4%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Positief schoolklimaatBrede ontwikkeling kinderen

Eigenaarschap en betrokkenheid

Wij willen een school zijn waar leerlingen zich veilig en welkom voelen, zichzelf optimaal kunnen 
ontwikkelen op eigen niveau, zowel cognitief, motorisch, creatief als sociaal en emotioneel binnen een 
veilige en uitdagende leeromgeving, waar duidelijke afspraken gelden. In het leerproces wordt de 
leerstof gedifferentieerd aangeboden en wordt aangesloten op de verschillende leerbehoeften van de 
leerlingen. Er wordt geleerd van succeservaringen maar ook van fouten. In de samenwerking tussen 
leerlingen en leerkracht is het belangrijk in oplossingen te denken en eigen verantwoordelijkheid 
nemen. Het is belangrijk dat leerlingen verschillende leerstrategieën aangeboden krijgen en daar hun 
eigen weg in vinden zonder het einddoel te verliezen.
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Werkwijze Sociale opbrengsten
Er wordt structureel aandacht besteed aan de sfeer in de groep. De leerkracht heeft een open houding 
ten opzichte van de leerlingen maar stelt daarbij grenzen en maakt duidelijk dat deze consequent 
worden bewaakt. Daarnaast gebruiken wij een leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel gebied. 
Grensoverschrijdend gedrag proberen wij zo snel en doeltreffend mogelijk aan te pakken volgens ons 
protocol en ons schoolveiligheidsplan.
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6 Schooltijden en opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Middag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Ochtend

13:00 -15:00

Schooltijd

13:00 -15:00

Naschoolse opvang

15:00 -18:30

15:00 -18:30

12:00 -18:30

15:00 -18:30

15:00 -18:30

Opvang

Schooltijd

6.2 Opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO De Theepot, in het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO De Theepot, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3 Vakantierooster
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Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 22 oktober 2022 30 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 05 maart 2023

Pasen 10 april 2023

Meivakantie 22 april 2023 07 mei 2023

Hemelvaart 18 mei 2023 19 mei 2023

Pinksteren 29 mei 2023

Zomervakantie 08 juli 2023 20 augustus 2023

Reservering Calamiteitendag: 7-7-2023

*Als er gedurende het schooljaar sprake is van een calamiteit dan zal deze vrije dag ter compensatie 
omgezet worden in een lesdag. Als dit niet het geval is geweest, zijn de kinderen deze dag vrij.

Extra vrije dagen voor alle leerlingen

Hillegomse feestdag: 16-9-2022

Studiedag Sophia Scholen: 5-10-2022

Administratiedag team: 23-12-2022

Studiedag team 1: 6-2-2023

Studiedag team 2: 24-3-2023

Studiedag team 3: 30-5-2023

Studiedag team 4:12-6-2023

Extra vrije dagen voor alleen groep 8

9-6-2023 (dag na kamp)

6-7-2023

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Directeur

Intern begeleiders

Dag(en)

maandag t/m vrijdag

maandag t/m donderdag

Tijd(en)

8.00 -17.00 uur

8.00 -17.00 uur
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Administratie maandag en donderdag 8.00 -15.00 uur

Een goede betrokkenheid tussen school en ouders vormt de basis voor een goed schoolklimaat: een 
klimaat van vertrouwen, veiligheid, gezelligheid, maar ook van orde en structuur. Op onze school 
kunnen de ouders gemakkelijk binnenkomen om iets te vragen, te vertellen of om mee te helpen. U 
bent voor ons een belangrijke partner in het onderwijs.
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Sophia
1 Scholen 'WJS F

Bijlage handtekeningenblad t.a.v. instemming en vaststelling schoolgids 2022-2023

School : De Giraf
Plaats : Hillegom

Namens de directie

Naam : Nicole van Kan

Functie : Directeur RKBS De Giraf

Datum : 30-8-2022

Handtekening : ;

De verklaring van instemming namens de Medezeggenschapsraad

Naam : Jany van de Nes

Functie : Voorzitter MR RKBS De Giraf

Datum : 30-8-2022

Handtekening : \

__ .. ’

Vaststelling namens het bevoegd gezag Sophia Scholen te Voorhout

Naam : Omar Ramadan

Functie : Voorzitter CvB Sophia Scholen

Datum : 30 08 22

Handtekening


