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Voorwoord
In deze schoolgids geven wij u een indruk wat onze school kinderen en hun ouders te bieden heeft.
Wij zijn trots op onze school en wij willen dat door deze gids aan u laten zien.

Bedankt voor uw interesse in onze mooie school! 
Kinderen komen dagelijks met plezier naar de Zuidwal-
school en voelen zich veilig en vertrouwd. Onze school 
is een thuisbasis waar ze leren omgaan met zichzelf en 
anderen om hen heen. Wij zijn van mening dat alleen 
een kind dat zich veilig voelt, goed zal presteren.
Via ons speelse groene schoolplein komt u ons gebouw 
binnen, waar zich ook kinderopvang, peutergroepen en 
voor- en naschoolse opvang bevinden. Wel zo makke-
lijk!

Lees in deze schoolgids meer over ons moderne klas-
sikale onderwijs in kleine groepen, hoe onze leerlingen 
veel bewegen, onze gratis overblijf, schoolreizen en 
huiswerkbegeleiding, de Nederlandse lessen voor ou-
ders, het protocol tegen pesten en nog veel meer.

Alle informatie is verdeeld over zeven hoofdstukken: 
•	 Onze school
•	 Ons onderwijs 
•	 Onze zorg voor kinderen 
•	 Onze school en ouders 
•	 Schooltijden en vakanties
•	 Onze school en andere instanties 
•	 Praktische informatie

 
Heeft u nog vragen na het lezen van deze gids? Laat 
het ons weten via telefoon of mail of kom gewoon even 
langs!

Met vriendelijke groet,

Het team van de Zuidwalschool
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Onze school
Een goede voorbereiding op de toekomst  in een veilige en liefdevolle omgeving

De Zuidwalschool is gelegen in het hart van grootstede-
lijk Den Haag. Mensen met uiteenlopende afkomsten, 
geloven, talen, opleidingen en inkomens mengen hier 
samen tot een bruisende, superdiverse gemeenschap. 

De Zuidwalschool biedt in deze wijk al jaren een veilige 
en liefdevolle schoolomgeving. Ieder kind mag hier 
zichzelf zijn en krijgt de ruimte om zich optimaal te 
ontwikkelen. We leren kinderen om rekening te houden 
met elkaar. Ook al is iedereen anders. 

We houden op school ook rekening met deze verschil-
len, geven er zelfs ruimte aan en proberen ze te benut-
ten. Ouders, leerlingen en leerkrachten kennen elkaar 
echt op de Zuidwalschool.
Samen proberen we het beste uit elk kind, met zijn 
diverse interesses en talenten, naar boven te halen. We 
stemmen ons onderwijs af op de verschillende niveaus. 
We gaan uit van kansen en krachten.

Richting van de school
 
De Zuidwalschool valt onder het bestuur van stichting 
De Haagse Scholen, dat primair en speciaal openbaar 
onderwijs verzorgt. Dat betekent dat de scholen, die 
onder de stichting vallen, open staan voor alle kinde-
ren, van welke godsdienst of levensovertuiging dan 
ook. Wij geven onderwijs met aandacht en waardering 
voor andere opvattingen.

Doelstellingen
 
Onze belangrijkste taak is het aanleren van kennis en 
vaardigheden. Wij streven ernaar om het maximale uit 
alle leerlingen te halen, zodat ze op de juiste plek in het 
voortgezet onderwijs terecht komen. Hierbij houden wij 
rekening met de individuele verschillen en mogelijkhe-
den van kinderen. 

Om dit te bereiken is het belangrijk dat een kind zich 
prettig voelt op school. Van jongs af aan leren wij de 
kinderen respect te hebben voor elkaar en voor elkaars 
mening, waardoor een gevoel van veiligheid en gebor-
genheid ontstaat. 

Een doorgaande lijn in aanbod en uitvoering zorgt 
voor meer zekerheid en duidelijkheid.  We bereiken dit 
met een nauwe samenwerking met een aantal organi-
saties. Deze samenwerking heeft de afgelopen jaren 
geresulteerd in de opzet van Kindcentrum Zuidwal, 
met peutergroepen, opvang en onderwijs tijdens en na 
schooltijd. Doordat de peuter- en kleutergroepen met 
dezelfde methodiek werken start deze doorgaande lijn 
al op jonge leeftijd. De Speelpleziermethodiek biedt 
houvast en structuur om kinderen in spelende interactie 
tot ontwikkeling te brengen.

Organisatie
In het schooljaar 2022-2023 heeft de Zuidwalschool 12 
groepen. Deze zijn in principe ingedeeld op basis van 
leeftijd in homogene leerjaargroepen. 
Bij de kleuters in de onderbouw is er sprake van ge-
mengde groepen. Kinderen vanaf 4 tot en met onge-
veer 6 jaar (groepen 1 en 2) leren hier van en met 
elkaar. Onze kleutergroepen hebben we dierennamen 
gegeven: Beren, Kikkers en Konijnen.
Er zijn in de middenbouw twee kleine groepen 3, twee 
kleine groepen 4 en twee kleine groepen 5. 
In de bovenbouw zijn er ruime lokalen voor de groepen 
6,7 en 8. 
In alle groepen zijn behalve de vaste leerkracht, extra 
leerkrachten of onderwijsassistenten beschikbaar om 
alle kinderen goed aandacht te geven.

Vervanging
Helaas zal het soms voorkomen dat de vaste leerkracht 
niet beschikbaar is voor de groep. Waar mogelijk vra-
gen we een andere juf of meester die dag in te vallen 
voor de groep. 
Als dat niet lukt, kan een groep soms met werk ver-
deeld worden over de andere klassen. In een uitzon-
derlijk geval kan het voorkomen dat er een dag geen 
onderwijs op school mogelijk kan zijn. We zullen u dan 
vragen uw kind(eren) uit deze groep thuis op te van-
gen. Waar mogelijk worden de kinderen voorzien van 
(online) werk.

Nieuwe leerlingen
 
Aanmelding
Wilt u uw kind(eren) aanmelden bij onze school? 

Ouders melden hun kind aan vanaf 3 jaar en kunnen 
dit eventueel op meerdere basisscholen doen. Dit kan 
omdat dat zo in de Wet op het primair onderwijs staat 
en het ook tegemoet komt aan wensen van ouders.
De volledige informatie rondom “eenaanmeldleeftijd” 
vindt u op https://scholenwijzer.denhaag.nl/onderwijs/
basisonderwijs/een-basisschool-kiezen/veelgestelde-
vragen-over-de-nieuwe-aanmeldprocedure

Specifiek	voor	de	Zuidwalschool	betekent	dit	het	vol-
gende: alle leerlingen zijn in principe welkom op de 
Zuidwalschool. Mocht de school niet de benodigde zorg 
kunnen	leveren	(ondersteuningsprofiel	Zuidwalschool),	
dan is plaatsing niet mogelijk. 

De meeste ouders, die hun kind bij ons willen plaatsen 
lopen zonder afspraak de school binnen. 

Meestal is er iemand van de directie aanwezig, die u 
tijdens dit eerste gesprek uitleg geeft hoe wij op school 
werken.

U krijgt een rondleiding in de school en er is bovendien 
gelegenheid om een kijkje te nemen in de klas waar uw 
kind mogelijk geplaatst wordt.

Bij een verhuizing verloopt de aanmeldingsprocedure 
hetzelfde, maar uw kind kan, nadat wij contact gezocht 
hebben met de vorige school soms snel geplaatst wor-
den. We nemen contact op met de vorige school om de 
overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Als uw kind al op een andere school in Nederland heeft 
gezeten, hebben wij voordat we het kind kunnen plaat-
sen een bewijs van uitschrijving van die school nodig. 
Ook ontvangen wij een onderwijskundig rapport van uw 
kind. Hierin staan de vorderingen van uw kind beschre-
ven. Dit rapport is voor ons een belangrijk instrument 
om uw kind in de toekomst zo optimaal te kunnen 
begeleiden.

Na inschrijving is de plaatsing voorlopig. Pas wanneer U 
gebeld wordt door de school en alle gegevens gecontro-
leerd	zijn,	is	de	plaatsing	definitief!
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Team Zuidwalschool
 Janine van Antwerpen
 Corine Barendregt
 Mirian Bento Silva 
 Jean-Paul Bindels
 Kitty van den Bleek
 Monique de Bruin
 Patrick van de Coevering
 Ingrid van Dongen
 Peter van Donk
 Suzanne Ernst
 Bram Haasdijk
 Sanne Huiszoon
 Anna Kijlstra
 Frank Koole
 Carmen Koreman
 Moniek Lankhuizen
 Siham el Maadouri
 Zaineb el Majjaoui
 Pieter van der Meulen
 Iris van de Nes
 Karin Nooijen
 Roos ten Raa
 Jacqueline Raedts
 Prisca Schenk
 Angie Sillié 
 Luuk Spaans
 Barbara Versloot

Directeur 
 Wouter Ruitenbeek

Bouwcoördinatie & IB
 Iris van de Nes (peuters, groep 1 en 2)
 Prisca Schenk (groep 3,4 en 5)
 Frank Koole (groep 6,7 en 8)

Overig personeel
Rukiye Polat, logopedie
Zeliha Polat, logopedie
Bart van Duivenvoorden, oefentherapie
Natascha van Berkel, SMW

Vrijwilligers
 
In onze school is een aantal vrijwilligers werkzaam. Zij 
beschikken allen over een Verklaring omtrent Gedrag 
(VOG) en staan onder leiding van de directeur Wouter 
Ruitenbeek.
De werkzaamheden die deze vrijwilligers verrichten 
zijn:

•	 begeleiden van overblijfgroepen
•	 keukenwerkzaamheden
•	 toiletbenodigdheden aanvullen

Ligging van de school
 
Onze school is gelegen in het centrum van Den Haag 
en wordt bezocht door een divers publiek. Wij stem-
men ons aanbod af op wat deze kinderen nodig hebben. 
We proberen een generatie op te voeden die zich thuis 
voelt in de superdiverse maatschappij en klaar is voor 
een voortdurend veranderende toekomst. We halen 
het beste uit elk kind, met zijn diverse interesses en 
talenten. 

We stemmen ons onderwijs af op de verschillende 
niveaus. We overleggen met ouders, trainen docen-
ten en bouwen netwerken. We gaan uit van kansen en 
krachten. Zo geven wij als scholen invulling aan urban 
education, het in een grote stad lesgeven met alles wat 
daarbij komt kijken.

De school is gehuisvest in een mooi en modern gebouw 
aan de Zuidwal.  Al meer dan honderd jaar wordt er 
op deze locatie onderwijs aan kinderen gegeven. De 
wereld verandert natuurlijk continu en het onderwijs 
verandert daarin mee. De school heeft een stabiel leer-
lingenaantal van rond de 200 leerlingen, verdeeld over 
negen groepen. 

De voorschool heeft rond de 30 peuters, die over twee 
groepen zijn verdeeld. Dit betekent dat we kinderen in 
kleine groepen aandacht kunnen geven. In ons enthou-
siaste team werken onder andere twee vakleerkrachten 
gym, twee logopedisten en een schoolmaatschappelijk 
werker. Daarnaast zijn er coördinatoren voor rekenen, 
taal, cultuur, het jonge kind, ICT en ouders. 

Privacy persoonsgegevens
 
Privacy, wij gaan voor veilig en vertrouwd.
U kunt er vanuit gaan dat wij op school zorgvuldig 
omgaan met persoonsgegevens van kinderen, ouders 
en medewerkers. De Haagse Scholen, waar wij deel 
van uitmaken, heeft privacybeleid geformuleerd met als 
kernpunten:

•	 We zijn transparant en communiceren actief 
naar alle betrokkenen, ouders, leerlingen, me-
dewerkers en leveranciers en dienstverleners, 
over de wijze waarop met gegevens en informa-
tie wordt omgegaan;

•	 We zorgen voor een adequate technische bevei-
liging van gegevens en informatie;

•	 We werken uitsluitend met erkende instrumen-
ten op het gebied van beveiliging en afspraken;

•	 We werken uitsluitend met gegevens en in-
formatie die noodzakelijk zijn om het vooraf 
bepaalde doel te realiseren (gegevensminimali-
satie).

Om alle rechten en plichten t.a.v. de verwerking van 
persoonsgegevens te waarborgen, maar vooral omdat 
we bij De Haagse Scholen privacy erg belangrijk vin-
den, is er een privacyreglement. Daarnaast zijn infor-
matieve folders voor ouders en medewerkers opgesteld, 
met daarin onder meer de 5 gouden regels die iedereen 
moet weten over het omgaan met privacy gevoelige 
gegevens. Deze folders, alsmede het privacyreglement 
van De Haagse Scholen kunt u op school opvragen.

Onze school maakt gebruik van online onderwijskun-
dige applicaties. In deze applicaties worden persoons-
gegevens verwerkt. De Haagse Scholen sluit met alle 
leveranciers een bewerkersovereenkomst waarin rech-
ten en plichten van de school (verantwoordelijke) en le-
verancier (bewerker) zijn geregeld. De Haagse Scholen 
maakt hierbij gebruik van de bewerkersovereenkomst 
van de PO-raad, welke deel uitmaakt van het PO-raad 
privacy convenant. Deze bewerkersovereenkomsten 
worden door De Haagse Scholen centraal afgesloten. 

Op	onze	school	worden	soms	foto’s	en	filmfragmenten	
gemaakt om te laten zien hoe leuk ons onderwijs is. We 
vragen u jaarlijks hier al dan niet schriftelijk toestem-
ming voor te geven.

Alhoewel wij met de meest mogelijke zorgvuldigheid 
omgaan met persoonsgegevens kan het voorkomen dat 
er gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen 
terecht komen. Bij De Haagse Scholen is daarom (con-
form de wetgeving) een meldpunt datalekken ingericht. 
Vanuit dit meldpunt wordt de afhandeling van elk (mo-
gelijk) datalek gecoördineerd. 

De Zuidwalschool handelt conform de richtlijnen en het 
protocol opgesteld door ons bestuur. Wij worden hier 
ook op gecontroleerd.

Op de website van De Haagse Scholen 
https://www.dehaagsescholen.nl/onze-organisatie/
privacy-statement/ vindt u het privacystatement met 
verdere informatie.
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Kindcentrum Zuidwal
De Zuidwalschool vormt, samen met stichting Jeugdwerk en stichting De Talentenklup,  Kindcentrum 
Zuidwal. Het onderwijs fungeert daarbij als ruggengraat. Dit wordt aangevuld met een aanbod van 
vrijetijdsbesteding en opvang.

Door deze organisaties te verbinden, het kind centraal 
te stellen en opvang en onderwijs onder één dak aan te 
bieden ontstaat een samenwerking vanuit een gemeen-
schappelijke educatieve blik en één pedagogische visie. 

Binnen het kindcentrum zijn er dreumesactiviteiten, 
ouderlessen, peutergroepen, dagopvang, de basis-
school, opvang na schooltijd, kook- en technieklessen, 
sportlessen, huiswerkbegeleiding, het leren spelen van 
instrumenten, een bibliotheek en nog veel meer. 

Door dit te combineren ontstaat een doorlopende 
ontwikkelingslijn voor kinderen. Alles onder één dak 
en binnen één kindcentrum. Er zijn voorzieningen voor 
alle gezinnen, of ouders nu wel werken of niet. Rust en 
gemak voor ouder en kind dus.

Kinderopvang Zuidwal
Wij bieden opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in 
een liefdevolle en veilige omgeving.
De kinderen kunnen bij ons terecht van 7.30 uur tot 
18.30 uur op het Kindcentrum Zuidwal,  Zuidwal 47, 
2512 XT Den Haag. Bereikbaar via 070- 3633650, 
www.kindcentrumzuidwal.nl.
Bij de zorg voor de jongste kinderen wordt hun eigen 

ritme van eten en slapen aangehouden. Naarmate ze 
ouder worden maken ze steeds meer kennis met het 
ritme op de opvang, dat bestaat uit spelen(binnen en 
buiten), werken in groepjes, eten en drinken, genieten 
van demonstratie spel en interactief voorlezen door de 
pedagogisch medewerksters.
Wij zijn tevens een VVE opvang en bieden de kinderen 
vanaf 2,5 jaar de methodiek Speelplezier aan. Hierbij 
is aandacht voor 3 dagelijks terugkerende routines, 
geleid, begeleid en vrij spel.

Peuteropvang
 
In ons gebouw is een peuteropvang, waar kinderen van 
2½ - 4 jaar onder begeleiding van gediplomeerde leid-
sters (pedagogisch medewerkers) terecht kunnen. 

De peuteropvang zorgt ervoor dat uw kind goed voor-
bereid kan starten op de basisschool. Daarom wordt er 
intensief samengewerkt met de groepen 1 en 2 van de 
basisschool. Er is veel aandacht voor de Nederlandse 
taal en de lichamelijke en creatieve ontwikkeling van 
uw kind.  

Het lokaal is ingericht met leuke speelhoeken met elk 
een thema en er is een kindvriendelijke buitenspeel-
ruimte waar uw kind veilig kan spelen. 
Op dit moment bestaat de peuteropvang uit 2 groepen, 
groep a en groep b.
Groep a

maandagochtend 08.15 - 12.00
dinsdagmiddag      12.45 -  15.15
woensdagochtend    08.15 – 12.00
donderdagmiddag    12.45 – 15.15
vrijdagochtend         08.15 – 12.00

Groep b  :  
maandagmiddag    12.45  - 15.15
dinsdagochtend      08.15  - 12.00
woensdagmiddag    12.45 – 15.45
donderdagochtend   08.15 – 12.15
vrijdagmiddag         12.45 – 15.15

Sinds 1 januari 2020 is de wet Harmonisatie kinderop-
vang in werking getreden en valt de peuteropvang 

onder de kinderopvang.  Dit betekent dat ouders naar 
inkomen betalen en zij, mits ze recht hebben op 
kinderopvangtoeslag, geld terug krijgen van de belas-
ting. Om hiervoor in aanmerking te komen gelden 
bepaalde regels, deze kunt u vinden op: https://www.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag.

Kinderen waarvan de ouders een ooievaarspas heb-
ben, mogen een aantal dagdelen gratis naar de peu-
teropvang. U dient wel de ooievaarspas te laten zien. 
Kinderen die daarnaast ook een indicatie vanuit het 
CJG (Centrum Jeugd en Gezin) hebben mogen nog een 
aantal dagdelen gratis naar de peuteropvang.

Heeft uw kind alleen een CJG indicatie en beschikt 
u niet over een ooievaarspas, dan mag uw kind een 
aantal dagdelen gratis (CJG indicatie) naar de peu-
teropvang en moet u de andere dagdelen zelf betalen 
(naar uw inkomen) en kunt u als u aan de regels van 
de belastingdienst voldoet in aanmerking komen voor 
kinderopvangtoeslag (zie de link hierboven).

De contributie wordt het hele jaar door betaald (alleen 
voor	de	maand	juli	hoeft	dat	niet).	Ook	in	de	officiële	
schoolvakanties moet er door betaald worden. De con-
tributie kan cash, door middel van een pinautomaat op 
de groep(de laatste 2 weken van de maand) of d.m.v. 
een bankoverschrijving betaald worden. U ontvangt 
hiervoor iedere maand een factuur. 

De peuteropvang is in beheer van Stichting Jeugdwerk 
en verzorgt ook cursussen voor ouders samen met hun 
kind, voor zij aan de peuteropvang kunnen deelnemen. 
Hieronder vindt u meer informatie over deze cursussen. 

Buitenschoolse opvang (BSO)
 
De Zuidwalschool biedt, in nauwe samenwerking met 
Stichting Jeugdwerk, voor- en naschoolse opvang aan. 
Vanuit de gedachte van een Kindcentrum zijn wij deze 
opvang gestart. 
De opvang vindt op de Zuidwalschool plaats onder de 
bevoegde begeleiding van pedagogisch medewerkers 
en valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Jeugd-
werk. 
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De kinderen worden opgevangen in een gezellige, 
veilige en huiselijke omgeving waarin het spelplezier 
voorop staat. Hiervoor is een apart lokaal op de Zuid-
walschool ingericht. 

Er worden diverse verschillende activiteiten gedaan, 
waarbij rekening gehouden wordt met de leeftijd van 
de kinderen, maar zeker ook met de aanleg en talenten 
van het kind. Uw kind wordt zeker gehoord bij het ma-
ken van keuzes! Tijdens de naschoolse opvang zal uw 
kind iets te drinken en/of te eten aangeboden worden 
(denk aan een sapje, melk, crackers etc.). Dit zal zo 
veel mogelijk op basis van “gezond” zijn. 

De openingstijden van de voorschoolse opvang  zijn:
Voor school: 7.30 uur tot 8.30 uur

De openingstijden van de naschoolse opvang  zijn:
•	 Na schooltijd (ma-di-do-vr)  

van 15.00 uur tot 18.30 uur.
•	 Na schooltijd (woensdag)  

van 12.00 uur tot 18.30 uur.
•	 Taak- studie- en vakantiedag  

van 8.15 uur tot 18.30 uur.

Op een normale schooldag brengt de leerkracht de 
leerlingen zoals gewoonlijk naar de speelplaats. Hier zal 
ook de overdracht plaats vinden van de leerkracht naar 
de medewerker van de naschoolse opvang. Mocht er 
iets aan de hand zijn, dan kan de leerkracht dit meteen 
melden bij de medewerker van de naschoolse opvang.

Inschrijven voor de naschoolse opvang gebeurt in prin-
cipe op de Zuidwalschool. Stichting Jeugdwerk zal na 
inschrijving contact met u opnemen en met u bespre-
ken	of	deze	inschrijving	definitief	gaat	worden.	

Natuurlijk kunnen we deze extra opvang niet gratis 
aanbieden. De kosten voor naschoolse opvang zijn 
conform de reglementen van de Belastingdienst en 
daardoor concurrerend met andere kinderopvangorga-
nisaties.

Speelochtend
Kinderen vanaf 18 maanden tot 2 jaar kunnen met hun 
ouders deelnemen aan de Speelochtend. Samen doen 
zij spelletjes en praten met elkaar over allerlei zaken 
die te maken hebben met gezondheid, eten, opvoeding, 
spelen enz. Deelname aan deze cursus is gratis.

Samenspel 
Kinderen vanaf 2 jaar kunnen met hun ouders meedoen 
aan de cursus Samenspel. Samen met uw kind doet u 
leuke activiteiten, zoals samen knutselen, samen zin-
gen, samen lezen en samen spelen. Deelname aan de 
cursus Samenspel is gratis.

Personeel Stichting Jeugdwerk
 Saloua Azahnoun
 Songul  Çiftçi
 Sultan Çiftçi
 Raila Chhangur
 Semra Gürbüz
 Samira Outmany
 Melenie Overman
 Karin Pamuk
 Ingrid Ramdas

 

Ons onderwijs
Op de Zuidwalschool geven de leerkrachten les volgens het zogenaamde opbrengstgericht werken. 
Dit houdt in, dat de leerkracht rekening houdt met verschillende niveaus in de groep. Aan de hand van 
analyses van de resultaten van elk kind wordt het juiste niveau aangeboden. Op die manier passen we 
ons onderwijsaanbod aan omdat ieder kind anders is.

Onderwijsconcept
Hoe deze leer- en oefenstof wordt aangeboden is te 
vinden in het groepsplan of groepsoverzicht, dat ge-
baseerd is op informatie vanuit onder andere de CITO 
scores en de resultaten van de methode gebonden 
toetsen. De groepsleerkracht vult dit plan/overzicht aan 
met relevante informatie over de leerling.

Schoolplan
 
In deze schoolgids is informatie opgenomen over aller-
lei aspecten met betrekking tot het onderwijs op onze 
school. Naast deze schoolgids heeft de school ook een 
schoolplan, waarin staat aangegeven welk deel van het 
schoolplan dit schooljaar uitgevoerd wordt. Dit is het 
jaarplan. Het huidige schoolplan, waarin de plannen van 
onze school voor vier jaar beschreven zijn, loopt tot en 
met 2023. 
In dit schoolplan wordt uiteraard ook de visie van onze 
school uitvoerig beschreven. 

Buiten de visie van onze school heeft ons bestuur van 
De Haagse Scholen ook een visie samengesteld. Deze 
visie is onverkort te vinden op de site van De Haagse 
Scholen: www.dehaagsescholen.nl

Speelplezier
De methode Speelplezier wordt zowel bij de peuter-
groepen als bij onze kleutergroepen ingezet. Deze 
geheel vernieuwde methode maakt gebruik van drie 
dagelijks terugkerende speelroutines:

1. Geleid spel. Dit is een demonstratiespel in de grote 
groep, vaak met onze grote vriend Snuf het knuffelko-
nijn. In dit spel koppelt de leerkracht of leidster thema-
tische handelingen aan nieuwe woorden.  Hierna volgt 
het pantomime waarin we met de hele groep spelhan-
delingen en woorden spelend herhalen.

2. Begeleid spel. Er wordt samen gespeeld in kleine 
groepjes en niveaus. De rol van de leerkracht is het 
kind te prikkelen om tot zinvol spel en taalgebruik te 
komen. Zo worden de themawoorden makkelijk her-
haald. 

3. Vrij spel. Elke dag is er gelegenheid voor vrij spel in 
de diverse speelhoeken. De kinderen imiteren en brei-
den zo op een speelse manier hun woordenschat uit.
In de middag wordt door middel van losse activiteiten 
uit de leerlijnen van Speelplezier aandacht besteed aan 
woordenschat, kritisch luisteren, rekenbegrippen, getal-
begrip en meten, maar ook aan taal, rijmen, letterken-
nis en auditieve en visuele synthese.
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Burgerschap en sociale integratie
 
Om kinderen later een goede plek in de samenleving te 
laten innemen, wordt er op de Zuidwalschool aandacht 
besteed aan actief burgerschap. Natuurlijk houden wij 
rekening met de belevingswereld van de kinderen; een 
leerling uit groep 2 oefent andere burgerschapsaspec-
ten dan een leerling uit groep 8. 

Bij burgerschapsvorming staan drie domeinen centraal:
•	 Democratie – kennis over de democratische 

rechtstaat en politieke besluitvorming. 
•	 Participatie – kennis die nodig is om actief mee 

te kunnen doen in de samenleving ( bijv. ken-
nis over basiswaarden, mogelijkheden voor 
inspraak).

•	 Identiteit – verkennen van eigen identiteit en die 
van anderen.

De school is een prima oefenplaats voor goed burger-
schap. Actief burgerschap is een rode draad, die door 
alle leerjaren heen loopt en niet stopt na het verlaten 
van de basisschool.

Wij stimuleren de kinderen voor hun mening uit te 
komen en respect voor anderen te hebben. Vanaf de 
peuteropvang wordt aandacht besteed aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen. Wij doen ons 
uiterste best om de sfeer in de groepen op de Zuidwal-
school zo te laten zijn, dat ieder kind zich veilig voelt en 
met plezier naar school gaat. Met onze tweejaarlijkse 
leerling-enquêtes blijven wij het welbevinden van de 
kinderen in de gaten houden. Daarnaast wordt 2 keer 
per jaar iedere leerling geobserveerd en ingeschaald in 
het volgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling.
Naast het feit dat er dagelijks aandacht is voor thema’s 
als “goed omgaan met elkaar”, “wie ben jij”, “vriend-
schap”, “hoe los je ruzies op een goede manier op”, 
krijgen kinderen ook informatie over de Nederlandse 
samenleving. Te denken valt aan: welke sociale rechten 
en plichten heeft de Nederlandse burger, lessen staats-
inrichting en geschiedenis, het bespreken van actuele 
wereldproblematiek vanuit verschillende oogpunten. 

In alle leerjaren worden activiteiten georganiseerd 
rondom 21 maart “Wereldschool-dag”. In mei wordt het 
Lentefeest gevierd. Onder leiding van ouders orga-
niseren we ‘s morgens een kindermarkt met zo’n 30 
verschillende workshops en spellen, ‘s middags zijn er 
optredens van leerlingen uit de peuteropvang en groep 
1 t/m 8. Burgerschap is verweven in onze methodes 
voor aardrijkskunde, geschiedenis en sociaal 

emotionele ontwikkeling.
De methode die de Zuidwalschool voor de sociaal emo-
tionele ontwikkeling hanteert, is Goed Gedaan.
De uitvoer van deze methode is in een geheel school-
jaar onderverdeeld in periodes.
De leerkrachten volgen de leerlingen ook op sociaal 
emotioneel gebied met behulp van de observatielijsten 
SCOL.	Deze	ontwikkeling	wordt	regelmatig	geëvalueerd.

Gebruikte methodes
Op de Zuidwalschool bieden wij een compleet aanbod 
van leeractiviteiten in een logische opbouw aan. De 
lesmethodes die wij hanteren, bieden hiervoor handlei-
dingen en handvatten aan onze leerkrachten op ver-
schillende vakgebieden. Door het bijhouden en analy-
seren van leervorderingen willen we voor elke leerling 
aansluiten bij een doorgaande leerlijn door de groepen 
heen. We worden hierbij geholpen door een toenemend 
aantal methodes dat ook digitaal beschikbaar is.
We werken in onze peuter- en kleutergroepen met de 
VVE methodiek Speelplezier. 

Het uitgangspunt hierbij is dat kinderen zich het best 
ontwikkelen in een spelende interactie binnen een the-
matische samenhang. Daarnaast hanteren we Metro-
pole op School (muziek). In onze middenbouw begin-
nen we met Veilig Leren Lezen en later Lekker Lezen als 
leesmethodes. 

Taal actief is onze taalmethode. Deze wordt aangevuld 
door lessen in Prowise en van Taalzee. Pluspunt is onze 
rekenmethode. Deze wordt aangevuld door lessen van 
Rekentuin.	Voor	wereldoriëntatie	gebruiken	we	de	sa-
menhangende methodes Naud, Meander en Brandaan. 
De sociaal-emotionele ontwikkeling en wereldburger-
schapsvorming wordt gestimuleerd met de lessen van 

Goed Gedaan en gevolgd met de Sociale Competentie 
ObservatieLijst (SCOL).

In onze bovenbouw wordt dit verder uitgebreid met de 
methodes Lekker Lezen, Blits, ABCDE en Nieuwsbegrip 
voor lezen, Kien en Somplextra voor rekenen, Real 
English en Words&Birds voor Engels en diverse uitgaven 
van Ajodakt. Projectmatig besteden we aandacht aan 
culturele activiteiten als de Kinderboekenweek, project-
weken rond beeldende kunst en drama en de interna-
tionale dag tegen racisme en discriminatie. Daarnaast 
zijn er veelvoudig gevarieerde culturele uitstapjes naar 
onder andere musea en voorstellingen.

Kennis van geestelijke stromingen
 
Onze school is een openbare basisschool. De aandacht 
voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het 
onderwijs. Wel besteden we structureel en expliciet 
aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een 
sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, 
sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de 
ander en de omgeving, sociale vaardigheden) en actief 
burgerschap en sociale cohesie. 
Wij vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede 
wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor 
de mening en visie van anderen. 

Bewegingsonderwijs
 
Zoals u weet, wordt er op onze school, zowel in de 
onderbouw als in de bovenbouw, veel aandacht besteed 
aan het bewegingsonderwijs.
Dat houdt in, dat de kinderen na de les vaak bezweet in 
de	kleedkamer	terug	komen	en	het	dus	niet	hygiënisch	
is om ze in de gewone kleren te laten gymmen.  
Daarom gaan alle kinderen vanaf groep 3 na de gymles 
douchen en dit gebeurt uiteraard in gescheiden ruimtes. 
Alleen bij zeer duidelijke medische redenen wordt van 
deze regel afgeweken en de school verlangt hiervoor 
dan ook een medisch document.
Geeft u daarom uw kind sportkleding en een handdoek 
mee. 
Zorg ervoor dat uw kind geen sieraden om heeft! Dit is 
gevaarlijk voor uw kind, maar vooral ook voor anderen. 
De lessen bewegingsonderwijs draaien om plezier in 
bewegen. Leerlingen worden uitgedaagd om te ontdek-
ken en te leren , zoals klauteren, klimmen, balanceren, 
dans, balspelen en nog veel meer. 

Schoolzwemmen 
 
De leerlingen van groep 5 en kinderen van groep 6 die 
nog geen zwempdiploma hebben krijgen zwemles in 
het zwembad van de Houtzagerij op vrijdagochtend. 
Leerlingen uit de groepen 6 en 7 krijgen de kans op za-
terdagen en/of in de vakantie zwemdiploma’s te halen, 
dit wordt turbozwemmen genoemd. Eén van de ouders 
moet hier verplicht bij aanwezig zijn.

Digitale leermiddelen
Iedere groep heeft de beschikking over een modern 
digitaal touchscreen. Bij vrijwel iedere methode wordt 
het digitale schoolbord als hulpmiddel gebruikt. Ver-
der wordt het bord ook ter verdieping van de lesstof 
gebruikt. In de groepen worden verder afwisselend 
vaste computers, laptops en tablets gebruikt ter on-
dersteuning van het onderwijs. Op deze manier zijn de 
leerlingen weer op een andere manier bezig om zich de 
aangeboden stof eigen te maken. Naast de lessen van 
onze methodes wordt er gebruik gemaakt van interac-
tieve en adaptieve software. 
Met een eigen inlog via Basispoort krijgen kinderen 
thuis en op school toegang tot Taalzee (voor taal), Re-
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kentuin (voor rekenen) Nieuwsbegrip (voor begrijpend 
lezen) en Wordsandbirds (voor Engels). De leerkrachten 
kunnen de taal- en rekenontwikkeling van hun leerlin-
gen tot in detail volgen. Resultaten worden vergeleken 
met leeftijdgenoten en bieden inzicht in fouten, zodat 
opbrengstgericht onderwijs gestimuleerd wordt. 

Kortom taal en rekenen worden spelenderwijs geoe-
fend in een game omgeving. Een kind kan zelf zien of 
het zich ontwikkeld heeft en vooruitgang boekt. Met 
deze programma’s wordt er een beroep gedaan op de 
verantwoordelijkheid van de leerlingen zelf. Doordat we 
daarnaast	een	gecertificeerde	leerkracht	voor	ProWise	
in huis hebben, kunnen we zelfontwikkelde spel- en 
oefenvormen met Prowise, zowel op de grote touch-
screens als op tablets, voor de kinderen gebruiken.

Huiswerk
 
Op onze school wordt huiswerk gegeven aan de leer-
lingen van de groepen 5 t/m 8. Wekelijks wordt dit op 
papier meegeven en later wordt het gemaakte werk op 
school besproken en nagekeken. 

Al het gemaakte huiswerk wordt verzameld en aan het 
einde van het jaar krijgen de leerlingen het verzamelde 
werk mee naar huis. U kunt dan gelijk een indruk krij-
gen van de manier, waarop uw kind met het huiswerk is 
omgegaan. Huiswerk vormt zo’n beetje de hoofdmoot 
van de naschoolse activiteiten van uw kind, als dat op 
het voortgezet onderwijs zit, vandaar deze voorberei-
ding. 

Naast deze vorm van huiswerk is er ook nog huiswerk, 
dat bedoeld is om leerachterstanden te verminderen of 
op te heffen. Deze bijzondere vorm van huiswerk wordt 
uitsluitend in samenspraak met u en natuurlijk de kin-
deren die het betreft, gegeven. 

Stichting Jeugdwerk verzorgt huiswerkbegeleiding 
na schooltijd voor kinderen van de groepen 5 t/m 8. 
De leerlingen krijgen hiervoor een inschrijfformulier 
waarna een indeling gemaakt wordt. De huiswerk-
begeleiding duurt een aantal weken waarna weer 
andere kinderen zich hiervoor kunnen opgeven. 

Stagiaires en LIO studenten
 
De Zuidwalschool vindt het van bijzonder groot be-
lang stageplaatsen te verzorgen voor stagiaires en 
leerkrachten in opleiding. Zij worden tenslotte onze 
toekomstige collegae. Aan het eind van ieder school-
jaar wordt bepaald hoeveel studenten er het komend 
schooljaar in ons team als stagiaire worden opgeno-
men. Tijdens de stagedagen of stageweken verzorgen 
de stagiaires een deel van de lessen. De groepsleer-
kracht is hun mentor en blijft verantwoordelijk voor de 
groep. De leerkrachten in opleiding (LIO) lopen aan het 
eind van hun studie een aantal weken achtereen stage 
en hebben dan de totaalzorg voor de groep. Op deze 
wijze proberen we deze studenten optimaal voor te 
bereiden op hun toekomstige beroep. 
De Zuidwalschool ontvangt studenten van: 
•	Mondriaan	college	niveau	1,	2,	3	en	4	MBO.	
•	Haagse	Hoge	School	en	In	Holland:	Pabo	studenten.		
•	VMBO	snuffelstages	uitsluitend	toegankelijk	voor	oud-
leerlingen.

Onze zorg voor kinderen
Kwaliteit van ons onderwijs en het volgen van de ontwikkeling van de kinderen.
Wanneer u uw kinderen op onze school inschrijft, verwacht u dat zij zodanig worden begeleid, dat 
zij het naar hun zin hebben. U kunt dat eenvoudig controleren door aan het einde van een schooldag 
aan uw kinderen te vragen of ze het naar hun zin hebben gehad. Een kind dat met plezier naar school 
gaat, zal zich ook voor 100% willen inzetten. Lezen, taal en rekenen worden met plezier beoefend.
 
Juffen en meesters hebben daarmee een belangrijke 
voorwaarde ten behoeve van kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs gerealiseerd.

Een andere zeer belangrijke voorwaarde is het nauwge-
zet volgen van de leerprestaties van onze leerlingen. 
Wij gebruiken het landelijk bekende Cito Leerlingvolg-
systeem, omdat wij met dit systeem de resultaten van 
uw kind(eren) kunnen vergelijken met de kinderen uit 
het gehele land. Als u te horen krijgt, dat uw kind goed 
uit diverse testen komt, dan weet u dat de score niet 
alleen geldt ten opzichte van zijn/haar klasgenootjes, 
maar ten opzichte van alle kinderen in Nederland. 

Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden. De 
resultaten van de toetsen worden bewaard in het dos-
sier, waardoor de ontwikkeling van ieder kind over een 
langere tijd kan worden gevolgd. Dit systeem is het 
Leerlingvolgsysteem (LVS). Na iedere toets bespreekt 
de groepsleerkracht de resultaten met de intern bege-
leider. Deze groepsbesprekingen vinden twee keer per 
jaar plaats

Het leerlingvolgsysteem wordt zowel gebruikt om vast 
te stellen waarin uw kind goed is, als het vaststellen 
van achterblijvende leerprestaties en de mogelijke oor-
zaken daarvan. Uw kind krijgt op die manier onderwijs 
op maat! Onze leerkrachten zijn daartoe volledig en 
up-to-date uitgerust.

Voortdurende her - en bijscholing, de beste lesmateria-
len en veel, heel veel liefde voor kinderen waarborgen 
op onze school de hoogste onderwijskwaliteit.

De onderstaande Cito-toetsen worden op de Zuidwal-
school afgenomen:

•	 Begrijpend lezen: groepen 3 t/m 8
•	 Technisch lezen: groepen 3 t/m 8 
•	 Rekenen: groepen 3 t/m 8   
•	 Spelling: groepen 3 t/m 8
•	 Derde groeps onderzoek: groep 3
•	 NSCCT (niet schoolse cognitieve capaciteiten 

test): goep 5
•	 Entree toets: groep 7
•	 Eind toets en NIO-toets: groep 8 

Intern begeleiders
 
Op de Zuidwalschool zijn drie leerkrachten ook intern 
begeleider en bouwcoördinator. Dit zijn Iris van de Nes, 
Frank Koole en Prisca Schenk. 
Zij zijn verantwoordelijk voor alles wat met Cito-toetsen 
en de zorg rondom de leerlingen te maken heeft. 

Doubleren
 
Ook bestaat de mogelijkheid dat de leerkracht van uw 
kind, samen met de interne begeleiders van de school 
en medewerkers van het HCO van mening zijn, dat een 
jaar extra in een groep de beste oplossing is voor een 
leerling. Uiteraard wordt u als ouder hiervan bijtijds op 
de hoogte gesteld en zullen diverse gesprekken het een 
en ander verduidelijken.
Als hiertoe besloten wordt, is de verwachting dat een 
verbetering van de prestaties en de resultaten van de 
leerling het gevolg zal zijn.
Om duidelijkheid en eenduidigheid rond dit onderwerp 
te scheppen, is er een doublureprotocol voor de Zuid-
walschool opgesteld.
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Rapporten
 
Leerkrachten van de groepen 1 en 2 volgen de ont-
wikkeling van de kinderen op diverse leergebieden. 
Hoewel de kinderen met onze methodiek Speelplezier 
het idee hebben dat ze hele dag aan het spelen zijn, is 
de leerkracht altijd op de hoogte van de ontwikkelingen 
van elk kind en stuurt hier actief op bij in de groep. De 
Groeiwijzer is het volgsysteem op basis van observa-
ties, dat gekoppeld is aan de Speelplezier methodiek. 
Als ouder wordt u natuurlijk op de hoogte gehouden 
van de ontwikkeling van uw kind. De leerkrachten ge-
bruiken hierbij de gegevens uit de Groeiwijzer.

Al onze leerlingen ontvangen drie keer per jaar een rap-
port: 

•	het eerste in november/december, 
•	het tweede in maart/april 
•	het laatste vlak voor de zomervakantie. 

De eerste twee rapporten worden met u besproken, 
het laatste rapport krijgt uw kind mee naar huis. Bij 
het 2e en 3e schoolrapport ontvangen de kinderen uit 
de groepen 3 tot en met 8 tevens een uitdraai van de 
CITO-resultaten.  We maken met u een afspraak om 
het rapport te bespreken. 

Via onze gratis oudercommunicatie app Social Schools 
kunt u zelf een tijd hiervoor plannen. Tijdens de 
gesprekken is er opvang op school voor de kinderen, 
zodat u rustig met de leerkracht kunt spreken. In prin-
cipe is er voor elk kind een gesprek van tien minuten 
om in grote lijnen de vorderingen toe te lichten. Als er 
behoefte is aan meer tijd om over uw kind te praten, 
wordt hiervoor een aparte afspraak gemaakt. 

Leerlingdossier
 
In het leerling-dossier worden gegevens van het kind 
bewaard, waaronder administratieve gegevens, het 
leerlingvolgsysteem, verslagen van gesprekken met 
ouders, notities van leerling-besprekingen,
rapportgegevens e.d. Het leerling-dossier is vertrouwe-
lijk. Ouders hebben echter altijd recht
op inzage, na afspraak.
Meer informatie kunt u vinden op deze website: 
https://onderwijsgeschillen.nl/thema/leerlingdossier

 
Naar het voortgezet onderwijs
Algemeen
Op de Zuidwalschool vinden we het belangrijk dat kin-
deren zich ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief, 
creatief en motorisch gebied. Met deze basis zoeken we 
voor elke leerling, na het doorlopen van de basisschool, 
een middelbare school waar zijn of haar talenten het 
best verder ontplooid kunnen worden. Elk jaar verlaten 
onze leerlingen trots de basisschool naar brugklassen 
van verschillende niveaus, op scholen verspreid over 
Den Haag. Hieronder volgt een korte beschrijving van 
het proces dat daaraan vooraf gaat.

In groep 6
Er wordt in groep 6 voor het eerst door de leerkracht in 
overleg met de intern begeleider van de school gekeken 
naar het verwachte uitstroomniveau van elke leerling, 
het zogenaamde ontwikkelingsperspectief.

In groep 7
Vanaf midden groep 7 kijken we na de afname van de 
CITO-toetsen of de score van elk kind nog binnen het 
bereik van de af te nemen toets valt.  Wijkt het daar 
behaalde functioneringsniveau meer dan een jaar af 
van het afnamemoment, wordt een toets gebruikt die 
beter aansluit bij het niveau van de leerling. We noe-
men dit toetsen op niveau.

Na de meivakantie wordt bij alle leerlingen in groep 
7 de entreetoets afgenomen. Aan het eind van groep 
7 wordt in een gesprek met ouder en kind vervolgens 
een voorlopige advies voor het voortgezet onderwijs 
besproken. Daarbij wordt rekening gehouden met 
de dan afgenomen entreetoets, maar ook met de 
doorgaande lijn in het CITO LOVS, methodetoetsen, 
SCOL-observaties, werkhouding en thuissituatie. Op 

deze manier weten ouders en kind al vóór het laatste 
schooljaar redelijk nauwkeurig op welk niveau het kind 
zal uitkomen. Dit vergemakkelijkt het zoeken naar een 
passende middelbare school.

In groep 8
Groep	8	is	natuurlijk	een	belangrijk	jaar	waarin	defi-
nitief duidelijk wordt op welke middelbare school elke 
leerling zal starten. We hechten er daarom veel waarde 
aan met kinderen maar ook hun ouders in gesprek te 
gaan zodat verwachtingen, resultaten en informatie 
goed afgestemd worden. We starten daarom in groep 
8 met een kennismakingsgesprek met ouders én kind 
om te kijken hoe iedereen bij de start van deze periode 
ervoor staat.

In groep 8 wordt rond de herfstvakantie bij elk kind 
een intelligentie-onderzoek (NIO) afgenomen en nog 
éénmaal de reguliere tussentijdse CITO toetsen. Zo 
hebben we van elke leerling de meest actuele informa-
tie beschikbaar, in aanvulling op alle gegevens die bij 
het opstellen van het voorlopig advies al zijn gebruikt.
Voor de kerstvakantie wordt vervolgens in een gesprek 
met ouders en kind het basisschooladvies (BSA) be-
sproken.

Net als bij het voorlopig advies wordt dit zorgvuldig 
opgesteld door de groepsleerkracht, intern begeleider 
en directie van onze school.
Bij het basisschooladvies zit een scholenlijst, met alle 
scholen voor voortgezet onderwijs. Met ouders en kind 
wordt gesproken over een passende schoolkeuze en 
over het invullen van de voorkeurslijst.

We vullen ook voor ieder kind een onderwijskundig rap-
port (OKR) in en bespreken dit bij het adviesgesprek. 
De middelbare school waar het kind zich aanmeldt kan 
dit onderwijskundig rapport digitaal inzien en beschikt 
zo over de nodige gegevens. Ouders tekenen het 
onderwijskundig rapport voor gelezen en voegen waar 
van toepassing hun eigen mening toe. Overigens vindt 
er daarnaast minimaal één keer een gesprek tussen 
de basisschool en de middelbare school plaats over elk 
kind om een soepele overgang te bewerkstelligen. 

Afgelopen schooljaar is er besloten om de Entreetoets 
en het voorlopig advies niet in groep 7 te geven. Deze 
keuze is gemaakt omdat er te weinig tijd aan het einde 
van het schooljaar was. Dit is ontstaan door het sluiten 
van de scholen vanwege het coronavirus. De leerlingen 
van groep 8 krijgen aankomend schooljaar aan het be-

gin van het schooljaar het voorlopig advies. Dit gebeurt 
in een kort gesprek met ouders en leerlingen. Verder 
zullen wij zorg dragen dat alle benodigde toetsen wor-
den afgenomen en dat wij een gedegen advies geven.

Aanmeldprocedure voortgezet onderwijs
Met het basisschooladvies op zak schrijft ieder kind zich 
voor de voorjaarsvakantie in bij een middelbare school. 
Meer precies: de lijst met voorkeuren wordt digitaal ge-
stuurd naar de school van de eerste keuze. Als er geen 
plek blijkt te zijn op deze school, wordt er automatisch 
een andere school gezocht die ook op de voorkeurslijst 
van de leerling staat. Mocht dit niet lukken, volgt een 
tweede inschrijfronde.

Uitgebreide informatie over de verschillende scholen 
wordt in groep 8 al vroeg besproken en ook bezoeken 
we met groep 8 elk jaar een aantal scholen, zodat de 
kinderen een goed beeld hebben van de verschillende 
soorten voortgezet onderwijs. Speciaal voor ouders 
worden daarnaast nog vaak open dagen georganiseerd 
door de diverse scholen. Deze open dagen vallen in de 
regel tussen de kerst- en voorjaarsvakantie.

Pas na de inschrijving op het voortgezet onderwijs volgt 
de afname van de centrale eindtoets. In schooljaar 
2022-2023 nemen wij deel aan de digitale afname van 
deze eindtoets. Dit heeft als groot voordeel, dat tijdens 
de toets de vragen adaptief worden aangepast aan het 
reken- en taalniveau van elke leerling. De uitslag van 
deze eindtoets komt in mei en bevestigt meestal het 
gegeven advies. Mocht het resultaat van de eindtoets 
lager uitvallen dan het advies, blijft het advies van de 
school onveranderd. Mocht het resultaat hoger uitvallen 
dan het advies, bestaat de mogelijkheid voor de basis-
school het advies aan te passen.
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Alle leerlingen waarbij de eindtoets hoger uitvalt dan 
het advies worden besproken met groepsleerkracht, 
intern begeleider en de directie. Daarna wordt een 
keuze gemaakt om het advies wel of niet aan te pas-
sen. Wij zijn als school niet verplicht om het advies 
aan te passen. We houden ons bij de heroverweging 
aan de landelijke regels. Elke heroverweging (ongeacht 
de uitkomst) wordt altijd besproken met ouders, kind, 
middelbare school en andere betrokkenen.

En daarna
We volgen daarna nog een aantal jaar het schoolver-
loop van onze oud-leerlingen. We hebben contact met 
middelbare scholen en veelal ook met oud-leerlingen 
zelf. Daardoor weten we, dat onze adviezen vaak 
kloppen en de kinderen goed aan het vervolg van hun 
schoolcarrière beginnen.
De uitstroom van onze leerlingen wordt gevolgd door 
DHS en de onderwijsinspectie en wordt jaarlijks geano-
nimiseerd gepubliceerd op het internet.

Pestprotocol
 
Soms kunnen kinderen het mikpunt zijn van pesterijen 
van hun medeleerlingen.
Dat kan voor hen grote gevolgen hebben. Dat geldt ook 
voor de pester en de rest van de groep (de zgn. buiten-
staanders). Het is belangrijk op school de ‘pestproble-
matiek’ aan te pakken en te voorkomen.

Dit doen we onder andere d.m.v. het pestprotocol, dat 
te vinden is in de veiligheidsmap van de Zuidwalschool.
Wanneer u pestgedrag in een groep constateert, neemt 
u dan contact op met de desbetreffende leerkracht of 
met onze pestcoördinatrice Jacqueline Raedts, zodat er 
handelend kan worden opgetreden.

Vertrouwenspersoon
 
Kinderen kunnen in problemen komen door seksueel 
misbruik, mishandeling enz. Dit komt ons soms ter ore. 
In dergelijke gevallen zorgt juffrouw Barbara Versloot 
ervoor, dat deze kinderen opgevangen en eventueel 
doorverwezen worden naar de professionele hulpverle-
ners.

Niet alleen kinderen, maar ook ouders die geconfron-
teerd worden met deze problematiek, kunnen bij 
Barbara Versloot terecht.

Overigens is het uw goed recht om bij een andere aan 
onze school verbonden werknemer raad of advies in 
te winnen. Die ander zal dan op zijn of haar beurt de 
vertrouwenspersoon benaderen om de noodzakelijke 
hulp te verlenen. Natuurlijk alleen met uw uitdrukkelijk 
goedvinden.

 

Passend onderwijs
 
Onder het motto ‘Ieder kind een kans’ werken in de 
gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en 
Rijswijk 27 schoolbesturen en een kleine 200 scholen 
samen aan een plezierige en succesvolle basisschooltijd 
van ruim 56.000 kinderen: Passend Onderwijs. 

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 mogelijk wordt uitgegaan van de mogelijkhe-
den 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 ouders zijn net zo goed bepalend voor plezier en 
succes. Passend onderwijs is dan ook meer dan het re-
gelen van extra ondersteuning in de vorm van arrange-
menten en toelaatbaarheidsverklaringen. 

Een goede samenwerking van de schoolbesturen, 
scholen, professionals, ouders en externe partijen moet 
voor ieder kind leiden tot de best passende combinatie 
van onderwijs, ondersteuning, opvoeding en waar nodig 
zorg, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis.

Alle scholen die bij SPPOH zijn aangesloten, bieden 
een vast en stevig pakket van basisondersteuning. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat alle scholen goed hebben na-
gedacht over het pedagogisch klimaat op school, dat de 
leerkrachten hun werkwijze iedere dag weer goed af-
stemmen 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 pro-
cent) 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 ondersteuningsbehoefte van de betreffen-
de leerlingen uniek is, en elke aanvraag daarom anders 
zal zijn, spreken we voortaan van een “arrangement”. 
We arrangeren als het ware iets wat speciaal voor dit 
specifieke	kind	nodig	is.

Soms is het niet haalbaar om de extra ondersteuning 
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 onderwijs de 
scholen voor speciaal basisonderwijs of voor speciaal 
onderwijs worden afgeschaft!

Wat is handig om over passend onderwijs te onthou-
den?

1. Binnen passend onderwijs hebben scholen de zorg-
plicht. Wanneer een leerling bij een school wordt 
aangemeld, gaat de school binnen zes weken na 
of zij de leerling een passende onderwijsplek kan 
bieden. Wanneer extra ondersteuning voor de leer-
ling nodig is, probeert de school deze te organise-
ren. 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 zorg-
plicht niet. Van ouders wordt wel verwacht dat zij 
bij aanmelding de school zo goed mogelijk informe-
ren over de situatie van hun kind. 

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

3. SPPOH probeert extra ondersteuning zo veel mo-
gelijk in de eigen omgeving van de leerlingen te 
organiseren. 

4. Het is de bedoeling dat ouders en school als part-
ners 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	schoolondersteuningsprofiel.	
In	dit	profiel	beschrijft	de	school	welke	ondersteu-
ning	de	school	kan	bieden.	U	kunt	dit	profiel	(een	
samenvatting	van	dit	profiel)	inzien	

Voor meer en uitgebreide informatie over Passend 
Onderwijs verwijzen wij u naar de website van SPPOH: 
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. 
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Tot slot 
Belangrijk is te weten dat onze school “gaat” voor goed 
onderwijs. Wij werken samen met de ouders om de 
zorg of extra ondersteuning rond onze leerlingen vorm 
te geven. Wanneer het, ondanks alle inspanningen, 
toch niet lukt om tot een gezamenlijk plan voor de leer-
ling te komen, kunt u ons altijd vragen contact op te 
nemen met het samenwerkingsverband SPPOH.  

Samen met de adviseur van SPPOH kan dan besproken 
worden op welke manier toch een bij de leerling pas-
send plan kan worden gemaakt.

Bevindingen en maatregelen  
kwaliteitszorg
Op de Zuidwalschool monitoren wij zelf de resultaten 
van onze kwaliteitszorg. Minimaal twee keer per jaar 
maken wij zelf een evaluatie, zodat we ons waar nodig 
verder kunnen verbeteren. 
Deze bevindingen worden gedeeld met het team, direc-
tie en bestuur. Dingen die goed gaan proberen we vast 
te houden en zaken die voor verbetering vatbaar zijn 
worden op de middellange termijn gepland en voorbe-
reid. Daarnaast maken wij gebruik van de mogelijkhe-
den die DHS biedt op het gebied van 

kwaliteitsbewaking. Zo vinden er bijvoorbeeld audit-
bezoeken plaats van daarvoor opgeleide leerkrachten 
en directieleden van collega-scholen. 
Op die manier wordt er door externen een soort mo-
mentopname van onze kwaliteitszorg gemaakt. De 
resultaten hiervan worden teruggeven aan onze school 
zodat we hiermee aan de slag kunnen.
 
Natuurlijk worden we als school ook beoordeeld door 
de Rijksinspectie voor het Onderwijs. Na het laatste pe-
riodieke kwaliteitsonderzoek hebben zij een uitgebreid 
rapport gemaakt, waarin de bevindingen, conclusies, 
diagnoses en aanbevelingen zijn beschreven. 

U vindt dit onder andere op de website www.onderwijs-
inspectie.nl De inspectie concludeert dat de kwaliteit 
van het onderwijs op de Zuidwalschool op de onder-
zochte onderdelen grotendeels op orde is. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die ge-
bieden nauwelijks tekortkomingen kent. Om die reden 
wordt het aan de school toegekende basisarrangement 
gehandhaafd. De bevindingen zullen worden betrokken 
bij de eerstvolgende risicoanalyse, waarbij opnieuw de 
vraag aan de orde is of het toezichtarrangement moet 
worden aangepast. Tevens concludeert de inspectie dat 
er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wet-
telijke voorschriften die zijn gecontroleerd.

Onze school en ouders
 
De Zuidwalschool heeft ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel staan. Wij zijn ervan overtuigd dat 
als ouders en school goed samenwerken dit gunstig is voor de ontwikkeling en de leerresultaten van 
uw kind. Regelmatig zijn er gelegenheden op school waarbij u zich hiervoor actief kunt inzetten. 

Elke ochtend kunnen ouders van de kleuters hun kind in 
de klas brengen. Dat is een makkelijk moment om even 
te praten met de leerkracht of met andere ouders. Twee 
keer per week is er ook een langere spelinloop. Op 
maandag en woensdag nodigen we ouders uit om een 
half uurtje in de klas binnen te komen. Tijdens de spe-
linloop maakt u kennis met de materialen waarmee de 
onderbouw werkt, de manier waarop kinderen leren en 
ziet u met eigen ogen hoe het reilt en zeilt in de groe-
pen. U kunt zich opgeven om mee te helpen met allerlei 
praktische zaken, zoals: mee als begeleiding naar de 
bibliotheek, de kinderboerderij en allerlei andere uit-
stapjes. De Zuidwalschool organiseert daarnaast regel-
matig	andere	ouderactiviteiten,	zoals:	koffieochtenden,	
voorlichtingsbijeenkomsten over opvoeding, EHBO voor 
ouders, nascholing Puberouders, gezondheidsbevorde-
ring van en bij kinderen en het Lentefeest. 

Kortom wij zijn blij met actieve ouders!

Administratie
 
U kunt op donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 15.30 
uur terecht bij de administratie voor het regelen van 
allerlei schoolzaken. Juf Jacqueline helpt u graag bij het 
wijzigen van uw contactgegevens of het betalen van de 
vrijwillige ouderbijdrage. Dat gaat vaak het makkelijkst 
via een bankoverschrijving (met uw telefoon).

Aansprakelijkheid
 
Wij doen er alles aan om voor de kinderen een veilige 
speelleersituatie	te	creëren.	Toch	kan	er	wel	eens	iets	
mis gaan. De school kan hiervoor niet aansprakelijk 
gesteld worden.
De kinderen kunnen kostbaarheden (bijvoorbeeld: leren 
jassen, sieraden, dure schoenen, mobiele telefoons 
enz.) beter thuislaten. In geval van vernieling, verlies, 
schade of diefstal is de school niet aansprakelijk. 
Wij raden u aan om voor uw kind een W.A. verzekering 
af te sluiten. U bent dan verzekerd voor schade die uw 

kind veroorzaakt. De Haagse Scholen heeft: aansprake-
lijksheidsverzekering, ongevallenverzekering en doorlo-
pende reisverzekering.

Kennismakingsgesprekken
 
Aan het begin van het schooljaar zijn er kennisma-
kingsgesprekken voor alle ouders. U wordt door de 
leerkrachten uitgenodigd voor een tienminutengesprek. 
Hierin maakt u (nader) kennis met de begeleider van 
uw kind het komende schooljaar en kunt u relevante 
informatie over uw kind, de schoolsituatie en de thuis-
situatie uitwisselen. De rol van de ouders in dit gesprek 
is van groot belang. Als ouder kent u uw kind het beste 
en u weet hoe het kind zich thuis voelt en gedraagt. 
Dit is belangrijke informatie voor ons op school om het 
schooljaar gezamenlijk goed te starten. 

Data: 
•	 peutergroep: maandag 13 september 2021
•	 groepen 1 t/m 8: dinsdag 14 september 2021

Schoolnieuws
Op de Zuidwalschool vinden we het van belang om ou-
ders goed op de hoogte te houden van wat er speelt op 
school. Wekelijks zetten we daarom al het nieuws van 
de school voor u op een rij, inclusief alle belangrijke 
data die er in de agenda staan. We versturen dit direct 
digitaal naar alle ouders. Daarvoor gebruiken we de ap-
plicatie Social Schools. 

U kunt deze algemene berichten, maar ook het nieuws 
uit elke groep, zo direct lezen op uw computer of tele-
foon. Voor nieuwe leerlingen op onze school wordt een 
gratis koppelcode verstrekt met inloginstructies. U kunt 
het altijd bij de leerkracht van uw kind aangeven als u 
de nieuwsberichten liever in papieren vorm ontvangt, 
dan printen we deze uit en geven ze mee aan uw kind. 
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Online samenwerking
Met het programma Microsoft Teams kunnen leer-
lingen en leerkrachten online samenwerken. Dit komt 
goed van pas in het geval kinderen en leerkrachten 
elkaar niet op school kunnen ontmoeten. Er kan dan op 
een veilige manier online overlegd worden, we kunnen 
videobellen met elkaar en er kunnen bestanden met 
elkaar gedeeld worden. 

Tijdens de schoolsluiting in coronatijd bood het gebruik 
van Teams een uitkomst, maar ook voor online ouder-
gesprekken, langdurig zieke kinderen of het samen 
leren lezen zetten we het programma nog steeds in. 
Nieuwe leerlingen bij ons op school ontvangen hier 
gratis inloggegevens voor. Uiteraard voldoet dit pro-
gramma aan alle privacy- en veiligheidseisen.

Volwasseneneducatie
 
Bij ons op de Zuidwalschool geven wij ook volwas-
seneneducatie. Een deftig woord voor les aan ouders. 
Voor onze school betekent dat: Nederlandse les voor 
de moeders van de school. Oudereducatie In samen-
werking met de Prinses Ireneschool en de Jan Lig-
thartschool worden er door ROC Mondriaan taallessen 
verzorgd. Geheel op niveau en met voor u de mogelijk-
heid om uw kind gratis bij de kinderopvang te brengen. 
De lesdagen voor schooljaar 2022-2023 zullen we aan 
u communiceren per nieuwsbrief en op onze website. 

Medezeggenschap
 
Er is op onze school een medezeggenschapsraad (MR). 
Ouders, personeel en leerlingen kunnen via de MR 
invloed uitoefenen op het beleid op de Zuidwalschool. 

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. 
De samenstelling ervan hangt af van het schooltype. In 
het basisonderwijs bestaat de mr uit ouders en per-
soneel. De omvang van de raad is afhankelijk van de 
omvang van de school. Op de Zuidwalschool bestaat de 
MR uit vijf ouders en vijf leerkrachten.

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat 
met de school te maken heeft. De directie van de 
school moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de 
raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd 
een standpunt kenbaar maken aan de directie van de 
school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad 
staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). 

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de 
vertegenwoordigers van het personeel hebben instem-
mingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk 
belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld 
gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de school-
gids en het schoolreglement. 

In een aantal gevallen moeten de directie advies vragen 
aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met 
de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen en het aan-
stellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. 
De schooldirectie moet serieus reageren op ieder advies 
dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de 
adviezen niet over te nemen.
 
De MR komt het komend schooljaar in principe zes keer 
bij elkaar om te praten over alle belangrijke schoolza-
ken. In de raad probeert men mee te denken op het 
niveau van de schooldirectie, dus voor alle leerlingen, 
ouders en leraren. De bijeenkomsten worden in de nei-
uwsbrief bekend gemaakt.

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar, 
dat wil zeggen dat iedereen met interesse zou kun-
nen aanschuiven. Van elke vergadering worden notu-
len gemaakt. De MR informeert geïnteresseerden via 
de website en de nieuwsbrief van de school over haar 
werkzaamheden.

Iedere ouder of personeelslid kan contact opnemen 
met de mr over zaken die de school betreffen. Let op, 
voor individuele aangelegenheden moet men contact 
opnemen met de leerkracht. Mocht dit niet tot een 
voldoende resultaat leiden, kan men contact opnemen 
met de directeur. Mocht ook hier geen oplossing uit 
komen, dan kan men nog contact opnemen met de MR. 
De makkelijkste manier om in contact te komen met de 
MR is om een van de leden (zie hieronder) even aan te 
spreken op school. Er is ook een postvak voor de MR op 

de school en men kan de raad ook via de mail bereiken 
op f.koole@obszuidwalschool.nl 

De vergaderingen van de MR zijn in principe open-
baar, dat wil zeggen, dat iedereen met interesse kan 
aanschuiven. Van iedere vergadering worden notulen 
gemaakt. De MR maakt ook elk jaar een jaarverslag, 
waarin beschreven wordt welke zaken er besproken 
zijn en wat voor adviezen de mr heeft gegeven. Al deze 
informatie is terug te vinden op de website van onze 
school onder het kopje “Medezeggenschapsraad”.

De MR van de Zuidwalschool heeft veiligheid en goed 
onderwijs hoog in haar vaandel staan, maar ook com-
municatie en samenwerking tussen ouders en leraren. 
De MR is volop bezig zich verder te ontwikkelen tot een 
raad, die kennis heeft van alle belangrijke zaken en 
tracht dit op een open en toegankelijke manier te doen.
In de MR zitten betrokken leden die het interessant 
vinden om mee te denken over het beleid voor de hele 
school en daaraan bij te dragen. 
Op dit moment zijn dat:

•	 Namens het personeel: Kitty van den Bleek (se-
cretaris), Frank Koole (voorzitter)  
Monique de Bruin en Iris van de Nes 

•	 Namens de ouders: Agatha Figzal, Fatima Dahbi, 
Zohra Akhlef, Oksana Kravchuk. 

GMR 

De Zuidwalschool is onderdeel van De Haagse Scholen 
(DHS), die meer dan vijftig openbare basisscholen in 
Den Haag omvat. Al deze scholen hebben samen ook 
een medezeggenschapsraad, de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR), die gaat over alle zaken 
die op bovenschools niveau spelen. 

Veel beleid wordt gemaakt voor alle scholen van DHS 
(en besproken in de GMR), voordat er keuzes op 
schoolniveau kunnen worden gemaakt (die worden be-
sproken in de MR). De leden van alle MR-en kiezen de 
leden van de GMR, die voor de helft uit ouders en voor 
de helft uit personeel bestaat.

Vrijwillige ouderbijdrage
 
We vragen u elk jaar een bedrag te betalen als vrijwil-
lige ouderbijdrage. We hopen dat u dit wilt overmaken 
aan	onze	school	zodat	een	flink	aantal	extra	activitei-
ten voor de kinderen mogelijk blijven. Ook zonder uw 

bijdragen laten wij alle leerlingen altijd meedoen aan de 
extra activiteiten. Zonder uw bijdrage dreigt het school-
leven van de kinderen een saaie boel te worden. We 
gunnen alle kinderen in de onderbouw een mooi cadeau 
met sinterklaas, een lekkere maaltijd op het gezamen-
lijke kerstdiner, een spetterende schoolreis met een bus 
naar een attractiepark, een hele week kamp in groep 
7 en 8, huiswerkbegeleiding in de bovenbouwgroepen 
en nieuwe en eigentijdse leermiddelen in de school. 
Voor al deze dingen wordt de ouderbijdrage gebruikt. 
Uw bijdrage is dus van essentieel belang! Maak daarom 
het op de brief vermelde bedrag zo snel mogelijk over! 
Natuurlijk kunt u deze bijdrage ook contant en gepast 
betalen op school. U kunt met eventuele vragen terecht 
bij	de	directie	van	de	school:	•	Voor	elk	1e	kind	is	dit	
bedrag	vastgesteld	op	€	37,50	•	Voor	elk	kind	meer	is	
dit bedrag vastgesteld op € 21,50 dus 2 kinderen € 59,- 
3 kinderen € 80,50 enz.
Let op: dit bedrag is hoger dan in schooljaar 2021/2022 
maar is nu inclusief schoolreis. U betaalt hier dus niet 
meer apart voor! 

Gedragscode bij echtscheiding
 
Voor het kind en de school is het belangrijk, dat bij een 
echtscheiding de kinderen een veilig schoolklimaat
houden. Uit sociaal- emotionele redenen en uit het 
oogpunt van een goed pedagogisch klimaat moet een 
kind zich juist in zo’n moeilijke periode geborgen voelen 
op school. Het is daarom de taak van de ouders om de 
school in te lichten over de gang van zaken. Belangrijk 
hierbij is, dat bekend wordt gemaakt:
•	 Wie met het gezag belast is.
•	 Wie de verzorgende ouder is/wordt.
•	 Hoe de omgangsregeling luidt.
•	 Welke afspraken er gemaakt zijn met  

betrekking tot de ophaal/wegbrengregeling  
van en naar school.

Let wel: De school kan alleen adequaat reageren op 
uw vraag/verzoek als geldige bewijsstukken overhan-
digd worden ( in dit geval zal dat de uitspraak van de 
rechter zijn).
Alleen op deze manier is het mogelijk om zorgvuldig 
te kunnen omgaan met uw belang, maar vooral en bo-
venal met het belang van het kind.
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Schooltijden en vakanties
Schooltijden
 
Groepen 1 t/m 8

maandag 08.30 uur tot 15.00 uur
dinsdag  08.30 uur tot 15.00 uur
woensdag 08.30 uur tot 12.00 uur
donderdag 08.30 uur tot 15.00 uur
vrijdag  08.30 uur tot 15.00 uur

Pauze
Tussen de middag op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag eten de kinderen een kwartier in de eigen klas 
met de eigen groepsleerkracht. Verder hebben zij een 
pauze van drie kwartier. Hierin krijgen zij twee keer in 
de week pauzesport in de gymzaal van medewerkers 
van Sporttalent. De andere twee keer is er mogelijk-
heid voor vrij spel op het vernieuwde schoolplein of, bij 
slecht weer, in het pauzelokaal.

Benutting van de onderwijstijd op de Zuidwal-
school : 

Onderbouw en bovenbouw: 
•	 per week lestijd van 25,5 uren per week. 
•	 schoolloopbaan: 7636 uren.

Ieder schooljaar wordt nauwkeurig bijgehouden hoeveel 
uren de leerlingen op de Zuidwalschool les krijgen. In 
het schooljaar 2022-2023 is dat voor een onderbouw 
leerling 922 uur en voor een bovenbouw leerling 940 
uur. Dit houdt in dat er gemiddeld 7607 uur les wordt 
gegeven in de schoolloopbaan van de leerling.

Met andere woorden: een leerling op de Zuidwalschool 
krijgt minimaal 7520 uren (verplicht) lestijd aangebo-
den. Hierbij is in de berekening rekening gehouden met 
de geplande taak- en studiedagen.

Studiedagen
 
In het schooljaar 2022-2023 zijn deze studiedagen 
gepland. 
•	 Maandag 19 september 2022
•	 Vrijdag 11 november 2022
•	 Donderdag 26 januari 2023
•	 Vrijdag 24 januari 2023
•	 Maandag 27 maart 2023
•	 Woensdagochtend 10 mei 2023
•	 Maandag 26 juni 2023

 

Vakanties
Vakantieregeling 2022-2023  peuteropvang en basisschool

•	 Prinsjesdag  dinsdag 20 september 2022
•	 Herfstvakantie  maandag 24-10-2022 t/m vrijdag 28-10-2022
•	 Kerstvakantie  maandag 26-12-2022 t/m vrijdag 06-01-2023
•	 Voorjaarsvakantie  maandag 27-02-2023 t/m vrijdag 03-03-2023
•	 Goede Vrijdag en Pasen vrijdag 07-04-2023 t/m maandag 10-04-2023
•	 Meivakantie  maandag 24-04-2023 t/m vrijdag 05-05-2023
•	 Hemelvaart  donderdag 18-05-2023 t/m vrijdag 19-05-2023
•	 Tweede Pinksterdag maandag 29-05-2023 
•	 Zomervakantie  maandag 10-07-2023 t/m vrijdag 18-08-2023

Schoolverzuim
 
De school hanteert de verzuimregels van het Ministerie 
van Onderwijs. 

Vrijstelling geregeld schoolbezoek
Voor alle leerlingen vanaf de leeftijd van 5 jaar geldt de 
Leerplichtwet. In deze wet is voorzien, dat leerlingen 
in bepaalde gevallen kunnen worden vrijgesteld van de 
leerplicht. Voor maximaal 10 dagen per jaar beslist de 
schooldirecteur. Verzoeken om langere vrijstelling wor-
den altijd ter beoordeling aan de leerplichtambtenaar 
van de gemeente Den Haag doorgezonden.
Hier onder wordt uitgelegd in welke gevallen vrijstelling 
kan worden aangevraagd / verleend. Waar in de tekst 
de term ‘ouders’ wordt gebruikt wordt ook bedoeld de 
wettelijke vertegenwoordigers c.q. verzorgers van de 
leerling.

Soorten vrijstelling
•	 Leeftijd 

Leerplicht bestaat vanaf 5 jaar. Kinderen van 5 
jaar mogen 5 uur per week worden vrijgesteld 
van schoolbezoek. Een beroep op deze vrijstel-
ling moet door de ouders worden gemeld bij de 
directeur. Daar bovenop kan voor een kind van  
5 jaar door de ouders aan de directeur nog eens 
5 uur per week om vrijstelling worden verzocht. 

•	 Vakantie 
Een verzoek om vakantie buiten de schoolvakan-
ties kan een keer per jaar worden verleend voor 
maximaal 10 dagen. Het mag niet gaan om de 
eerste 2 weken van het schooljaar. Het beroep 
van één van de ouders moet verhinderen, dat 
binnen de schoolvakantie op vakantie kan wor-
den gegaan. 

•	 Levensovertuiging 
Uiterlijk 2 dagen voor de gebeurtenis kan aan de 
directeur door de ouders om vrijstelling worden 
gevraagd voor een verplichting vanwege gods-
dienst of levensovertuiging. 

•	 Gewichtige omstandigheden 
Denk aan een bruiloft, begrafenis, verhuizing. 
Dit verlof kan in totaal per leerling per schooljaar 
maximaal 10 dagen worden toegekend. Gaan 
de verzoeken over het maximum heen, dan 
wordt het verzoek doorgezonden naar de leer-
plichtambtenaar. De leerplichtambtenaar beslist 
vervolgens. 

•	 Ziekte 
Bij ziekte van de leerling bestaat recht op vrij-
stelling.

Per vrijstellingsgrond gelden de volgende richtlijnen
•	 Leeftijd 

De eerste 5 uur hoeven door de ouders slechts te 
worden gemeld. De tweede 5 uur dienen te wor-
den aangevraagd bij de directeur. Voor toewij-
zing van de tweede 5 uur geldt, dat maximaal in 
totaal één vrije dag per week mag ontstaan, dan 
wel twee vrije dagdelen per week. Het normale 
lespatroon dient door het verlof zo min mogelijk 
te worden verstoord. De leerling is dus altijd een 
volledige ochtend of middag op school. 

•	 Vakantie 
Het wettelijk criterium is, dat de leerling door de 
specifieke	aard	van	het	beroep	van	één	van	de	
ouders niet binnen de schoolvakantie met hen / 
het gezin op vakantie kan. Dat betekent dat bij-
voorbeeld een verzoek om een extra dag vooraf-
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gaand of aansluitend aan een schoolvakantie zal 
worden afgewezen. 
Er is slechts in uitzonderlijke gevallen sprake 
van een beroep, waarbij niet in één van de 
schoolvakanties 2 weken vakantie kan worden 
opgenomen. Horeca of agrarische sector is denk-
baar, maar het moet gaan om onoverkomelijke 
bedrijfseconomische problemen. 
Een verzoek voor 2 weken vakantie buiten de 
schoolvakantie zal daarom in principe worden 
afgewezen. 

•	 Godsdienst / levensovertuiging 
Voorbeelden zijn offerfeest, suikerfeest, Jom 
Kippoer. Voor dergelijke feesten wordt 1 dag 
verlof gegeven. Voor niet algemeen bekende 
feestdagen wordt geen verlof gegeven. Dat geldt 
eveneens voor gebeurtenissen in verband met 
een individuele levensovertuiging. 

•	 Gewichtige omstandigheden 
Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uit-
zicht op herstel van bloed- of aanverwanten tot 
en met de 3e graad (zie hieronder) wordt ruim-
hartig toegekend (geen maximale termijn, > 10 
dagen ter beoordeling Leerplicht). Als bewijs kan 
een doktersverklaring, waaruit ernstige ziekte 
blijkt, worden gevraagd. 
Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in 
de 1e graad maximaal 5 schooldagen; in de 2e 
graad maximaal 2 schooldagen en in de 3e of 
4e graad maximaal 1 schooldag. Bij overlijden 
in het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 
schooldagen. Als bewijs kan een rouwkaart of 

(achteraf) een kopie van de akte van overlijden 
worden gevraagd.  
 
Bij een huwelijk voor verwantschap tot en met 
de 3e graad bedraagt het toe te kennen verlof in 
Nederland 1-2 schooldagen en in het buitenland 
maximaal 5 schooldagen. Als bewijs kan een 
trouwkaart of (achteraf) een kopie van de trouw-
akte worden gevraagd. 
Bij een (huwelijks)jubileum (12½ , 25, 40, 50 
en 60 jaar) voor verwantschap tot en met de 2e 
graad maximaal 1 schooldag. 
Overzicht graden van verwantschap:

•	 Eerste graad: Ouders of verzorgers
•	 Tweede graad: Broers, zussen en  

grootouders
•	 Derde graad: Ooms, tantes en  

overgrootouders
•	 Vierde graad: Neven, nichten, oudtantes 

en oudooms 

•	 Ziekte 
Bij langdurige ziekte of twijfel over de aard van 
de afwezigheid wordt een verklaring van een arts 
opgevraagd. Wanneer hierover geen uitsluitsel 
kan worden verkregen, wordt de leerplichtamb-
tenaar ingelicht.

Procedure
Ouders doen een verzoek om vrijstelling tijdig en 
schriftelijk of per email. Leerplicht Den Haag houdt een 
ruime termijn van 8 weken tevoren aan. Een aanvraag 
voor een huwelijk is qua termijn natuurlijk iets anders 
dan een aanvraag wegens ziekte, gewichtige 

omstandigheden of een begrafenis.
Op een verzoek tot maximaal 10 dagen per jaar wordt 
schriftelijk of per email beslist door de directeur. 

Bezwaar en beroep
Wanneer u het met een genomen beslissing niet eens 
bent, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de school-
leiding (in geval van een verlofaanvraag voor tien 
schooldagen of minder) of de leerplichtambtenaar van 
uw woongemeente (in geval van een verlofaanvraag 
voor meer dan tien schooldagen). Deze neemt uw 
verzoek dan opnieuw in overweging en stelt u op de 
hoogte van de al dan niet herziene beslissing.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste 
het volgende bevatten:
•	 Naam en adres van de belanghebbende.
•	 De dagtekening.
•	 Een omschrijving van het besluit waartegen het 

bezwaarschrift is gericht.

•	 De gronden van het bezwaar.
•	 Een volmacht, als het bezwaar niet door de 

belanghebbende maar, namens hem, door een 
ander wordt ingediend.

Tegen de beslissing volgend op een bezwaarschrift kunt 
u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 
zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de:
Arrondissementsrechtbank
Sector Bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Bovendien bestaat de mogelijkheid om in samenhang 
met de indiening van een beroepsschrift, de President 
van de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuurs-
recht, om schorsing van het besluit of het treffen van 
een voorlopige voorziening te verzoeken.
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Onze school en andere instanties
De Zuidwalschool werkt zowel binnen als buiten de school op allerlei terreinen samen met ex-
terne instanties. De samenwerking met deze instanties is belangrijk voor de leerlingen en ons 
onderwijs.

Jeugdgezondheidszorg
 
Onze school werkt samen met de jeugdartsen en 
jeugdverpleegkundigen van het Centrum Jeugd en 
Gezin (CJG). Het CJG is voor Haagse kinderen en hun 
ouders dé plek voor informatie, advies en hulp bij 
opgroeien en opvoeden.  De jeugdartsen en jeugd-
verpleegkundigen volgen samen met ouders de groei 
en ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt tijdens een 
aantal vastgestelde momenten in de schoolperiode 
van het kind, waarvoor u een uitnodiging ontvangt.

Gezondheidsonderzoek Basisonderwijs
Rond de leeftijd van 5 jaar en 10 jaar wordt uw kind 
uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek bij de 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Tijdens dit onder-
zoek worden onder andere lengte, gewicht, gehoor, 
ogen, motoriek, eet- en beweeggedrag van uw kind 
bekeken.  Met dit onderzoek wordt de ontwikkeling 
van uw kind samen met u gevolgd. Tijdens de on-
derzoeken is ook ruimte voor vragen en indien nodig 
wordt samen met u gekeken naar een oplossing of 
extra ondersteuning.  

Extra ondersteuning 
Het is voor kinderen, jongeren en hun ouders altijd 
mogelijk om bij de jeugdartsen of jeugdverpleeg-
kundigen langs te komen voor een extra onderzoek 
of gesprek. Aanleiding hiervoor kunnen bijvoorbeeld 

vragen zijn over groei, gehoor, gedrag of gezondheid. 
Bel hiervoor het CJG: 0800-2854070.
Ook neemt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige 
deel aan de zorgstructuur van de school. 

Vaccinaties
Kinderen in Nederland krijgen het Rijksvaccinatiepro-
gramma (RIVM) aangeboden. De inentingen in
dit programma zorgen voor bescherming tegen be-
paalde infectieziekten. De jeugdartsen en
jeugdverpleegkundigen van het CJG voeren deze in-
entingen uit. Uw kind ontvangt daarvoor automatisch 
een uitnodiging. Meer informatie: www.rijksvaccina-
tieprogramma.nl.

Gegevens van uw kind
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het 
CJG gebruiken de persoonsgegevens uit de leer-
lingadministratie van de school. Als u hiertegen 
bezwaar heeft kunt u dit aangeven bij school. 
Wanneer u niet bent verschenen bij een afspraak 
nemen de jeugdartsen of jeugdverpleegkundigen 
telefonisch contact met u op. Als dat niet lukt wordt 
zonodig aan de school gevraagd hoe het met uw kind 
gaat, tenzij u hiertegen bezwaar heeft gemaakt.

Meer informatie en contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het CJG. 
Op werkdagen kan dit telefonisch via 0800-2854070. 
Kijk ook op de website www.cjgdenhaag.nl.

Het jeugdgezondheidsteam:
•	 Karima Douiri (jeugdverpleegkundige)
•	 Evelyn van der Ven (jeugdarts) 

Evelyn van der Ven, arts JGZ
CJG / Jeugdgezondheidszorg 
Afdeling Centrum
Paviljoensgracht 1
2512 BL Den Haag
E-mail: evelyn.vanbarneveld@denhaag.nl
E-mail: karimadouiri@denhaag.nl
E-mail voor een aanvraag tot onderzoek:  
cjg.jgz@denhaag.nl

Meldcode
De Zuidwalschool werkt volgens de meldcode “Kinder-
mishandeling en huiselijk geweld”. Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-
geweld/meldcode

Schooltandarts
 
Heeft u nog geen tandarts voor uw kind(eren) dan 
kunt u gebruik maken van de schooltandarts. U moet 
hiervoor een formulier invullen, dat verkrijgbaar is op 
onze school bij de administratie. Het gebit van uw kind 
wordt dan ieder half jaar nagekeken en eventuele pro-
blemen worden verholpen.

Houd rekening met het feit dat u zelf een afspraak 
moet maken bij acute problemen!
Tel: 070-3051200
Westeinde 128b
2512 HE Den Haag

Logopedie op school
 
Logopediepraktijk Spraakplein is een praktijk voor 
logopedie bij kinderen van 2 tot 18 jaar. Mocht u als 
ouder problemen bij uw kind signaleren op het gebied 
van spraak, taal en / of afwijkende mondgewoonten, 
dan kunt u bij ons terecht voor advies, onderzoek en 
behandeling. Logopedie zit in het basispakket van uw 
zorgverzekering en wordt daarom volledig vergoed. 

Wij werken samen met de Zuidwalschool samen waar-
door logopedie op school mogelijk is. 
Uw zoon of dochter mist op deze manier weinig tijd in 
de klas.

U dient bij de eerste afspraak een verwijsbrief van de 
(huis)arts en het legitimatiebewijs van uw kind mee 
te nemen. De verwijsbrief is nodig voor de vergoeding 
vanuit de zorgverzekering. Uw zoon of dochter krijgt 
in de meeste gevallen 1 keer per week logopedie. Wij 
vragen u regelmatig aanwezig te zijn bij de logopedi-
sche behandeling zodat u goed op de hoogte bent van 
ontwikkelingen die uw kind bij logopedie maakt.
 
Natuurlijk kunt u ook even bij ons langslopen in een 
van de logopediekamers op de eerste verdieping, in de 
gang naast de lift.

 
Logopediepraktijk Spraakplein
Praktijkhoudsters: Sarah van der Waal & Melissa L’Amie
Logopedisten werkzaam op de Zuidwalschool:  
Zeliha Polat & Rukiye Polat
Email: info@logopediespraakplein.nl
Website: www.logopediespraakplein.nl
Tel: 0681688117 | 0681688135
Aanwezigheid: di-do

Oefentherapie op school
Kinderoefentherapie
De school heeft een samenwerking met oefentherapeut 
Bart Duivenvoorden van Balans in Bewegen. Hij behan-
delt kinderen die motorische problemen ondervinden, 
die niet of onvoldoende verbeteren met extra oefening 
in de klas of thuis. 

Wat doet de (kinder)oefentherapeut?
De (kinder)oefentherapeut behandelt kinderen met 
een motorisch probleem of achterstand. Hij behandelt 
kinderen die bijvoorbeeld veel vallen, bang zijn in de 
gymles, onhandig zijn, houterig bewegen of problemen 
hebben	met	werkjes	in	de	klas	(fijne	motoriek)of	het	
schrijven. Deze kinderen komen hierdoor niet goed 
mee met leeftijdsgenoten en krijgen daarom extra 
oefening tijdens de behandelingen bij Bart. De therapie 
wordt spelenderwijs gegeven waardoor de meeste kin-
deren met veel plezier naar de behandelingen komen.

Aanmelden
Als de leerkracht het vermoeden heeft dat uw kind mo-
torische problemen heeft zal hij/zij contact met u op-
nemen. U kunt ook zelf, in overleg met de leerkracht, 
uw kind aanmelden voor therapie. 

Verzekering
Kinderoefentherapie wordt door alle zorgverzekeraars 
vergoed vanuit het basispakket waarbij er voor kinde-
ren onder de 18 jaar geen eigen risico geldt. Balans in 
bewegen heeft contracten met vrijwel alle zorgverze-
keraars.

Meer informatie?
Vraag ernaar bij de leerkracht van uw kind of neem 
contact op met 
Bart Duivenvoorden, 06-20881360
bart@balansinbewegen.com
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Wij 
respecteren 

elkaars anders 
zijn

Wij praten met 
en luisteren naar 

elkaar
Wij leren van 
en met elkaar

Ik ben op tijd 
op school

Dit zijn onze regels en wij houden ons eraan!

Wij pesten 
elkaar nooit

31

Schoolmaatschappelijk werk+
Natascha van Berkel verzorgt het schoolmaatschap-
pelijk werk voor de Zuidwalschool. Kinderen, ouders 
en leerkrachten kunnen met hun vragen bij haar 
terecht en daar is al veel gebruik van gemaakt.

Met welke vragen kunt u bij haar terecht?
•	 Vragen over de opvoeding van uw kind.  

Bijvoorbeeld over luisteren, druk zijn, agres-
sief zijn, slaapproblemen. 

•	 Misschien zoekt u voor uzelf hulp en weet u 
niet waar u hiervoor moet aankloppen.  
Bijvoorbeeld over relaties die moeilijk zijn of 
problemen binnen de gezinssituatie. 

•	 Over vragen of problemen, die u heeft met 
instanties. 

•	 Over gezondheid.

Het kan eigenlijk van alles zijn. Waar het om gaat is 
dat er dicht bij huis iemand is, die naar u kan luis-
teren en u kan helpen tot een oplossing te komen; 
dit kan wellicht ook een instantie zijn die u verder 
gaat helpen.

Alles wat u vertelt blijft vertrouwelijk en zal alleen 
met de leerkracht of anderen besproken worden 
wanneer u daar toestemming voor geeft. Soms kan 
ook geadviseerd worden om de leerkracht erbij te 
betrekken, bijvoorbeeld wanneer het om het gedrag 
van uw kind in de klas gaat.

Het is de bedoeling om tot een oplossing te komen 
en er worden dan ook afspraken gemaakt over 
wat u wilt, wat mogelijk is en waar ouders en de 
schoolmaatschappelijk werker gezamenlijk uit willen 
komen.

Op de dagen dat Natascha van Berkel niet op school 
is, kunt u een boodschap/ verzoek doorgeven aan 
de directie of desbetreffende leerkracht op school. 
Er wordt dan contact met u opgenomen. 

Aan schoolmaatschappelijk werk zijn geen 
kosten verbonden.

Natascha van Berkel
E-mail: n.vanberkel@smw-basisschool.nl 
tel: 06-43395236

Klachtenregeling
 
Niets in het leven verloopt vlekkeloos. Een fout kan 
snel gemaakt zijn.
Als u iets ervaart, dat volgens u niet in de haak is, 
kom dan naar school met uw verhaal of bel ons 
op. Wij zullen direct proberen de door u gesigna-
leerde misstand op te heffen. Dat lukt bijna altijd, 
zeker als u een klacht direct aan ons doorgeeft. 
Wij, leraren en directie, hebben evenveel belang bij 
het oplossen van problemen als u en uw kinderen. 
Mocht het ondanks alles toch mis gaan dan kunt u 
zich wenden tot de vertrouwenspersonen. Hoe dat 
er in de praktijk uitziet, wordt u in het volgende 
stukje uitgelegd.

Vertrouwenspersonen klachtenregeling  
Openbaar Onderwijs
De scholen hebben contactpersonen aangesteld als 
eerste aanspreekpunt.
Het bestuur heeft vertrouwenspersonen aange-
steld en het bestuur heeft zich aangesloten bij de 
landelijke klachtencommissie ter behandeling van 
klachten.

Er zijn 2 vertrouwenspersonen aangesteld als aan-
spreekpunt bij klachten op scholen. Het bestuur 
heeft meerdere personen aangesteld om beter te 
voldoen aan de kwaliteitseisen die aan een goede 
uitvoering van de klachtenregeling worden gesteld, 
zoals het goed zicht hebben op het onderwijsveld en 
kundig zijn op het gebied van opvang en verwijzing. 
Ook is op deze manier rekening gehouden met 
beschikbaarheid, diversiteit van de schoolbevolking 
en eventuele wenselijkheid om terecht te kunnen bij 
een man of een vrouw als vertrouwenspersoon.
In de klachtenregeling staan de volgende taken 
genoemd:
•	 Nagaan of door bemiddeling een oplossing kan 

worden gevonden.
•	 De klager desgewenst begeleiden bij de ver-

dere procedure.
•	 De klager desgewenst verwijzen naar gespeci-

aliseerde instanties.
•	 Het bevoegd gezag adviseren over te nemen 

besluiten.
•	 Jaarlijks verslag doen van de werkzaamheden 

aan het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersonen zijn verplicht tot geheim-
houding over alle zaken waar zij mee te maken heb-
ben (gehad), behalve ten opzichte van de klachten-
commissie, de politie/justitie en het bevoegd gezag.
De benoemde vertrouwenspersonen zijn 
•	 Marion Ferber (06-46611833)  

E-mail: marion.ferber@ziggo.nl
•	 Albert van der Zalm (06-51993618) 
•	 E-mail: info@albertvanderzalm.nl

De Stichting Onderwijsgeschillen
Mocht al het bovenstaande geen oplossing bieden, 
dan zullen zij u door verwijzen naar de Stichting 
Onderwijsgeschillen.

Deze stichting onderzoekt de klacht en beoordeelt 
(na een hoorzitting) of deze gegrond is. Vervolgens 
brengt de Stichting Onderwijsgeschillen advies uit 
aan het bestuur van DHS en kan aan haar advies 
aanbevelingen verbinden.Het bestuur neemt over 
de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de 
uiteindelijke beslissing.
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Praktische informatie
In dit hoofdstuk vindt u informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen die met de dage-
lijkse praktijk op onze school en in de klassen te maken heeft. 

Schoolregels 
 
Voor een goed leef-en leerklimaat, is het van groot 
belang dat leerlingen zich veilig voelen op school. De 
Zuidwalschool heeft de 5 onderstaande basisregels 
opgesteld:
•	 Wij respecteren elkaars anders zijn
•	 Wij leren van en met elkaar
•	 Wij pesten elkaar nooit
•	 Wij praten met en luisteren naar elkaar 
•	 Ik kom op tijd naar school

Deze regels zijn in iedere groep aanwezig en hangen 
ook duidelijk zichtbaar op diverse plekken in school. 

Telefonisch afmelden
 
Wanneer uw kind voor een bepaalde tijd niet op 
school kan komen, bijvoorbeeld wegens ziekte, horen 
wij dit graag van u. Indien een leerling geen geldige 
reden tot verzuim heeft, is de school genoodzaakt de 
leerplichtambtenaar in te schakelen.

Noteer dit telefoonnummer op een handige plek of 
zet het in uw mobiele telefoon:
Zuidwalschool 070-3633650
 

Adreswijziging
 
De school stelt het zeer op prijs adres-, telefoon- 
(thuis/werk/mobiel/opvang) en noodadreswijzigingen 
zo snel mogelijk door te geven aan de groepsleer-
kracht én de administratie op school. 
Dit is van groot belang als de school u om welke re-
den dan ook moet kunnen bereiken. (Let ook a.u.b. 
op veranderde mobiele nummers!)

Continurooster
 
De Zuidwalschool werkt met een continurooster. Dit 
houdt in, dat kinderen niet tussendoor naar huis 
gaan voor een pauze maar hiervoor op school blij-
ven. We vinden het van belang, dat zowel leerlingen 
als leerkrachten tijd hebben voor een pauzemoment. 
Leerlingen eten in de eigen klas met de eigen leer-
kracht. Hiervoor rekenen we een kwartier. Aanslui-

tend hebben zij drie kwartier pauze. 
Doordat er twee vaste medewerkers voor pauzesport 
zijn, kan er tussen de middag worden gegymd in de 
gymzaal. Elke groep kan twee keer in de week van 
deze pauzesport gebruik maken, naast de bestaande 
gymtijden. De kinderen kunnen zo dus extra veel be-
wegen!

De andere twee keer in de week mogen de kinderen 
vrij buiten spelen op het vernieuwde schoolplein. Er 
spelen dan maar twee groepen tegelijk buiten, zodat 
er genoeg plek is voor iedereen. Als het slecht weer is, 
spelen de jongste kinderen in de eigen groep. Voor de 
begeleiding van deze kinderen maken we gebruik van 
vrijwillige overblijfouders. 

Er is een klein en vast team van overblijfouders hier-
voor, dat speciaal getraind is in een cursus.
Voor de hogere groepen is  een lokaal ingericht als 
pauzelokaal. Daar zijn mogelijkheden als het slech-
ter weer is, om te zitten, een spelletje te spelen, iets 
creatiefs te doen, etc. De hogere groepen worden in de 
pauze begeleid door enkele ouders met daarbij steeds 
één leerkracht.

Communicatie
 
Op de Zuidwalschool wordt op de volgende manieren 
gecommuniceerd met onze ouders. In eerste instantie 
via mondeling contact. De school staat altijd open voor 
ouders als u iets met ons wilt bespreken. Er zijn meer-

dere keren per jaar overlegmomenten gepland met 
de leerkracht van uw kind, zoals de kennismakingsge-
sprekken en de rapportgesprekken. 

Via de applicatie Social Schools kunt u direct de 
agenda, nieuwsberichten en informatie uit de klas 
vinden. In principe komt er één keer per week het 
schoolnieuws uit met daarin actuele informatie over 
het reilen en zeilen van de school. Uiteraard blijft deze 
nieuwsbrief altijd in papieren vorm beschikbaar. Is er 
eens geen nieuws van betekenis te melden dan slaan 
wij gewoon een weekje over. Wanneer u meent iets 
voor de nieuwsbrief te hebben, meld het ons dan, zo-
dat wij het kunnen plaatsen.

Feesten
 
Onze school organiseert jaarlijks een groot aantal fees-
telijke activiteiten voor de kinderen: 
•	 Sinterklaasfeest 
•	 Kerstfeest
•	 Carnavaleske Disco
•	 Lentefeest
•	 Paasontbijt
•	 Koningsspelen enzovoorts

Bij alle feesten wordt er rekening gehouden met de 
verschillende etnische en religieuze achtergronden 
van onze leerlingen. Als u vragen hebt met betrekking 
tot bepaalde aspecten van de feestelijke activiteiten, 
geven wij graag alle gewenste informatie. 
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Hoofdluis
Zo nu en dan komt er bij enkele kinderen hoofdluis 
voor. Dat kan elk kind overkomen en is zeker geen 
schande. Het is wel van belang de hoofdluis snel te 
behandelen om verdere besmetting te voorkomen. 

Hoofdluizen zijn kleine beestjes (ongeveer 3 mm), 
die in het hoofdhaar zitten. Neten, of eitjes zijn wit-
tig van kleur en zitten stevig vastgekleefd aan het 
haar, dit in tegenstelling tot roos. Roos kan namelijk 
gemakkelijk met een kam worden verwijderd. Ter 
controle kunt u het haar het beste optillen op de 
warmste plaatsen van het hoofd, dus in de nek, op 
het achterhoofd, rond en achter de oren en op het 
voorhoofd onder de pony. Er zijn diverse crèmes en 
lotions in de handel, waarmee u de hoofdluis prima 
kunt bestrijden. Al deze middelen zijn verkrijgbaar 
bij uw drogist of apotheek.

Als u bij een ziekenfonds verzekerd bent, kunt u 
voor deze middelen uw huisarts om een recept 
vragen. Het is overbodig en niet verstandig het haar 
met deze middelen te behandelen als u geen luizen 
of neten heeft gevonden. Hoofdluis kunt u ont-
dekken door wekelijks de haren met een stofkam 
te kammen. Als u hoofdluis of neten bij uw kind 
ontdekt, wilt u dit dan altijd op school melden, zo 
mogelijk nog dezelfde dag? Dit om verdere besmet-
ting te voorkomen.

Mocht U toch nog vragen hebben hieromtrent, dan 
kunt u terecht bij de groepsleerkracht van uw kind 
of bij de directie van de school. 

Schoolfotograaf
 
Ieder jaar komt bij ons de schoolfotograaf in mei op 
school. Alle informatie over prijzen, tijden en afha-
len van de foto’s krijgt u via de nieuwsbrieven.
Uiteraard bent u volledig vrij om uw kind te laten 
fotograferen en/of de foto’s af te nemen.

Schoolreis en kamp
 
De groepen 1 t/m 6 gaan 1 dag op schoolreis. De 
bestemming wordt ieder jaar opnieuw gekozen en 
we doen ons best om telkens leuke uitstapjes te 
realiseren. 
Voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 wordt een 
meerdaags kamp met diverse activiteiten en wisse-
lende bestemmingen georganiseerd. Dit jaar is het 
kamp gepland van 22 mei t/m 26 mei 2023.
 

Gezonde traktaties
 
De meeste kinderen van onze school vinden het 
leuk om op hun verjaardag in hun eigen klas te 
trakteren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de 
juffen en meesters van de school te trakteren.
De groepen 1 en 2 trakteren alleen de leerkrachten 
van deze groepen. De groepen 3 t/m 8 mogen langs 
alle juffen en meesters, behalve die van de groepen 
1 en 2.
Wij verzoeken u dringend om de traktatie tot 
slechts 1 ding per kind te beperken. Dus liever geen 
gevulde zakjes met diverse inhoud.

Niet roken in de school
Er geldt een algeheel rookverbod op de Zuidwaschoo.
Dit betreft het gebouw en de speelplaats.

Sponsoring
 
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten 
die een sponsor verstrekt. De sponsor kan hiervoor 
een tegenprestatie verlangen waarmee leerlingen of 
hun ouders in schoolverband worden geconfronteerd. 
Bij sponsoring kan gedacht worden aan lesmaterialen, 
advertenties, uitdelen van producten, activiteiten als 
een schoolfeest en sponsoring van gebouw, inrichting 
en computerapparatuur.

Onze uitgangspunten
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogi-
sche en onderwijskundige taak en doelstelling van de 
school. Er mag geen schade worden berokkend aan 
de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de 
leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn 
met de goede smaak en het fatsoen. 

Sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardig-
heid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van 
het onderwijs van de school en de daarbij betrokke-
nen niet in gevaar brengen. Sponsoring mag niet de 
onderwijsinhoud en/of continuïteit van het onderwijs 
beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijs-
aanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het 
onderwijs stelt. Het primaire onderwijsproces mag 
niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Sponsoring op de Zuidwalschool
Wij	vragen	jaarlijks	financiële	ondersteuning	bij	di-
verse fondsen voor:
•	 Schoolreizen
•	 Week tegen racisme en discriminatie 
•	 Diverse eenmalige projecten 

Arbo en veiligheid 
 
Er is op school een werkgroep, die zich bezighoudt 
met maatregelen ten behoeve van de veiligheid van 
de leerlingen en leerkrachten, veilige aanpassingen 
van het gebouw, maar ook zaken als wat te doen 
bij pesten en dergelijke. Een deel van deze werk-
groepleden	zijn	gecertificeerde	bedrijfshulpverleners	
(BHV). De maatregelen, die wij in het kader van de 
veiligheid nemen zijn onder andere BHV-cursussen, 
ontruimingsoefeningen, gebouwinspecties en ongeval-
lenregistraties.

Verlengde schooldag
Buiten alle activiteiten die we de kinderen tijdens 
schooltijd op de Zuidwalschool kunnen bieden, heb-
ben we geregeld na schooltijd extra activiteiten. We 
noemen dit de verlengde schooldag. In een uurtje na 
schooltijd kunnen kinderen als ze dat willen meedoen 
met bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, introduc-
tie instrument bespelen, techniek workshops, kook 
workshops, zingen of sport en spel zoals voetbal, free 
running, klimmen, dansen, atletiek of basketbal. 

Zo krijgen alle kinderen de kans om hun talenten te 
ontdekken! Het aanbod wordt voor de diverse groe-
pen afgewisseld na een aantal weken, zodat zoveel 
mogelijk kinderen hieraan deel kunnen nemen. Elk 
jaar geven we het actuele aanbod aan elke groep 
door. 
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Internetgebruik
 
De kinderen van onze school kunnen gebruik maken 
van internet en e-mail. Wij hebben ervoor gekozen de 
kinderen vanaf groep 5 die mogelijkheid te bieden. 
Ook medewerkers van de school kunnen voor hun 
werk gebruik maken van internet en e-mail. 

Waarom Internet? 
Kinderen en medewerkers maken gebruik van inter-
net ter verrijking van het onderwijs: om informatie te 
zoeken, contacten te leggen met leerlingen van andere 
scholen en deskundigen te kunnen raadplegen. De 
software, die in ontwikkeling is verwijst meer en meer 
naar internetsites voor aanvullend, actueel of alter-
natief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee 
steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. 
De software bij methodes kan in de toekomst door 
kinderen ook via Internet benaderd worden. 

Afspraken 
Samen met de kinderen en de leerkrachten hebben wij 
een aantal afspraken gemaakt m.b.t. het gebruik van 
internet.

Afspraken met de kinderen 
Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, 
zoals namen, adressen en telefoonnummers, zonder 
toestemming van de leerkracht.
Vertel het je leraar meteen als je informatie tegenkomt 
waardoor jij je niet prettig voelt of waarvan je weet 
dat dat niet hoort. Als jij je aan de afspraken houdt, 
dan is het niet jouw schuld, dat je zulke informatie 
tegenkomt. Leg nooit verdere contacten met iemand 
zonder toestemming van je leraar.

Verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf of 
van anderen zonder toestemming van je leraar.
Beantwoord nooit e-mail waarbij je niet prettig voelt of 
waar dingen in staan, waarvan je weet dat niet hoort. 
Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt. 
Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet. Spreek van 
tevoren met je leraar af wat je op internet wilt gaan 
doen.

Afspraken met de leerkrachten 
Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve 
doeleinden. Sites die wij kinderen willen laten gebrui-
ken worden eerst door de leerkracht bekeken. 
Er worden geen sites bekeken, die niet aan onze fat-
soensnormen voldoen. 

Er wordt aan de kinderen uitgelegd, waarom zij be-
paalde sites wel of niet mogen bekijken. 
De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin 
kinderen open kunnen vertellen, wanneer zij op een 
ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal 
immers niet hun schuld. 

Regels en wetten met betrekking tot copyright worden 
in acht genomen. 
Informatie, die terug te voeren is op leerlingen mag 
niet op het openbare deel van het net terechtkomen. 
Voor e-mail geldt ook het briefgeheim, maar op grond 
van hun pedagogische verantwoordelijkheid mogen de 
leerkrachten e-mail van leerlingen bekijken.

Afspraken met alle medewerkers van de school
De medewerkers van de school gebruiken de internet 
en e-mail faciliteiten, die door de school ter beschik-
king zijn gesteld primair voor werkdoeleinden.
Incidenteel privégebruik is toegestaan, mits dit niet 
storend is voor dan wel ten koste gaat van het werk.

Het is niet toegestaan met behulp van de e-mail faci-
liteiten, die door de school ter beschikking zijn gesteld 
kettingbrieven	te	versturen	of	pornografisch	 
materiaal te versturen of op te vragen, dan wel drei-
gende, seksueel intimiderende, racistische of discri-
minerende opmerkingen te maken. Evenmin is het 
medewerkers toegestaan met behulp van de e-mail 
faciliteiten illegale software te verzenden of op te 
vragen, dan wel bestanden zonder overleg met de ICT 
- coördinator, Jacqueline Raedts, te verzenden of op 
te vragen waarvan betrokkene redelijkerwijs weet of 
kon weten dat dit niet de bedoeling of verboden is.

Het is medewerkers niet toegestaan met behulp van 
de internetfaciliteiten die door de school ter beschik-
king	zijn	gesteld	bewust	internetsites	die	pornografisch	

materiaal bevatten te bezoeken, mee te doen in chat 
-sessies, online te gokken, illegale software te down-
loaden, software te downloaden waarvan betrokkene 
redelijkerwijs moet aannemen dat deze te omvangrijk 
is, dan wel op andere wijze gebruik te maken van deze 
internetfaciliteiten, waarvan betrokkene redelijkerwijs 
weet of kon weten dat dit gebruik onrechtmatig dan wel 
oneigenlijk is.

Het is medewerkers niet toegestaan illegale software of 
software waarvan betrokkene redelijkerwijs kan aan-
nemen dat dit schadelijk of niet de bedoeling is, op een 
computer of het netwerk te zetten of te installeren. Het 
is medewerkers niet toegestaan zonder toestemming 
van de ICT- coördinator software te installeren op het 
schoolnetwerk of een door de school ter beschikking 

gestelde computer.
De ICT -coördinator heeft door haar functie toegang tot 
documenten op het netwerk. Zij is echter niet bevoegd 
tot het lezen van documenten of e-mail of het meekijken 
met het internetgebruik van medewerkers zonder dat 
daar een bijzondere aanleiding voor is. 

Tevens mag zij gegevens die zij tijdens haar werk tegen-
komt niet zonder meer openbaar maken. 
Betrokkenen zullen bij het gebruik van de door de school 
ter beschikking gestelde ICT, internet en e-mail facilitei-
ten de nodige zorgvuldigheid betrachten en de integriteit 
en goede naam van de school en gemeente waarborgen.
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Mocht u nog vragen hebben na het lezen van deze gids, kom gerust langs.
Koffie en thee staan altijd voor u klaar!

Adressen
Openbare Basisschool “Zuidwalschool”
Bezoekadres: Zuidwal 47
Postadres: Lepelstraat 6
2512 CW Den Haag
Tel: 070-3633650 
Directie: W. Ruitenbeek 
w.ruitenbeek@obszuidwalschool.nl 
E-mail: info@obszuidwalschool.nl
Website: www.zuidwalschool.nl
Website: www.kindcentrumzuidwal.nl

Stichting De Haagse Scholen   
Johanna Westerdijkplein 1 
2521 EN Den Haag
Tel. 070-3065200
 
Stichting Jeugdwerk
Prinsegracht 67
2512 EX Den Haag
Tel. 070-3699332
Website: https://jeugdwerk.nl/
Coördinatrice NSO:
S. Elhamdi 
sam.elhamdi@jeugdwerk.nl
06 19429249
Contactpersoon kinderopvang: 
Senaay Abed 
senaay.abed@talentenklup.nl 
06 25276891

Vertrouwenspersonen bij het bestuur 
Mw. Marion Ferber Tel: 06-46611833 
E-mail: marion_ferber@planet.nl
Dhr. Albert van der Zalm Tel. 06-51993618
E-mail: info@albertvanderzalm.nl

Inspectie van het onderwijs
E-mail: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel mis-
bruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteurs  
Tel. 0900-1113111 (lokaaltarief)

CJG / Jeugdgezondheidszorg
Paviljoensgracht 1
2512 BL Den Haag
Tel. 0800- 2854070
E-mail: cjg.jgz@denhaag.nl
Jeugdarts: Evelyn van der Ven 
E-mail: evelyn.vanbarneveld@denhaag.nl

Jeugdtandzorg 
Westeinde 128b   
2512 HE Den Haag
Tel. 070-3051200

Logopedie op school
Spraakplein
Tel. 06-81688135 | 06-81688117   
E-mail: info@spraakplein.nl
Website: www.spraakplein.nl 

Schoolmaatschappelijk werk+ 
Natascha van Berkel
Tel: 06-43395236
E-mail: n.vanberkel@smw-basisschool.nl

Oefentherapie op school
Bart van Duivenvoorden
Tel: 06-20881360
E-mail: bart@balansinbewegen.com

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191  
3508 AD Utrecht  
Tel. 030-2809590


