schoolgids 2015 - 2016

Een woord
vooraf
Beste ouders, welkom op
basisschool het Landje!
Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft. Een
belangrijke keuze, want uw kind brengt meer dan 1000 uur
per jaar op school door. De school speelt daarom een
belangrijke rol in het leven van een kind. Waarin onderscheidt
het Landje zich van andere scholen? Het adaptieve onderwijsaanbod op het Landje is afgestemd op de verschillen
tussen kin-deren. Het kind staat centraal, en wij helpen het
kind door middel van differentiatie het beste uit zichzelf te
halen. Cultuur en creativiteit zijn in ons onderwijsprogramma
geïntegreerd. Dit biedt kinderen de mogelijkheid hun talenten
te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken, en op een
creatieve manier te leren denken. Dit komt niet alleen hun
cognitie-ve en creatieve vaardigheden, maar ook hun plezier
in school ten goede. In deze jaargids, bedoeld voor ouders van
huidige leerlingen en voor ouders die een school moeten
kiezen, leest u waar de school voor staat. Deze gids geeft
niet alleen uit-gebreide informatie over de opzet van ons
onderwijs en over onze zorg voor uw kind, maar ook wat wij
van u als ouder verwachten. Gelijktijdig leest u wat u van
de school mag verwachten en u ziet de resultaten van het
leerproces. De inhoud kwam tot stand in overleg

met de medezeggenschapsraad, de ouderraad en de
Overblijfstichting. De jaargids bevat alle relevante informatie
voor het schooljaar 2015-2016. De schooltijden en roostervrije
dagen zijn voor alle leerlingen gelijk. De roostervrije dagen
zijn zoveel mogelijk een dag voor een vakantie gepland. We
hopen dat u dit boekje met plezier zult lezen en de inhoud
interessant en nuttig vindt. Het loont zeker de moeite om
ook op onze site te kijken. Daar kunt u de jaargids downloaden.
Bovendien kunt u hier ook actuele zaken en foto’s vinden
van evenementen en activiteiten. Ook vindt u hier verslagen
van de medezeggenschapsraad, de ouderraad en
de overblijfstichting.
Het adres is www.landje.nl
In dit schooljaar hopen wij de vernieuwde site aan u te
presenteren.
Namens het team van o.b.s. het Landje,
Michelle Struick, directeur
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Namen en
adressen
1.1 Naam

1.4 Plaats

Onze school heet Het Landje en is genoemd naar de plek in
de wijk Cool waar de school staat. Na het bombardement
op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog lag een groot deel
van de binnenstad in puin. Cool was een van de getroffen
wijken.
Met het puin van de stad werd de Schie-damsesingel
gedempt. Kinderen gingen op het landje dat zo ontstond
spelen. Een aantal bejaarde Coolbewoners kan zich die tijd
nog goed herinneren.

1.4.1 Ligging
Het Landje staat aan een groot over-zichtelijk, openbaar
plein in het dyna-mische hart van Rotterdam. De zijde van
het plein aan de hoofdingang is autoluw en dus veilig. Er
is een sportplein en een afgescheiden gedeelte voor onze
jongste leerlingen. In het gebouw aan de Scihiedamsesingel
krijgen de groepen 1 t/ 3 en 1 groep 5 les.

Toen er jaren later bij de nieuwbouw van de school een
prijsvraag werd uitgeschreven, stelden zij de naam ‘Het
Landje’ voor. Een begrip uit hun jeugd dat verwijst naar de
plek waar zij toen speelden.

1.2 Openbaar onderwijs
Onze school is een openbare school en valt onder de
stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. De
openbare school wil een ontmoetingsplaats zijn voor
kinderen uit verschillende milieus en gezindten, waar
zij met elkaar leren omgaan, elkaar leren accepteren
en respecteren en vertrouwd gemaakt worden met
de maatschappij waarin wij leven. Dat kan niet anders
betekenen dan dat in de open-bare school ruimte zal
worden gegeven aan de verschillende godsdienstige en
levensbeschouwelijke opvattingen die in onze maatschappij
bestaan.

1.3 Organisatie
Het onderwijs aan bijna 600 leerlingen vereist een goede
organisatie alsmede de inzet van veel mensen. In totaal zijn
er 45 personeelsleden aan de school verbonden, zowel in
full-time als in part-time dienstverband. Daarnaast kent de
school een Medezeggenschapsraad (MR), een Ouderraad
(OR) en een stichting Overblijf Het Landje. In hoofdstuk 3
vindt u de namen van de personeelsleden, hun functie(s) en
de verdeling van de groepen.
In hoofdstuk 4 vindt u informatie over de MR, OR en de
stichting Overblijf Het Landje.

De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 krijgen les in het
gebouw aan Schiedamse Vest. Dit nieuwe gebouw staat
aan de an-dere kant van weg. In de pauzes maken zij
gebruik van het plein aan de Schiedamsesingel. Het plein
voor de school is een ‘stilte plein’ waar geen balspelen
mogen plaatsvinden.
We zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Tramlijn
8 (halte Vasteland), tram-lijn 5 (halte Eendrachtsingel),
tramlijn 20, 23 en 25 (halte Schiedamsedijk) en de
metro(Churchillplein/Beurs/Leuvehaven/Eendrachtsplein)
stoppen vlakbij. Voor auto’s geldt dat het in de hele wijk
betaald parkeren is.
Leerlingen die op de fiets komen kunnen hun fiets in de
directe omgeving van de school neerzetten.
Aan de Schiedamse Vest zijn camera’s geplaatst om tijdens
en na de schooltijd o.a. de fietsen te bewaken.
1.4.2 Buurtgenoten
Buurtgenoten zijn naschoolse opvang Bim-bola (gehuisvest
in Landje Singel), peuter-speelzaal Toermalijn en de Schotse
kerk. Op het plein verzorgen TOS (Thuis op Straat) en
Buurtlab regelmatig activiteiten in de naschoolse uren.
Er is één andere basisschool vlakbij: de Rotterdamse
Schoolvereniging met wie we een goed contact hebben.
Een andere onderwijsinstelling in de wijk is De Grafische
school met een m.b.o.-afdeling. Verder worden we
omringd door talloze kunstzinnige instellingen (RO-theater,
Rotterdamse Schouwburg, Doelen, de Tent en tal van
musea. Het Landje ligt precies op de culturele as van
Rotterdam!
Het Landje heeft het bekende beeld van Zadzine ‘De
Verwoeste Stad’ geadopteerd naast het Scheepsmuseum.
Leerlingen van de groepen 8 leggen jaarlijks op 14
mei bloemen bij het monument ter herinnering aan het
bombardement in 1940
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1.5 Inrichting
Onze gebouwen kenmerken zich door een sfeervolle en
open inrichting.

1.6 Huisvesting in 2
gebouwen
Op de laatste teldatum (1 oktober 2014) had Het Landje
561 leerlingen. Aan het eind van het schooljaar zullen er
ongeveer 600 leer-lingen zijn.
Het gebouw van de Schiedamse Vest is in september 2014
betrokken. Wij noemen die locatie voor het gemak Landje
Vest. Op de eerste verdieping ligt een gymnastiekzaal en
krijgen de groepen 4 les. De groepen 5 en 6 (2e verdieping)
en 7 en 8 krijgen op de 3e verdieping les. Eén groep 5
krijgt les aan Landje Singel. Op 3e en 4e verdieping zijn de
directiekamers en de kamers van de IB’s. Op de begane
grond is een bibliotheek en een lokaal voor beeldende
vorming. In de grote gemeenschappelijke ruimte worden
afsluitingen voor de hele school gehouden. De locatie
Schiedamsesingel duiden we aan als Landje Singel. Hier

bevindt zich de Onderbouw met zeven groepen 1/2 en
de middenbouw met drie groepen 3 Er bevindt zich een
speellokaal, een ruimte voor remedial teaching een ruimte
voor de intern begeleider, een perso-neelskamer, een
directiekamer, een kan-toor voor het secretariaat en een
centra-le hal.
De groepen 1-2 krijgen bewegingsonderwijs in het
speellokaal aan Landje Singel. De naschoolse opvang
organisatie Bimbola heeft drie ruimtes in gebruik in de
vleugel van Landje Singel en één in het puntlokaal op de 1e
verdieping.
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Waar we
voor staan
2.1 D
 e visie, onze uitgangspunten en het logo
De Visie:
Het Landje gaat uit van de verschillen tussen de kinderen.
Wij houden daar niet alleen rekening mee, maar stemmen
het onderwijsaanbod hier op af. Adaptief onderwijs is
hierbij richtinggevend. Binnen homogeen samengestelde
groepen vindt er een gedifferentieerd onderwijsaanbod
plaats waarbij de onderlinge verschillen in niveau tussen de
leerlingen het vertrekpunt is.
- Wij baseren ons onderwijs op positief wederzijds respect
en vertrouwen.
- Wij maken samen met het kind onderwijs om ervoor te
zorgen dat het kind zich op zijn eigen niveau maximaal kan
ontwikkelen.
- Wij begeleiden het kind op zijn weg naar een
evenwichtig(er) mens.
- Wij zetten het kind centraal. Elk kind leert anders, voelt
anders, uit zich anders.
De uitgangspunten:
Onze leerlingen kunnen door ons aanbod hun gedachten,
gevoelens en ideeën op een waardevolle en betekenisvolle
manier weergeven. Wij inspireren en motiveren onze
leerlingen. Zij halen voldoening uit zowel het proces als uit
het eindresultaat.
Door het stimuleren van deze kunstzinnige ontwikkeling
in samenhang met de andere ontwikkelingsgebieden
(cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief/
expressief) denken we dat onze leerlingen zich optimaal
ontplooien en met veel plezier naar school gaan. Wij maken
gebruik van de rijke culturele omgeving in de nabijheid van
de school.
Tenslotte de ICT. Die is niet meer weg te denken uit
ons dagelijks leven. De ontwikkeling van ICT in de
eenentwintigste eeuw heeft een enorme vlucht genomen.
Iedereen kan tal van toepassingen noemen binnen en buiten
de school die ICT gerelateerd zijn. De ontwikkelingen staan
niet stil. Ook in het onderwijs volgt de ene ontwikkeling en
vernieuwing de andere op. Leerlingen die straks van school
komen staan midden in een maatschappij die ook helemaal
draait rond ICT. Het onderwijs van nu moet de leerlingen
goed voorbereiden op het leven in de eenentwintigste eeuw.
Wij willen onze digitale toepassingen continue ‘updaten’.

Het logo:
Onze visie en de uitgangspunten zijn verwerkt in ons logo.
Het Landje is een boom op een heuveltje. Het heuveltje
staat symbool voor de veilige plek die de school wil bieden
aan een kleurrijke populatie. De boom is het symbool voor
de groei die kinderen binnen hun eigen mogelijkheden
doormaken.

2.2 Pedagogisch klimaat
De schoolbevolking vormt in allerlei opzichten een
dwarsdoorsnede van de multiculturele Rotterdamse
samenleving. Veiligheid en structuur, respect, begrip
en waardering voor elkaars waarden zorgen ervoor dat
leerlingen, leerkrachten en ouders open met elkaar om
kunnen gaan.
Niet alleen de school, maar ook de steeds complexer
wordende maatschappij doet een ander beroep op kinderen
dan vroeger.
De trend in het onderwijs is interactief en samenwerkend
leren. Leerlingen moeten daarvoor heel wat in huis hebben.
Om je sociaal competent te kunnen gedragen heb je kennis,
vaardigheden en een juiste houding nodig. Het geven van
lessen ter verbetering van de sociale competentie van
leerlingen en de lessen filosofie horen daar bij. Met het
digitale programma “Op School” wordt de ontwikkeling van
leerlingen op het gebied van sociale competentie in kaart
gebracht en gevolgd.

2.2.1 B
 urgerschap en
sociale integratie
De school is bij uitstek de plek waar elke leerling
kennismaakt met de verschillen de achtergronden en
culturen van leeftijdgenoten. Op Het Landje als ge mengde
school is hier voldoende ruimte voor. Wij bevorderen dat
onze leerlingen actief deelnemen aan activiteiten binnen (en
mogelijk ook buiten) de school, zodat de basis wordt gelegd
voor een actief burgerschap. Burger kan je niet worden,
maar ben je.
Hierbij kan je leren hoe je omgaat met verschillen,
acceptatie en tolerantie. Deze aspecten van het leren
zitten in ons totale onderwijs verweven. Sinds 2 jaar is een
leerlingenraad waardoor de medezeggenschap van onze
kinderen mogelijk wordt.
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2.3 Werkwijze in de groep
We werken met leerstofjaarklassen. Dat wil zeggen dat
kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar zitten in een
homogene setting. Een uitzondering op die regel vormt de
onderbouw. De kinderen van groep 1 en 2 zitten samen in
een heterogene groep.
In midden- en bovenbouw werken we met een basisnorm.
Ons doel is immers dat alle kinderen minimaal de basisstof
van onze methoden beheersen. Het Landje houdt echter
rekening met de verschillen tussen de kinderen. Voor een
groot aantal leerlingen stellen we dit doel daarom bij.
De capaciteiten en mogelijkheden van onze kinderen lopen
zeer uiteen. Voor sommige kinderen is het te moeilijk,
andere kinderen hebben behoefte aan meer uitdaging. We
noemen dat adaptief onderwijs.
Meer- of hoogbegaafde kinderen hebben een andere
aanpak nodig om volledig tot recht te komen. Zij krijgenmits zij voldoen aan een aantal criteria- een dagdeel per
week les in de zogenaamde ‘plus- klas’. Deze groep heet de
Vossengroep.
Een belangrijke voorwaarde om adaptief onderwijs te
kunnen realiseren is dat kinderen zelfstandig kunnen
werken. Hier wordt al in de kleuterbouw voorzichtig mee
begonnen en ieder jaar wordt dit iets verder uitgebouwd.
Op de weekplanning staat een dag- of weektaak die in de
eerste leerjaren verbeeld wordt door pictogrammen. De
kinderen plannen en voeren hun opdrachten zelfstandig
uit. De leerkracht begeleidt en evalueert dit proces met
de kinderen. Op momenten dat er zelfstandig wordt
gewerkt mogen de kinderen de leerkracht niet storen.
In de onderbouw zet de juf of meester bijvoorbeeld een
speelgoeddier goed zichtbaar neer. Heeft de leekracht
even geen tijd, dan kletsen de kleuters vaak tegen deze
plaatsvervanger. De kleutergroepen zijn ingericht in
veschillende hoeken voor specifieke activiteiten. De
kinderen krijgen afwisselend gerichte opdrachten waarin
de leervoorwaarden aan bod komen en vrije opdrachten
waaruit ze met behulp van pictogrammen mogen kiezen.
In midden- en bovenbouw staat een groepstafel waaraan
de leerkracht met de verschillende instructiegroepen
kan werken.Daarnaast wordt in de bovenbouw ook
gewerkt aan de overgang naar het voortgezet onderwijs.
Leerkrachten geven regelmatig huiswerk op. Dit bestaat uit
het maken van taal- en rekenwerk, het voorbereiden van
spreekbeurten, het schrijven van boekverslagen en het leren
van wereldoriëntatieopdrachten. We leren de kinderen ook
om hun werk te plannen. Daarom introduceren we in deze
leerjaren de agenda

2.4 Zorg
2.4.1 Leerlingvolgsysteem:
Door regelmatig de resultaten van onze leerlingen te
controleren, proberen we een eventuele achterstand of
voorsprong
respectievelijk weg te werken of uit te bouwen. We
gebruiken hier de toetsen van onze methodes en
methodeonafhankelijke toetsen van CITO voor. De gegevens
die deze meetinstrumenten opleveren kunnen de ouders
inzien via een speciaal portal van onze administratie.
De resultaten van de methodeonafhankelijke toetsen
komen in het leerlingvolgsysteem. Met deze resultaten
kunnen we ook zien hoe onze prestaties zich verhouden
tot die van andere scholen in Nederland. De vorderingen
van alle leerlingen worden door de leerkracht met de intern
begeleider besproken. Afhankelijk van het leerjaar worden
de kinderen een aantal keer per jaar op de volgende
basisvaardigheden getoetst: Technisch lezen, begrijpend
lezen, spelling,
rekenen en woordenschat. De groepen acht doen mee aan
de CITO eindtoets
2.4.2 Wet bescherming persoonsgegevens
De gegevens die door de ouders (voogden) aan de school
verstrekt worden en de resultaten van toetsen en testen
van de leerlingen worden door de school gebruikt om twee
redenen en wel:
° School administratieve redenen. De school is verplicht
om een leerlingadministratie te voeren. Deze gegevens
verzameling valt onder het vrijstellingsbesluit van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
° Leerling begeleiding. De door de leerling behaalde
resultaten spelen een belangrijke rol bij het begeleiden
van de leerlingen. Ook deze administratie is vrij van
meldingsplicht door het vrijstellingsbesluit van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
Daarnaast worden deze gegevens opgenomen in een
gegevensverzameling die de gegevens verwerkt tot
statistische informatie ten behoeve van de evaluatie van het
onderwijskundig beleid van de school en het gemeentelijk
onderwijsbeleid. Dit vindt plaats in de Onderwijsmonitor
PO/VO gemeente Rotterdam. De onderwijsmonitor levert
uitsluitend geanonimiseerde statistische informatie en de
daaraan ten grondslag liggende gegevensverzameling is
aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
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2.4.3 Zorgleerlingen
Kinderen die onvoldoende profiteren van het
onderwijsaanbod worden met de IB-ers (interne
begeleiders) besproken. De leerkracht maakt een
groepsplan waarin hij beschrijft welke aanpak voor deze
leerling nodig is. Vaak heeft het kind extra instructie nodig
door de leerkracht of leerlingbegeleider (RT-er) en meer
leertijd om de doelen te halen. Soms krijgt een leerling
een eigen leerlijn en een individueel handelingsplan.
Het is ons streven om leerlingen zoveel mogelijk met de
groepsinstructie mee te laten doen.
We kunnen ons goed voorstellen dat u zich wel eens zorgen
maakt over de prestaties van uw kind. Het kan dan helpen
om daar met ons over te praten.
U hoeft er niet de rapportavonden voor af te wachten.
U kunt na 15.00 uur bellen voor een afspraak met de
groepsleerkracht of de intern begeleider.
In paragraaf 6.7 vindt u een activiteitenplan met data
waarop de officiële
rapportbesprekingen zijn gepland.
2.4.4 Passend Onderwijs
Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit
betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder
kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun school
aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het
samenwerkingsverband (dat is een samenwerking tussen
schoolbesturen die de wettelijke taak van het Passend
Onderwijs, samen met die scholen uitvoert. In Rotterdam is
dit PPO Rotterdam (www.pporotterdam.nl) en
www.landje.nl
De grootste verandering voor ouders, leerlingen en
scholen is de zorgplicht die per 1 augustus 2014 ingaat.
Deze zorgplicht geldt formeel voor de schoolbesturen
en is van toepassing op kinderen die extra (lichte
dan wel zware) ondersteuning nodig hebben in het
onderwijs. Voorheen moesten ouders zelf op zoek naar
een passende onderwijsplek voor hun kind; nu ligt deze
verantwoordelijkheid bij de scholen (schoolbesturen).
2.4.5 Zorgplicht
Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een schoolbestuur
eerst kijken wat de school zelf kan doen. Het uitgangspunt
is dat de school (schoolbestuur) waarop het kind zit of is
aangemeld, eerst alle mogelijkheden onderzoekt om het
kind op deze school passend onderwijs te bieden.
Als de school waar het kind op zit, of is aangemeld echt
geen passend onderwijs
Als de school waar het kind op zit, of is aangemeld echt
geen passend on aanbod kan realiseren, dan heeft de
school zogenaamde trajectplicht. Dat betekent dat de
school dan zelf voor een goede, nieuwe, onderwijsplek voor
dit kind moet zorgen.

een kind al op een basisschool zit, maar dat het voor het
kind beter is als het naar een andere school gaat. Meestal
gebeurt dit omdat de huidige school niet aan het kind kan
bieden wat het nodig heeft. Maar het zoeken naar een
nieuwe school kan ook het gevolg van een verhuizing zijn.
2.4.6 Passend onderwijs op Het Landje
Het Landje is een dynamische school in het centrum
van Rotterdam. Onze pijlers zijn kunstzinnige vorming,
sociale ontwikkeling en adaptief onderwijs. De inspectie
beoordeelde onze basiskwaliteit als voldoende. Wij zijn
dus in staat om de basisondersteuning te geven. De
afgelopen jaren hebben we- i.s.m. het Kenniscentrum- ons
verder ontwikkeld op het gebied van Opbrengstgericht
Werken ( OGW); het analyseren van data, het schrijven van
groepsplannen en het planmatig handelen in de klas. Wij
hebben ons ook gespecialiseerd in het werken met meer- en
hoogbegaafde leerlingen. Vanuit onze visie zijn wij een grote
voorstander van ‘onderwijs dicht bij huis’. Het is de vraag
of wij in de praktijk met de huidige formatie, middelen en
beschikbare ruimtes kinderen met een speciale hulpvraag
kunnen geven wat ze nodig hebben. Jaarlijks evalueren wij
ons onderwijs en stellen dan vast op welke gebieden onze
expertise uitgebreid moet worden.
Het volledige schoolprofiel staat op
www.landje.nl

Bij het vinden van een goede school voor hun kind zijn
ouder(s)/verzorger(s) uiteraard wel heel belangrijk. Ouder(s)/
verzorger(s) met kinderen in de peuterleeftijd oriënteren
zich op een nieuwe school. Maar soms gebeurt het ook dat
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2.5 K
 unstzinnige basisschool
Het Landje heeft er voor gekozen om zich op kunstzinnige
vorming te profileren. Immers, veel van onze ouders hebben
grote affiniteit met kunst. Het team hecht veel waarde aan
de ontwikkeling van de expressieve vaardigheden en er
ligt een groot aanbod op het gebied van kunsteducatie.
Sinds 1999 noemen we ons een kunstzinnige basisschool.
Dat houdt niet in dat het aantal expressieve vakken wordt
uitgebreid, maar dat de kwaliteit van deze lessen wordt
verbeterd. Daarnaast willen we alle leerlingen gedurende
hun basisschoolperiode in aanraking brengen met de
verschillende kunstdisciplines en, daar waar mogelijk,
kunstzinnige elementen in het onderwijsaanbod verweven
en verankeren.
Een speciale Kubaswerkgroep coördineert de kunstzinnige
activiteiten. Men maakt een selectie uit het kunstaanbod,
organiseert de keuzemiddag en neemt deel aan de
werkgroep ‘Groot Project’. Tevens houdt men voeling met
de landelijke ontwikkelingen op het gebied van kunst- en
cultuuronderwijs.
De school hanteert de slogan:

Het Landje: “Een kunstzinnige wereldschool in het hart van Rotterdam.”
2.5.1 Kunstaanbod
De school houdt nauw contact met de Stichting
Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR). Zo zijn we
geabonneerd op het ‘Cultuurtraject’ waarin de leerlingen in
hun schoolloopbaan zowel actief als receptief kennis maken
met allerlei aspecten van kunstbeoefening.

2.5.2 Keuzekunstmiddagen
In een aantal blokken van ongeveer drie weken gaan de
kinderen op vrijdagmiddag naar een ander lokaal om daar
een expressievak te volgen. De leerlingen van de groepen
1 tot en met 3 zitten dan door elkaar en de leerlingen
van de groepen 4 t/m 6 ten met 7 en 8 mengen zich. Er
zijn activiteiten door de hele school zoals muziek maken,
drama, tekenen of koken. Het onderwijsondersteunend
personeel draagt ook een steentje bij. De kinderen maken
op ongedwongen manier kennis met andere leerlingen en
met andere leerkrachten en leren nieuwe vaardigheden in
een kleiner groepsverband. De ouderen zijn voor de jonkies
vaak een sprekend voorbeeld, maar zij trainen op deze wijze
ook hun eigen sociale vaardigheden.
2.5.3 Groot Project
Het jaarlijkse Groot Project vormt ook een belangrijk
onderdeel van ons onderwijsaanbod kunstzinnige
basisschool. Net als bij de keuzemiddag is de
saamhorigheid een belangrijk aspect. De hele school gaat
aan de slag om in twee a drie weken een mooi resultaat neer
te zetten. Op zo’n moment doet het er niet toe hoe oud of
hoe goed je bent. Ieder levert een bijdrage aan de invulling
van het thema van het jaar. We treden in de projectperiode
ook graag naar buiten.
Het Groot Project wordt afgesloten met een presentatie
van de school De projecten ‘Geweldig’en ‘Ready for take
off’ werden in Villa Zebra afgesloten met een expositie.
Het project ‘Spaceland’ werd afgesloten de aula van het
Erasminaans Gymnasium. Het project foto fotografie werd
met een expositie in horecagelegenheden en galleries in
Witte de Withstraat en Schiedamse Vest afgesloten. Het
laatste project stond in het teken van kunst op straat.

Daarnaast werken we samen met culturele instellingen zoals
de Doelen, de Schouwburg en het RO-theater. Dit leidt
jaarlijks tot enkele bijzondere projecten. Ook zijn jaarlijks
studenten van de Willem de Kooning Academie in school
actief.
Komend jaar wordt het team geschoold in muziek
(zangmakers) en filosoferen (Groot Denkraam)
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2.6 V
 akken en methodes
Methode

Vak

Groep

Schrijfdans

Aanvankelijk schrijven

1 t/m 3

Pennenstreken

Schrijven

3 t/m 8

Veilig leren Lezen

Aanvankelijk lezen & taal

3

Estafette

Lezen

4 t/m 6

Taal in beeld en Spelling in beeld

Taal en Spelling

4 t/m 8

Nieuwsbegrip (XL)

Begrijpend Lezen

4 t/m 8

Wereld in Getallen (nieuwste versie)

Rekenen

3 t/m 8

Wijzer door de tijd

Geschiedenis

5 t/m 8

Hier en Daar

Aardrijkskunde

5 t/m 8

Natuur

Natuuronderwijs

5 t/m 8

Verkeerskrant 3VO & vakleerkracht

Verkeer

5 t/m 8

Ipocket

Engels

1 t/m 4

Our Discovery Island

Engels

5&8

Mooi Zo

Filosofie

1 t/m 8

Kinderen en hun sociale talenten

Sociaal-emotionele vorming

1 t/m 8

Moet je Doen

Handvaardigheid

1 t/m 8

Moet je Doen

Drama

1 t/m 8

Vakleerkracht & eigen leerkracht

Muziek

1 t/m 8

Vakleerkracht & eigen leerkracht

Bewegingsonderwijs

3 t/m 8

Vakleerkracht Zwembad

Zwemmen

5&6

Vakleerkracht

Beeldende vorming

5 t/m 8
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2.7 Binnenschoolse activiteiten
2.7.1 Kinderboekenweek
We besteden jaarlijks ruim aandacht aan de
kinderboekenweek. Naast het (voor)lezen en het leesplezier
geven we uiteraard volop ruimte aan het creatieve proces.
Zelf schrijven en tekenen is het devies. Aan het eind van de
Kinderboekenweek regent het op school dan ook gouden
griffels en penselen. Tevens zijn we getuige van de finale
van de schoolvoorleeswedstrijd. Het motto van 2015 is
‘Raar maar Waar’en draait om natuur, wetenschappen en
techniek.
2.7.2 Afsluitingen
Hoogtepunten in het schooljaar zijn de afsluitingen. Op
normale dagen is het rustig op de gangen en gedragen de
kinderen zich doorgaans gedisciplineerd, maar vier keer
per jaar gaat de boel op z’n kop. Leerlingen en teamleden
van Het Landje verzamelen zich in de aula van Landje Vest.
Deze vinden in twee sessies plaats.
De ouders worden in de gelegenheid gesteld de afsluiting
mee te maken. Hoe en op welke wijze wordt t.z.t. bekend
gemaakt. Ongeveer de helft van de groepen voert een
stukje op voor het overige publiek. Denk daarbij aan
sketches, liedjes, poëzie of dans.
Ze zijn altijd weer blij met een geweldig applaus. Houdt
u er rekening mee dat we op dergelijke dagen een
continurooster hanteren. Alle kinderen blijven dan over en
zijn om 14.00 uur uit.
2.7.3 Kalenderfeesten
Sinterklaas houdt in zijn agenda er elk jaar weer rekening
mee dat hij de onder- en middenbouw van Het Landje gaat
bezoeken. Hij bedenkt met zijn Pieten een ludieke manier
van feestvieren. Hij heeft ooit zelfs een week lang elke nacht
op school geslapen en elke ochtend ontdekten de kinderen
wel iets geks in zijn slaapkamer en roken de kinderen
de geur van gebakken pepernoten. Gelukkig worden de
cadeautjes voor elk kind altijd keurig bezorgd. De kinderen
van de bovenbouw verrassen elkaar met een zelfgemaakte
surprise. Het Sinterklaasfeest wordt op vrijdag 4 december
gevierd.
Meteen na het vertrek van de Sint worden de kerstbomen
bezorgd. De laatste donkere dagen in december worden
verlicht door heel veel lampjes in elk klaslokaal. Vlak voor
de vakantie maken de ouders lekkere hapjes voor het buffet
van het kerstdiner. U kunt zich voorstellen dat dit feestmaal
een zeer internationaal karakter heeft.
Als het Pasen wordt gaan we ook eten, maar dan als ontbijt.
De kinderen komen allemaal in hun pyjama naar school
om gezellig met z’n allen een eitje te tikken. Het is geen
geheim dat de Paashaas onze school nooit overslaat. Op
donderdag 24 maart is het Paasontbijt.

2.7.4 Schoolreis
Een schoolreisje is een goed moment om van de groep
een eenheid te maken. Dat is de reden waarom hij aan het
begin van het schooljaar gepland staat. De leerlingen van de
groepen 1 t/m 7 gaan dit jaar op vrijdag 25 September naar
Duinrel. We denken die dag rond 16.00 uur bij school terug
te zijn. Kinderen waarvan de ouders geen bijdrage aan het
Schoolfonds betalen, kunnen niet mee. Dat geldt ook voor
de werkweek van groep 8. Zij blijven op school en krijgen
een alternatief programma. Gelukkig komt dit zeer zelden
voor.
2.7.5 Sportdag
De organisatie Sport en Recreatie leent bijzonder spel- en
speelmateriaal uit voor bijzondere doeleinden. Van dat
aanbod maken we gebruik voor onze jaarlijkse Sportdag.
Voor de groepen 1/2 bedenkt de sportcommissie een circuit
in en rondom de school. De groepen 3 tot en met 8 gaan
naar sportpark Nenijto. Daar zijn dan een aantal sporten en
spelen uitgezet.
Teamleden en ouders fungeren die dag als scheidsrechter,
coach, begeleider of cateringmedewerker. De datum
wordt in de loop van het schooljaar bekend gemaakt. Deze
valt in ieder geval op een dag in een van de laatste drie
schoolweken.
2.7.6 Schoolkrant
De schoolkrant Jong010 wordt samen met anderen scholen
uit Rotterdam gemaakt en aan de leerlingen van de groepen
4 en hoger uitgedeeld.
2.7.7 Verjaardag
Kinderen die jarig zijn, mogen trakteren en ook hierbij zien
wij graag iets gezonds in een niet al te grote portie. Zij
mogen uitdelen aan hun klasgenoten en aan de leerkrachten
van hun bouw, het ondersteunend personeel en de directie.
Groep 5 van de Singel gaat onderbegeleiding naar Landje
Vest. Dit betekent dat u op ongeveer 15 volwassenen moet
rekenen. De jarige mag twee andere leerlingen uitkiezen die
mee mogen als gezelschap met de ronde door de school.
Wij adviseren een gezonde traktatie. Mocht u willen weten
wat wij daar onder verstaan, dan kunt u contact opnemen
met Dorice Mettendaf, oudercontactpersoon van Het
Landje.
2.7.8 Groep 8
De 8e-jaars stoppen het laatste schooljaar af en toe wat in
hun spaarpot om te sparen voor de werkweek. De kosten
hiervoor bedragen namelijk € 110,00 (dit bedrag onder
voorbehoud). De werkweek vindt plaats van 7 t/m 11
December ’15 en gaat naar Baarn.- De leerkracht van groep
8 bedenkt in samenwerking met collega’s uit de bovenbouw
een gevarieerd programma. De leerlingen maken enkele
excursies, gaan sporten en zwemmen en hebben vooral
met de bonte avond de grootste lol. Een werkweek levert
een belangrijke bijdrage aan de groepsdynamiek en aan
de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de individuele
leerling. Wij gaan er vanuit dat elk kind deelneemt.

obs het landje schoolgids 2015-2016 / 11 - 28

Na de adviesgesprekken in febuari en afname van CITOeindtoets van 19 t/m 21 april ‘16 breken de laatste maanden
van de basisschoolcarrière aan. Groep acht heeft nog
één ding te doen. Het instuderen en opvoeren van een
spetterende afscheidsmusical. In de voorbereidingen
worden ze bijgestaan door tal van personeelsleden en
ouders. Na de opvoering van dit (muzikale) toneelstuk volgt
de ceremonie met de overhandiging van de getuigschriften,
de toespraak van de leerkracht en de directeur en het
uitdelen van een attentie. Het afscheidsfeest vindt (onder
voorbehoud) plaats op 30 juni en en 1 juli en de verlatersdag
is op 4 juli ‘16.
2.8.1 TOS en Buurtlab: pleinactiviteiten
Op het plein worden na schooltijd door verschillende
instellingen en organisaties sport- en spelactiviteiten
georganiseerd waar onze leerlingen na schooltijd aan
kunnen deelnemen. Waar mogelijk wordt het programma via
school bekend gemaakt.

2.8.2 Sporttoernooien
Het Landje doet aan diverse sporttoernooien mee
die plaatsvinden buiten de reguliere schooltijden. De
sportcommissie coördineert de begeleiding. Zij werft onder
teamleden en ouders. Vanaf groep drie mogen de kinderen
meedoen. Zij moeten zich wel van tevoren opgeven. Als uw
kind geselecteerd is, dan gaan wij ervan uit dat zij er ook
zullen zijn, omdat er anders een mogelijke uitsluiting voor
een volgend toernooi volgt. Toernooien waar bij voldoende
belangstelling aan wordt deelgenomen zijn in principe:
- Groep 3 & 4: Voor deze groepen organiseert de school zelf
een voetbaltoernooitje op het plein bij school.
- Groep 5 t/m 8: Veldvoetbal & Mini-final.
- Groep 7 & 8: Zaalvoetbal & Zwemmen. Afhankelijk van het
aanbod van de dienst Sport en Recreatie kan hier wel van
afgeweken worden.
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Wie het
doen
3.1 Taakverdeling
In dit hoofdstuk vindt u de namen en taken van alle teamleden. Het is niet meer zoals vroeger toen een leraar vijf
dagen werkte en dus de enige was die voor de groep stond.
Veel leerkrachten werken in deeltijd. Bovendien hebben alle
onderwijsgevenden recht op compensatiedagen. Naast de
collectief vastgestelde, is dat een wisselende hoeveelheid
dagen, afhankelijk van de leerkracht. We proberen natuurlijk
wel te voorkomen dat er té veel verschillende gezichten voor
de klas verschijnen.

De samenstelling van de groepen gebeurt zorgvuldig waarbij meerdere medewerkers betrokken zijn. Plaatsing in een
groep betekent niet dat een kind acht jaar in dezelfde groep
blijft. Bij de overgang van groep twee naar drie worden
nieuwe groepen gevormd. Er kunnen in hogere leerjaren
situaties voordoen waar in het belang van het onderwijs een
hergroepering plaatsvindt. Ook hier staat zorgvuldigheid
voorop.

Functie

Medewerker

Dagen

Functie

Medewerker

Dagen

Directeur

Michelle Struick
Landje Singel
Landje Vest

Ma t/m
vrij

Ondersteunend
directeur

Madelon ‘t Zand

Woe, vrij
Do, vrij

Elly Kuiper
Landje Vest

Ma, di,
woe

Intern
begeleider

Marco Ardon

Intern
begeleider

Dionne v.d.Welle

Ma t/m do

Landje Singel

Remedial
teacher

Nienke Jerphanion
Kim Bruijnzeel

Leerkracht
gym

Caroline Mom

Ma, Di, woe

Landje Vest

Menno Lodonk

Leerkracht
Plusklas,
remedial
teaching

Amy van Buren
Landje Vest

Di, wo, vr

Dorice Mettendaf

Ma, woe, do,
vrij

Rosita Jagan
Landje Vest

Ma t/ m vrij

Secretaresse

Hieke Malefijt
Landje Singel
Landje Vest

Ma t/m
vrij

Ouderconsulent

Assistente

Maria Leite Pires
Landje Singel

Ma t/m
vrij

Assistente

Conciërge

Dick v.d. Meer
Landje Singel

Ma t/m
vrij

Conciërge
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Groep

Naam

Leerkracht

Dagen

Leerkracht

Dagen

½A

Mussen

Wilma Kok

ma, wo, do,vr

Margreet Bregman

di

½B

Schildpadden

Rozemarijn Post

ma t/m do

Margreet Bregman

vr

½C

Kikkers

Miranda Hagoort

ma t/m vr

½D

Egels

Marianne Luit

ma t/m vr

½E

Vissen

Perta Groos

ma t/m wo

Sylvana Sloof

do en vr

½F

Eekhoorns

Glenn Mijnders

ma t/m vr

½G

Muizen

Ivanna Heijboer

ma, wo,do,vr

Dorice Mettendaf

di

3A

Vlinders

Willemijn Mak

ma t/m vr

3B

Stokstaartjes

Mandy Hoogendoorn

ma t/m vr

3C

Dolfijnen

Tessa Kilian

ma t/m vr

4A

Ooievaars

Agnes Redert

ma t/m wo

Cindy Deberts

do en vr

4B

Flamingo’s

Thom Ouwenkerk

ma t/m vr

4C

Uilen

Manon Poot

ma t/m vr

5A

Panda’s

Inge v.d. Meer

ma t/m wo

Erika Visser

do en vr

5B

Otters

Erika Barreto

ma t/m vr

5C

Beren

Madelon ‘t Zand

ma en di

Lilian Bulo

wo t/m vr

6A

Wolven

Kim Bruijnzeel

ma en di

Marijke de Zeeuw

wo t/m vr

6B

Papegaaien

Lisan Jensma

ma (di)

Memmo Lodonk

wo t/m vr

7A

Koala’s

Robert Rijneveen

ma t/m vr

7B

Adelaars

Rob v.d. Laan

ma t/m do

Tessa Smal

vr

8A

Tijgers

Dionne v.d. Welle

ma t/m wo

Nienke Jerphanion

do en vr

8B

Leeuwen

Frouke Rijsdijk

ma, di, do, vr

Tessa Smal

wo

Amy v. Buuren

ma en di

Vossen
vak

Gymnastiek

Caroline Mom

ma t/m do

vak

Beeldend V.

Tessa Smal

ma en do
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De ouders

4.1 Informatie naar de ouders
4.1.1 Contact met de leerkracht
Als u of de leerkracht dat nodig vindt kan er door u of de
leerkracht een afspraak gemaakt worden voor een gesprek.
Deze afspraak kan bij voorkeur na 15.00 uur gemaakt worden.
4.1.2 Ouderavonden en rapporten
De kinderen zijn op school onze, maar ook uw zorg en
verantwoordelijkheid. Goed onderwijs is het belang van
leerlingen, ouders en leerkrachten. Daarom zijn goede
afspraken en contacten van belangrijk. We gaan er vanuit
dat u betrokken bent bij de school en dat u de school steunt
in de ontwikkeling van uw kinderen.
Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op
school, over algemene schoolzaken, maar ook over de
resultaten van uw kind. Wij stellen het op prijs als u ons van
belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een
goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het
welbevinden van uw kind.
Ook doen we als school een beroep op ouders om aan
allerlei activiteiten deel te nemen en mee te helpen met de
organisatie.
4.1.2 O
 uderavond + thema- en koffieochtend
Aan het begin van het schooljaar (di 8 September) houden
we een algemene ouderavond. Na een korte inleiding van
de directeur kunt u in de groep van uw kind luisteren naar
de voorlichting van de leerkracht over het onderwijsleer
programma en de werkwijze voor de komende tijd.
Natuurlijk kunt u vragen
stellen en nadere uitleg krijgen.
Voor ouders van iedere groep wordt 1 maal per jaar een
koffieochtend georganiseerd. De ouders worden per mail
hiervoor uitgenodigd.
Er worden op school themaochtenden rondom opvoeding
en onderwijs georganiseerd. Dit gebeurt in overleg met
Wenk en het bureau Opvoedingsondersteuning. Vanuit
school is de oudercontactpersoon Dorice Mettendaf
degene die u hier alles over kan vertellen. Zij kan u ook meer
vertellen over cursussen voor laaggeletterde ouders.

Een tweede ouderavond wordt halverwege het jaar
georganiseerd door de oudergeleding van de school.
De Medezeggenschapsraad, de Ouderraad en de
Overblijfstichting lichten dan hun activiteiten en financiële
verantwoording toe. Daarna volgt een inhoudelijk
programma waarin verschillende thema’s aan bod komen.
Thema’s als het zelfstandig werken, adaptief onderwijs en
de kunstzinnige basisschool zijn de laatste twee jaar vaste
thema’s op deze avond.
4.1.3 Rapportbespreking
Drie keer per jaar geven we een rapport over de
ontwikkeling van de leerlingen. Dit rapport bespreken we
eerst met de leerling, daarna met de ouders. Die
krijgen het tijdens een tienminutengesprek uitgereikt en
toegelicht.
De kinderen mogen het rapport twee weken thuis houden,
daarna moet het, voorzien van uw handtekening, weer terug
naar de groepsleerkracht.
Het rapportbespreken is op: woensdag 18 - donderdag 19
November ‘15 en dinsdag 22 woensdag 23 maart ‘16.
Het laatste rapport wordt uitgereikt op dinsdag 5 juli. De
laatste keer is er
alleen rapportbespreking op verzoek van de ouders of de
leerkracht.
4.1.4 Nieuwsbrief
De digitale Landje Nieuwsflits verschijnt ongeveer 1 maal
per twee weken en geeft u actuele informatie waaronder
bv. de agenda. Verder bevat de Nieuwsflits artikelen over
belangrijke gebeurtenissen, opvattingen van ouders
en teamleden en tekst en uitleg over het beleid van de
directie. De nieuwsflits onderscheidt zich van alle andere
berichtgeving door de vormgeving. Teamleden en ouders
kunnen kopij inleveren bij de directie.
U kunt de meest actuele versie van de nieuwsflits ook op
de site van school terugvinden (www.landje.nl). Wanneer u
als ouders prijs stelt op een tweede nieuwsflits bijvoorbeeld
omdat u gescheiden huishoudens voert, dan kunt u dat
melden bij ons secretariaat. Ook hierbij is het van belang dat
u over een werkend
e mailadres beschikt dat met regelmaat gecheckt wordt.
4.1.5 School en echtscheiding
De school is verplicht de ouder die het kind niet verzorgt
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te informeren over de schoolvorderingen en het algemeen
welbevinden van het kind. Voorwaarde is dat deze ouder
erom vraagt en dat het belang van het kind er niet door
geschaad wordt. Dit kan bv. blijken uit een uitspraak van
de rechter. Het niet hebben van een omgangsregeling
is daarvoor niet voldoende. Een enkel advies van een
therapeut of andere hulpverlener of het verzoek geen
informatie te verschaffen aan de verzorgende ouder, is
daarvoor ook onvoldoende. Daar kan het overwegende
belang van de verzorgende ouder te veel aan de orde zijn
en dat mag niet overheersen. Het gaat in deze gevallen dan
weer niet om zaken van dagelijkse aard. Het opsturen van
rapporten, uitnodigen voor ouderavonden en het sturen van
de schoolgids dienen hieronder wel te worden verstaan.
Door het Ministerie van Justitie is een brochure uitgegeven
met als titel ‘Gezag, omgang en informatie’ waarin nadere
informatie wordt verschaft.
4.1.6 Klachten, vragen & suggesties
Soms zijn er klachten. Als dat zo is, is het belangrijk die
bespreekbaar te maken. Probeer in eerste instantie het
probleem met de leerkracht op te lossen. Wanneer dat niet
tot een gewenst resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de
interne begeleiding. Voor raad en advies in gevoelige zaken
kunt u zich wenden tot de twee vertrouwenspersonen die
de school kent: Nienke Jerphanion en Marijke de Zeeuw.
Als dat nog niet bevredigend verloopt, kunt u terecht bij
de directie, of het Bestuur Openbaar Onderwijs (BOOR).
De klachtenregeling ligt voor alle ouders bij de directie ter
inzage.
Adressen en bereikbaarheid staan achter in deze
gids vermeld. Klachten kunnen worden gemeld bij
bovenschoolse directeur mw.E. v.d. Brand. (010 25 40809)
Aarzel niet om de eerste stap te zetten. Wij zijn ons ervan
bewust dat we wel eens dingen over het hoofd zien.
Meldpunt Vertrouwensinspecteur
De Inspectie van het Onderwijs heeft een speciaal meldpunt
ingericht voor iedereen die met het onderwijs in aanraking
komt waar u klachten van ernstige aard kunt melden. U
kunt bij dit meldpunt terecht met klachtmeldingen over
seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en
psychisch geweld , zoals grove pesterijen. Daarnaast kunt
u hier ook terecht voor signalen betreffende discriminatie,
onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, en
extremisme. Het meldpunt is telefonisch bereikbaar tijdens
kantooruren en tegen
4.1.7 Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)
5010 is de vraagbaak voor ouders van kinderen die naar
het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs gaan. 5010;
hèt telefonisch en digitaal loket voor informatie en advies.
Telefonisch met een gratis nummer: 0800
5010, dat bereikbaar is op schooldagen tussen 10.00

om vanaf de website per e-mail een vraag te stellen. De
doelstelling van 5010 is helder en simpel: Antwoord geven.
Antwoord, en als het nodig is een advies, op alle vragen
die ouders kunnen hebben over het onderwijs aan hun
kinderen. 5010 is een samenwerking van de organisaties
voor ouders in het onderwijs LOBO, NKO, OUDERS &
COO en VOO, en organisaties voor leer-, gedrags- en
ontwikkelingsproblemen en handicaps, Balans en CGRAAD. Dit brede samenwerkingsverband geeft een groot
draagvlak en bundelt de expertise om te voorzien in de
vragen van ouders.

4.2 M
 edezeggenschapsraad
(MR)
De Wet Medezeggenschapsraad bepaalt dat ouders
en leerkrachten zitting hebben in de MR. In deze raad
kunnen ouders in alle openheid meedenken, meepraten
en meebeslissen over het beleid van Het Landje en zij
kunnen advies uitbrengen aan het bevoegd gezag: Bestuur
Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). In een aantal
gevallen zal de directie toestemming aan de MR moeten
vragen. De vergaderingen zijn openbaar. Deel van te
voren wel even mee dat u een vergadering wilt bijwonen.
De notulen van MR-vergaderingen worden op de site van
school gepubliceerd (www.landje.nl).
De raad wordt één keer per jaar voor de helft gekozen.
De leden hebben een ziitingsduur van 2 jaar. Ouders en
leerkrachten kiezen ieder hun eigen vertegenwoordigers.
Op onze school bestaat de MR uit 10 personen, 5 ouders
en 5 teamleden. De directeur woont de vergaderingen bij en
heeft een adviserende rol
Vragen aan de MR kunnen gemaild worden naar: mr@landje.
nl De voorzitter van de MR is Mijke Zeegers.
Het openbaar onderwijs in Rotterdam heeft ook een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

4.3 Ouderraad
Sinds 1998 is er een ouderraad (OR) . deze raad is vooral
bezig met het voor bereiden, organiseren en uitvoeren van
verschillende activiteiten op school. Een initiatief van de
OR is de aanstelling van een klassenouder voor elke groep,
die op haar of zijn beurt contact zoekt met andere actieve
ouders. De voorzitter van de ouderraad is Martijn Kathmann.
Mede hierdoor ontstaat er een netwerk van ouders die
bereid zijn om zich enkele dagen per jaar in te zetten om het
verblijf van uw kind op school zo nuttig en plezierig mogelijk
te maken. Ouders die lid van de OR willen worden kunnen
zich aanmelden bij de voorzitter Martijn Kathmann of Dorice
Mettendaf, de oudercontactpersoon. U kunt ook benaderd
worden op grond van de door u verstrekte gegevens op het
inschrijfformulier. Vragen aan OR kunt u mailen naar or@
landje.nl

en 15.00 uur. Digitaal met een website: www.50tien.nl,
waar veel informatie op staat. Bovendien is het mogelijk
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4.4 Leerlingenraad
Het Landje besteedt aandacht aan de kwaliteitszorg,
zoals de wet voorschrijft. Ouders mogen hun mening
geven, verbeterpunten uit het inspectierapport worden
opgenomen in de beleidsplannen van de school. Een van de
uitgangspunten op Het Landje is ‘het kind centraal’! Wordt
de leerlingen iets gevraagd? Wat vinden zij? Zij kunnen vaak
heel zinnige dingen noemen waar een team niet altijd direct
aan denkt. Die dingen kunnen via de leerlingenraad naar
voren komen.
Met een leerlingenraad bevorderen we de betrokkenheid
van leerlingen bij onze school. Maar we bereiken er
in feite meer mee, namelijk actief burgerschap. Actief
burgerschap is het nemen van verantwoordelijkheid voor
zaken die in algemene belang zijn. Maar ook het bewustzijn
dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar
dat je namens anderen spreekt en handelt. Met een
leerlingenraad laten we kinderen omgaan met dit principe
en léren we ze om hiermee om te gaan. Door het oprichten
van een leerlingenraad kunnen leerlingen samen op een
democratische wijze actief participeren en meedenken over
schoolse zaken.
Een leerlingenraad past uitstekend bij de uitgangspunten
van Het Landje. De leerlingenraad wordt gevormd door
leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 die 6 keer per jaar o.l.v.
Robert Rijneveen bij elkaar komt. De leerlingen worden
jaarlijks via echte verkiezingen gekozen.

4.5 Ouderbijdrage
Het basisonderwijs in Nederland is gratis. Toch vragen we
u een extra bijdrage om ‘leuke dingen’ van te doen die de
overheid niét betaalt, maar die we toch belangrijk vinden. Uit
het Schoolfonds financieren we bijvoorbeeld de schoolreis,
een deel van de werkweek, vieringen en verzekeringen.
De bijdrage van € 75 dient in 1 keer betaald te worden. De
eerste inning vindt plaats aan het eind van het schooljaar
voorafgaand aan het schooljaar waarvoor betaald wordt. Zo
wordt er in augustus ’15 betaald voor het schooljaar ’15-16’.
Het is belangrijk te weten dat het volledige schoolfonds
voor de schoolreis (25 september) binnen moet zijn,
anders kan uw kind niet met dit uitstapje mee. Kinderen
die niet meegaan, krijgen die dag op school een alternatief
programma aangeboden. Wanneer u betalingsproblemen
hebt, kan met de directeur een betalingsregeling
getroffen worden. De kascommissie legt één keer per jaar
verantwoording af over ons aan de medezeggenschapsraad
Ouderfonds
De ouderbijdrage bedraagt € 75,- per jaar.
NL13 INGB 000 2905 421
tav oudercommissie Het Landje Oudercommissie Het
Landje
Schiedamsesingel 180

4.6 S
 tichting Vrienden van Het
Landje
Sinds het schooljaar 2008-2009 heeft Het Landje een
vriendenstichting. Deze stichting betekent veel voor de extra
culturele schoolactiviteiten en bijzondere projecten die niet
uit andere, reguliere middelen kunnen worden betaald. De
naam Vrienden van ‘t Landje is een beetje verwarrend, het
zijn gewoon de ouders van leerlingen van het Landje. Een
bijdrage aan de stichting is zeer welkom maar vrijwillig, want
we vinden het belangrijk dat Het Landje een toegankelijke
school blijft.
Het rekeningnummer van de stichting is: NL52 INGB
000 5058 022 (t.n.v. Stichting Vrienden van ‘t Landje,
Rotterdam). De stichting is erkend als ‘goed doel’, daarmee
zijn giften fiscaal aftrekbaar. Gulle gevers worden uiteraard
anoniem gehouden. Als u meer wilt weten over de Vrienden
van ‘t Landje, dan verwijzen wij u naar de website van de
school: www.landje.nl.
Stichting Vrienden van ‘t Landje:
NL52 INGB 000 5058 022
t.n.v. Stichting Vrienden van ‘t Landje
Dankzij de giften van ouders en sponsors vakleerkrachten
muziek en beeldende kunst, projecten, buitenspeelgoed en
nog veel meer!

4.7 Stichting Overblijf Het
Landje
Kinderen van wie de ouders werken of te ver van school
wonen, kunnen overblijven op school. Op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag eten ze onder toezicht in hun
eigen klas een middagboterham. De kinderen kunnen ook
minder dagen overblijven. Na het eten gaan de kinderen
buiten spelen. Vrijwilligers en teamleden zorgen voor
rust en orde tijdens het overblijven. Het overblijven wordt
geregeld door de Stichting Overblijf van Basisschool Het
Landje (OBV). De stiching heeft een bestuur en een raad
van toezicht. Het bestuur houdt toezicht op de financiën
en bewaakt de kwaliteit van het overblijven. Het bestuur
bestaat uit ouders en teamleden. De Raad van Toezicht
wordt gevormd door de directeur Michelle Struick.
De praktische gang van zaken met betrekking tot het
overblijven wordt geregeld door de coördinatoren: Rosita
Jagan en Hieke Malefijt vanuit school en Ranucia Borger en
Yeter Gümüs en Irena Fernandes vanuit Bimbola.
Het overblijven kost het komende schooljaar (2015-2016)
€ 150,- per kind per jaar. U kunt dit bedrag in één keer
overmaken of in twee termijnen. Het is ook mogelijk om
contant te betalen of te pinnen. Dat kan op de betaaldagen
die in de nieuwsbrief worden aangekondigd. U kunt de OBV
ook machtigen om het bedrag in één keer van uw rekening
af te laten schrijven.
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Hoe?
Niet alle kinderen van Het Landje spelen tegelijk buiten.
Sinds het schoolplein opgeknapt en heringericht is, is er
gekozen voor twee pauzes op verschillende tijden. De
overblijfvrijwilligers, die herkenbaar zijn aan hun gele vestje
met het logo van Het Landje, staan op vaste plekken op het
plein om in de gaten te houden of het allemaal goed gaat en
zijn aanspreekpunt voor de kinderen. Op het kleine plein,
waar de kleuters spelen, staan bij de hekken vrijwilligers die
in de gaten houden wie het plein opkomt en wie eraf wil.
Er zijn ook vrijwilligers die de toiletten schoonhouden en
eerste hulp verlenen indien nodig. Als het regent geldt het
regenrooster: de kinderen blijven binnen en spelen in hun
eigen klas. Leerlingen vanaf groep zes mogen, als ze dat
willen, wel even een frisse neus halen (onder toezicht van de
leerkracht)
Per klas zijn er allerlei soorten spelletjes en speelgoed
om de pauze gezellig te maken. Sinds een paar jaar is er
ook een stilteklas. Kinderen kunnen daar bijvoorbeeld
rustig een boekje lezen. Leerkrachten kunnen aangeven
welke kinderen dit zijn.Coördinatoren Yeter Gumus, Irena
Fernandes en Rosita Jagan staan op vaste plekken op het
plein om in de gaten te houden of het allemaal goed gaat en
zijn aanspreekpunt voor de kinderen. Op het kleine plein,
waar de kleuters spelen, staan bij de hekken vrijwilligers die
in de gaten houden wie het plein opkomt en wie eraf wil. Er
zijn ook vrijwilligers die de toiletten schoonhouden en eerste
hulp verlenen indien nodig.

4.8 Schoolmelk
Gezond eten en drinken is voor kinderen erg belangrijk.
We verzoeken u uw kind daarom geen frisdrank of andere
zoetigheden mee te geven, maar gezonde dranken en brood
of fruit in een behapbare hoeveelheid. Bij de administratie
kunt u een formulier halen voor schoolmelk. Hieraan zijn
kosten verbonden. De schoolmelk wordt ‘s ochtends voor of
na de pauze gedronken..

9 Buitenschoolse opvang
Informatie kunt u aanvragen bij:
Afdeling Buitenschoolse Opvang Bimbola
BSO Steigertje
BSO Kids Wonderworld
BSO Small Kidz
BSO Max

Per schooljaar kost het overblijven € 150 per kind per
jaar
Het gironummer van de OBV is:
- NL37 INGB 0000 4359 51
tav Stichting OBV Het Landje
Schiedamsesingel 180
3012 BA Rotterdam
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schooltijden
en vakanties
5.1 Lesuren
Groep 1t/m 3

Ochtend

Middag

Ma, di, do, vr

08.30 - 11.30

12.30 - 15.15

Woensdag

08.30 - 12.15

Groep 4 t/m 8
Ma, di, do, vr

08.30 - 12.00

Woensdag

08.30 - 12.15

13.00 – 15.15

5.2 Pauzes
Groepen 1-2

Ochtend

Middag

Eten

10.00 - 10.20

12.15 - 12.30

Spelen

eigen rooster

11.30 - 12.15

Eten

10.00 - 10.15

12.15—12.30

Spelen

09.45 - 10.00

11.30- 12.15

Eten

09.45– 10.00

12.00 – 12.15

Spelen

10.00 – 10.15

12.15—13.00

Groepen 3

Groepen 4–8

Als er lessen in de pauzes vallen, dan wordt de tijd
op dezelfde dag gecompenseerd. dit wordt via de
groepsleerkrachten bekend gemaakt.
Onderbouw
De leerlingen gaan bij mooi weer naar het kleine plein. De
oudste kleuters mogen vanaf het voorjaar vanaf 11.30 uur
naar het grote plein om alvast de boel te verkennen. Ze zijn
te herkennen aan een speciaal groen OBV-hesje.
Groepen 3
De leerlingen gaan bij mooi weer naar het grote plein.
Groepen 4
Bij het eten is alleen een leerkracht aanwezig. De leerlingen
gaan bij mooi weer naar het grote plein bij Landje Singel. De
kleine pauze wordt samen met de groepen 3 op het grote
plein doorgebracht.

Groepen 5 t/m 8
Bij het eten is alleen een leerkracht aanwezig. De leerlingen
gaan bij mooi weer naar het grote plein. De kinderen
mogen in géén geval het plein af. Wanneer zij die regel toch
overtreden, nemen we dat zeer hoog op en volgt er direct
een bericht naar de ouders.
Bij slecht weer blijven de onder- en middenbouw binnen. De
oudere kinderen mogen zelf beslissen of ze een frisse neus
willen halen. De OBV heeft een aantal video’s, bladen en
spelletjes aangeschaft waarmee de leerlingen zich kunnen
vermaken in het geval dat ze niet naar buiten kunnen.
Het plein voor Landje Vest is een ‘stiteplein’ waar geen
balspelletjes gedaan mogen worden. Op het grote plein
wordt een rooster ingesteld voor de groepen voor het
gebruik van het kunstgrasveld.

5.3 Begin van de dag
Om 08.15 uur gaat de deur van de school open. Tot 08.30
uur heeft uw kind de tijd om het gebouw binnen te gaan.
Daarna gaat de deur dicht. Dick en Rosita, onze conciërges,
zullen de telaatkomers uiteraard nog van dienst willen zijn,
maar zij zullen u moeten vragen naar de reden van het late
tijdstip. Uw kind is door het te laat komen gedupeerd, het
heeft een deel van de lessen gemist. Om te voorkomen
dat andere leerlingen ook gedupeerd worden en de lessen
ongestoord verder kunnen gaan, wordt u verzocht bij de
groene deur (Landje Singel) of onderaan de trap (Landje
Vest) afscheid te nemen van uw kind. Oudere kinderen
die veelvuldig de tijd vergeten, blijven in de pauze of na
schooltijd wat langer in de klas. We hopen dat u hier begrip
voor heeft.

5.4 Schoolverzuim
Het kan voorkomen dat uw kind verhinderd is om naar
school te komen, bijvoorbeeld door ziekte. In dat geval moet
u vóór schooltijd hiervan melding maken. Op deze manier
weten wij dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Ouders
die geen contact opnemen, worden door ons gebeld. Wij
vragen dan alsnog naar de reden van afwezigheid. Wanneer
een kind ongeoorloofd verzuimt, registreren wij dat en
melden dat bij Bureau Leerplicht van de Dienst Stedelijk
Onderwijs. Bij veelvuldig te laat komen volgt een gesprek
met de directeur. Mocht er geen verbetering optreden dan
vindt er melding plaats bij de leerplichtambtenaar.
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5.5 Vaste roostertijden

5.6 Vrije dagen

Muziekonderwijs Het muziekonderwijs wordt door de
eigen leerkracht verzorgd. Zij worden geschoold door de
Zangmakers. Dit is mogelijk dankzij de financiële steun van
de Vrienden van Het Landje.

5.6.1 Reguliere vakanties

Beeldende vorming
Beeldende vorming wordt in de groepen 5 t/m 8 door Tessa
Smal verzorgd. Naast praktisch onderwijs geeft zij ook
kunstbeschouwing, De lessen beeldende vorming worden
gegeven in het lokaal Beeldende Vorming in Landje Vest.
Humanistisch Vormings Onderwijs en
Godsdienstig Vormingsonderwijs
De lessen Humanistische Vorming vinden plaats op
maandag t/m woensdag. Omdat de lessen op facultatieve
basis plaats vinden, worden de leerlingen die opgegeven
zijn in gecombineerde groepen geplaatst. Zij krijgen les van
Jacqueline Philippo. Het Godsdienstig vormingsonderwijs
wordt op dinsdag na schooltijd gegeven door Hildegard
Faber en Cristina Foor.
Zwemmen
De groepen 5 & 6 zwemmen in het Oostelijk Zwembad.
De kinderen worden met een bus gehaald en weer terug
gebracht. Er wordt om de week 1 uur gezwommen op
dinsdag. Eén groep 5 (panda’s) zwemt wekelijks een half uur
op woensdag.
Bewegingsonderwijs
Vindt plaats in de eigen gymnastiekzaal in Landje Vest. Op
maandag t/m donderdag worden de lessen door Caroline
Mom gegeven. De leerlingen kunnen na afloop douchen,
doch wij stellen het niet verplicht.
Sportkleding:
Voor het zwemmen dient uw kind uiteraard over
zwemkleding en een handdoek te beschikken. Geef ook een
plastic tas voor de natte spullen mee.
Gymkleding is verplicht. Een korte broek en een t-shirt
volstaan. Uw kind dient ook over sportschoenen die niet op
straat gedragen worden, te beschikken.

Herfstvakantie :
zat. 17 oktober tot zon. 25 oktober ‘15
Kerstvakantie :
zat. 19 december tot zon. 3 januari ’16
Voorjaarsvakantie :
zat. 20 februari tot zon. 28 febuari ’16
Paasvakantie :
vrij 25 maart tot 28 maart ’16
Koningsdag/meivakantie/Hemelvaart :
zat. 23 april tot zon. 8 mei ’16
Pinkstervakantie :
zat. 14 mei t/m maa 16 mei ’16
Zomervakantie :
zat. 9 juli tot zon 21 augustus ’16
5.6.2 Overige vrije dagen voor alle groepen
De instellingen voor naschoolse opvang zijn op deze
bijzondere vrije dagen geopend. Wanneer u geen gebruik
maakt van de naschoolse opvang, is - in noodgevallen! onderwijsondersteunend personeel bereid om zich over uw
kind te ontfermen.
Collectieve vrije dagen/studiedagen
1. Maandag 7 september ‘15
2. Vrijdag 18 december ‘15
3. Maandag 8 februari ‘16
4. Maandag 27 juni ‘16
5. Vrijdag 8 juli ‘16
5.6.3 Buitengewoon verlof
De directie krijgt wel eens het verzoek tot verlof buiten
de vakanties om. Bij de behandeling van verlofaanvragen
volgen zij de richtlijnen over extra verlof van de Dienst
Stedelijk Onderwijs (naam: Jeugd, en Onderwijs).
Wanneer de reden van verzuim overeenstemt met dat
beleid, dan geven zij hun goedkeuring voor maximaal tien
dagen. Ouders moeten officieel één maand van tevoren
kenbaar maken wat zij van plan zijn en een verlofformulier
ondertekenen. De directie wordt achteraf gecontroleerd op
een toewijzing. Wij melden daarom al het ongeoorloofde
schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar, die een
geldboete kan opleggen.
Uitgebreide informatie over extra verlof kunt u vinden
in de folder “Bij de les blijven” van de JO. Hierin staat
uitvoerig beschreven wat u kunt verwachten en of u voor
buitengewoon verlof in aanmerking komt.
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5.6.4 Lesuitval
Het kan gebeuren dat een leerkracht uitvalt. Dan moeten we
vervanging zoeken. De eerste dag wordt de groep verdeeld.
In tweede instantie neemt één van de ambulante teamleden
of een van de directieleden de groep over, maar soms is
dat onmogelijk. In laatste instantie sturen we uw kind naar
huis. Dat is al een aantal jaren niet meer voorgekomen.
Mocht deze vervelende situatie zich toch voordoen dan
krijgen de ouders hierover minimaal een dag van tevoren
bericht. Wij verzoeken u dan uw kind thuis te houden.
Mocht er werkelijk geen mogelijkheid tot opvang zijn, dan
plaatsen wij de leerling onder de hoede van een lid van het
onderwijsondersteunend personeel.

5.7 Activiteitenkalender
Belangrijke data in het schooljaar
2015-2016
Informatieavond :
Schoolreizen :
Rapport bespreken : 	

dinsdag 8 september
vrijdag 25 September
woensdag 18
donderdag 19 november
Sinterklaasviering:
vrijdag 4 december
Werkweek gr. 8:
ma 7 t/m vr 11 december
Kerstviering : 	woensdag 16 december
(van 5 tot 7)
Rapport bespreken :
dinsdag 22
woensdag 23 maart
Paasontbijt
donderdag 24 maart
Musical schoolverlaters: 	donderdag 30 juni
vrijdag 1 juli
Schoolverlaters dag :
maandag 4 juli
Rapporten mee :
dinsdag 5 juli 2015
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regelingen

6.1 Regels voor toelating,
vrijstelling, schorsing en
verwijdering
6.1.1 Inschrijven en toelating
Ouders die zich oriënteren op een basisschool
kunnen een informatiebijeenkomst bijwonen. Deze
voorlichtingsbijeenkomsten zijn geheel vrijblijvend. Mocht
daarna de keus op Het Landje vallen, dan kan er een
afspraak gemaakt worden met de administratrice (Hieke
Malefijt) die voor verdere afhandeling zorgt.
Ouders/verzorgers dienen het inschrijfformulier te
ondertekenen. Gaat het om een verhuizing, dan wordt
contact opgenomen met de vorige school.
Kinderen van buurtscholen worden eventueel pas geplaatst
nadat de directies of interne begeleiders van betrokken
scholen contact met elkaar hebben gehad.
Het kan zijn dat we uw kind niet direct kunnen plaatsen.
In overleg kunt u uw kind op de wachtlijst laten plaatsen.
Zodra er een plek vrijkomt nemen we contact met u op.
Wanneer u dan besluit uw kind bij ons in te schrijven,
garanderen wij een plaatsje. Eventuele inschrijvingen op
andere scholen moet u dan wel ongedaan maken.
Leerlingen die op een school voor speciaal basisonderwijs
zitten, kunnen terugkeren als deze school daar 100 %
achter staat. Mocht dit het geval zijn, dan vindt er overleg
plaats om een plan voor een gefaseerde terugkeer op te
stellen met of zonder ambulante begeleiding.
Leerlingen die aangemeld worden met een met een
specifieke begeleidingsbehoefte worden pas geplaatst als
er aan de volgende voorwaarden voldaan is: De specifieke
onderwijsbehoefte van het kind is niet (overmatig) belastend
en/of belemmerend voor de leerkracht en medeleerlingen.
Ons Schoolprofief Passend Onderwijs (SOP) geeft hier meer
duidelijkheid over.

De directie bepaalt in samenspraak met de intern
begeleidster en externe deskundigen of hier de aangemelde
leerling met een specifieke omderwijsbehoefte past in het
School OndersteuningsProfiel van de school. Mocht een
groep of leerjaar al aan het vastgesteld aantal leerlingen
zitten , dan wordt de leerling op de reservelijst geplaatst.
6.1.2 Vrijstelling
In principe volgen de leerlingen alle lessen, tenzij er
bijzondere redenen zijn. U kunt hier bijv. denken aan de
gym- en zwemlessen. Wij verlangen dan een schriftelijke
verklaring van ouders/verzorgers met redenen omkleed.
Indien nodig maken wij dit bespreekbaar met u
6.1.3 Schorsing & verwijdering
Schorsing van een leerling kan plaatsvinden als de goede
voortgang van het onderwijs zodanig wordt verstoord dat
een afkoelingsperiode noodzakelijk is. Voordat schorsing in
beeld komt, zal de school in gesprek gaan met de ouders.
Voorafgaand aan de schorsing neemt de school weer
contact op en zal overleg plaatsvinden over de ontstane
situatie en over de verder te volgen gedragslijn. Verwijdering
van een leerling is een uiterst middel nadat alle overleg en
pogingen ter verbetering van de voortgang van het onderwijs
schipbreuk hebben geleden. Hierbij zal alle zorgvuldigheid
in acht worden genomen en uitgebreid overlegd worden
met ouders, leerkracht, directie, interne begeleiding, MR,
bestuursvertegenwoordiger en zo- nodig anderen als
rijksinspectie en leerplichtambtenaar.
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6.2 N
 aar het voortgezet
onderwijs
Een belangrijk moment is ook de studie- en
beroepsoriëntatie voor de leerlingen die aan de eindspurt
van de basisschool bezig zijn. We besteden hier veel
aandacht aan met behulp van een speciaal project. Daarin
worden kinderen en hun ouders bewust gemaakt van de
keuze die ze straks moeten maken. We organiseren een
voorlichtingsavond waarbij we VO scholen uitnodigen
en we bezoeken een aantal scholen voor voortgezet
onderwijs. Daarna volgt er een voorlopig advies. De
leerkracht geeft samen met de interne begeleider en de
directie onze mening weer over de mogelijkheden van uw
kind. Het advies is gebaseerd op ons Leerlingvolgsysteem
,op de persoonlijkheid, de instelling en de motivatie van
de leerling. We zoeken samen met u en uw kind naar een
geschikte school. Daarbij houden we uiteraard rekening
met de scherpe toelatingsvormen die de vervolgscholen
tegenwoordig hanteren. De adviesgesprekken vinden plaats
na de Middentoetsen

in februari. Toch wachten de 8e-jaars altijd met spanning op
de uitslag van de Eindtoets van het Cito. Zij weten meestal
wel op . welk niveau zij kunnen presteren, maar de inhoud
van zo’n officiële envelop geeft in de meeste gevallen
uitsluitsel over hun mogelijkheden.
De Eindtoets in april telt niet meer mee bij aanmelding
voor de school voor voortgezet onderwijs. Cijfers zeggen
echter niet alles. De ene school is de andere niet . Scholen
worden op basis de beroepen van ouders in gedeeld in
groepen. Onze ouders zijn merendeels hoger opgeleid.
Onze school valt in groep 9. Voor verder uitleg verwijzen we
u naar de volgende website: http://www.fokor.nl. U krijgt
dan een uitgebreide publicatie van de resultaten van alle
Rotterdamse scholen. Onze scores van de afgelopen drie
jaar vindt u in volgende schema.

Normen van de
Rijksinspectie

Ondergrens
ongecorrigeerd

Score van het Landje
ongecorrigeerd

Bovengrens
ongecorrigeerd

2013

532,6

534,6

536,4

2014

532,6

534,5

536,4

2015

533,9

538,8

537,9

6.2.1 Leerwegondersteuning
Het is mogelijk dat uw kind een leer-achterstand heeft en
in aanmerking komt voor leerwegondersteunend onderwijs
(Koers VO). Indien u daar toestemming voor geeft vindt er in
de periode oktober-december van groep 8 een onderzoek
plaats. In januari volgt het voorlopig ad-vies, waarna eventueel de extra zorg aangevraagd kan worden.

6.2.2 Onderwijskundig rapport
Scholen zijn wettelijk verplicht een onder-wijskundig rapport
(OKR) van de leer-lingen op te stellen. In dit rapport zijn
naast algemene gegevens ook gegevens opgenomen over
de leervorderingen en het gedrag van de leerling. Als u wilt,
kunt u uw zienswijze op het OKR invullen. De school voor
voortgezet onderwijs zal OKR digitaal van ons ontvangen.
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6.3 Overigeregelingen
6.3.1 Logopedist
Elk jaar in september komt er een logope-dist om de oudste
kleuters op hun spreekvaardigheid te screenen. Zij kijkt
naar de actieve en passieve woorden-schat van kinderen,
naar hun taalbegrip en naar hun uitspraak, articulatie en
mondgedrag.
Het kan zijn dat zij reden ziet om een leer-ling door te verwijzen naar een andere logopedist voor verdere behandeling.
In dat geval neemt zij contact met u op.
6.3.2 Het Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar
u terecht kunt voor vragen over opvoeden, opgroeien,
verzorging en gezondheid. En voor advies, ondersteun-ing
en hulp op maat. Het CJG is er voor ouders/verzorgers, kinderen en jongeren. Gezinscoaches, pedagogen, jeugdverplee-gkundigen en artsen zorgen er samen met de ouders
voor dat kinderen veilig en ge-zond kunnen opgroeien.
CJG op de basisschool
In groep 2 wordt ieder kind uitgenodigd voor het preventief
gezondheidsonderzoek. Naast controle van de groei, ogen
en oren bespreekt de jeugdverpleegkundige of -arts de
ontwikkeling en de gezondheid van uw kind.
In het jaar dat kinderen negen worden, krijgen zij een herhaling van de vaccinaties DTP en BMR. Bovendien krijgen
meisjes in het jaar dat ze 12 jaar zijn een oproep van het
CJG om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Deze HPV-vaccinatie wordt drie keer gegeven. De
inenting is gratis, maar niet verplicht.
U kunt met uw kind altijd bij de jeug-dverpleegkundige of
-arts terecht voor vra-gen over gezondheid, opvoeden en
op-groeien. Ze geven tips en adviezen en doen zo nodig
onderzoek of verwijzen door naar een specialist. Gesprekken met de jeugdverpleegkundige of -arts zijn ver-trouwelijk.
De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de overleggen
van het Zorgadviesteam op school, waarin zorgen over de
ontwikkeling van de jongere besproken worden. Dit is in
overleg met de ouders. Het CJG wil met haar diensten beter
aansluiten op de vraag van ouders en jongeren. Komende
jaren zal hierdoor een verandering plaatsvinden in contactmomenten en wijze waarop deze worden aangeboden.
Contact
De jeugdverpleegkundige (Liesbeth van Beek) is te bereiken via CJG Kralingen/Crooswijk, Crooswijksestraat 115,
telefoon 010 - 4444608. Kijk voor meer informatie op www.
cjgrijnmond.nl of bel met de Opvoedlijn

6.3.3 Schooltandarts
Het bezoek aan de schooltandarts gebeurt op vrijwillige
basis. U kunt uw kind daarvoor opgeven. Het gebit van uw
kind zal dan twee keer per jaar worden gecontroleerd en
verzorgd. De kinderen worden daarvoor van school gehaald
en weer naar school terug gebracht. Wanneer u een eigen
tandarts heeft, is dit niet noodzakelijk. Het adres van de
schooltandarts vindt u op de laatste pagi-na van deze gids.
6.3.4 School Maatschappelijk Werk
Arine Koster is de maatschappelijk werkster van Dock. Zij is
voor 10 uur per week aan school verbonden. Zij is 2 dagen
aanwezig voor leerlingen en ouders van Het Landje. U kunt
haar dan vinden in haar kantoor in de locatie Landje Vest.
Uiteraard kunt u ook op andere momenten contact met haar
zoeken via A.Koster@landje.nl of via Elly Kuiper of Marco
Ardon, onze interne begeleiders. Het adres en telefoonnummer van Arine vindt u ook in het laatste hoofdstuk van deze
gids.
6.3.5. Onderwijs Zorg Ondersteuning
Dit team komt op afroep bij elkaar. Deelnemers komen
onder leiding van de interne begeleider, de schoolcontactper-soon,(SCP), schoolmaatschappelijk werk en ouders bij
elkaar. Dit overleg is met de oud-ers er bij. De SCP heeft
een advi-serende rol. De interne begeleider kan leerplicht
jeugdarts of een school voor special ba-sis onderwijs uitnodiigen. In dit overleg proberen we goede hulp op elkaar af te
stemmen en tot een preventieve aanpak te komen.
6.3.6 Meldcode
De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en
in-stellingen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De school is verplicht volgens deze code
te handelen. Het stappenplan biedt onder-steuning aan
professionals door duidelijk te maken wat er van hen wordt
verwacht. Dat is niet alleen belangrijk voor de pro-fessional
zelf, maar draagt ook bij aan effectieve hulp aan slachtoffer
en pleger.
Voor wie is de meldcode bedoeld? De meldcode richt zich
op alle professionals en instellingen die in de regio Rotterdam onderwijs, opvang, hulp, zorg of onder-steuning
bieden. Dat kunnen docenten en maatschappelijk werkers
zijn, maar ook artsen, (psychiatrisch) verpleegkun-digen
en medewerkers in de (kinder)opvang. Meer weten? De
volledige tekst en een uitvoerige toelichting zijn te vinden
op: www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl Marco Ardon is geschoold als aandachtsfunctionaris.
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6.3.7 SISA
(Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak)
Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotter-dam heeft zich
hierbij aangesloten. Als Openbare school is onze school
dus ook aangesloten. Het SISA-signaleringssysteem zorgt
er voor dat jongeren in Rotterdam die hulp nodig hebben worden geregistreerd in een computersysteem. Als er
meerdere hulpverleners van verschillende instan ties met
één kind bezig zijn worden de hulpverleners daarvan op de
hoogte gesteld. Dan kan de hulpverlening goed op elkaar
afgestemd worden.
Zo werkt het signaleringssysteem:
De deelnemende organisaties bepalen zelf wanneer ze een
jongere aanmelden bij SISA. Wanneer het bij één melding
blijft, blijft de hulpverlenende instantie gewoon zijn werk
doen. Wanneer er twee meldingen van verschillende instanties binnenkomen, ontstaat er een ‘match’. De hulpverlenende instanties krijgen een signaal dat ook een andere
organisatie hulp biedt. De hulpverleners worden met elkaar
in contact gebracht en het kind wordt via zijn ouders (per
brief) hierover geïnformeerd. De beheerders van het systeem weten niet wat er met het kind aan de hand is, alleen
dát er iets aan de hand is. De beheerders weten wel wie de
hulpverleners zijn. Het signaleringssysteem heeft een privacyreglement zoals door de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt voorgeschreven. Deelnemers aan dit systeem
zijn partners op het gebied van Werk en Inkomen, Wel-zijn,
Zorg, Politie/Justitie en Onderwijs.
www.sisa.rotterdam.nl
6.3.8 Vertrouwenspersoon
Op àlle scholen gebeuren soms dingen die niet horen:
Leerlingen die onheus behandeld worden door andere leerlingen, hun ouders, het personeel of andere men-sen. De
écht erge dingen kunnen ouders en kinderen onder strikte
geheimhouding bespreken met onze vertrouwensperso-nen
Nienke Jerphanion en Marijke de Zeeuw. Wat ons betreft
heeft iemand nooit een goede reden om een medemens te
beschadigen. Wie in zo’n nare situatie terecht komt, drukken
wij op het hart om erover te praten.
Vertrouwenspersonen:
De vertrouwenspersonen van Het Landje zijn te bereiken via het telefoon-nummer van Het Landje:
Nienke Jerphanion
Marijke de Zeeuw
Tel: 010 - 414 92 94

6.3.9 Protocol medische handelingen
Het personeel verleent slechts medische hulp als er sprake
is van ‘noodzakelijk medisch handelen’.
Hieronder verstaan we onder andere:
° Eerste hulp bij ongevallen. (EHBO)
° Effectief levensreddende handelingen bij kinderen. (cursus Precision)
° Begeleiden van een kind naar huisarts of ziekenhuis voor
spoedeisende hulp in-dien ouders (nog) niet aanwezig
zijn.
° Signaleren van verschijnselen. (van het ‘zich niet lekker’
voelen tot ‘zichtbare ziekteverschijnselen’, en vervolgens
con-tact opnemen met ouders en/of GGD.
° Toedienen medicijnen onder voorbehoud.
° Signaleren van hoofdluis en contact opnemen met ouders zodat die hun kind kunnen komen ophalen.
In geen geval worden de volgende han-delingen verricht:
° Toedienen van aspirine, paracetamol of andere pijnstillers. ° Toedienen van medicijnen die een kind op (dokters)
voorschrift moet innemen. ° Handelingen t.b.v. gebitsreiniging en - onderhoud.
6.3.10 Verzekeringen
Scholen zijn verplicht om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten. Dat hebben wij dan ook
gedaan voor onze leerlingen, het personeel en de ouders
die onder schooltijd participeren en de over-blijfvrijwilligers.
Alle leerlingen van Het Landje zijn verzekerd tegen ongevallen ge-durende hun verblijf op school, onderweg van huis
naar school en terug en tijdens door de school georganiseerde uitstapjes. Een ongeval moet binnen 48 uur gemeld
worden aan de verzekeringsmaatschappij. Op school zijn
hiervoor formulieren verkrijgbaar. Voor schade aan kleding,
bril-len e.d. zijn de kinderen via school nooit verzekerd.
6.3.11 Foto’s op de schoolwebsite en in publicaties
Er worden bij allerlei activiteiten binnen en buiten school
regelmatig leuke foto’s of film-pjes gemaakt. Dit beeldmateriaal belandt ook vaak op de site van Het Landje. Veel
ouders stellen dit op prijs. Ze kunnen zien
waar hun kinderen onder schooltijd zoals mee bezig zijn, en
kunnen de foto’s een-voudig downloaden. We kunnen het
ons ook voorstellen dat u daar bezwaar tegen heeft. U heeft
daar recht toe. Argu-menten van ouders gaan altijd voor de
wens van de school om leuke foto’s te publiceren. Dit geldt
ook voor de face-book pagina’s van de groepen. We willen
voorkomen dat de school voor iedere activiteit toestemming
aan de ouders moet vragen. Daarom gaan we uit van het
principe dat u dit meldt bij de administratie en groepsleerkracht wan-neer u bezwaar heeft tegen publicatie.
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6.3.12 A
 ansprakelijkheid mobiele tele-foons
en spelcomputers
Sommige leerlingen nemen i.v.m. de afstand school-huis
een mobiele telefoon mee. Het wordt niet toegestaan
dat leer-lingen deze bij zich houden onder schooltijd. Dit
geldt ook in de pauzes. Bij aanvang van de dag moeten
de tele-foons uitgedaan worden en afgegeven aan de
groepsleerkracht. ‘s Middags na schooltijd worden ze weer
meegegeven naar huis. De school draagt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer een telefoon zoek of stuk raakt.
Leerlingen nemen soms ook speel goed mee om er in de
pauze mee te spelen. Soms zijn dit spel- computers. Deze
zijn niet alleen prijzig, maar ook kwetsbaar. De school is op
geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk wanneer deze beschadigd of zoek raken.
6.3.13 Computergebruik
Computers vervullen een belangrijke ondersteunende rol
binnen ons onderwijs. Internet is een belangrijke informatiebron voor de leerlingen. Kinderen kunnen daar van alles
opzoeken bij het maken van werkstukken, voorbereiden van
spreek-beurten of maken van digitale presentaties. Goed
gebruik wordt gestimu-leerd.
Spelletjes (indien verantwoord) worden wel eens bij binnenpauzes (als het regent) toegestaan. We staan onder geen
beding toe dat er gechat wordt.

6.3.14 Fietsen
Veel kinderen komen i.v.m. de afstand huis-school met de
fiets naar school. De fietsen worden neergezet in de fietsenrekken. Fietsen mogen niet tegen de hek-ken die aan het
kleuterplein staan, neergezet worden. Dit levert gevaar
op wanneer kleuters van het plein gebruik maken. Aan de
Landje Vest kunnen de fietsen gestald worden in de fietsenrekken voor en naast het gebouw. Er is hier camerabewaking.
6.3.15 Dieren op school
In verband met hygiëne en allergieën houden we geen dieren op Het Landje. Uw kind en u mogen om die reden ook
geen dieren meenemen de school in.
6.3.16 Sponsoring
Sponsoring heeft sinds een aantal jaren zijn intrede in het
onderwijs gedaan. Als school staan we hier niet negatief
tegenover. Er dienen wel duidelijke regels te zijn. Het mag
niet zo zijn dat de sponsor verlangt dat bepaalde producten
afgenomen worden of invloed wil uitoefenen, op welke
manier dan ook, op het onderwijs dat wij bieden of op de
materialen die wij daarvoor ge-bruiken. Aan dit soort vormen van
sponsoring doen wij niet mee.
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namen en
adressen
OBS Het Landje

Centrum voor Jeugd en Gezin

Directie:	Michelle Struick (M.Struick@Landje.nl)
Ondersteuning:	Madelon ‘t Zand (M.Zand@landje.nl)
Dionne v.d. Welle
(D.vanderWelle@landje.nl)
Adres:	Schiedamsesingel 180 3012 BA Rotterdam
Tel:
010 – 412 33 25

De jeugdverpleegkundige is te bereiken via CJG
Kralingen/Crooswijk, Crooswijksestraat 115,
telefoon 010 - 4444608.

	Schiedamse Vest 200 3011 BH Rotterdam
Tel:
010 – 414 92 94
e- mail:
info@landje.nl
homepage:
www.landje.nl

Kijk voor meer informatie op www.cjgrijnmond.nl of bel met
de Opvoedlijn 010 – 20 10 110.

GG en GD, Afdeling Jeugdzorg
Adres:	Schiedamsedijk 95
3011 EN Rotterdam
Tel:
010- 433 92 64

Openbaar Onderwijs Rotterdam
Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)
College van
bestuur:	Huub van Blijswijk (voorzitter),
Didier Dohmen
Anne de Visch Eybergen
Bovenschools
Directeur:
Ellen van den Brand
Adres:	Stichting BOOR Prins Hendrikkade 14
3071 KB Rotterdam
Tel:
010– 254 08 00
Fax:
010– 254 08 99
Postadres:	Postbus 23058
3001 KB Rotterdam
homepage:
www.stichtingboor.nl

Jeugd en Onderwijs (JO)
Adres:	Librijesteeg 4
3011 HN Rotterdam
Tel:
010- 891 44 44
Fax:
010- 891 45 55
Postadres:	Postbus 70014
3000 KS Rotterdam

Schooltandsarts
Schooltandartscentrum
Adres:	Maasstraat 14a
3016 DC Rotterdam
Tel:
010- 411 69 60

Schoolmaatschappeliijk werk
Adres:	Vredenoordplein 43
3061 PX Rotterdam
e-mail:
A.Koster@Landje.nl
Tel:
06 391 129 53

Kinderopvang Peuteropvang en
naschoolse opvang Peuterspeelzaal
Toermalijn
Eendrachtsstraat 151(3012XK), 06 15 89 34 58
Via:
Centrale Administatie
Tel:
010 251 8076
ipk@stichting-groeibriljant.nl

BSO Bimbola
Rijksinspectie Primair Onderwijs
Inspecteur Primair Onderwijs
Postadres:	Postbus 501
2700 AM Zoetermeer
Tel:
079 - 351 37 00

Schiedamsesingel 180 (3011 CB), 06 30 78 19 17
Via: 	Centrale Administatie
Eendrachtsstraat 151
3012XK Rotterdam
010 213 20 27
Info@bimbola.nl
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BSO Het Steigertje

Samenstelling ouderraad

Nieuwstraat (3011 GM), 217 94 44
Via: 	Centrale Administratie
Hoogstraat 66 a
3011 PT Rotterdam
010 206 07 11
Info@steigertje.nl

BSO Kids Wonderworld
COOL (3012 AP)
Van Oldenbarneveltplaats 432 (3012 AP)
010 285 75 81l, info@kidswonderworld.nl

Schiedamsesingel 149 (3012 BB)
010 412 1221, info@smallkidz.nl

Max Kinderopvang, BSO Kikonia
Müllerpier-Schiekadehaven 80 (3024 EZ)
Via:
Centrale Administatie
Rosestraat 123
3071 JP Rotterdam
010 297 44 30
bso@maxkinderopvang.nl

BSO Het Paleisje Mathenesse

Samenstelling MR:

Teamleden:	Wilma Kok
Mandy Hoogendoorn
Marijke de Zeeuw
Dorice Mettendaf

Bestuur stichting
Overblijf Het Landje

BSO Small Kidz

Mathenesserlaan 147
mathenesse@hetpaleisje.nl
Tel: 010-2580985
Rotterdam (3015 CJ)

Ouders: 	Marthijn Kathmann (voorzitter)
Laurette Schillings (secretaris)
Hieke Malefijt (penningmeester)
Kimberley Bruijn-Romeijn
Raquel Lopes
Sarah al Dahiri
Edgar Kapp
Marja Vonk

Hieke Malefijt (penningsmeester en coördinatie)
Elvira Barendrecht
Chantal Ollfers
Lilian Tevreden (team)

Raad van Toezicht
Michelle Struick

St. Vrienden van Het Landje
Chris van der Meulen (voorzitter)
Annette de Vries (secretatis)
Rutger Knook (penningmeester)
2 vacatures

Contact:
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Hieke
Malefijt (h.malefijt@landje.nl)

Ouders: 	Mijke Zeegers
Zoubir Kasmi
Nese Dogan
Renate v.d. Horst
Lemke Krijgsman
Teamleden:	Tessa Smal
Elly Kuiper
Kim Bruijnzeel
Inge .v.d. Meer
Agges Redert
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