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Een woord vooraf  

 

Voor u ligt de schoolgids van de Carolusschool; een oase van rust midden in de 

binnenstad. 

 

Scholen verschillen steeds meer, in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er 

leren. Door middel van deze schoolgids willen wij u een indruk geven van wat onze 

school de kinderen en hun ouders te bieden heeft. 

 

U leest in deze schoolgids hoe wij het onderwijs vormgeven en waarom we voor 

deze manier hebben gekozen. 

 

Daarnaast vindt u in deze schoolgids praktische informatie over de schooltijden, de 

groepen en de jaarkalender. 

 

Deze schoolgids is geschreven door de directie en vastgesteld door het bevoegd 

gezag van de school. 

 

We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Heeft u vragen of wensen 

naar aanleiding van deze schoolgids of suggesties ter verbetering, dan horen we 

dat graag. U kunt hiervoor contact opnemen met de directie. 

 

Namens het team 

 

Erika Kraai 

Directeur Carolusschool  
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Hoofdstuk 1 De school 
 

1.1 De Carolusschool 

De Carolusschool is opgericht in 1849 (zie http://www.decarolusschool.nl/De 

geschiedenis van de Carolusschool). Onze multiculturele school telt zo’n 300 

leerlingen van meer dan 20 nationaliteiten. 

 

‘Samen leren in een oase van verschil’ is onze slogan. Onze kernwaarden zijn: plezier, 

eigenaarschap, creativiteit, respect, rust/reinheid/regelmaat, veiligheid, 

samenwerken en beweging. 

 

De Carolusschool werkt systematisch aan vernieuwing en verbetering van het 

onderwijs. Nieuwe werkwijzen, methodes en materialen worden ingezet om ons 

onderwijs te optimaliseren. Daarnaast hechten we veel waarde aan werkwijzen die 

bewezen hebben resultaat op te leveren. We hebben zorg voor de kwaliteit van ons 

onderwijs en professionalisering van de leerkrachten staat daarbij voorop. 

  

De komende jaren willen we nog 

meer de stap gaan maken 

richting gepersonaliseerd 

onderwijs met eigenaarschap bij 

de kinderen en de leerkrachten. 

We doen dat met plezier in een 

team van mensen die zich blijven 

ontwikkelen. Samen met de 

ouders doen we ons best om een 

school te zijn waar alle leerlingen 

zich kunnen ontwikkelen naar hun 

mogelijkheden en waar ze met 

plezier naartoe gaan.  

  

 

 

1.2 Lucas Onderwijs 

De Carolusschool is een school van Lucas Onderwijs. Het schoolbestuur Lucas 

Onderwijs verzorgt (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) 

speciaal onderwijs in Haaglanden en omstreken.  

 

Wilt u meer weten over Lucas Onderwijs? Kijk dan op de website 

www.lucasonderwijs.nl 
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Hoofdstuk 2 Waar de school voor staat  
 

2.1 Onze visie 

Doelstelling 

Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar 

ongeacht afkomst, cultuur of religieuze overtuiging. 

 

Onze slogan is ‘Samen leren in een oase van verschil’. Dat deze slogan leeft, merken 

kinderen en ouders aan: 

 

Waarde Waarneembaar gedrag  

Samen Leerkrachten en ouders zijn samen verantwoordelijk voor 

de ontwikkeling van de kinderen.  

Samen leren Leerlingen krijgen opdrachten die samenwerken 

stimuleren. Het kind krijgt vertrouwen in zijn kennen  en 

kunnen. Ook voor leerkrachten geldt dat zij samen leren 

om, met gebruik van elkaars kwaliteiten, het onderwijs te 

verbeteren.  

Oase van verschil Leerkrachten, leerlingen en ouders respecteren elkaar.  

Onze school wordt bezocht door kinderen uit de Haagse 

binnenstad.  

Oase Ondanks alle verschillen is er rust op school; er wordt niet 

gepest vanwege je anders zijn. De school straalt rust, 

reinheid en regelmaat uit. We bieden de kinderen een 

veilige omgeving.  

Verschil Het kind krijgt de ruimte om zichtzelf te zijn. Kinderen leren 

van elkaars verschillen.  

 

Onze kernwaarden zijn: plezier, veiligheid, respect, beweging, creatief, 

samenwerken, rust/reinheid/regelmaat en eigenaarschap. 

 

Plezier: 

Wij streven ernaar dat de leerlingen zich gelukkig en trots voelen en dat zij vol 

zelfvertrouwen de toekomst tegemoetzien. Daarnaast streven wij ernaar dat 

leerlingen, team, ouders en andere betrokkenen met plezier naar onze school 

komen en plezier beleven aan datgene wat zij daar komen doen. 

 

Veiligheid: 

De Carolusschool is een veilige, plezierige en stimulerende omgeving voor zowel 

leerlingen, de ouders als het team. Sociale veiligheid staat bij ons hoog in het 

vaandel. Wij besteden aandacht aan de sociale-emotionele ontwikkeling en 

proberen pestgedrag te voorkomen (o.a. Pestprotocol, KIVA en partner in de 

Vreedzame Wijk).  

 

Respect: 

De Carolusschool heeft respect hoog in het vaandel. Respect voor elkaar en respect 

voor materialen. 

Vanuit KIVA wordt er veel aandacht besteed aan een goede omgang met elkaar, 

waarbij respect voor leraar en leerling belangrijk is. 

Ook op een goede manier omgaan met materialen, de leefomgeving en respectvol 

gedragen tijdens uitjes zien wij als vormen van respect. 
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We kijken hierbij naar - nog te ontwikkelen -  vaardigheden waarbij kinderen (en 

volwassenen) mogen leren.  

 

Beweging: 

De Carolusschool is voortdurend op zoek naar nieuwe en eigentijdse mogelijkheden 

om het onderwijs uitdagender, relevanter en boeiender te maken. De school is dus in 

beweging. Voorbeelden hiervan zijn de leerlingenraad, de verlengde schooldag 

(VSD) en de gezonde school. 

 

Creatief: 

Niet alleen streeft de Carolusschool naar het stimuleren van de creativiteit van 

leerlingen (in de reguliere vakgebieden 

zoals beeldende vorming) maar de 

school wil ook creatief zijn in de 

vormgeving van het onderwijs en in het 

denken van manieren om dit doel te 

bereiken. Het aanleren van 

vaardigheden en het overbrengen van 

elementaire kennis staat uiteraard 

voorop, maar daarnaast schept de 

Carolusschool er plezier in om de 

verbeelding van leerlingen uit te dagen 

en te stimuleren met niet-alledaagse 

activiteiten, zoals verlengde schooldag 

activiteiten. 

 

Samenwerken: 

Samenwerken loopt als een rode draad door ons onderwijs. Kinderen leren mét en 

van elkaar. Ook de leerkrachten en ander onderwijzend personeel wisselen kennis 

en vaardigheden uit om het onderwijs verder te ontwikkelen. Een voorwaarde voor 

de ontwikkeling van het kind is een goede samenwerking tussen school en ouders. 

Samen met ouders én het kind bepalen we op welke manier het kind het beste uit 

zichzelf kan halen. 

 

Rust/reinheid/regelmaat: 

Voldoende rust is een belangrijke voorwaarde voor gezond opgroeien. Daarnaast 

moeten kinderen weten waar ze aan toe zijn. De leefomgeving van een kind moet 

schoon zijn. Dat bevordert de gezondheid. Dit is niet alleen een taak van het 

schoonmaakbedrijf, ook de leerlingen en de leerkracht zijn verantwoordelijk voor 

hun leefomgeving. 

 

Eigenaarschap: 

We willen kinderen zelf verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces door hen 

zelf meer regie te geven in hun leren. Daardoor zijn ze meer betrokken en 

gemotiveerd. Leerlingen stellen, met behulp van de leerkracht, meer hun eigen 

leerdoelen, plannen (deels) zelf hun schooltaken en maken hun ontwikkelingen 

zichtbaar. Ook leren de kinderen een grote mate van zelfstandigheid aan door deze 

manier van werken.  

Ook op de andere niveaus in de organisatie wordt er naar gestreefd dat mensen 

verantwoordelijkheid nemen en werken vanuit de gezamenlijke visie. Dit vraagt dat 

een ieder bewust is van zijn of haar taak en zich daarnaar gedraagt.  
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Identiteit 

Wij zijn een Rooms-Katholieke school waarop alle kinderen welkom zijn, mits de 

Rooms-Katholieke identiteit gerespecteerd wordt. Onze leerlingen komen met 

meerdere culturen in aanraking. Nederland is een multiculturele samenleving en 

onze school is hier een afspiegeling van. Zo leren onze leerlingen andere culturen 

kennen en waarderen en gaan zij om met verschillen. Op deze manier willen wij 

bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen tot evenwichtige individuen die 

zelfstandig en verantwoordelijk zijn en zich ontwikkelen tot karaktervolle en kritische 

burgers binnen een complexe maatschappij. 

 

 

Pedagogische uitgangspunten 

Op onze school zijn de leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk voor alle kinderen. 

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen kunnen 

omgaan. Leerkrachten creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin 

leerlingen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. We hanteren duidelijke 

regels en werken met KIVA (schoolbreed programma gericht op versterken sociale 

veiligheid). 

De leerling wordt uitgedaagd door de beschikbaarheid van diverse leer- en 

ontwikkelingsmaterialen. In de komende jaren willen we de leerlingen meer 

verantwoordelijkheid geven over hun eigen leerproces. Door samenwerking te 

stimuleren en zelfredzaamheid te belonen, 

vergroten we dan de actieve rol van 

leerlingen op weg naar zelfstandigheid, 

zelfvertrouwen en zelfverantwoordelijkheid. 

De rol van de leerkracht is er één van 

uitdagen, stimuleren en begeleiden. 

Het didactisch handelen staat in het teken 

van het zo efficiënt mogelijk gestalte geven 

aan adaptief onderwijs. De instructie wordt 

gedifferentieerd aangeboden volgens het 

directe instructiemodel. 

De Carolus werkt met een 

leerstofjaarklassensysteem. 

 

Onderwijskundige uitgangspunten 

De Carolus heeft de volgende onderwijskundige speerpunten: 

• De leertijd wordt effectief besteed. 

• Het leren van de leerlingen staat centraal. 

• De leerkracht heeft hoge verwachtingen van de leerlingen en laten dat merken. 

• Leerlingen die dat nodig hebben krijgen extra aandacht. 

• De leerkracht werkt opbrengstgericht (vanuit heldere doelstellingen, 

referentieniveaus). 

• De leerkracht zorgt voor een ordelijk en gestructureerd klimaat dat geschikt is voor 

leren  en onderwijzen. 

• Er is een goede interactie tussen de leerkracht en de leerlingen en de leerlingen 

onderling.  

• Het belang van de (bege)leidende en sturende rol van de leerkracht wordt 

onderkend. 

• De leerkracht zet waar mogelijk aan tot het werken met (behulp van) ICT-

middelen. 
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• De zorg en begeleiding is een onderdeel van het handelen van de leerkracht. 

• De leerkracht zorgt voor een krachtige en uitdagende (stimulerende) 

leeromgeving die aansluit bij de leef- en belevingswereld van de leerlingen 

(boeiend en betekenisvol). 

• De leerkracht zorgt voor een plezierig pedagogisch klimaat waarin basisregels 

met elkaar afgesproken zijn en waar leerlingen mogen meedenken en mogen 

meedoen. 

•  De leerkracht biedt activiteiten aan waarbij leerlingen moeten samenwerken en 

zelf verantwoordelijkheid (leren) dragen voor inhoud en proces. 

• De leerlingen hebben een actieve rol in hun eigen leerproces. 

• De individuele leerling met zijn talenten staat centraal. 

• De leerkracht stimuleert de creativiteit van kinderen. 

 

2.2 Het klimaat van de school 

Het pedagogisch klimaat op de Carolus wordt als prettig ervaren. Onze leraren zijn 

hierbij van cruciaal belang. Zij zorgen voor een veilig en gestructureerd leerklimaat 

waarin leerlingen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Wij hechten veel 

waarde aan een positieve en motiverende leerkracht, een begeleider die ervoor 

zorgt, dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. 

Daarbij hanteren we duidelijke regels.  

Wij vinden het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor 

de leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich 

geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een 

school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te 

informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. 
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3 Organisatie van het onderwijs  
 

3.1 Organisatie 

Directie 

De directie van de school wordt gevormd door de directeur. De directeur is 

opgenomen in het schoolleidersregister, in het bezit van het diploma Directeur 

Primair Onderwijs. De directeur van de school wordt bijgestaan door de intern 

begeleider. Daarnaast zijn er twee bouwcoördinatoren (groep 1-4 en groep 5-8). 

Samen vormt de directeur met de internbegeleider en de bouwcoördinatoren het 

managementteam(MT) van de school. 

 

Groepering 

Onze school werkt met een leerstofjaarklassensysteem. Er zijn twee groepen 1, twee 

groepen 2, twee groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, een groep 6 en een 

groep 6/7 en vervolgens telkens één groep 7 en 8.  

 

Groepsgrootte 

Er worden per leerjaar maximaal 60 kinderen toegelaten. In de groepen 3 t/m 8 

zitten gemiddeld 24 leerlingen. 

 

Organisatie van extra zorg 

De intern begeleider coördineert alle zaken rondom zorg en ondersteunt de 

leerkrachten in het aanbieden van extra zorg voor de leerlingen binnen de groep. 

De zorgleerkrachten worden ingeschakeld als de hulp beter buiten de groep kan 

plaatsvinden.  

 

Plusbeleid/Flexgroep 

Bij ons op school is er de mogelijkheid voor leerlingen vanaf 

groep 1 t/m 8 om deel te nemen aan een plusprogramma. Aan 

deze groep nemen kinderen deel die naast het normale werk in 

de klas en het reguliere extra werk meer uitdaging nodig 

hebben. Deze uitdaging wordt gevormd door het samen 

werken aan verschillende opdrachten. 

Op dit moment gaan een groepje leerlingen van groep 7 en 8 

naar Class for the Gifted, een lesprogramma voor begaafde 

leerlingen. 

 

3.2 Het onderwijs 

De periode tussen het vierde en twaalfde jaar is een bijzonder ingrijpend deel van 

het leven. De ontwikkeling die het kind doormaakt is niet alleen verstandelijk en 

lichamelijk, maar ook creatief en sociaal-emotioneel. De leerkrachten van de 

Carolus proberen een goed evenwicht te vinden, zodat ieder kind al zijn 

eigenschappen en kwaliteiten kan ontplooien. 

  

De Carolus wil geen 'leerfabriek' zijn. Bij modern onderwijs wordt veel aandacht 

besteed aan de zelfwerkzaamheid van het kind; het zelf ontdekken, uitzoeken en 

uitwerken, individueel maar ook vaak in samenwerking met anderen. We noemen 

dat een actief leergedrag. De leerkracht is dan een begeleider van leerprocessen. 

Wij willen in de komende jaren een transitie maken naar meer gepersonaliseerd 

leren, waarbij betrokkenheid, eigenaarschap, welbevinden en zelfstandigheid 

belangrijke begrippen zijn. 
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Modern onderwijs is in onze ogen niet het overboord gooien van oude normen en 

waarden. Het goede moeten we zien te behouden wanneer we blijven zoeken naar 

vernieuwing van het onderwijs aan uw kinderen. 

 

Bijzonderheden groepen 1 en 2 

Kleuters hebben ruimte, materiaal en leeftijdsgenootjes nodig om hun 

mogelijkheden uit te proberen en vaardigheden te oefenen. Onze school biedt zo'n 

"experimenteerruimte", waar het kind nieuwe ervaringen veilig kan opdoen. Door 

dagelijks te spelen en te werken met allerlei materialen binnen een rijke 

leeromgeving kunnen de kinderen zich op velerlei gebieden ontwikkelen. 

Zelfstandigheid en creativiteit staan dan ook hoog in ons vaandel. 

  

Veel van de (ontwikkelings-) materialen zijn een belangrijke voorbereiding op het 

lezen, rekenen, schrijven en het leren van de Nederlandse taal. Bovendien wordt 

bijgehouden met welke materialen het kind gewerkt heeft en wat de resultaten zijn. 

Dit mede met behulp van het observatiesysteem KIJK!. 

 

In de groepen 1/2 wordt veel met thema’s gewerkt die aansluiten bij de 

belevingswereld van de kinderen en de tijd van het jaar. We gebruiken hierbij de 

methode Schatkist. Ook aan de lichamelijke, creatieve en muzikale ontwikkeling 

wordt veel aandacht besteed. 

 

We beginnen en eindigen de dag in de kleutergroepen vaak in “de kring". Hier 

vinden allerlei taal- en rekenactiviteiten plaats, die passen in het thema. Ook komen 

muzikale en godsdienstige vorming hier aan bod. Er wordt dan ook uitleg gegeven 

over de activiteiten in de werkles. In de werkles onderscheiden we spel in de 

hoeken, werken met ontwikkelingsmateriaal en werken aan een gerichte (creatieve) 

opdracht. Dit gebeurt afwisselend naar eigen keuze of aangeboden door de 

leerkracht. Verder is het bewegingsonderwijs (buitenspel/binnenspel) een vast 

programmaonderdeel. 

 

Onderwijsprogramma Hemel en Aarde 

In ons catecheseonderwijs willen we de verhalen van de 

Bijbel opnieuw laten klinken. Niet alleen omdat het mooie 

verhalen zijn, maar vooral om de kinderen te helpen op 

een bepaalde manier naar zichzelf, naar anderen, naar 

de wereld en naar God te leren kijken. 

Wij gaan, op onze multiculturele school, uit van al 

datgene, dat de verschillende religies in onze school 

gemeenschappelijk hebben. Maar we besteden ook 

aandacht aan zaken waarin ze juist verschillen.  

Alle verhalen worden verbonden met de eigen ervaringen 

van de kinderen en met hun eigen leefwereld. 

 

3.3 Taal, Lezen, Schrijven en Rekenen 

 

Taal/leesonderwijs 

 Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, op basis van de leerlingenpopulatie, veel 

aandacht in ons curriculum. We leren de leerlingen taal om goed met anderen om 

te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren.    
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Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal 

adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is 

belangrijk dat leerlingen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie 

bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken.    

Vanaf groep 1 (feitelijk vanaf de peuterspeelzaal) werken we met goede methodes 

(zie Leerstofaanbod). Het leesplezier van de leerlingen wordt bevorderd door de 

schoolbibliotheek en het voorlezen. Vanaf groep 5 worden de mondelinge en 

schriftelijke taalvaardigheid verder ontwikkeld door het houden van spreekbeurten 

en het maken van werkstukken.    

 

Lezen 

De meeste kinderen starten in groep 3 met het leren lezen. Dit doen wij met de 

methode Veilig Leren Lezen. Binnen de methode wordt er uitdaging geboden voor 

de snelle lezers, maar ook voor de minder snelle lezers.. Bij technisch lezen maken we 

gebruik van de methode Estafette, ook gebruiken we in de groepen 3 en 4 Stap-

Door-lezen. Oudere leerlingen helpen dan jonge lezers.  

Voor begrijpend/studerend lezen maken we gebruik 

van de methode ”Nieuwsbegrip”. Dit behandelt altijd 

een actueel onderwerp dat ook in het Jeugdjournaal 

wordt besproken. Ook besteden we tijd aan 

leesbevordering en vrij lezen. 

 

De leesvorderingen van de kinderen worden regelmatig bijgehouden door het 

afnemen van de AVI-toetsen, de Drie-Minuten-Toets en de Citotoets begrijpend 

lezen. 

 

Schrijven 

Al in de kleutergroepen wordt een begin gemaakt met het schrijfonderwijs. Ieder 

kind wordt een juiste schrijfhouding en potloodgreep aangeleerd. De methode 

Schrijfatelier laat kleuters op een speelse en creatieve wijze motorische oefeningen 

doen ter voorbereiding op het schrijven. In groep 3 starten we met het 'echte' 

schrijven. Voor het schrijfonderwijs gebruiken we de nieuwe methode Pennenstreken, 

die aansluit op Veilig Leren Lezen. Bij het aanleren van een nieuwe letter, leren zij 

deze letter ook direct te schrijven. 

 

Rekenen 

Rekenen vinden we een belangrijk vak. We constateren dat rekenen in toenemende 

mate taliger is geworden en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. 

Het rekenonderwijs richt zich op vooral op inzicht en begrip. Wij proberen daarom 

daarnaast zoveel mogelijk aandacht te besteden aan het automatiseren van onder 

andere de tafels en het inoefenen van de basisvaardigheden. Het rooster borgt, dat 

we expliciet aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het 

automatiseren van het geleerde.  Snappet biedt ruimte voor differentiatie.    

 

De groepen 1 en 2 werken met voorbereidend rekenen uit Gecijferd Bewustzijn en 

Sprongen Vooruit. Groep 3 werkt uit de methode Alles Telt en de groepen 4 t/m 8 

werken vanuit de methode Pluspunt. 
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3.4 Wereldoriëntatie 

Onder wereldoriëntatie vallen de volgende kennisgebieden: aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuur en techniek. In alle groepen wordt hieraan aandacht 

besteed binnen de thema’s. 

 

3.5 Engels en Verkeer 

 

Engelse taal 

We werken in de groepen 7 en 8 werken met de methode Newswise. Newswise is 

een methode voor begrijpend lezen voor het vak Engels. Er wordt gewerkt met 

actuele onderwerpen en er is veel aandacht voor woordenschatuitbreiding. De 

methode is gebaseerd op de succesvolle aanpak van Nieuwsbegrip.  

Komend schooljaar gaan we op zoek naar een nieuwe methode voor Engels. 

 

Verkeersonderwijs 

Voor het verkeersonderwijs maken we gebruik van Op Voeten en Fietsen voor de 

groepen 5 en 6 en de groepen 7 en 8 werken met de Jeugd Verkeerskrant.  

Uitgangspunt in de verkeerslessen is om leerlingen te leren hoe ze als voetganger en 

fietser veilig in het verkeer kunnen deelnemen.  

In groep 7 nemen de leerlingen deel aan het landelijk verkeersexamen. 

Jaarlijks komt er een vrachtwagen langs om de kinderen uit groep 7 te leren over de 

gevaren van de dode hoek.  

 

3.6 Expressie, Handvaardigheid, Muziek en Tekenen 

 

We nemen deel aan het gemeentelijke “CultuurSchakel”. Het aanbod sluit aan bij 

de kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie.  

  

Handvaardigheid en Tekenen 

In alle groepen wordt binnen de thema’s aan deze creatieve vakken gewerkt.  

De komende jaren gaan we ons richten op het opzetten van leerlijnen voor tekenen 

en handvaardigheid. We zullen ons hierbij voornamelijk richten op technieken.  

  

Muzikale vorming 

Een keer in de twee weken komt een vakdocent van het Koorenhuis muzieklessen 

geven op onze school. Dit 

gebeurt in de vorm van co-

teaching; de ene week wordt de 

les gegeven door de 

muziekvakdocent samen met de 

groepsleerkracht en de andere 

week door de groepsleerkracht 

zelf. Zo worden onze 

groepsleerkrachten ondersteund 

in het geven van sterke 

muzieklessen.  

De leerlijn muziek die zo ontstaat 

zal worden vormgegeven in een 

elektronische leeromgeving.  
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3.7 Bewegingsonderwijs 

We zien bewegen als een natuurlijk gegeven. Er is bij een kind een wil tot bewegen 

en daarbij willen we het begeleiden. Bewegingsonderwijs is van groot belang voor 

kinderen.  

In de groepen 3 t/m 8 worden per week twee lessen bewegingsonderwijs gegeven. 

Beide lessen worden door een vakdocent gegeven. De groepen 1 en 2 naast één 

les van de vakdocent nog een andere gymles, deze wordt gegeven door de eigen 

leerkracht.  

De bewegingslessen worden gegeven in de gymzaal bij de school.  

 

In verband met de hygiëne is douchen na de gymlessen verplicht voor de groepen 

3 t/m 8. Vanaf groep 6 kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Hiervoor 

nemen de ouders contact op met de leerkracht of de directie. 

 

3.8 Huiswerk 

Op school willen we de kinderen een zodanige werkhouding aanleren dat ze zo 

zelfstandig mogelijk hun werk kunnen aanpakken. Zelfstandigheid, een goed 

taakbesef, een goede werkhouding en eigen verantwoordelijkheid zijn ons inziens 

zaken waaraan niet pas in de laatste twee of drie jaar van de basisschool gewerkt 

moet worden. We starten hiermee dan ook al zodra uw kind op school komt. Door 

geleidelijk van de kinderen een steeds grotere mate van zelfstandigheid en eigen 

verantwoordelijkheid te vragen, bereiden we ze voor op het voortgezet onderwijs en 

uiteindelijk op volwassenheid. Voor meer informatie zie ons huiswerkprotocol op onze 

website.  

3.9 Computers, Snappets & 21st Century Skills. 

ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van 

nu vraagt van onze leerlingen ICT-kennis en –vaardigheden, daarom leren we onze 

leerlingen planmatig om te gaan met ICT-middelen. De leraren gebruiken ICT in hun 

lessen en borgen, dat de leerlingen aan de slag (kunnen) gaan met de computer(s), 

de ICT-programma’s  en de bijbehorende software.   

ICT is bij ons op school geen doel op zich maar de school vindt het wel belangrijk dat 

leerlingen ICT-vaardigheden ontwikkelen. ICT fungeert als hulpmiddel om de 

schoolvisie te bereiken  

Door te werken met tablets (Snappet) bieden we eigentijds onderwijs. De Carolus 

ziet tabletonderwijs als een vorm van gevarieerd leren die geschikt is om het 

individueel talent te ontwikkelen. Het tablet is een middel waardoor onze leerlingen 

echt worden uitgedaagd én dat passend is bij ons onderwijsconcept. Door gerichte 

inzet is het een handig instrument dat het leren kan helpen versnellen, flexibiliseren 

en verdiepen. Het is  zo een effectief hulpmiddel voor leerkrachten bij het omgaan 

met verschillen tussen leerlingen.   

De rol van de leerkracht blijft van belang, omdat de instructie nog steeds via de 

leerkracht wordt aangeboden. Ook speelt de leerkracht een essentiële rol in het 

coachen en begeleiden van kinderen die extra ondersteuning  nodig hebben. Hij of 

zij blijft belangrijk in het aanbieden van lesstof en het richting geven aan de 

ontwikkeling van kinderen.    

Daarnaast wordt ICT zoveel mogelijk ingezet bij het digitaliseren van de 

leerlinggegevens (leerlingvolgsysteem en administratie).   
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Vanaf medio groep 4 heeft elke leerling zijn eigen Snappet. Met behulp van deze 

tablet wordt adaptief onderwijs gegeven en wordt de leerling meer eigenaar van 

zijn/haar eigen leerproces.  

Bij opzettelijk beschadigen van de Snappet zal de school de schade verhalen op de 

verzekering van de ouders.  

Wij zetten de Snappet in om kinderen te laten werken aan leerdoelen van 

kernvakken die aansluiten bij hun eigen niveau. Daarnaast geeft het systeem de 

leerkracht inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen.  
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Hoofdstuk 4 Zorg voor kinderen  
 

4.1 Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen 

Ouders die overwegen hun kind(eren) op onze school te plaatsen kunnen een 

informatiepakket aanvragen. Wij maken graag een afspraak voor een 

kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Dit doen we bij voorkeur 

als de school „in bedrijf" is. 

Nieuwe leerlingen kunnen worden aangemeld vanaf hun derde verjaardag. 

Dringend adviseren wij ouders om jongere broertjes of zusjes aan te melden in de 

maand waarin ze drie jaar worden. 

Nieuwe leerlingen ontvangen ruim van tevoren een uitnodiging om een keer te 

komen wennen. Vierjarigen zijn nog niet leerplichtig, vijfjarigen wel.  

 

Schorsing (tijdelijk) en definitieve verwijdering van school vinden zelden plaats. Het 

bestuur heeft een regeling 'Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen'. Deze 

regeling ligt op school ter inzage.  

 

4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 

Van kleuter tot twaalfjarige: acht jaar lang wandelt uw kind onze school in en uit. 

Natuurlijk bent u geïnteresseerd in het resultaat van onze dienstverlening. Tenslotte 

staat bij het onderwijs aan uw kind heel wat op het spel. We vinden het dan ook 

belangrijk aan u te laten weten hoe wij de kwaliteitscontrole van ons onderwijs 

hebben vormgegeven. 

Kwaliteitscontrole kan slechts bestaan wanneer bekend is wat het gewenste 

eindresultaat moet zijn. Hierbij moet direct worden vastgesteld dat een 

onderwijsinstelling geen bedrijf is. Binnen het 

onderwijs wordt gewerkt met mensen. En geen 

mens is identiek aan een ander. Vandaar dat 

het eindresultaat van het onderwijs  heeft de 

school zich algemene doelen gesteld, die zijn 

verwoord in het schoolplan (ter inzage op 

school en de website). Daarnaast beschikt de 

leerkracht over middelen om de leerlingen 

individueel te toetsen en/of te observeren. 

Bovendien geven de vakgerichte methodes de 

leerkracht een houvast bij de beoordeling van 

de vorderingen van de leerlingen. 

De leerkracht kan op twee manieren bezig zijn 

met de controle op het onderwijsproces: 

1. Door gericht te observeren kan de leerkracht conclusies trekken over het gedrag 

en de leer- en ontwikkelingsvorderingen van het kind. Deze vorm van 

kwaliteitscontrole vindt continu plaats. Op basis van ervaring en intuïtie kan de 

leerkracht wat in de groep gebeurt interpreteren. Belangrijke waarnemingen zal 

de onderwijsgevende noteren. Met name in de kleutergroepen wordt deze vorm 

van controle veel toegepast. In alle groepen is observeren een belangrijk middel 

bij de beoordeling van de prestaties van de leerlingen. 

2. Door gebruik te maken van toetsen is de leerkracht in staat te controleren hoe 

het kind zich ontwikkelt en in hoeverre het voldoet aan de leerdoelen. 

 

Gedurende de acht jaar dat uw kind op onze school onderwijs krijgt, zal het vele 

testen en toetsen maken. Hierin onderscheiden we: 
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• Toetsen in de vakgerichte methodes: deze toetsen vinden geregeld plaats na 

de behandeling van een afgebakend stuk leerstof en geven de leerkracht 

inzicht of de leerling de behandelde leerstof beheerst. 

• Landelijk genormeerde toetsen. Voorbeelden hiervan zijn de AVI- toetsen, de 

Citotoetsen en de IEP (Eindtoets gr.8). 

• Snappet, waarbij de continue ontwikkeling in beeld is. 

 

4.3 Opbrengstgericht werken 

Op onze school werken we opbrengstgericht. Daarbij richten we ons op de 

gemiddelde vaardigheidsscore op de Cito-toetsen. Per Cito-toets is een doel (een 

norm) vastgesteld. Vaak is dit doel afgeleid van de inspectienormen (zie Analyse en 

waardering van opbrengsten primair onderwijs) en waar dat niet het geval is, 

hebben we zelf doelen vastgesteld. In Esis leggen we de toetsresultaten en de 

gestelde doelen vast. Hierdoor hebben we goed overzicht. Bij de bespreking van de 

groep of individuele leerlingen, vergelijken we de uitslag van de toets (de gehaalde 

gemiddelde vaardigheidsscore) met de norm (de gewenste gemiddelde 

vaardigheidsscore). Is de behaalde score structureel lager dan de gewenste score, 

dan spreken de IB-er en de leerkracht interventies af om de scores te verbeteren. 

 

4.4 Leerlingvolgsysteem 

Alle gegevens van toetsen en onderzoeken worden bewaard. Hierdoor kunnen wij 

een leerling 'volgen' gedurende zijn weg door de basisschool. Ons 

leerlingvolgsysteem is geautomatiseerd in “Esis” en is alleen toegankelijk voor 

leerkrachten (voor ouders ter inzage). We proberen ouders gaandeweg zo goed 

mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de leerling. Op het 

moment dat een bepaalde leerling op basis van 

observaties en/of toetsen onvoldoende blijkt te 

functioneren, onderneemt de leerkracht actie. 

Die kan er, na overleg met ouders en de intern 

begeleider, voor zorgen dat het kind speciaal 

lesmateriaal krijgt. Ook kan de leerkracht zorgen 

voor externe hulp. Hiervoor kan de intern 

begeleider, een zorgleerkracht of een 

deskundige van de begeleidingsdienst worden 

ingeschakeld. Het kan ook gebeuren dat een 

leerling zeer hoge scores behaalt op de toetsen. 

In overleg met ouders en de intern begeleider zal 

dan bekeken worden welke stappen moeten 

worden ondernomen om goed in te spelen op de 

mogelijkheden van het kind. Er wordt dan voor 

extra uitdaging in de klas gezorgd. Voor een 

kleinere groep organiseren we die uitdaging 

buiten de klas in een plusgroep. 

  

Tenslotte beschikt de school over de mogelijkheid kinderen met specifieke 

leer-  en/of gedragsproblemen te testen met behulp van speciaal op de 

problematiek gerichte toetsen. In een aantal gevallen kunnen deze toetsen door de 

leerkracht worden afgenomen. Vaker gebeurt het echter dat de intern begeleider, 

de zorgleerkracht of iemand van de onderwijsbegeleidingsdienst een dergelijke 

toets bij het kind afneemt. 

https://www.swsemmaus.nl/onze-school/33-het-onderwijs/computers/snappet
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Het spreekt vanzelf dat ouders in een dergelijk geval in een vroeg stadium worden 

geïnformeerd. We bespreken met hen de mogelijkheden en het plan van aanpak. 

  

Extra zorg 

Nauwelijks tastbaar, maar daarom niet minder belangrijk in dit kader is het 

voortdurende contact dat de leerkrachten van het team onderling hebben over 

bereikte resultaten en voorkomende problemen. Door elkaar te adviseren, en 

daarbij zo nodig bij elkaar in de groep te komen kijken, is ook het team als geheel in 

staat een stuk kwaliteitscontrole uit te oefenen. Het voert op deze plek te ver om 

dieper in te gaan op alle mogelijkheden die een leerkracht heeft om een vinger aan 

de pols te houden. Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan is de leerkracht van 

uw kind altijd bereid u inzage te geven in en u bij te praten over middelen en 

mogelijkheden. 

 

4.5 Overleg over leerlingen 

Driemaal per jaar worden de 

vorderingen van alle leerlingen 

doorgesproken met de intern 

begeleider. Per kind wordt een leerling-

dossier bijgehouden in “Esis” 

(administratieprogramma). Het 

leerling-dossier is voor ouders ter inzage 

beschikbaar. 

12 maal per jaar vindt overleg plaats 

tussen de intern begeleider en de 

directie. 

Regelmatig is er overleg tussen de intern begeleider, de zorgleerkrachten en de 

leerkrachten over de vorderingen van de leerlingen. Ouders worden op de hoogte 

gehouden van die vorderingen. 

 

4.6 Rapportage/waardering 

Twee keer per schooljaar krijgen de leerlingen een rapport mee.  

Ook informeren we u via het rapport over de door uw kind behaalde scores op de 

klassikaal afgenomen Citotoetsen. Citotoetsen zijn niet bedoeld om uw kind te 

beoordelen. We nemen ze af om de vorderingen van uw kind te kunnen volgen en 

eventueel ons lesprogramma aan te passen. Om die reden worden de resultaten 

apart in het rapport vermeld.  

  

4.7 Langdurig zieke kinderen 

Als een kind een langere periode ziek is en de school niet kan bezoeken, zullen we zo 

veel mogelijk proberen ervoor te zorgen dat uw kind geen achterstand oploopt. 

Heen en weer brengen van 'huiswerk' is soms een oplossing. Daarnaast kunnen 

kinderen ook thuis inloggen op hun Snappet account en de lessen die op school 

gegeven worden volgen. 

Ook kan er in voorkomende gevallen gebruik gemaakt worden van "Huisonderwijs" 

of "Onderwijs Zieke Leerlingen". 

 

4.8 Doubleren, Versnellen en Verwijzen 

Ondanks alle extra zorg die we kinderen bieden, kan het voorkomen dat we ouders 

adviseren hun kind een jaar te laten doubleren. Vooral als kinderen op meerdere 

vakgebieden een aangepast programma krijgen, wordt doubleren overwogen. 
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Over zittenblijven is uitgebreid overleg met ouders, maar de school neemt uiteindelijk 

de beslissing. Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 speelt leeftijd geen 

beslissende rol. We kijken vooral naar sociaal-emotionele aspecten en de 

werkhouding en de concentratie-spanningsboog, maar ook naar cognitieve en 

motorische ontwikkeling. Het oordeel is gebaseerd op observaties, toetsen en 

overleg met de intern begeleider. Voor kinderen die structureel meer uitdaging 

behoeven, hebben we ook speciale programma’s en extra materialen. 

Een enkele keer wordt in overleg met de ouders besloten een kind een groep te 

laten overslaan. 

In het geval dat wij als school niet in staat zijn het onderwijsprogramma adequaat 

aan te passen aan het kind, kan verwijzing naar een andere (basis)school aan de 

orde komen. 

 

4.9 Passend onderwijs 

Lucas Onderwijs maakt deel 

uit van het 

samenwerkingsverband 

Stichting Passend Primair 

Onderwijs Haaglanden.  

Stichting Passend Primair 

Onderwijs Haaglanden ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend 

onderwijs in Haaglanden. Passend onderwijs wil zeggen dat elk kind onderwijs krijgt 

dat past bij zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten 

Het grootste deel van de leerlingen krijgt onderwijs op een reguliere basisschool 

binnen de basisondersteuning die elke school biedt. Voor een deel van de leerlingen 

is meer nodig, dit heet extra ondersteuning. Extra ondersteuning kan plaatsvinden op 

de regulier basisschool of, als dit niet passend is voor een leerling, op een school voor 

speciaal (basis) onderwijs. 

 

Samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden 

Bezoekadres: Regulusweg 11, 2516 AC te Den Haag. 

Postadres: Postbus 32341, 2503 AA Den Haag 

Telefoon: 070-3156349 

E-mail: info@sppoh.nl 

 

Op onze school geven we passend onderwijs: onderwijs dat is afgestemd op de 

mogelijkheden en talenten (de onderwijsbehoeften) van de leerlingen. In beginsel 

laten we ieder kind toe, maar soms is het beter als een kind elders geplaatst wordt. 

Om een dergelijke beslissing te nemen, hebben we een ondersteuningsprofiel 

opgesteld. Dit profiel verheldert welke ondersteuning we wel en welke we niet 

kunnen bieden, en welke leerlingen met een handicap door ons opgevangen 

kunnen worden. Passend onderwijs ziet u ook terug in onze groepen. De leerkrachten 

stemmen hun lessen af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Ze werken 

handelingsgericht.  

Ons schoolbestuur, Lucas Onderwijs, werkt met andere schoolbesturen in de regio 

samen in het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs 

Haaglanden. De SPPOH adviseert en ondersteunt ook onze school bij het vormgeven 

van passend onderwijs. 

  

Op onze website kunt u ons volledige schoolondersteuningsprofiel (SOP) vinden. 

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de directeur. 
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4.10 Voortgezet onderwijs 

 In groep 8 gaan kinderen met hun ouders op zoek naar een school voor voortgezet 

onderwijs. Het hele traject rondom de advisering en aanmelding op een school voor 

voortgezet onderwijs noemen we de BOVO procedure. Deze kunt u vinden op onze 

website https://www.decarolusschool.nl/ouders/procedure-advies-po-vo 

De schoolresultaten, het Cito-leerlingvolgsysteem, de NIO en het drempelonderzoek 

worden besproken in een zorgoverleg met de intern-begeleider en de leerkracht. 

Hieruit volgt het schooladvies. Voorafgaand aan de eindtoets wordt dit schooladvies 

besproken met de ouders en de leerlingen. Het schooladvies en het “testadvies” 

bepalen uiteindelijk de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs.   

Alle leerlingen van ontvangen informatie over de verschillende scholen voor 

voortgezet onderwijs in de buurt. 

Ieder jaar bezoeken de leerlingen van groep 8 één of meerdere scholen voor 

voortgezet onderwijs. Jaarlijks wordt er ook een voorlichtingsbijeenkomst 

georganiseerd voor de ouders van de leerlingen van groep 7 en 8, waarbij het 

voortgezet onderwijs informatie komt geven en vragen komt beantwoorden.   

Elk jaar is er een terugkoppeling vanuit het voortgezet onderwijs over de resultaten 

van alle oud-leerlingen van de school.  

 

4.11 Onderwijskundig rapport 

Van alle leerlingen die onze school verlaten, naar een andere basisschool, een 

school voor speciaal basisonderwijs of een school voor voortgezet onderwijs, maken 

we een onderwijskundig rapport op. Ouders krijgen hiervan een kopie. 

   

4.12 Verlengde schooldag 

Verschillende instanties/verenigingen organiseren na schooltijd gratis leuke en 

interessante activiteiten voor kinderen bij ons op school. U krijgt hier informatie over 

via Social Schools.  

 

4.13 Additionele activiteiten 

Sport en spel 

Eénmaal per jaar wordt onze sportdag 

georganiseerd. Dit jaar op woensdag 25 

september 2019. Deze sportdag is 

verplicht voor alle leerlingen van de 

school! 

  

De Carolus neemt deel aan de CPC en 

de Avond4daagse. Ook aan door 

verenigingen georganiseerde 

kennismakingstoernooien nemen onze 

leerlingen deel (korfbal, handbal, 

tafeltennis, schaken). 

Deze activiteiten zijn vrijwillig.  
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Schoolreisje 

De leerlingen van de groepen 1 t/m 6 gaan op schoolreisje. De schoolreiscommissie, 

bestaande uit leerkrachten en bestuursleden van de oudervereniging, bepaalt de 

plaats van bestemming. 

 

Werkweek 

De leerlingen van groep 7 en 8 gaan om het schooljaar vijf dagen op werkweek 

naar Wilhelminaoord in Drenthe. Het is een vast onderdeel van het lesprogramma. 

Leerlingen zijn daarom verplicht hieraan deel te nemen. Dit schooljaar gaan we niet. 

Schooltuin 

In groep 6 werken de kinderen, onder begeleiding van een aantal 

schooltuinouders", in de schooltuin. Niet 

alleen de groeicyclus van groente, maar 

ook die van insecten en de verwondering 

over de hele kringloop staan hierbij 

centraal. Welke rol spelen vlinders, slakken 

en vogels in de ecologie? Maar ook van 

welk gewas eet je de wortels, het blad of 

juist de steel of de vruchten en hoe zaai en 

oogst je dat en vooral ook hoe smaakt 

dat? Proeven, ruiken, voelen en kijken, 

vooral dus interesse wekken voor alles wat 

groeit en bloeit in de natuur. Begin groep 7 

worden de lessen nog voortgezet.                

 

Hoofdstuk 5 De leerkrachten  
 

5.1 Vervanging bij ziekte en/of verlof 

In geval van ziekte- of ander verlof van leerkrachten komt er een invalleerkracht 

voor de groep. Ook hierbij proberen we zoveel mogelijk een voor de kinderen 

bekende leerkracht te regelen. Als dit niet lukt huren wij leerkrachten in van Poolwest 

of een ander bureau. Is er niemand beschikbaar, dan worden de leerlingen 

verdeeld. (zie ook het vervangingsprotocol). 

 

5.2 Duobanen 

Al zeer veel jaren werken er op onze school mensen in een duobaan. Het spreekt 

vanzelf dat leerkrachten die samen een groep kinderen begeleiden veel met elkaar 

overleggen over de leerlingen en de leerstof.  

 

5.3 Stagiaires 

We bieden studenten van de pabo’s de mogelijkheid om in de praktijk het vak van 

leerkracht basisonderwijs te leren. U zult dus regelmatig stagiaires in de klassen zien 

lesgeven. Ook stagiaires van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding, het 

conservatorium en de ROC-opleiding onderwijsassistent, kunnen bij ons terecht. Alle 

activiteiten van stagiaires gebeuren onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. 

 

5.4 Nascholing van leerkrachten 

We hechten veel waarde aan een goede nascholing van leerkrachten. 

Leerkrachten nemen periodiek deel aan nascholingscursussen. Veel nascholing vindt 

plaats op de woensdagmiddag of in de avonduren. 
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Daarnaast zijn er teamstudiedagen gepland, deze kunt u vinden in de kalender of 

op onze website: https://www.decarolusschool.nl/ 

 

Hoofdstuk 6 De ouders 
 

Als ouders betrokken zijn, kunnen kinderen op school beter presteren. Kinderen leren 

immers zowel thuis als op school. Leerkrachten en ouders hebben een 

gemeenschappelijk belang, namelijk dat de kinderen zich, gezien hun 

mogelijkheden en talenten, optimaal ontwikkelen op school en thuis. Samenwerking 

is daarom van belang. Het samenwerken tussen school en ouders houdt meer in dan 

het eenzijdig informeren van ouders. Het is tweerichtingsverkeer, waarbij zowel 

leerkrachten als ouders een wezenlijke bijdrage kunnen leveren.    

Op de Carolus maken we onderscheid tussen ouderparticipatie, 

ouderbetrokkenheid en medezeggenschap. We spreken van ouderbetrokkenheid 

als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede)verantwoordelijk voelen voor 

de schoolontwikkeling van hun kind(eren). 

Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis in het 

tonen van interesse in schoolse zaken. Het heeft een 

positief effect op de onderwijsresultaten van het 

kind en op zijn succes in het verdere leven.    

We spreken van ouderparticipatie als ouders 

meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten 

verrichten op school, zoals luizenmoeders, 

klusouders, biebouders,. Kort samen te vatten als 

vrijwilligerswerk door ouders. Een formelere vorm van 

ouderparticipatie is, wanneer ouders zitting hebben 

in de MR.  Voor meer informatie verwijzen wij u naar 

het beleid ouderbetrokkenheid van de school.  

 

Algemene verordening gegevensbescherming  

Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, 

geldt er nog maar één privacywet in de hele Europese Unie (EU. De AVG zorgt onder 

meer voor:  

• versterking en uitbreiding van privacyrechten  

• meer verantwoordelijkheden voor organisaties 

Het Lucas Onderwijs heeft richtlijnen en procedures vastgesteld conform de 

bepalingen van de AVG. Hieronder valt ook een privacyreglement. 

 

6.1 Inspraak van ouders 

Ouders nemen een belangrijke plaats in binnen de Carolus. We willen u graag 

betrekken bij het onderwijs. Dit kan via de medezeggenschapsraad, het bestuur van 

de oudervereniging, de regiegroep ouderbetrokkenheid 3.0, ouderhulp en 

ouderavonden. 

 

6.2 Voor-, tussen- en naschoolse opvang 

Onze school heeft voor de voor- en naschoolse opvang (nso) een 

samenwerkingsverband met Kinderopvang 2Samen, een professionele 

kinderopvangorganisatie met locaties in Den Haag, Naaldwijk en Monster.  2Samen 

organiseert de opvang en tracht in samenwerking met de school, zoveel mogelijk 
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aan de vraag naar opvang te voldoen.  De voor-en naschoolse opvang vindt plaats 

in het gebouw van 2aan2 op loopafstand van de school. De kinderen worden naar 

school gebracht of opgehaald door de pedagogisch medewerkers van 2Samen. 

2Samen is bereikbaar via de telefoon: 070-3385500 of via e-mail: info@2samen.nl 

Meer informatie vindt u op www.2samen.nl  

 

6.3 Voorschool Carlijn 

Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat 

we nauw samenwerken met de peuterspeelzaal Carlijn en het kinderdagverblijf van 

2Samen. De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het 

onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en 

begeleiding.   

Onze school (vroegschool: groep 1 en 2) maakt gebruik van de onderwijsmethode 

‘Schatkist’. We onderhouden een goede relatie met de voorschool en er is in alle 

gevallen van plaatsing op de basisschool sprake van een warme overdracht. De 

overdracht gaat gepaard met een overdrachtsformulier. 
 

6.4 Klachtenprocedure 

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school worden 

in goed onderling overleg tussen betrokkenen opgelost. Als deze afhandeling niet tot 

tevredenheid heeft geleid, kan daarna overleg met de schoolleiding plaatshebben. 

Als ook deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kunnen ouders of 

leerlingen een beroep doen op de klachtenregeling. De klachtenregeling is alleen 

van toepassing als betrokken partijen er samen niet meer uitkomen en men met een 

klacht niet bij een andere instantie terecht kan. De klachtenregeling en een 

uitgebreide toelichting daarop zijn te raadplegen op school. 

 

Contact- vertrouwenspersoon school 

Een contactpersoon is toegankelijk voor iedereen in de school. Bij een 

contactpersoon kunnen de ouders of leerlingen 

bijvoorbeeld melden dat men niet tevreden is over de 

afhandeling van een klacht of een klacht heeft over 

ongewenste intimiteiten en agressie. De contactpersoon 

gaat eerst na of de klager getracht heeft de problemen 

met de betrokkene(n) of met de schoolleiding op te 

lossen. Als dit niet het geval is, kan eerst voor die weg 

worden gekozen. Hierbij kan de contactpersoon advies 

inwinnen bij de vertrouwenspersoon. Indien er geen 

oplossing gevonden kan worden, verwijst de 

contactpersoon de klager naar de vertrouwenspersoon. 

De contactpersonen op de Carolus zijn: de intern 

begeleider Dick Polman en de leerkracht Angelique 

Onings.  

 

Vertrouwenspersoon bestuur 

Bovenschools is een vertrouwenspersoon aangewezen. De contactpersoon kan de 

klager doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon 

onderzoekt de gevolgde procedure van de klacht op school en gaat na of er 

mogelijkheden zijn om de klacht naar tevredenheid van de klager op te lossen. De 

vertrouwenspersoon laat zich hierbij informeren door de contactpersoon. In geval 
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van seksuele intimidatie dient de vertrouwenspersoon de klager te wijzen op de 

mogelijkheid om aangifte te doen bij de politie.  

Als u een klacht wilt indienen bij het bestuur van Lucas Onderwijs, dan zijn 

deze gegevens voor u van belang: 

Lucas Onderwijs, Saffierhorst 105, 2592 GK Den Haag, 

Postbus 93231 2509AE Den Haag 

telefoon (070) – 3001100, e-mail info@lucasonderwijs.nl 

 

Meld- en Aangifteplicht 

In het kader van bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het 

onderwijs geldt een aangifteplicht voor het bevoegd gezag (schoolbestuur). Voor 

het personeel geldt een meldplicht bij een dergelijk misdrijf. De vertrouwenspersoon 

is van deze meldplicht vrijgesteld. Hij dient de klager wel te wijzen op de 

mogelijkheid van het doen van aangifte bij de politie. Voordat het bevoegd gezag 

aangifte doet, stelt het de ouders van de betrokken leerling en de betreffende 

persoon hiervan op de hoogte. 

De (onderwijs)vertrouwensinspectie houdt zich bezig met klachten en melding 

omtrent seksueel misbruik en seksuele intimidatie, fysiek en psychisch geweld en ook 

met klachten m.b.t. discriminatie en extremisme. (Adres vertrouwensinspectie: zie 

hoofdstuk 10) 

 

6.5 School(ongevallen)verzekering voor leerlingen  

Het schoolbestuur heeft voor alle leerlingen een scholieren-ongevallenverzekering 

afgesloten (eenvoudige pakketpolis) bij BKO-verzekeringen.  

 

6.6 Meldcode kindermishandeling 

Kindermishandeling is een groot probleem met als belangrijke kenmerk: het stopt 

maar zelden vanzelf. Het is daarom van groot belang dat mensen uit de omgeving 

de mishandeling opmerken en er iets mee doen. Om instanties die met kinderen 

werken te helpen, is vanuit de overheid de Meldcode Kindermishandeling en 

Huiselijk Geweld opgesteld. In de meldcode staat middels een stappenplan duidelijk 

beschreven wat er van de professionals verwacht wordt. Het biedt houvast in het 

proces van signaleren en handelen. Uit onderzoek blijkt dat een gedegen 

stappenplan positieve effecten heeft en professionals eerder actie ondernemen. Het 

team van de Carolus is op de hoogte van deze meldcode. We vinden het belangrijk 

om ook de ouders van de Carolus hiervan op de hoogte te stellen. Hoe moeilijk het 

onderwerp ook is, het blijft belangrijk hiervoor niet onze ogen te sluiten. U en uw kind 

komen wellicht ook in aanraking met vermoedens van kindermishandeling. Het is 

prettig om te weten hoe u dan kunt handelen. Meer informatie op: 

http://www.vooreenveiligthuis.nl/ en op onze website 

http://www.decarolusschool.nl/ 

 

6.7 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)/Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

De jeugdartsen en verpleegkundigen van JGZ volgen 

de groei van elk kind. Samen met u willen we ertoe 

bijdragen dat kinderen zich zo goed mogelijk 

ontwikkelen. Daarom wordt uw kind –gedurende de 

hele schoolperiode- enkele malen onderzocht. 

Wanneer wordt uw kind onderzocht? 

In groep 2 onderzoekt de jeugdarts de algemene 

ontwikkeling en de gezondheid van uw kind. Er wordt 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj1uaK_7bjjAhXNDuwKHTckCYwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2F4locals.nl%2Fbedrijven%2Fcjg-escamp&psig=AOvVaw1TtKBrY2FxqEcl6QNLYXsb&ust=1563346445683793
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gekeken naar gewicht, ogen, oren, rug, houding, motoriek en taalontwikkeling. In 

groep 4 wordt alleen de lengte en het gewicht gemeten. In het jaar dat uw kind 9 

jaar wordt, krijgt het een inenting tegen de ziekten difterie, tetanus en polio (de dtp-

prik) en tegen bof, mazelen en rodehond (de bmr-prik). Hiervoor krijgt u een oproep 

thuisgestuurd. In groep 7 geeft een jeugdverpleegkundige een gezondheidsles in de 

klas. Die les gaat o.a. over voeding, puberteit, alcohol en pesten. Daarna heeft zij 

een individueel gesprek met alle leerlingen over dingen die uw kind bezighouden. 

Eventuele bijzonderheden worden altijd aan u teruggekoppeld. 

Onderzoek op verzoek 

Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind, dan 

kunt u altijd bij de Jeugdgezondheidszorg terecht, telefoon: 088-054 99 99. 

Onze schoolarts: dhr. Gerrit Tirtamenawi.  E-mail: centrum@cjadenhaag.nl Website: 

www.cjgdenhaag.nl 

 

Spel- en Opvoedpunt 

In het CJG zit een Spel- en Opvoedpunt. Dat is de plek waar je spelmateriaal kunt 

lenen. Een bibliotheek voor spelletjes dus. In het Spel- en Opvoedpunt werkt een 

pedagoog. Zij kan u helpen met vragen over opvoeden of opgroeien. 

 

6.8 Logopedie 

Een logopedist onderzoekt en behandelt kinderen en volwassenen met problemen 

van taal, stem of afwijkende mondgewoonten. Op dinsdag is de logopedist Stefanie 

d’Haens op school aanwezig. U kunt dan altijd met haar overleggen of uw kind 

wellicht logopedie nodig heeft. Haar telefoonnummer is 06-54237708.  
E-mail: logopediepraktijkdhaens@gmail.com  

Website www.logopediepraktijkdhaens.nl  

 

6.9 Schoolmaatschappelijk werk 

Deepa Bhikharie is onze schoolmaatschappelijk werkster. Zij biedt hulp aan ouders 

en kinderen en geeft begeleiding en ondersteuning voor problemen op school en/of 

thuis. U kunt hierbij denken aan vragen over opvoeding, gezondheid, werk, 

huisvesting, financiën en relaties. Er kan ook worden samengewerkt of worden 

verwezen naar andere instanties. Dit gebeurt altijd in overleg met u. 

Deepa is aanwezig op woensdag van 9.00 – 12.00 uur. 

U kunt haar ook bereiken op 06-43395217.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjEv_jc_LjjAhVC-6QKHameB-8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.opedobbe.nl%2Fpraktische-informatie%2Fschoolmaatschappelijk-werk%2F&psig=AOvVaw2cMqb0y5rp_HTQVJcrBeS1&ust=1563350496370935
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Hoofdstuk 7 Ontwikkeling van het onderwijs in de school 
 

7.1 Kwaliteitszorg 

We werken continu aan het verbeteren van ons onderwijs. Driejaarlijkse enquêtes 

onder de ouders, leerlingen, personeel en ouders van schoolverlaters behoren tot de 

vaste procedures. Alle veranderingen worden geëvalueerd, bijgesteld en geborgd 

in de school. 

 

7.2 Aandachtspunten voor het schooljaar 2019-2023 

In 2018-2019 hebben wij een schoolplan 2019-2023 gemaakt. Constant in nauwe 

afstemming met de MR hierover die ook instemming heeft gegeven op dit plan.  

 

Met het team hebben we de keuze gemaakt om de komende jaren een transitie in 

te zetten. Hierbij willen we een antwoord krijgen op de vraag “Hoe richten wij het 

onderwijs op de Carolusschool in, zodat we onze leerlingen zo goed mogelijk 

voorbereiden op de toekomst”. Hiertoe richten wij ons op onze kernwaarden, maar 

met name op eigenaarschap en de professionele cultuur.  

 

Verdere plannen en systematische aanpak zijn opgenomen in het jaarplan 2019-

2020. Dit jaarplan wordt met de MR besproken en voorgelegd voor instemming. Na 

deze vergadering wordt dit jaarplan op de website van de school gezet.  

 

Hoofdstuk 8 Resultaten van het onderwijs 
 

We zijn ons bewust van het gevaar van het publiceren van cijfermateriaal over de 

resultaten van ons onderwijs. Deze staan in de Carolus Kalender. 

 

Hoofdstuk 9 Praktische informatie 
 

9.1 Lestijden, overblijven en Ooievaarspas Deze staan in de Carolus Kalender 
 

9.2 Kalender (Zie achterkant) 
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Hoofdstuk 10. Adressen 
 

Carolusschool Voorschool Carlijn 

Westeinde 103 juffrouw Melody en Esmeralda 

2512 GW  Den Haag m.peeters@jonglerendenhaag.nl 

Tel. 070-3801420 Tel. 06-43395251 

Directeur: Mevr. E Kraai 

info@carolus.lucasonderwijs.nl Inspectie van het Onderwijs 

www.decarolusschool.nl www.onderwijsinspectie.nl 

bankrekening NL50 ABNA 0570864739  Informatie Rijksoverheid via 1400 

t.n.v. OUDERBIJDRAGE CAROLUS  

 

Maatschappelijk werkster Logopedist 

Deepa Bhikharie  Stefanie d’Haens 

06-43395217 /070-3801420  06-54237708  

Aanwezig: (woensdag van 9.00 –  Aanwezig dinsdag 

15.00 uur Carolusschool) logopediepraktijkdhaens@gmail.com 

 

Bestuur Lucas Onderwijs Geschillencommissie 

Saffierhorst 105 Stichting GCBO 

2592 GK  Den Haag Postbus 82324 

Postbus 93231 Tel: 070-3861697 

2509 AE  Den Haag E-mail: info@gcbo.nl 

Tel. 070-3001100 www.geschillencies-klachtencies.nl 

 

Fax. 070-3009499 

www.lucasonderwijs.nl 

 

Openbare Bibliotheek Vertrouwensinspecteur 

Spui 70 Tel. 0900 -1113111 overdag 

2511 BT  Den Haag http://www.onderwijsinspectie.nl 

Tel. 070-3532000 Schoolinspectie 

http://www.bibliotheekdenhaag.nl Telefoon: 1400 

 http://www.onderwijsinspectie.nl 

 

Gemeente Den Haag Tandarts: Jeugd tandzorg 

070-3537500 Westeinde 128B 

Afdeling Leerplicht 2512 HE Den Haag 

www.leerplicht.net  Tel. 070-3051200 

 westeinde@jeugdtandzorgdh.nl 

 

De Jeugdhaven Schoolarts: Dhr. Gerrit Tirtamenawi 

Prinsegracht 67 Centrum Jeugd & Gezin; afdeling Centrum 

2512 GB Den Haag Paviljoensgracht 1, 2512 BL Den Haag 

tel: 070-4451094 Tel: 0800 285 40 70 optie 2 gratis ook mobiel 

www.jeugdwerk.nl/jeugdhaven centrum@cjgdenhaag.nl 

 www.cjgdenhaag.nl 

2aan2 (NSO) 2Samen 

Gedempte Sloot 7 

2513 TC Den Haag 

tel.: 070-3453334 www.2samen.nl  
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Carolus kalender 19-20 
 

SEPTEMBER 2019  OKTOBER 2019      NOVEMBER 2019 

   MA 8 start kijkmomenten    

MA 02 kennismakings- VR 18 lln. 12.00 uur vrij D0 14 studiedag lln. vrij 

DI 03 

gesprekken lln. vrij 

8.30 uur start school MA 21 herfstvakantie 

 

VR 15 studiedag lln. vrij 

DI 10 luizencontrole MA 28 lln. naar school    

MA 16 studiedag lln. vrij DI 29 luizencontrole    

DI 17 Prinsjesdag lln. vrij       

WO 25 Sportdag gr. 3 t/m 8       

         

               

 DECEMBER 2019 JANUARI 2020  FEBRUARI 2020 

             

DO 05 Sinterklaas lln 12.00 vrij MA 06 lln. naar school DO 06 rapporten mee 

MA 09 voorlichtingsavond DI 07 luizencontrole DI 12 rapportgesprekken 

  gr. 3 - DGO VR 31 studiedag lln. vrij WO 13 rapportgesprekken 

  gr. 8  -overgang VO    VR 21 lln. 12.00 uur vrij 

DO 19 18.00 uur kerstviering    MA 24 voorjaarsvakantie 

VR 20 12.00 uur start       
  kerstvakantie       
         

                 MAART 2020 APRIL 2020  MEI 2020 

          

MA 02 lln. naar school  DO 09 paasviering MA 11 lln. naar school 

DI 03 luizencontrole VR 10 Goede Vrijdag  DI 12 luizencontrole 

MA 09 start kijkmomenten MA 13 Tweede Paasdag DI 19 Schoolfotograaf 

MA 16 studiedag lln. vrij VR 17 Koningsspelen en DO 21 Hemelvaart vrij 

DI 17 studiedag lln. vrij   Meester- en juffendag VR 22 Hemelvaart vrij 

VR 27 leidsters gr. 1/2 MA 27 Start meivakantie    

  Studiedag lln gr. 1 en 2        

  vrij       

           

                JUNI 2020 JULI 2020  AUGUSTUS 2020 

      MA 31 kennismakings- 

MA 01 2e Pinksterdag vrij DO 09 laatste rapport mee   gesprekken lln. vrij 

DI 02 studiedag lln vrij DO 09 oudergesprekken SEPTEMBER 2019 

   VR 10 oudergesprekken DI 01 8.30 uur start school 

   DI 14 afscheidsavond gr. 8     

   VR 17 zomervakantie    

         

 


