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4 VOORWOORD

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Voor u ligt de schoolgids van De Opperd. De 
Opperd is een cluster4 school voor kinderen die 
ernstig belemmerd worden in hun functioneren 
door hun gedragsstoornis. 

Vanaf januari 2016 is onze school in samenwer-
king met rkbs De Regenboog een verandertra-
ject aangegaan. Doordat de leerling populatie 
van de school langzaam maar zeker een ander 
karakter kreeg en het team na een jarenlange 
stabiliteit ook in samenstelling veranderde was 
een heroriëntatie op ons concept noodzakelijk. 
Wij worden in dit verandertraject begeleid door 
de projectgroep “Goed worden en Goed blijven” 
van de PO-raad. Stichting Jeugdwijs werkt met 
ons samen bij het bouwen van een nieuw 
pedagogisch klimaat in school dat samen te 
vatten is door de term: herstelklimaat.

Dit laatste past goed bij hetgeen al jarenlang in 
de visie van de school staat: “elk kind heeft 
recht op een nieuwe kans”! Veel kinderen die op 
de Opperd komen hebben een vervelende 
periode achter de rug op een of meerdere 
scholen. Veel kinderen hebben tijd nodig om 
weer tot leren te komen. Wij hebben tijd nodig 
om er achter te komen wat het kind nodig heeft 
om weer de rust in het hoofd te krijgen, om 
weer tot leren te komen.

De ouders van leerlingen die al langer op De 
Opperd zitten hebben in de laatste maanden 
van het schooljaar al kunnen kennismaken met 

Annemieke Turfboer als locatieleider van De 
Opperd. Ook in het schooljaar 2016-2017 zal zij 
als locatieleider uw eerste aanspreekpunt zijn 
op de Opperd. Annemieke zal in dit schooljaar 
het initiatief nemen om de communicatie met u, 
onze belangrijkste partner(s) bij de begeleiding 
van uw kind, te optimaliseren. Wij nodigen u 
hierbij van harte uit om ook zelf het initiatief te 
nemen en haar te benaderen op het moment 
dat u vragen en/of zorgen heeft.

Wij zien uit naar een mooi jaar waarin we met 
elkaar dat herstelklimaat handen en voeten 
zullen geven en waarin we de vorig jaar inge-
zette initiatieven zoals symbiose trajecten met 
het oogmerk toeleiding terug naar regulier 
onderwijs verder zullen kunnen uitbouwen.

Het zal vast weer een jaar worden waarbij de 
kinderen, maar ook de collegae, hard zullen 
moeten werken, maar waar we ook met elkaar 
zullen kunnen vieren en de gezellige momenten 
gaan organiseren.

Een Opperd is een veilige haven voor schepen 
wanneer het gaat stormen en de zee te wild 
wordt. De Opperd wil zo’n veilige haven voor uw 
kind zijn. Daar gaan wij dit schooljaar weer hard 
voor werken.

Manuel Veira
Directeur a.i.



5WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

De missie van de Opperd is om een nieuwe  
onderwijskans te zijn voor kinderen met  
ernstige gedragsproblemen.  

De gedragsproblemen van kinderen kunnen 
voortkomen uit:
• Angst, een gebrek aan basisveiligheid
• Verstoorde gezins- en opvoedingssituatie
• Organisch kwetsbare basis
• Combinatie van genoemde factoren
Onze kinderen kenmerken zich door:
• Sociale problematiek binnen relaties
• Een wisselend, soms verstoord gevoelsleven
• Een sterke mate van vaak onbedoeld,  
 ongewenst gedrag
• Een kwetsbaar en irreëel zelfbeeld

Het uitgangspunt van de Opperd is: Je doet het 
zelf. We willen de kinderen leren dat ze zelf  
verantwoordelijk zijn. In de dagelijkse onder-
wijspraktijk wordt veel gewerkt aan zelfbeheer-
sing, zelfsturing, zelfcontrole en zelfstandigheid.
 
Zelfbeheersing is een noodzakelijke voorwaarde 
voor sociaal gedrag en onze kinderen kenmer-
ken zich door een zwakke zelfregulatie en/of 
heftige opwellingen. Als zij niet meer zelf- 
beheersing leren, zullen ze nooit in staat zijn 
hun sociale kennis in praktijk te brengen in  
situaties die daarom vragen. 

De prioriteiten van De Opperd liggen dus op 
het gebied van het gedrag. Het aanleren van 
sociale vaardigheden is de rode draad door ons 
onderwijs. Kinderen leren zelfverantwoordelijk 
te zijn voor hun gedrag en het dragen van de 
consequenties daarvan. Een andere prioriteit is 
om kinderen een positiever zelfbeeld en zelfver-
trouwen te geven. We laten de kinderen ervaren 

dat ze waardevol zijn. Het is niet zo dat alleen 
de leerkrachten informatie en ideeën aandra-
gen, ook de kinderen zelf mogen participeren in 
het programma rondom sociale vaardigheden. 
Echter, de Opperd is een school en dus neemt 
het aanleren van de basisvaardigheden, lezen, 
rekenen, taal, schrijven een belangrijke plaats in, 
er wordt van de leerkrachten veel gevraagd op 
het gebied van klassenmanagement.

Wij beogen een veilig, warm en structuurvol  
klimaat te bieden met duidelijke regels en  
afspraken. Het klimaat wordt ook afgebakend 
door toezicht en bescherming. Orde, regelmaat 
en rust zijn de pijlers voor de sfeer op school, 
maar er worden ook bewust vrijere situaties 
gecreëerd waarbij kinderen het geleerde in 
praktijk kunnen brengen. Uit het hierboven 
beschrevene komt duidelijk naar voren dat 
De Opperd staat voor de ontwikkeling van de 
totale persoonlijkheid. Het leren van sociale en 
van schoolse vaardigheden gaan voor ons hand 
in hand.
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IDENTITEIT
Godsdienst en levensbeschouwelijk onderwijs 
zijn verweven in onze thema’s sociale vaardig-
heden. Respect hebben voor je medemens is 
hierin een speerpunt.
De Stichting Lucasonderwijs wil in de regio 
Zuid Holland het katholiek en interconfessioneel 
onderwijs bevorderen. Daar de Opperd de enige 
Lucasschool voor ZMOK onderwijs in de regio 
is, staat zij ook open voor kinderen van andere 
gezindten, waarbij respect en vertrouwen in 
elkaar belangrijke voorwaarden zijn. 
De Christelijke feestdagen worden op school 
gevierd. Daarnaast wordt ook aandacht besteed 
aan andere godsdienstige feestdagen.
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Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van 
start gegaan. Onder het motto ‘Ieder kind 
een kans’ werken in de gemeenten Den Haag, 
Leidschendam-Voorburg en Rijswijk 27 school-
besturen en een kleine 200 scholen samen aan 
een plezierige en succesvolle basisschooltijd 
van ruim 56.000 kinderen.

De samenwerking in onze regio vindt plaats 
binnen Stichting Passend Primair Onderwijs 
Haaglanden (SPPOH). SPPOH houdt zich in 
het bijzonder bezig met de ondersteuning van 
leerlingen, met hulp bij het leren. Zo veel mo-
gelijk wordt uitgegaan van de mogelijkheden 
van de kinderen. Wat spreekt dit kind aan, welke 
(kleine) succesjes kunnen worden geboekt en 
hoe kan daar vandaag zo goed mogelijk op 
worden ingespeeld? Passend onderwijs kijkt 
niet alleen naar de leerling. De mogelijkheden 
van de groep, de leerkracht, de school en de ou-
ders zijn net zo goed bepalend voor plezier en 
succes. Passend onderwijs is dan ook meer dan 
het regelen van extra ondersteuning in de vorm 
van arrangementen en toelaatbaarheidsverkla-
ringen. 
Een goede samenwerking van de schoolbestu-
ren, scholen, professionals, ouders en externe 
partijen moet voor ieder kind leiden tot de best 
passende combinatie van onderwijs, ondersteu-
ning, opvoeding en waar nodig zorg, bij voor-
keur zo dicht mogelijk bij huis.
Alle scholen die bij SPPOH zijn aangesloten, 
bieden een vast en stevig pakket van basison-
dersteuning. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle 
scholen goed hebben nagedacht over het peda-
gogisch klimaat op school, dat de leerkrachten 
hun werkwijze iedere dag weer goed afstem-
men op de (individuele) kinderen in hun groep, 
dat de school weet wat nodig is bij dyslexie of 

bij sociaal-emotionele vragen en dat de school 
samenwerkt met het Centrum voor Jeugd en 
Gezin. En nog veel meer.
Voor een klein gedeelte van de leerlingen (zo’n 
vijf procent) is meer ondersteuning nodig, soms 
in combinatie met zorg. Vaak kan die extra 
ondersteuning worden gegeven op de school 
waar de leerling zit of wordt aangemeld. De 
school bepaalt in overleg met de ouders hoe die 
ondersteuning het beste kan worden gegeven 
en kan daarvoor extra middelen aanvragen bij 
SPPOH. Vroeger heette dit een rugzakje. Omdat 
extra ondersteuning op basis van de ondersteu-
ningsbehoefte van de betreffende leerlingen 
uniek is, en elke aanvraag daarom anders zal 
zijn, spreken we voortaan van een “arrange-
ment”. We arrangeren als het ware iets wat 
speciaal voor dit specifieke kind nodig is.

Soms is het niet haalbaar om de extra onder-
steuning op de eigen school te organiseren en 
wordt er voor de leerling een lesplaats in het 
speciaal (basis)onderwijs of op een andere 
basisschool georganiseerd. De school vraagt 
in zo’n situatie, in overleg met de ouders, een 
toelaatbaarheidsverklaring aan bij SPPOH. Het 
is dus niet zo dat met de komst van passend on-
derwijs de scholen voor speciaal basisonderwijs 
of voor speciaal onderwijs worden afgeschaft!

Wat is handig om over passend onderwijs te 
onthouden?
1.  Binnen passend onderwijs hebben scholen 

de zorgplicht. Wanneer een leerling bij een 
school wordt aangemeld, gaat de school bin-
nen zes weken na of zij de leerling een pas-
sende onderwijsplek kan bieden. Wanneer 
extra ondersteuning voor de leerling nodig 
is, probeert de school deze te organiseren. 
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Tot slot:
Voor meer en uitgebreide informatie over  
Passend Onderwijs verwijzen wij u naar de  
volgende websites:
www.sppoh.nl 

Andere interessante sites zijn:  
www.passendonderwijs.nl 
Het centrale informatiepunt rond de invoering 
van Passend Onderwijs van het ministerie van 
OCW.
www.steunpuntpassendonderwijs.nl 
Een website over Passend Onderwijs, speciaal 
voor ouders. 

Wanneer dat niet haalbaar is, zorgt de school 
ervoor, in overleg met de ouders, dat een 
andere school de leerling wel inschrijft. Alleen 
wanneer de school geen plaatsingsruimte 
heeft of de ouders zich niet kunnen verenigen 
met de wijze waarop de school vormgeeft 
aan haar identiteit, telt de zorgplicht niet. Van 
ouders wordt wel verwacht dat zij bij aanmel-
ding de school zo goed mogelijk informeren 
over de situatie van hun kind.

2.  SPPOH heeft de samenwerking van de 
scholen georganiseerd in tien kleinere werk-
gebieden: acht stadsdelen en de gemeentes 
Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Binnen 
die werkgebieden werken de scholen onder-
ling samen en vindt nauwe samenwerking 
met de Centra voor Jeugd en Gezin plaats. 
In elk werkgebied is een school voor speciaal 
basisonderwijs.

3.  SPPOH probeert extra ondersteuning zo veel 
mogelijk in de eigen omgeving van de leerlin-
gen te organiseren.

4.  Het is de bedoeling dat ouders en school als 
partners samenwerken, als het gaat om de 
zorg of extra ondersteuning rond een leerling. 
Dat maakt de kans op succes voor de leerling 
veel groter!

5.  Elke school heeft een schoolondersteunings-
profiel. In dit profiel beschrijft de school 
welke ondersteuning de school kan bieden. 
U kunt dit profiel (een samenvatting van dit 
profiel) inzien.
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TOELAATBAARHEID 
Het toekennen van een TLV-SO gebeurt op  
basis van een combinatie van vastgestelde 
kindkenmerken (IQ, ernstige gedrags- of kinder-
psychiatrische problematiek in termen van 
DSM-IV) en van de ondersteuningsbehoefte van 
de leerling .

BEGELEIDING 
De Commissie van Begeleiding, bestaande uit 
een lid van de directie, psycholoog, schoolmaat-
schappelijk werker, schoolarts, medewerker van 
Bureau Jeugdzorg en de orthopedagoog, stelt 
samen met de groepsleerkracht een ontwikke-
lingsperspectief op. In een dergelijk plan wordt 
vastgelegd welke vorm van aanpak of zorg 
noodzakelijk wordt geacht, en door wie en bin-
nen welke termijn deze afspraken zullen wor-
den uitgevoerd. Dit plan wordt met de ouders 
besproken. Tevens worden er afspraken over de 
evaluatie gemaakt, en wordt het plan tussentijds 
eventueel bijgesteld. Na plaatsing wordt elk 
kind tenminste twee keer per jaar besproken. 
(zie hoofdstuk ontwikkelingsperspectief)

Specifieke zorg, indien door de commissie  
geïndiceerd, kan geboden worden door een 
psycholoog, of het schoolmaatschappelijk 
werk. Ook kan het advies worden gegeven 
voor oefentherapie. Hiertoe dienen de ouders 
wel een verwijzing via de huisarts te regelen. 
Deze therapie wordt op school gegeven door 
een externe therapeut. Het is wel zo dat er een 
aanvullende verzekering nodig is om de kosten 
vergoed te krijgen. 

SAMENWERKING MET DE OPVOEDPOLI
De Opperd en de Opvoedpoli willen graag 
bereiken dat onderwijs en zorg aan kinderen 
en hun ouders onder één dak komen. Hierbij 
wordt gedacht aan de aanwezigheid van hulp-
verleners op school, waardoor zij voor ouders 
en leerkrachten snel en makkelijk bereikbaar 
zijn. Gesprekken en therapie kunnen op school 
plaats vinden. Ook kan gedacht worden aan 
aanvullende trainingen ( bijvoorbeeld sociale 
vaardigheden voor kinderen, maar ook ouder 

PASSEND ONDERWIJS 

‘CLUSTER 4’ (CATEGORIE I) 
  
ondersteuningsbehoefte 
De leerling heeft ondersteuningsbehoeften ten aanzien 
van A tot en met E. Als blijkt dat de leerling niet alle 
ondersteuningsbehoeften ten aanzien van A tot en  
met E, dan kan beredeneerd worden afgeweken. 
a) De leerling heeft nagenoeg de volledige tijd van 
 de tijd behoefte aan individuele aandacht; 
b)  De leerling heeft een structurele behoefte aan   
 aangepast lesmateriaal. De aanpassing daarvan   
 vergt structureel relatief veel tijd van de groeps  
 leerkracht; 
c)  De leerling heeft structureel behoefte aan extra   
 fysieke ruimte of extra tijd onder toezicht; 
d) de begeleiding van de leerling eist specialistische   
 kennis van een stoornis bij de groepsleerkracht/ 
 het team; 
e)  de onderwijsbehoefte van de leerling is structureel  
 verweven met de zorgbehoefte richting jeugdzorg  
 en/of andere hulpverleningsinstanties. 

specificering ondersteuningsbehoefte 
·  De leerling heeft zowel in het onderwijs als in de   
 thuissituatie/vrijetijdsbesteding een duidelijke   
 ondersteuningsbehoefte ten aanzien van zijn/haar   
 sociaal-emotionele ontwikkeling of gedrag; 
·  De leerling heeft structureel zware ondersteuning   
 nodig om aan het onderwijs deel te kunnen nemen.  
 Als gevolg hiervan heeft de leerling ondersteuning  
 nodig om aan de algemene leervoorwaarden met  
 betrekking tot het vereiste gedrag voor regulier  
 onderwijs te kunnen voldoen. 
·  Er sprake is (geweest) van bemoeienis vanuit de  
 jeugdhulp en/of een kinderpsychiatrische voor- 
 ziening. 

kindkenmerken 
·  Er is sprake van ernstige gedrags- of kinderpsychia- 
 trische problematiek in termen van de DSM-IV 

(bron website SPPOH)
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trainingen). Tevens kan er diagnostiek plaatsvin-
den als de problematiek van kind en/of ouders 
niet duidelijk is.
In het schooljaar 2016-2017 is de samenwerking 
tussen Opperd en Opvoedpoli van start gegaan 
en in het komende schooljaar zullen wij de  
samenwerking voortzetten.
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De school start dit schooljaar met 6 groe-
pen( Pinguïns, Zeepaardjes, IJsberen, Dolfij-
nen, Walvissen en Orka’s). De criteria voor de 
groepsindeling zijn; leeftijd, didactische onder-
steuningsbehoefte en sociaal emotionele onder-
steuningsbehoefte. De schoolverlaters krijgen in 
november het voorlopig advies voor het voort-
gezet onderwijs, deze leerlingen kunnen in de 
groep Walvissen of Orka’s zitten. Het voorlopig 
advies zal waarschijnlijk aansluiten bij het uit-
stroomniveau zoals aangegeven op het recente 
ontwikkelingsperspectief. 

Leerlingen met een regulier voortgezet on-
derwijsadvies kunnen mogelijk in aanmerking 
komen voor het symbiose traject. Dit traject is 
een van projecten die de Opperd kan aanbieden 
door de samenwerking met rkbs de Regenboog.
Het doel van dit project is de kinderen de 
competenties die nodig zijn om in een reguliere 
setting (een setting met veel minder ondersteu-
ning en begeleiding dan dat zij op De Opperd 
ervaren) goed te kunnen functioneren te ont-
wikkelen.

We maken daarbij gebruik van een reguliere 
context met veel zorg. De Regenboog is een 
reguliere basisschool met een verbreed en ver-
diept zorgprofiel. De leerlingen worden voor de 
duur van het project langzaam naar een func-
tioneringsniveau met dezelfde ondersteuning 
als de reguliere leerlingen op De Regenboog 
gebracht.

In het schooljaar 2015-2016 is de organisatie 
in de aansturing binnen de groepen verandert. 
Elke groep heeft een leerkracht en een leraar 
ondersteuner. Er wordt gewerkt volgens een 
vast weekrooster in alle groepen om daarmee 

zo voorspelbaar en gestructureerd mogelijk het 
leren aan onze leerlingen aan te bieden.
De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk. Op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
8.30-14.45 uur (continurooster) en op woensdag 
van 8.30-12.30 uur.

VERVANGING TIJDENS ZIEKTE/ 
AFWEZIGHEID VAN DE LEERKRACHT
Het is heel vervelend, maar ook leerkrachten 
kunnen ziek worden. Op dat moment zal er  
gezocht worden naar een goede vervanging. 
Wij hanteren de volgende oplossingen.
De groep wordt overgenomen door één van de 
ambulante leerkrachten De groep wordt over de 
andere groepen verdeeld. De directie zal alleen 
in crisissituatie de zieke leerkracht vervangen.

Wij zullen ons uiterste best doen om geen 
groep naar huis te sturen. U kunt een uiterste 
inspanning van ons verwachten om dit te voor-
komen, maar garanties kunnen wij niet geven.

LEERPLICHT EN VERLOF
Vanaf de dag dat uw kind 4 jaar wordt, mag het 
naar de school. Het is dan nog niet verplicht om 
elke dag naar school te gaan. Wilt u voor uw 
kind een vrije dag, dan dient u dit te melden bij 
de groepsleerkracht. Wij adviseren u dringend 
om zoveel mogelijk regelmaat in het school-
bezoek van uw kind aan te brengen.
Als uw kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig en 
moet het dus naar de basisschool. U kunt uw 
kind dus niet meer thuis houden wanneer u 
dat wilt. Tot de dag dat uw kind 6 jaar wordt, 
kan gebruik worden gemaakt vaneen speciale 
verlofregeling. Ouders/verzorgers mogen een 
5-jarige ten hoogste 10 uur per week thuis hou-
den. Dit moet van tevoren bij de directie worden 
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Een aanvraag voor verlof in geval van gewich-
tige omstandigheden moet bij voorkeur een 
maand van tevoren, of, als dit niet mogelijk is, 
uiterlijk twee dagen na ontstaan van de verhin-
dering bij de schoolleiding worden ingeleverd.

VAKANTIEVERLOF
Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard 
van het beroep van een van de ouders niet 
mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op 
vakantie te gaan, kan eenmaal per schooljaar 
door de schoolleiding vrij worden gegeven voor 
extra vakantie. 

Indien van toepassing moet bij uw aanvraag een 
werkgeversverklaring gevoegd worden waaruit 
dit blijkt.

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is de 
regeling door de afdeling Leerplicht verscherpt.
U dient aan te geven dat:
1.  Er elders in het schooljaar voor u geen  
 mogelijkheid is, om binnen de gestelde  
 vakanties en vrije dagen, op vakantie te gaan.
2.  U dient aan te tonen dat het afwijzen van het  
 verlof onoverkomelijke economische schade  
 oplevert.
Verder is het belangrijk om te weten dat:
- de aanvraag minimaal 4 weken van tevoren  
 bij de directie moet worden ingediend;
- de verlofperiode uit ten hoogste 10 school- 
 dagen mag bestaan;
- de verlofperiode niet in de eerste twee weken  
 van het schooljaar mag vallen.

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de 
schoolvakanties zijn verkrijgbaar op school. De 
aanvragen worden vertrouwelijk behandeld en 
beoordeeld volgens de bovengenoemde richt-
lijnen van de leerplichtinspectie.

aangevraagd. Bovengenoemde uren gelden per 
week. Zij mogen niet opgespaard worden om 
bijv. aan het eind van het schooljaar op vakan-
tie te gaan. Voor 5-jarige kinderen zijn ook de 
hierna vermelde regelingen van toepassing.

6-JARIGEN EN OUDER
Vanaf de dag dat uw kind 6 jaar is geworden, 
is het geheel leerplichtig: u mag uw kind dan 
uitsluitend thuis houden als:
- Hij/zij ziek is, of naar de huisarts, tandarts  
 e.d moet; in zo’n geval dient u dit aan school  
 te melden.
-  De directie toestemming heeft gegeven voor  
 verlof (kort verlof of vakantieverlof).

Kort verlof kan gegeven worden in de  
volgende gevallen:
- Verhuizing.
- Huwelijk of overlijden van familieleden.
- Ernstige ziekte van ouders.
- Ambts- en huwelijksjubileum van ouders  
 en grootouders.
- Feest- en gedenkdagen van migranten.

Geen verlof wordt gegeven voor:
- Familiebezoek in het buitenland.
- Vakantie in een goedkopere periode of in   
 verband met een speciale aanbieding.
- Het ontbreken van andere boekings- 
 mogelijkheden.
- Een 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 evene- 
 menten buiten schoolverband.
- Als kinderen uit uw gezin op een andere   
 school zitten en al vrij hebben.



13DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS

SAMENSTELLING TEAM

Groep Leerkracht Leraar ondersteuner

Pinguïns Ma-di-wo: Renee van Groningen
Do-vrij: Herma Janssens

Ma-di-do-vrij: Sandra van Blerk
Wo: Carola Knöps

Zeepaardjes Anjani Nirmalsingh Julia Marks

IJsberen Petra van der Heide Patricia Pronk

Dolfijnen Ma-di-do-vrij: Maaike Patiwael
Wo: Richard Kien

Di: Richard Kien
Ma-wo-do-vrij: Wim Immers

Walvissen Ma-di-wo-do: Kennith Abrahams
Vrij: Richard Kien

Ma-di-do: Saskia de Soet
Wo-vrij: Louisa Mantel

Orka’s Ma-di-wo-vrij: Nathalie Kraan
Do: Richard Kien

Chris van Empel

OVERIGE TAKEN

Bewegingsonderwijs Wendy Mets Carola Knöps

SMW Jip Korteknie

Administratie Desiree Endlich

Algemeen schoolmedewerker Ronica Surajbali

Psycholoog Reenske Heite

Oefentherapeut Marjan de Kleijn

Adjunct-directeur Gerben Verhoef

Adjunct-directeur Jessica Hendriks

Locatieleider Annemieke Turfboer

Directeur Manuel Veira

Schoolarts Roelant Peter

ABSENTENREGISTRATIE
Alle leerkrachten registreren de absenten vol-
gens afgesproken codes. Vanaf 9.00 uur wordt 
van leerlingen van wie geen bericht is ontvan-

gen, contact opgenomen met thuis. Ongeoor-
loofd verzuim wordt gemeld bij de leerplicht-
ambtenaar. 
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MEDEZEGGENSCHAPSCOMMISSIE
Aan de school is een medezeggenschapsraad 
verbonden voor overleg tussen, en de medezeg-
genschap van de in de school fungerende gele-
dingen: dit is in het belang van het goed functi-
oneren van de school in al haar doelstellingen. 
De medezeggenschapsraad wordt ingesteld 
door het bevoegd gezag van de school.  
Op dit moment zijn alle posities vacant  
(1 oudervertegenwoordiger en 2 personeels-
vertegenwoordigers) in de MR. In het schooljaar 
2016-2017 hebben wij ons tot doel gesteld de 
MR opnieuw actief te maken.

HET LESPROGRAMMA
Zoals vermeld is het onderwijs aan De Opperd 
grofweg te splitsen in twee onderdelen:
- gedrag
- schoolse leren
 
Het werken aan het gedrag gebeurt op  
drie niveaus:
- algemene aanpak 
- specifieke aanpak met behulp van individuele  
 handelingsplannen 
- sociaal emotionele ontwikkeling
- individuele gesprekken.

Bij de verschillende vakken/activiteiten maken 
we gebruik van de volgende leermethoden:

VAK METHODE

Sociaal emotionele 
ontwikkeling

Leefstijl

Taal Taalverhaal

Spelling Taalactief

Lezen (technisch) Veilig leren lezen 
Lekker lezen

Lezen (begrijpend)
Lezen in beeld
Nieuwsbegrip

Schrijven Pennenstreken

Rekenen Wereld in getallen

Wereldoriëntatie
De zaken
Wereldzaken
Tijdzaken

Verkeer Materiaal 3VO

Expressie/  
creatieve vakken

Handvaardig en Tekenvaardig en 
het Ontdekkasteel
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HET VAKONDERWIJS

Bewegingsonderwijs
In het schooljaar 2016-2017 wordt het bewe-
gingsonderwijs gegeven door juffrouw Wendy 
Mets en juffrouw Carola Knöps. Het bewegings-
onderwijs bestaat uit een reguliere gymles en 
een judoles per week.

Voor de reguliere gymles is gymkleding ver-
plicht en verwachten wij dat alle leerlingen na 
afloop douchen. Uiteraard is er een gescheiden 
doucheruimte voor jongens en meisjes.
Voor de judoles is een judopak via school te be-
stellen, de kosten bedragen ongeveer € 20,-.
Op de maandag, dinsdag, donderdag en vrij-
dag hebben alle leerlingen 40 minuten per dag 
Begeleid Buitenspel o.l.v. sportdocenten die wij 
aantrekken van Sporttalent. Juf Wendy Mets 
gaat elke groep een keer per week tijdens deze 
40 minuten extra bewegingsonderwijs vanuit de 
leerlijn aanbieden.

Het Begeleid Buitenspel wordt in het schooljaar 
verder vormgegeven zodat het beter aansluit 
op de behoeftes van onze leerlingen. 

Zwemmen
Elke vrijdag (9.10 – 9.50 uur) gaan de Pinguïns, 
Zeepaardjes en de leerlingen van de hogere 
groepen die nog geen zwemdiploma hebben 
zwemmen in zwembad Zuiderpark in Den Haag. 
De gemeente zorgt voor het busvervoer. De 
kosten daarvoor bedragen € 20,- per kind per 
jaar.

ICT
Informatie - en communicatietechnologie (ICT) 
neemt een belangrijke plaats in binnen ons 
onderwijs. In alle sectoren van de maatschap-
pij spelen computers een rol van betekenis. 
Wij zien het als onze taak om kinderen voor te 
bereiden op het gebruik van computers.
Bovendien zijn computers een uitstekend hulp-
middel bij onderwijs op eigen niveau. Er staan 
er in elke groep één of twee computers die  
aangesloten zijn op een netwerk. Bij de school-
verlatergroep staan zelfs meerdere computers. 
Daarnaast hebben alle groepen een smartboard. 
Hier wordt intensief gebruik van gemaakt door 
zowel leerkrachten als kinderen.

HET ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF
Voor al onze leerlingen wordt een ontwikke-
lingsperspectief opgesteld. In het ontwikke-
lingsperspectief van de leerling staat in ieder 
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kortdurende ondersteuning aan ouders als er 
sprake is van problemen thuis en/of in relatie 
met het kind. Zij kan met de ouders zoeken naar 
een goede oplossing of helpen met het vinden 
van de juiste hulpverlening. Daarnaast heeft zij 
contacten met het algemeen maatschappelijk 
werk en het netwerk jeugdhulpverlening. Voor 
verdere informatie kunt u terecht op de Opperd.

DIERONDERSTEUNDE TRAINING (DOT) / 
VIDA TRAINING
De dierondersteunde training wordt gegeven 
door onze maatschappelijk werker, Jip Korte-
knie, en haar therapiehond Sjors. Zij zijn daar-
toe gecertificeerd door Pets4care volgens de 

geval het te verwachten uitstroombestemming 
van de leerling beschreven, evenals de onder-
bouwing van de te verwachten uitstroom- 
bestemming.van de leerling.
Ook staat de te bieden ondersteuning en  
begeleiding beschreven. Dit gebeurt in duidelij-
ke, concrete doelen en resultaatverwachtingen.
Tweemaal per jaar evalueren wij het ontwik-
kelingsperspectief en wordt dit met de ouders 
besproken. Op basis van deze evaluatie worden, 
indien nodig, extra maatregelen genomen om 
de leerling op de koers richting de uitstroom-
bestemming te houden. Ook is het mogelijk dat 
het ontwikkelingsperspectief wordt bijgesteld. 
Tenslotte wordt in de evaluatie ook nagegaan 
in hoeverre de doelen van de ondersteuning en 
begeleiding zijn gerealiseerd.

HET KIND RAPPORT
De afgelopen schooljaren heeft dit rapport zijn 
intrede gemaakt. Het is vooral voor de kinderen 
zelf. Zij kunnen hierin lezen wat hun vorderingen 
zijn, hoe het in de klas gaat, etc. Deze rapporten 
worden, net als de handelingsplannen  
(ontwikkelingsperspectieven), twee keer  
per jaar gemaakt en tijdens de rapportavond 
besproken met de ouders. Op deze manier  
willen we de kinderen nog meer betrekken bij 
hun ontwikkeling.
Andere momenten wanneer de ouders worden 
uitgenodigd op school zijn de informatieavond 
aan het begin van het schooljaar en de speciale 
activiteiten die worden georganiseerd.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Jip Korteknie is als maatschappelijk werker 
werkzaam op de school. Zij doet sociale onder-
zoeken voor de commissie van begeleiding ten 
behoeve van de handelingsplanning en geeft 
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internationaal geldende richtlijnen van de Delta 
Society. Vida is een ervaringsgerichte weerbaar-
heidstraining voor kinderen waarbij de hond 
wordt ingezet als co-trainer. Een hond kan iets 
wat een menselijke trainer in mindere mate 
mag: fysiek contact hebben met kinderen. Je 
ziet dat honden deuren openen die anders veel 
langzamer opengaan. Een kind richt al zijn of 
haar aandacht op de hond en wordt daardoor 
in het hier en nu getrokken. En honden zorgen 
ervoor dat kinderen de training niet als training 
ervaren, maar als een leuk uitje, terwijl onder-
tussen wel aan een doel wordt gewerkt.
 
Specifiek bij onzekerheid of overschreeuwen 
van onzekerheid, is het belangrijk om gevoe-
lens, houding en gedrag begrijpelijk te maken. 
De hond reageert anders op een ineengedoken 
fluisterend kind, dan op een kind dat rechtop-
staand duidelijk maakt wat het wil. Spelender-
wijs, in de vorm van spelletjes met de hond, 
het geven van commando’s aan de hond (door 
het kind), spiegelt de hond de houding en het 
gedrag van het kind, zonder te veroordelen. Het 
kind krijgt steeds nieuwe kansen, om het op-
nieuw te proberen en ervaart aan den lijve het 
effect van eigen handelen.
Aan kinderen wordt gevraagd opdrachten of 
oefeningen te doen samen met de hond. Er 
wordt gevraagd contact te leggen met de hond. 
Kinderen worden op hun eigen, authentieke 
gedrag aangesproken en de hond maakt dit 
gedrag zichtbaar. Het effect van dit zichtbare 
gedrag wordt benoemd. Het natuurlijke gedrag 
van de hond zorgt ervoor dat het gedrag van 
het kind gespiegeld wordt. Door het steeds op-
nieuw oefenen met de hond wordt het kind de 
mogelijkheid geboden om alternatief gedrag te 
leren. Gevolg is dat ontwikkeling op gang komt. 

Experimenteren, gedragsalternatieven oefenen 
en daartoe uitgedaagd of uitgenodigd worden 
zijn de essenties van deze training. 
Door te doen ervaart het kind en komt het tot 
exploratie en daarmee tot ontwikkeling.
Er is een aantal belangrijke begrippen uit de 
haptonomie en de filosofie van Rots&Water, die 
afhankelijk van de specifieke hulpvraag, in meer 
of mindere mate aan bod komen:   Veiligheid, 
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naar anderen. Ruimte (durven) innemen. 
Vida kan hulp bieden bij de volgende klachten/
problemen: concentratieproblemen, overactivi-
teit, angsten, faalangst geringe weerbaarheid, 
gedragsproblemen, verwerkingsproblematiek, 
ondersteuning bij ontwikkelingsproblemen zoals 
autisme (ASS), ADHD, hechtingsproblematiek  
of opvoedingsvragen. 
 
In de zomervakantie krijgt Sjors een nieuw 
vriendje, Siep. Siep wordt door onze school-
maatschappelijk werkster, Jip Korteknie, opge-
leid tot tweede therapiehond.

MOTORISCHE REMEDIAL TEACHING (MRT)
In samenwerking met de school en oefen-
therapeuten Caesar is een initiatief ontwikkeld 
met als doel het stimuleren van de motorische 
ontwikkeling van kinderen. De leerkracht krijgt 
een observatielijst waarmee een signalering kan 
plaats vinden en waaruit kinderen naar voren 
komen die nader onderzoek nodig hebben. 
Uit dit onderzoek wordt duidelijk of therapie 
nodig is. De ouders krijgen dan een brief mee 
waarmee ze naar de huisarts moeten voor een 
verwijzing. Het is namelijk zo dat er een aan-
vullende verzekering nodig is om de kosten 
vergoed te krijgen. De therapie wordt gegeven 
door een externe therapeut die gebruik maakt 
van een ruimte op school tijdens schooluren.

TERUGVERWIJZING NAAR EEN  
ANDERE SCHOOL
Naar aanleiding van de halfjaarlijkse besprekin-
gen wordt altijd bekeken of plaatsing van het 
kind nog geïndiceerd is. Indien het kind niet 
meer aangewezen is op speciaal onderwijs op 
onze school dan wordt in samenspraak met de 
ouders een terugverwijzingsprocedure gestart.

je bewust zijn van hoe je je voelt in deze omge-
ving, op dit moment. Dit vormt de basis voor 
het vertrouwen in jezelf of anderen. 
De mate van veiligheid die men in zichzelf en 
anderen heeft, bepaalt de mate waarin je naar 
“buiten” treedt, tot exploratie kan komen.  
Eigenheid, naar buiten treden en weten wat wel 
en niet bij je past en dit kenbaar kunnen maken. 
Verbondenheid, anderen betrekken in je leef- 
wereld, het aangaan van relaties. Het uiting 
kunnen geven aan gevoelens en verlangens. 
Zelfstandigheid, naar eigen inzicht beslissingen 
nemen op basis van verschillende keuze- 
mogelijkheden en daarvoor persoonlijke  
verantwoordelijkheid durven dragen (uiteraard 
leeftijdsafhankelijk). Grenzen, van jezelf en  
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DE BEGELEIDING VAN KINDEREN BIJ OVER-
GANG NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS

De ouder(s)/verzorger(s) van onze schoolverla-
ters worden in november uitgenodigd voor een 
gesprek over het Voorgezet Onderwijs. Samen 
met de ouder(s)/verzorger(s) wordt een ge-
schikte school uitgezocht. Het schooladvies ligt 
daaraan ten grondslag.

Leerlingen die een schooladvies Regulier Voort-
gezet Onderwijs krijgen kunnen mogelijk in 
aanmerking komen voor het symbiose traject.
Het symbiose traject
Het algemeen doel is onze leerlingen die naar 
een reguliere VO school gaan voor te bereiden 
op dat reguliere VO, waarbij zij in de praktijk alle 
benodigde competenties intensief hebben kun-
nen oefenen.

Hiertoe is een traject opgezet in samenwer-
king met De Regenboog waarbij een simulatie 
vormgegeven is die lijkt op de overstap straks 
naar het VO. Het doel binnen dit project is toe 
te werken naar het realiseren van een volledige 
deelname aan het groep 8 programma op De 
Regenboog voor alle dagen in de week.
Het project richt zich op het inoefenen van 
de benodigde competenties die in onze ogen 
nodig zijn voor het reguliere VO. Dit inoefenen 
gebeurt in een “real-life” situatie: rkbs De Re-
genboog. 

Over welke competenties hebben we het dan?
• Zelfstandigheid
•  Reflectief vermogen en het maken van de 

“goede keuze” na reflectie
• Planning en organisatie

• Sociaal inzicht
•  Schoolse vaardigheden (zoals: hoe leer je?; 

aantekeningen maken; samenvatten en basaal 
rekenen en taal)

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT
Van alle leerlingen die onze school verlaten 
maken we een onderwijskundig rapport, tevens 
eindverslag. Ouders krijgen hiervan een kopie.

LEERLINGENDOSSIERS
Het papieren leerlingendossier bestaat uit:
- Dossier ten behoeve van de toelating,  
 aangevuld met ontwikkelingen daarna
- Kopie van de rapporten en handelings- 
 plannen van de kinderen
- Correspondentie

Het digitale dossier (zorgmanager) bestaat uit:
- handelingsplannen
- didactische gegevens
- incidentenrapportages
- verslagen naar aanleiding van gesprekken  
 (bv netwerkbesprekingen, oudergesprekken)
- overige digitale rapportages

Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor de 
directie. Alleen met toestemming van ouders 
en de directeur van de school mogen an-
dere medewerkers van de school (groepsleer-
krachten, psycholoog, maatschappelijk werker, 
schoolarts) het dossier inzien. Het versturen van 
dossiers naar derden geschiedt alleen na schrif-
telijke toestemming van de ouders.

ADDITIONELE ACTIVITEITEN
De leerlingen gaan regelmatig op excursie naar 
het Museon, de bibliotheek en de Dienst Milieu 
Educatie. Ook gaan onze leerlingen naar 
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Wij zijn teruggegaan naar een kamp van drie 
dagen om het mogelijk de maken de kwaliteit 
van de locatie te verhogen.

-  Donderdag 22 september en vrijdag 23  
september zijn alle leerlingen vrij.

Voor alle leerlingen van onze school wordt een 
afweging gemaakt of het voor de leerling on-
dersteunend is om aan het kamp deel te nemen. 
Ouder(s)/verzorger(s) worden vroegtijdig be-
trokken en krijgen van ons een bindend advies.

VRIJSTELLING VAN ONDERWIJS
Op (schriftelijk) advies van een arts kan vrijstel-
ling van onderwijs voor bepaalde vakken verkre-
gen worden. Er worden dan afspraken gemaakt 
welk alternatief programma wordt geboden. De 
inspectie wordt hiervan op de hoogte gesteld.

GIFTEN, SPONSORING EN OUDERBIJDRAGE
Met betrekking tot giften en sponsoring houdt 
onze school zich aan de afspraken en gedrags-
regels die in 2009 door het Ministerie van OCW 
zijn vastgelegd in een convenant. 
School specifiek betekent dit voor ons:
Wij benaderen instellingen die het ons mogelijk 
maken een aantal activiteiten zoals het school-
kamp, het schoolverlaterskamp en de vieringen 
in december uit te voeren. Wij hebben geen 
sponsorafspraken met specifieke bedrijven.

NIEUWSBRIEF
Elke maand brengt de school een nieuwsbrief 
uit met alle belangrijke informatie. Aan het be-
gin van het jaar krijgen de ouders de schoolgids 
met alle relevante informatie. Beiden kunt u ook 
op onze website vinden: www.opperd.nl.

muziek, dans, en toneelvoorstellingen. Verder 
zijn er de gebruikelijke activiteiten zoals sport-
dag, sporttoernooien en spelmiddagen.

SCHOOLKAMP
Een belangrijke activiteit is ons jaarlijkse school-
kamp in september. Deze kampweek is een 
verplicht onderdeel van het lesprogramma.
Doelstellingen van dit schoolkamp zijn:
- De leerlingen en de leerkrachten van de  
 Opperd leren elkaar kennen tijdens deze   
 week. Je ontmoet niet alleen je klasgenoten  
 maar ook de andere leerlingen van de school.  
 Hierdoor komen de leerlingen ook in aan- 
 raking met alle leerkrachten van de Opperd. 
- De leerlingen leren elkaar (groep) kennen en  
 gaan tijdens de sociale vaardigheid (sova)  
 activiteiten hier ook bewust aan werken.
- Leerlingen ervaren deze week dat de leer- 
 krachten er echt voor hen zijn. Je kunt als   
 leerling je niet een week “verstoppen” en  
 ervaar je de meerwaarde van de eigen leer- 
 kracht. Dit geeft een basis om verder te gaan  
 zowel individueel en als groep.
- Als team ben je sterk op elkaar aangewezen  
 deze week dit geeft extra motivatie wat  
 betreft het teamproces.
- We gaan n.a.v. bovenstaande doelstellingen  
 op kamp in het begin van het schooljaar om  
 de rest van het schooljaar terug te kunnen  
 grijpen op het kamp. Tot de kerst zijn dan  
 ook de kampherinneringen tastbaar in de  
 groep aanwezig.
-  Dit schooljaar gaan wij drie schooldagen op 

kamp. Wij vertrekken op maandagochtend 19 
september en komen op woensdagmiddag 21 
september weer terug op school.  
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De verantwoordelijkheid voor het opvoeden 
van kinderen wordt door de ouders voor een 
gedeelte aan leerkrachten overgedragen.  
Voor ouders is het van belang dat duidelijk is 
wat zij van de school mogen verwachten. We 
organiseren ouderavonden en rapportavonden 
waar we met ouders over het onderwijs op  
De Opperd praten.

Met vragen en opmerkingen hoeft u natuurlijk 
niet tot één van deze avonden te wachten. Leer-
krachten staan u na schooltijd graag te woord. 
Met de directie kunt u ook onder schooltijd een 
afspraak maken.
De betrokkenheid van ouders in het leer- en 
opvoedingsproces op school is essentieel. 
Zonder medewerking van ouders kan de school 
niet komen tot het realiseren van de doelstel-
lingen. Het is belangrijk dat het kind ervaart dat 
school en thuis samenwerken en dat er weder-
zijds vertrouwen is.

De ouders verwachten wat van school, maar de 
school verwacht ook wat van ouders. We ver-
wachten van ouders dat zij de rapportavonden 
en andere ouderavonden bezoeken. 
We verwachten van ouders dat zij afspraken, 
die zijn vastgelegd in het plan van aanpak, 
zullen nakomen. Bij een aantal ouders is de 
thuisproblematiek zo zwaar dat het principe 
school=school en thuis=thuis wordt gehanteerd. 
In dat geval verwachten we van ouders passieve 
medewerking. 

Twee keer per jaar wordt met de ouder(s)/
verzorger(s) het Ontwikkelingsperspectief be-
sproken. In dit gesprek verantwoord de school 
de in de voorliggende periode gestelde doelen 
en worden de nieuwe doelen voor- en vastge-

steld. Het Ontwikkelingsperspectief wordt  
door de directie en de ouder(s)/verzorger(s) 
getekend. 

Het Ontwikkelingsperspectief is een zogenaamd 
groeidocument dat start wanneer een leerling 
op de Opperd wordt geplaatst en doorloopt tot 
het moment dat de leerling de Opperd verlaat. 
Twee keer per jaar wordt het Ontwikkelingsper-
spectief bijgewerkt (in blauwe tekst). De tekst 
die reeds in een voorgaand Ontwikkelingsper-
spectief is vastgesteld wordt in zwarte tekst 
weergegeven.

In het Ontwikkelingsperspectief worden de  
navolgende onderdelen beschreven:
• Beschrijving ontwikkelingsperspectief
• Verwacht uitstroomniveau
• Startinformatie
• Beschrijving huidige situatie
•  Stimulerende en belemmerende  

gedragsfactoren
• Aanlegindicatie
• Toetsen leerlingvolgsysteem
• Beeld toetsen in relatie tot aanlegindicatie
• Beeld toetsen in relatie tot werk in de klas
• Didactisch aanbod
• Gedragsondersteuning
• Opmerking / toevoeging / toelichting
• Vaststelling ontwikkelingsperspectief
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heden zijn om de klacht naar tevredenheid van 
de klager op te lossen. De vertrouwenspersoon 
laat zich hierbij informeren door de contactper-
soon. In geval van seksuele intimidatie dient de 
vertrouwenspersoon de klager te wijzen op de 
mogelijkheid om aangifte te doen bij de politie.

Mevr. M.A. Kors van Lucas Onderwijs geldt als 
aanspreekpunt voor de vertrouwenspersonen. 
Haar telefoonnummer is 070-3001166 en haar 
emailadres is: mkors@lucasonderwijs.nl.

De regionale klachtencommissie
voor het Katholiek Onderwijs.
Klachtencommissie voor het Katholiek
Onderwijs (Regio Noord)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3568114

Mocht u van de klachtenregeling gebruik willen 
maken, dan kunt u in eerste instantie contact 
opnemen met een van de contactpersonen van 
de school. Deze zal u de weg wijzen, hoe en  
bij welke instantie de klacht moet worden  
ingediend. Jessica Hendriks is dit schooljaar 
onze contactpersoon. Manuel Veira is haar ver-
vanger bij afwezigheid of ziekte. Rechtstreeks 
contact met de regionale klachtencommissie is 
ook altijd mogelijk.

KLACHTENREGELING
Hoewel wij als school proberen om uw kind zo 
goed mogelijk te begeleiden, kan het toch zijn 
dat u om welke reden dan ook, niet tevreden 
bent. Mocht zo’n situatie zich voordoen, dan ra-
den wij u dringend aan om met ons daarover te 
praten. Uw klacht wordt altijd serieus genomen 
en vertrouwelijk behandeld.
1. De leerkracht van uw kind is de eerste aan- 
 gewezen persoon bij wie u met uw klacht  
 terecht kunt. Hij of zij kan u tekst en uitleg  
 geven en samen met u naar een oplossing  
 zoeken.
2. Het kan zijn dat u er samen met de leerkracht  
 niet uitkomt, of dat het gesprek met de leer- 
 kracht niet het effect heeft, dat u had  
 verwacht. In dat geval kunt u een persoon- 
 lijk gesprek aanvragen met de directie van de  
 school. Deze zal altijd proberen om samen  
 met u en de leerkracht tot een bevredigende  
 oplossing te komen.
3.  Wanneer het gezien de aard van uw klacht  
 niet mogelijk is, deze op bovengenoemde  
 wijze af te handelen, of wanneer u niet  
 tevreden bent over de afhandeling van uw  
 klacht, dan kunt u een beroep doen op de  
 officiële klachtenregeling.

Om gebruik te maken van de klachtenregeling 
kunt u terecht bij de volgende contactpersonen:
- De Opperd: Jessica Hendriks
- Stichting Lucas Onderwijs: Mevr. M. Kors

De contactpersoon kan de klager doorverwijzen 
naar de vertrouwenspersoon. Ouders kunnen 
ook direct contact opnemen met de vertrou-
wenspersoon. De vertrouwenspersoon onder-
zoekt de gevolgde procedure ten aanzien van 
de klacht op school en gaat na of er mogelijk-
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PROCEDURE VOOR SCHORSING EN  
VERWIJDERING
De school is verplicht deze procedure in de 
schoolgids op te nemen.  

1.  Schorsing  
(artikel 40c Wet op het Primair Onderwijs) 

Schorsing is een tijdelijke ontzegging van de 
toegang tot de school. De leerling mag dan 
op school geen lessen volgen en voor de duur 
van de schorsing niet op school verschijnen. 
De duur van de schorsing is beperkt tot ten 
hoogste vijf schooldagen. Van iedere schorsing 
wordt melding gedaan aan het bevoegd gezag 
en bij schorsingen van langer dan 1 dag wordt 
eveneens melding gedaan aan de Inspectie en 
Leerplicht.
 
Schorsing is aan de orde wanneer de school bij 
ernstig wangedrag van een leerling direct moet 
optreden en er tijd nodig is voor het zoeken 
naar een oplossing. Ernstig wangedrag kan bij-
voorbeeld mishandeling zijn, diefstal of herhaald 
negeren van schoolregels. 

In principe vindt schorsing pas plaats na over-
leg met de leerling, de ouders en de groeps-
leerkracht. De inspanningsverplichting van 
de school ten opzichte van de leerling blijft in 
stand, dit betekent dat de school maatregelen 
neemt om de opgelopen achterstand bij de 
leerling zoveel mogelijk te beperken (bijvoor-
beeld huiswerk meegeven). 

Het volgende inhoudelijke onderscheid kan ten 
aanzien van de schorsing worden gemaakt: 
a. als middel om het gedrag te veranderen; 
b. als aanloop voor definitieve verwijdering. 

2. Verwijdering 
Verwijdering van een leerling is een zeer in-
grijpende maatregel die slechts in het uiterste 
geval en vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig 
moet worden genomen. Er moet sprake zijn van 
ernstig wangedrag van de leerling. Het gaat om 
ernstige verstoring van de rust of de veiligheid 
op school zoals driftbuien of mishandeling. Ook 
kan er sprake zijn van een onherstelbare ver-
stoorde relatie tussen school en leerling of de 
ouder(s). 

De beslissing over verwijdering van leerlingen, 
dat wil zeggen een definitieve ontzegging van 
de toegang tot de school, berust bij het be-
voegd gezag. Verwijdering van leerlingen is aan 
wettelijke voorschriften gebonden. De school 
moet daarbij maatregelen nemen om de nade-
len voor de leerling gedurende die tijd zoveel 
mogelijk te beperken: op de school rust een 
resultaatsverplichting om voor de leerling het 
onderwijs te blijven verzorgen. 

Het besluit tot het definitieve verwijdering van 
een leerling geschiedt nadat het bevoegd gezag 
de betrokken directie en leerkracht hebben ge-
hoord en de ouders van de leerling in de gele-
genheid hebben gesteld om gehoord te worden. 
Het overleg strekt er mede toe, na te gaan op 
welke andere wijze de betrokken leerling onder-
wijs zal kunnen volgen. Hangende dit overleg 
kan de leerling worden geschorst.
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dient minimaal 6 kilometer te bedragen. Dit 
geldt ook voor het aanvragen van een vergoe-
ding voor tegemoetkoming openbaar vervoer. 
De school hanteert het principe eigen vervoer 
waar het verantwoord is en aangepast vervoer 
waar het noodzakelijk is. De schoolverlaters 
wordt geadviseerd te reizen met eigen vervoer. 
Dit in verband met het vergroten van de zelf-
standigheid en de voorbereiding op het Voort-
gezet (Speciaal) Onderwijs.

MEDICATIE
Conform de wet BIG (beroepsoefenaars indivi-
duele gezondheidszorg) kan een school mede-
werking verlenen aan het verzoek van ouder(s)/
verzorger(s) voor het toedienen van medicij-
nen. Hierbij is wel de schriftelijke toestemming 
van de ouder(s)/verzorger(s) vereist en stellen 
ouders zich volledig aansprakelijk voor betref-
fende handelingen van de school.
Dit verzoek betreft medicatie die door een arts 
zijn voorgeschreven en zelfzorgmedicatie. De 
school behoudt het recht om in speciale om-
standigheden het toedienen van de medicatie 
te weigeren.

Voor de leerlingen van de Opperd die medi-
catie gebruiken verzoeken wij ouders bij elke 
wijziging de directie middels een email op de 
hoogte te brengen. U kunt de wijziging mailen 
aan info@opperd.lucasonderwijs.nl.
Het verdient de voorkeur, wanneer uw kind 
dagelijks medicatie moet worden verstrekt, de 
school voor een week medicatie te verstrekken.
Het complete medicatieprotocol is op uw ver-
zoek in te zien/op te vragen bij de directie van 
de school. 

OUDERBIJDRAGE
De ouders betalen elk schooljaar een vrijwillige 
ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage is  
€ 40,-. De bijdrage is bedoelt voor feesten,  
excursies en projecten voor de leerlingen.
Voor het schoolkamp wordt een bijdrage van  
€ 60,- gevraagd.
Indien het voldoen van bovenstaande financiële 
verplichtingen problemen oplevert verzoeken 
wij u een afspraak te maken met de directie om 
een regeling te treffen. 

LEERLINGENVERVOER
De school is gehouden aan de gemeentelijke 
richtlijnen. De afstand tussen school en huis 
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SCHOOLVERZEKERING
Het schoolbestuur heeft voor alle leerlingen een 
scholierenongevallenverzekering afgesloten.
Aan het begin van het schooljaar geven we alle 
leerlingen een formulier mee van de verzeke-
ringsmaatschappij. U kunt daarmee de school-
verzekering uitbreiden.

AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN: 
WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
De school c.q. Lucas Onderwijs is niet (zonder 
meer) aansprakelijk voor alles wat er tijdens 
de schooltijd en buitenschoolse activiteiten 
voorvalt. De school kan pas een schadever-
goedingsplicht hebben wanneer er sprake is 
van een verwijtbare fout. De school, of zij die 
voor de school optreden, moeten dus tekort 
zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is goed 
mogelijk dat er schade wordt geleden zonder 
dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. 
Bijvoorbeeld een bal tegen een bril tijdens de 
gymnastiekles of een struikelpartij op de speel-
plaats tijdens het spelen. Deze schade valt niet 
onder de aansprakelijkheidsverzekering.

Een school(bestuur) kan niet zonder een aan-
sprakelijkheidsverzekering; voor het overblijven 
is deze zelfs wettelijk verplicht. De aanspra-
kelijkheidsverzekering biedt voor zowel de 
school zelf, als zij die voor de school actief zijn, 
te weten bestuursleden, personeel en vrijwil-
ligers, dekking tegen schadeclaims als gevolg 
van onrechtmatig handelen. Lucas onderwijs 
heeft voor deze aansprakelijkheid een verzeke-
ring afgesloten via haar besturenorganisatie, als 
onderdeel van een verzekeringspakket. 

Met nadruk wordt aangegeven dat de school 
niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door 
onrechtmatig gedrag van leerlingen zelf. Leer-
lingen – of als zij jonger zijn dan 14 jaar hun 
ouders - zijn primair zelf verantwoordelijk voor 
hun doen en laten. Het is dus van belang dat ou-
ders zelf een particuliere aansprakelijkheidsver-
zekering hebben afgesloten.

SCHOOLARTS
Bij aanmelding worden alle kinderen medisch 
onderzocht. Op verzoek van de school of op 
uw verzoek is het mogelijk om een afspraak te 
maken met de schoolarts.

SCHOOLTANDARTS
Bij aanmelding wordt u gevraagd of u gebruik 
wenst te maken van de diensten van de jeugd-
tandzorg. Indien u zich aangemeld heeft voor 
de jeugdtandzorg wordt uw kind jaarlijks  
gecontroleerd. Bij acute klachten kunt u direct 
een afspraak maken (adres achterin).

RELATIES MET ANDERE INSTELLINGEN
Schoolbestuur
Lucas Onderwijs is een dynamisch en betrok-
ken onderwijsbestuur. Momenteel vallen ze-
venenveertig scholen voor basisonderwijs, 
vier scholen voor speciaal basisonderwijs, drie 
expertisecentra en vier scholengroepen voor 
voortgezet onderwijs met in totaal zesentwintig 
vestigingen, onder de verantwoordelijkheid van 
het bestuur van de stichting. 
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REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN
Schooltijden
Alle groepen
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30- 14.45 uur
Woensdag
8.30- 12.15 uur

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
Het schooljaar 2016/2017 begint op maandag 22 augustus om 8.30 uur.
22 september 2016  Clusterdag
23 september 2016  Studiedag
17 t/m 21 oktober 2016  Herfstvakantie
23 november 2016  Studiedag
23 december 2016  Clusterdag
26 december 2016 t/m 6 januari 2017 Kerstvakantie
23 januari 2017  Studiedag
27 februari t/m 3 maart 2017 Voorjaarsvakantie
29 maart 2017  Studiedag
14 april 2017  Goede Vrijdag
17 april 2017  2de Paasdag
24 april t/m 5 mei 2017  Meivakantie
25 en 26 mei 2017  Hemelvaartvakantie
5 juni 2017  2de Pinksterdag
7 juni 2017  Studiedag
10 juli t/m 18 augustus 2017  Zomervakantie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN  
KINDERMISHANDELING
Vanaf 1 januari 2011 is voor werknemers in het 
onderwijs de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling van kracht geworden. Deze 
meldcode is terug te lezen op de website van 
de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onder-
werpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode



27DIVERSE SCHOOLSE ZAKEN

VERTROUWENSINSPECTEURS BIJ DE  
INSPECTIES VOOR HET ONDERWIJS
Is uw kind op school op een erg onaangename 
manier lastiggevallen? Misschien kunt u dan de 
hulp gebruiken van een vertrouwensinspecteur. 
Bij de onderwijsinspectie werken vertrouwens-
inspecteurs bij wie u terecht kunt voor het 
melden van klachten over gebeurtenissen in het 
onderwijs op het gebied van:
- seksuele intimidatie en seksueel misbruik 
- lichamelijk geweld 
- grove pesterijen 
- geweld, extremisme, discriminatie,  
 onverdraagzaamheid, fundamentalisme  
 en radicalisering

De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantoor-
uren bereikbaar op telefoonnummer:
0900 – 111 3 111
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Vertrouwenspersoon Klachtencommissie  
Primair Onderwijs (Stg Lucasonderwijs)
Mevrouw M. Kors
Tel: 070-3001158
mkors@bestuur.lucasonderwijs.nl

Klachtencommissie 
voor het Katholiek Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070-3925508
www.geschillencies-klachtencies.nl

Stichting De Jutters, centrum voor Jeugd-GGZ 
Haaglanden
Dr van Welylaan 2 
2566 ER  Den Haag
Tel: 070-3737503

Centrum Jeugdhulpverlening Haaglanden
Deernstraat 1 / Postbus 339
2270 AH VOORBURG
Tel: 070-3371600

Stichting Jeugdzorg
Versteegstraat 2
2273 VB VOORBURG
Tel: 070-3861133

Bureau Jeugdzorg
Vestiging Zuid    
Leggelostraat 85
2541 HR Den Haag
Tel: 070-3082999

College v Bestuur Stg Lucasonderwijs
Saffierhorst 105
2592 GK Den Haag
Postbus 93231
2509 AE Den Haag
Tel: 070-3001100
info@lucasonderwijs.nl

Stafbureau Stg Lucasonderwijs
Saffierhorst 105
2592 GK Den Haag
Postbus 93231
2509 AE Den Haag
Tel: 070-3001100

Administratie 
Servicebureau Stg Lucasonderwijs.
(adres als hierboven)

Rijksinspectie
Kantoor Zoetermeer
Postbus 501
2700 AM Zoetermeer
Tel: 079-3513700

De schoolarts is: 
Monique vd Velden
Jeugdarts 
Tel: 070-7529010

CJG Escamp
Zonneoord 288d
2544 KM Den haag
Tel: 070-7529010

Schooltandarts
Churchilllaan 490
2285 ST  Rijswijk
Tel: 070-3949944
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Bureau Jeugdzorg
Vestiging Centrum
Waldeck Pyrmontkade 872
2518 JS Den Haag
Tel: 070-3119025

Bureau Jeugdzorg
Vestiging west
Neherkade 3054
2521 VX  Den Haag
Tel: 070-3082972

Gemeente Den Haag
Dienst O,C en W
Leerling-zaken leerlingenvervoer
Postbus 12650
2500 DP  Den Haag
Tel: 070-3535198

Leerling-zaken Leerplicht
Postbus 12652
2500 DP  Den Haag
Tel: 070-3535454

Raad voor de Kinderbescherming
Postbus 97745
2509 GC  Den Haag
Tel: 070-3742300

Inspectie van het Onderwijs
www.postbus51.nl
Tel: 08008051 (van 09.00-21.00 uur)

Directie en secretariaat SPPOH
Binckhorstlaan 145
2516 BA Den Haag
Tel: 070 3156349
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