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Welkom op Het Landje!

Een kunstzinnige wereldschool in het hart van Rotterdam. 
Cultuur beweegt je, ontroert je, zet je aan het denken en laat  
je kennismaken met nieuwe werelden

Beste ouders,

De school speelt een grote rol in het leven van een kind.  Iedere ouder wil het beste onderwijs voor zijn of 

haar kind. Het is dus belangrijk een goede en weloverwogen schoolkeuze te maken! Deze gids kan u daarbij 

helpen.

We beschrijven in deze schoolgids, bedoeld voor huidige en toekomstige ouders, hoe we onderwijs en zorg 

bieden aan onze leerlingen. We gaan in op de doelstellingen en visie, de werkwijze, de inhoud en organisatie 

van het onderwijs en de zorg. Dat vergemakkelijkt de schoolkeuze, en voorziet u van alle informatie die van 

pas kan komen tijdens de schoolcarrière van uw kind. Daarnaast kunt u lezen wat wij van u verwachten als 

ouder op Het Landje. 

Waarom Het Landje? 

Het Landje is een fijne school! Ons prettige en veilige pedagogische klimaat, ons adaptieve onderwijs en 

de diversiteit van kinderen en ouders, zorgen ervoor dat iedereen zich thuis kan voelen. Dat blijkt ook 

uit de tevredenheidspeilingen die wij regelmatig afnemen: ouders en kinderen beoordelen onze school 

zeer positief! Het Landje onderscheidt zich van andere scholen door haar kunstzinnige profiel: cultuur en 

creativiteit zijn in het onderwijsprogramma geïntegreerd. Filosofie, beeldende vorming, dans en muziek 

vormen een vaste waarde in onze school. U leest er meer over verder op in deze gids. 

Door de centrale ligging van de school, ouders die in het centrum werken, het kunstzinnig profiel, en 

positieve mond tot mond reclame bezoeken ook veel leerlingen uit andere wijken Het Landje. Hierdoor is 

onze schoolbevolking niet alleen een afspiegeling van de wijk maar ook van de stad.

Ook op onze website (www.landje.nl) vindt u recente informatie en foto’s, en krijgt een u goed beeld van de 

school. Deze jaargids is er ook als download beschikbaar.

Heeft u na het lezen van deze gids nog vragen of suggesties? 

Die horen we graag van u, telefonisch (010-4149294) of per mail  (directie@landje.nl)

Wij hopen u te mogen begroeten, en wensen u en uw kind(eren) een fijne, leerzame tijd op onze school toe.

Namens het team van OBS Het Landje,

Michelle Struick, directeur 

Welkom op Het Landje
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1 Het Landje; de school in het kort

Naam van de school
Het Landje is een naam met een historische achtergrond. 

Na het bombardement op Rotterdam in de Tweede 

Wereldoorlog lag een groot deel van de binnenstad 

in puin. Cool, waarin de school staat, was een van de 

getroffen wijken.  Met het puin van de stad werd de 

Schiedamse Singel gedempt. Zo ontstond een landje 

waarop de kinderen van de wijk konden spelen.  Op 

de plek van dit landje staat nu de school. 

Toen er jaren later een prijsvraag werd uitgeschreven 

voor de naam van de school, won de naam Het 

Landje: een begrip in de wijk dat een aantal 

bewoners zich nog goed kan herinneren. Het 

Landje heeft het beeld van Zadkine ‘De verwoeste 

stad’ geadopteerd en is jaarlijks aanwezig bij 

de herdenking bij het monument. Op deze 

manier maken we de kinderen bewust van onze 

geschiedenis.

Natuurlijk is er daarnaast ook een symbolische 

betekenis: Het Landje wil de grond zijn waarop 

kinderen kunnen groeien en bloeien tot zelfstandige, 

mondige wereldburgers!

Adresgegevens school en bestuur

 

Schoolgegevens

OBS Het Landje

Directeur: Michelle Struick

Adjunct directeur: Dionne van der Welle

Locatie Singel (groep 1 t/m 4)

Schiedamsesingel 180

3012 BA Rotterdam

telefoon (010) 412 33 25

Locatie Vest (groep 5 t/m 8)

Schiedamse Vest 190 - 200

3011 BH Rotterdam,

telefoon (010) 414 92 94

E-mail:   directie@landje.nl

Website: www.landje.nl

Bestuursgegevens / bevoegd gezag 

Stichting BOOR

Bovenschools directeur: Ellen van den Brand

Gemeentenummer: 41775

Schiekade 34

vierde verdieping

3032 AJ Rotterdam

Telefoon: 010-2540800

Fax: 010-2540899

Postadres Stichting Boor:

Postbus 23058 

3001 KB Rotterdam

E-mail: info@stichtingboor.nl 

Webstie: www.stichtingboor.nl

KVK:  24424572

1. Het Landje de school in het kort
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Huisvesting en bereikbaarheid van de school
Het Landje heeft de beschikking over twee schoolgebouwen met ieder een heel eigen karakter. Jonge 

leerlingen starten hun schoolcarrière aan de Singel. Vanaf groep 5 (met uitzondering van 1 groep) stappen de 

kinderen over naar het gebouw aan de Vest. Hierdoor hebben beide gebouwen ieder hun eigen sfeer.

De Singel

De Singel, heeft een huiselijke, knusse sfeer. De open middenruimte is niet alleen gezellig, maar wordt ook 

gebruikt voor het werken in thema hoeken door de kleutergroepen, en voor samenkomsten. De Singel 

heeft een eigen speellokaal waar de kleuters dagelijks aan bewegingsonderwijs doen. In het hoofdgedeelte 

van het gebouw hebben onze zeven kleutergroepen en onze drie groepen 3 hun lokaal. Het afgeschermde 

plein is veilig en vertrouwd voor de kleuters. In de zijvleugel zijn de groepen 4 (en in de toekomst 1 groep 5) 

gehuisvest. Het gebouw is in de zomer van 2016 opgeknapt. 

De Vest

De Vest is het geheel gerenoveerde voormalige schoolgebouw van de Hildernisse school. De groepen 5 tot en 

met 8 krijgen hier les. Hier zijn ook het lokaal voor Beeldende Vorming, de gymzaal en de grote aula ruimte. 

Het gebouw is modern, licht en ruim.

Voor meer informatie over de renovatie van het gebouw, zie  www.kortekniestuhlmacher.nl

Extra voorzieningen

De aula ruimte heeft een podium voorzien van licht en geluid en wordt gebruikt voor vieringen en 

bijeenkomsten. De middenruimte wordt oa gebruikt voor dansles en voor de HVO lessen. In het beeldende 

vorming lokaal krijgt groep 3 tot en met 8 18x per jaar les van een vakdocent. De bibliotheek aan de Vest 

wordt gebruikt als aanvulling op de boeken die wij van Bieb op school lenen. Kinderen kunnen hier onder 

begeleiding van vrijwilligers een boek lenen. De gymzaal wordt gebruikt door groep 3 tot en met 8. Een 

vakdocent verzorgt de lessen.

Schoolplein: het Landje maakt gebruik van het grote Johan Cruijff court  aan de Singel.

Ligging

Door onze centrale ligging op de culturele as van de stad, profiteren we van de nabijheid van allerlei culture 

instellingen. Zo werken we samen met het Nieuwe Instituut, en liggen musea en theaters op loopafstand van 

de school. Daar maken wij dankbaar gebruik van!

Het Landje is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Tramlijn 8 (halte Vasteland), 5 (halte 

Eendrachtssingel), 20, 23 en 25 (halte Schiedamsedijk) en de metro (Churchillplein / Beurs  / Leuvehaven / 

Eendrachtsplein) stoppen vlak bij. 

In verband met de verkeersdrukte en de veiligheid van de kinderen verzoeken we ouders zo min mogelijk 

met de auto naar school te komen en in elk geval de verkeersregels te respecteren. (Betaald) parkeren 

uitsluitend in de daarvoor bestemde vakken! Fietsen kunnen in de daarvoor bestemde rekken voor en naast 

de school geplaatst worden. 

1. Het Landje de school in het kort
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2 Waar de school voor staat: Identiteit en visie

Openbaar onderwijs
Onze identiteit is gebaseerd op de kernwaarden van Boor.

Concreet betekent dat dat we ons sterk maken voor maximale talentontplooiing van elke leerling die aan 

onze zorg wordt toevertrouwd, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, 

politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan ook.  Wij vinden het belangrijk dat ieder kind gelijke 

kansen krijgt, en dat niemand aan de zijlijn hoeft te staan. 

De uitgangspunten in onze basishouding zijn dan ook: 

1.  Respect: in woorden, gedrag en kleding zijn wij respectvol

2. Dialoog: in ons veilige klimaat is alles bespreekbaar, en zoeken we samen naar oplossingen

3. Participatie: actieve deelname van zowel leerkrachten, ouders en kinderen 

4.  Vrijheid geeft rechten, bijvoorbeeld om eigen beslissingen te maken,  maar ook plichten;  

deelname is niet vrijblijvend 

Visie
Het Landje is een kunstzinnige basisschool midden in het historisch centrum van Rotterdam. Wij staan voor 

een veilig pedagogisch klimaat waarin iedereen, ongeacht cultuur, overtuiging of achtergrond welkom is. 

Je ziet ons kunstzinnige karakter terug in ons onderwijsaanbod: we betrekken de culturele instellingen 

uit onze omgeving bij school, vanuit de overtuiging dat cultureel kunstzinnig onderwijs een toegevoegde 

waarde heeft voor de brede ontwikkeling van de kinderen tot zelfstandige, kritische, mondige wereldburgers. 

Het proces is hierin even belangrijk als het resultaat!

Ons onderwijs is zoveel mogelijk op maat d.m.v. groepsplannen op drie niveaus en betrekt kinderen actief bij 

hun leerproces door ze mee te laten denken over hun leerdoelen. 

Een kind dat na 8 jaar onze school verlaat, heeft geleerd creatief en probleemoplossend te denken, 

verantwoording te nemen, een eigen mening te vormen en daarbij rekening te houden met de mening van 

anderen. 

“We are not learning in arts but we are learning through arts”
Onze visie is dat cultureel basisonderwijs bijdraagt aan de brede ontwikkeling van het kind. Naast de 

cognitieve ontwikkeling (het ‘leren’) stimuleert kunstzinnige en culturele ontwikkeling een betere emotionele 

weerbaarheid, meer mogelijkheden jezelf te uiten en betere leerprestaties. 

Daarom zijn cultuur en creativiteit geïntegreerd in ons onderwijsprogramma.

Leerlingen krijgen daardoor (een groeiend) vertrouwen in eigen kunnen, en zijn beter in staat met dromen, 

wensen en gevoelens om te gaan, en hebben meer waardering voor de wereld om ons heen.

2 Waar de school voor staat: Identiteit en visie
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3 Het onderwijs 

Organisatie in de groep
We werken met leerstofjaarklassen, dwz. dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. 

Uitzondering hierop zijn de kleuterklassen; hierin is groep 1 en 2 gecombineerd. 

Ons onderwijs is op maat met behulp van groepsplannen: elke leerkracht deelt zijn groep voor  

de verschillende vakgebieden in op drie niveaus, en bepaalt voor alle drie de groepen het juiste 

onderwijsaanbod. Het verrijkte arrangement (voor instructie onafhankelijke leerlingen) compact en verrijkt de 

lesstof, zodat kinderen op hun niveau worden uitgedaagd. In het intensieve arrangement (voor leerlingen die 

afhankelijk zijn van instructie) wordt gewerkt met begeleide in-oefening en gerichte instructie afgestemd op 

het kind. Het basisaanbod wordt afgestemd op het gemiddelde niveau van de groep.

Extra onderwijstijd wordt gerealiseerd aan de instructietafel: de leerkracht biedt hier volgens planning 

en groepsplan kinderen met extra onderwijsbehoeften extra instructie aan. In de weekplanning plant de 

leerkracht deze momenten bewust in. 

Het kleuteronderwijs vindt plaats vanuit de kring, en wordt in de praktijk gebracht tijdens de werklessen 

en vrij spelen en bewegen. Door middel van het planbord leren de kleuters zelfstandig hun werk te kiezen. 

Spelenderwijs breiden de kinderen door het werken in de verschillende hoeken, en het werken met allerlei 

ontwikkelingsmaterialen, hun vaardigheden uit. Kleuteronderwijs wordt vormgegeven vanuit thema’s die 

dicht aansluiten bij de belevingswereld van het kind. 

Structuur van het onderwijs
In schooljaar 17/18 bezoeken rond de 640 leerlingen de school. 

Het aantal leerlingen per groep kan variëren. Wij streven een gemiddelde groepsgrootte na van maximaal 30 

leerlingen. In de komende jaar groeien we nog met één groep 8 naar 25 groepen.  

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 zijn dan essentieel. 

Om je sociaal competent te kunnen gedragen heb je kennis, vaardigheden en een juiste houding nodig. Goed 

van Start, filosofie met kinderen en de methode ‘kinderen en hun sociale/morele talenten’ helpt de kinderen 

deze vaardigheden te ontwikkelen. 

De methode “Goed van Start” wordt ingezet om samen met de leerlingen in het begin van het schooljaar de 

toon te zetten voor een fijn en positief leerklimaat. 

Het actief betrekken van de leerlingen bij zaken die ook hen aangaan heeft een enorme impact. Samen met 

leerlingen opstellen en handhaven van regels voor hun groep zorgt ervoor dat leerlingen voelen dat hun 

mening ertoe doet. Het effect is betrokkenheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor datgene wat 

samen is afgesproken. 

Leerjaar

Groep 1/2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Totaal

Aantal groepen

7

3

3

3

3

3

2

23

Locatie

Singel

Singel

Singel

Vest

Vest

Vest

Vest

3 Het onderwijs
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Zelfstandig werken 
Om onderwijs op maat mogelijk te maken, en om de kinderen goed voor te bereiden op het voortgezet 

onderwijs, leren we de kinderen goed zelfstandig te werken. We starten daar al spelenderwijs mee bij de 

kleuters, en bouwen dit in de jaren erna steeds verder uit. 

De kinderen werken al in de kleuterklas met weektaken en leren zo hun werkzaamheden te plannen en uit 

te voeren. De knuffel op de stoel van de juf geeft aan dat zij even niet beschikbaar is, en stimuleert kinderen 

met elkaar een oplossing te vinden voor een vraag of probleem. Vanaf groep 3 werken we met een stoplicht 

om de regels tijdens het zelfstandig werken zichtbaar te maken. 

Huiswerk
De school hanteert een huiswerkprotocol waarin beschreven staat in welke groepen welk huiswerk gegeven 

wordt (in te zien op school en op de schoolwebsite). Groep 1/2 krijgt geen huiswerk mee. Incidenteel zal in 

specifieke gevallen gevraagd worden iets thuis te oefenen. 

Onder huiswerk verstaan we: 

1.  Opdrachten voor thuis: bijvoorbeeld het kijken naar het Jeugdjournaal. De leerlingen merken op deze 

manier dat de school verbonden is met de eigen leefwereld. 

2.  Werk dat thuis gemaakt/geleerd wordt: werk dat aan alle kinderen uit een groep wordt meegegeven. Voor 

de middenbouw groepen technisch lezen en rekenen. In de bovenbouw zijn dat reken, taal, spelling en 

de wereld oriënterende vakken. Door huiswerk leren de kinderen om hun werk op een goede manier in te 

delen, te plannen en hun werkhouding te verbeteren. 

3.  Hulpwerk: Het werk dat aan individuele leerlingen wordt meegegeven. De bedoeling is, dat een leerling 

zich prettiger voelt, in een eigen tempo kan werken, de stof beter gaat beheersen. 

Het structureel meegeven van huiswerk start in groep 5, en wordt in de jaren daarna steeds uitgebouwd 

volgens het protocol. 

Kunstzinnig onderwijs
Kunstzinnige en culturele ontwikkeling leiden tot een betere emotionele weerbaarheid, meer mogelijkheden 

jezelf te uiten en betere leerprestaties. 

Cultuureducatie draagt bij aan een beter, rijker, leerklimaat, doordat het:

•  coöperatief leren stimuleert (door samen te werken, gezamenlijk problemen op te lossen en een beroep te 

doen op elkaars kwaliteiten), maar ook individueel leren.

•  ruimte biedt voor eigen initiatief en ‘respectvol omgaan met elkaar’ te ervaren en te oefenen

• inspiratie aanreikt uit vele culturen en achtergronden

• een tegenwicht vormt tegen de strakke beoordeling ‘goed-fout’.

•  op meerdere intelligenties een beroep doet. Hierdoor kunnen kinderen (onbewust) de discipline vinden 

waarin zij zich het beste kunnen uiten: Muziek, dans, beeldende vorming, filosofie of drama.

•  helpt om kerndoelen van andere leergebieden te bereiken: Kunst en cultuur sterken de verbeeldingskracht 

waardoor je op zaken kunt reflecteren. 

3 Het onderwijs
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De  ‘21st century (learning) skills’  (vaardigheden die kinderen moeten ontwikkelen om goed in een 

‘kennissamenleving’ te kunnen functioneren) bieden wij zoveel  mogelijk in ons kunstzinnig onderwijs aan:  

bijvoorbeeld  samenwerken, probleemoplossend denken, buiten bestaande kaders denken, het kunnen  

vormen en verwoorden van je mening en creatief denken.  De inzet van de methode ‘kinderen en hun sociale 

talenten’ draagt hier ook aan bij.

Kunstzinnige activiteiten:

• 18 lessen van anderhalf uur Beeldende Vorming per jaar door een vakdocent; 

• Filosofie met kinderen (uit filosoferen doe je zo!)  

• Zang via de methode zangexpress

• Muziek en dans (samenwerking  met de SKVR en Codarts)

• Groepsdoorbroken kunstmiddagen 5x 3 middagen per jaar

• Deelname aan het cultuurtraject

• Jaarlijks het groot project

• Landje Podium en 1x per 6 weken een expositie van het werk vanuit de lessen Beeldend

Het groot project
Het jaarlijkse Groot Project is één van de hoogtepunten van het jaar. 

Het is een belangrijk onderdeel van ons kunstzinnig onderwijsaanbod. Tijdens het groot project werkt de hele 

school aan de (kunstzinnige) uitwerking van een thema. Samen, buiten de kaders, op een andere manier leren 

staat centraal. Ook ouders spelen hierin vaak een grote rol!  

Enkele voorbeelden van onze groot Projecten: 

De projecten ‘Geweldig’ en ‘Ready for take off’ werden in Villa Zebra afgesloten met een expositie. Het 

project foto fotografie werd bekroond met een expositie in horecagelegenheden en galeries in Witte de 

Withstraat en Schiedamse Vest. In 2016 stond ons Groot Project: ‘Oren open, Landje dicht’ in het teken van 

poëzie en literatuur. 

  

 

3 Het onderwijs



Schoolgids OBS Het Landje schooljaar 17/18  

11

Indeling van groepen en leerkrachten 

3 Het onderwijs

17/18 Leerkrachten Bijzonderheden / Taken

Muizen Ivanna ma di woe 

Anouk do vrij

Vissen Lonneke ma do vrij 

Anouk di woe

Egels Marianne ma di  woe

Sylvana ma di woe

Onderbouw coördinator

Kikkers Miranda 

1/2 dag nog invullen

MR lid

Schildpadden Rozemarijn ma di woe

Sophie do vrij 

Mussen Joanieke ICT onderbouw

Eekhoorns Glenn Onderbouw coördinator

3 Stokstaartjes Mandy ma di woe

Matty do vrij

3 Dolfijnen Wilma

Dionne om de woensdag

Gedragsspecialist, pest coördinator 

Adjunct directeur

4 Uilen Manon

Lilian 1 dag

MR lid

4 Koala’s Tessa K

4 Flamingo’s Thom

Lilian 1 dag

MR lid

% Panda’s Inge ma di woe

Cindy do vrij

5 Otters Madelon ma di woe

Erika V do vrij

Middenbouw coördinator

5 Ooievaars Agnes 2,5 dag

petra 2,5 dag

MR lid

OR lid

6 Wolven Kim ma di

Marijke woe do vrij

MR lid

vertrouwenspersoon

6 Adelaars Erika B Bovenbouw coördinator

6 Panters Riemke

1/2 dag nog vullen

7 Papegaaien Menno

7 Beren Robert

Nienke 1 dag vertrouwenspersoon

7 Orka’s Elise

8 Tijgers Rob

8 Leeuwen Frouke

Tessa S 1 dag

ICT coördinator

Leerkracht BV, cultuur coördinator 
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Overige rollen binnen de school

Vakken en methodes
Het Landje werkt met moderne lesmethodes waarbinnen makkelijk gedifferentieerd kan worden: zo wordt 

het onderwijs aangepast aan de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van het kind. 

Integratie van zaakvakken en kunstzinnig onderwijs

We willen leerlingen op veel verschillende, nieuwe en verfrissende manieren laten werken aan geschiedenis, 

aardrijkskunde, natuur en techniek, en ze de wereld laten ontdekken via thematisch onderwijs. We hebben 

daarom gekozen voor de methode TopOndernemers. 

TopOndernemers realiseert zich dat je kinderen in de verkenning van de wereld moet stimuleren zelf op 

onderzoek uit te gaan. Het maakt kinderen actief, ondernemend en leert ze verschillende (21e eeuwse) 

vaardigheden aan. Dat past prima bij ons kunstzinnig profiel en onze visie. 

Door uitproberen, leren, evalueren en bijstellen maken wij ons deze manier van werken in de komende 4 

3 Het onderwijs

Naam Rol binnen de school werkdagen Waar? 

Michelle Struick

m.struick@landje.nl

Directeur Ma t/m vr BG Singel 

2e vest

Dionne van der Welle

d.vanderwelle@landje.nl

Adjunct directeur Ma, woe, do, vrij BG Singel 

2e vest

Marco Ardon

m.ardon@landje.nl

Intern begeleider groep 1 t/m 4 

Leerlingenzorg; voor zorgen omtrent het 

leren of gedrag.

Ma t/m do 1e Singel

Amy van Buuren

a.vanbuuren@landje.nl

Intern begeleider; plusklas coördinator  Ma, di, woe BG Vest

Elly Kuiper

e.kuiper@landje.nl

Intern begeleider groep 5 t/m 8 

Leerlingenzorg; voor zorgen omtrent het 

leren of gedrag.

Ma, di, woe BG Singel

Hieke Malefijt

h.malefijt@landje.nl

Secretaresse  

Betaling overblijf, schoolgeld, leerling-

administratie

Ma t/m vr BG Vest

Dorice Mettendaf

d.mettendaf@landje.nl

Ouderconsulente  

1e aanspreekpunt ouders, coördinatie 

koffie- en thema ochtenden, 

klassenouders, luizencontrole en 

verzuimregistratie

Ma t/m vr Singel en Vest

Rosita Jagan Conciërge Vest Ma t/m vr BG Vest

Dick van der Meer Conciërge Singel Ma t/m vr BG Singel

Arne Klunder Huismeester, organisatie klusouders  ochtenden BG Vest  

BG Singel

Caroline Mom

c.mom@landje.nl

Gymleerkracht groep 3 t/m 8 Ma t/m vrij Gymlokaal 1e 

Vest

Maria Leites Pires Klassenassistente onderbouw Ma t/m vrij Singel
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schooljaren eigen en verbinden we de thema’s met ons kunstzinnig profiel. 

Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) en Godsdienstig Vormingsonderwijs 
(GVO)    
Ouders kunnen hun kind jaarlijks aanmelden voor HVO- of GVO-onderwijs. Veruit de grootste groep kinderen 

volgt HVO-onderwijs. Daarom vinden deze lessen plaats onder schooltijd op maandag en dinsdag. 

Docente: Jacqueline Philippo.

Het Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) vindt plaats na schooltijd en gaat uitsluitend door bij voldoende 

aanmeldingen. GVO PC / RK vindt plaats op de dinsdag na schooltijd . GVO Isl.  wordt gegeven op de 

maandag en donderdag na schooltijd.  

Methode

Schrijfdans

Pennenstreken

Veilig leren Lezen, Kim versie

Estafette 

Taal in beeld en Spelling in beeld

Nieuwsbegrip (XL)

Wereld in Getallen 

Wijzer door de tijd / topondernemers

Hier en Daar / topondernemers

Natuur / topondernemers

Verkeerskrant 3VO 

Ipocket

Our Discovery Island

Filosoferen doe je zo!

Kinderen en hun sociale talenten 

Kinderen en hun morele talenten

Moet je Doen 

Moet je Doen

Zangexpress / Moet je doen

Vakleerkracht & eigen leerkracht

Vakleerkracht

Vak

Aanvankelijk schrijven

Schrijven

Aanvankelijk lezen & taal

Lezen

Technisch lezen

Spelling

Begrijpend Lezen

Rekenen

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Natuuronderwijs

Verkeer

Engels

Engels

Filosofie

Sociaal-emotionele vorming

Handvaardigheid

Drama

Muziek

Bewegingsonderwijs

Zwemmen

Beeldende vorming

Groep

1 t/m 3

3 t/m 8

3

4 t/m 6

4 t/m 8

4 t/m 8

3 t/m 8

1 t/m 8

5 t/m 8

5 t/m 8

5 t/m 8

5 t/m 8

1 t/m 4

5 t/m 8

1 t/m 8

6 t/m 8

1 t/m 8

1 t/m 8

1 t/m 8

1 t/m 8

5 & 6

3 t/m 8

3 Het onderwijs
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4 Zorg voor leerlingen 

Extra ondersteuningsstructuur en leerlingvolgsysteem
We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen aan de hand van methode toetsen, observaties en het Cito 

leerlingvolgsysteem. Wanneer een leerling uitvalt op een methode gebonden toets, biedt de leerkracht hulp 

op maat aan vanuit het groepsplan.

Voor elke aanpak in het groepsplan zijn doelen bepaald die altijd boven de inspectienorm liggen. Voor 

individuele leerlingen stellen we deze doelen naar boven of juist naar onder bij. Voor de leerling wordt een 

individueel handelingsplan (IHP) opgesteld, wanneer de onderwijsbehoeften van de leerling zo specifiek zijn 

dat deze niet of niet volledig binnen het groepsplan gerealiseerd kunnen worden. 

Wanneer van de leerling redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij of zij de minimum doelen van zijn 

jaargroep haalt, wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin ambitieuze, maar wel haalbare doelen 

per vakgebied voor deze leerling zijn geformuleerd.

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken we Op School als leerlingvolgsysteem: 2x per jaar vult  de 

leerkracht vragenlijsten in over de sociaal emotionele ontwikkeling. In de bovenbouw vullen de leerlingen 

ook zelf een vragenlijst in. Eventuele leerdoelen die hieruit voorkomen kunnen worden opgenomen in het 

groepsplan of een handelingsplan. 

De intern begeleider bespreekt de vorderingen van de groepen met de leerkrachten, bewaakt de voortgang 

en geeft adviezen voor de aanpak. 

Met de cito toetsen worden de leerlingen (afhankelijk van het leerjaar) getoetst op hun basisvaardigheden: 

technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling en woordenschat. Groep 7 maakt de cito entree toets, en 

groep 8 de cito eindtoets. 

Leerlingvolgsysteem kleuters
We maken, naast de Cito toetsen, gebruik van BOSOS, een ontwikkelings-volgmodel voor groep 1 en 2. 

In de eerste twee jaren van de basisschool wordt bij kinderen de grondslag gelegd voor de verdere 

ontwikkeling op school. Daarom is het belangrijk dat die ontwikkeling zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk in 

kaart wordt gebracht. Op basis van deze zorgvuldige werkwijze kan de leerkracht juiste beslissingen nemen 

die voor de toekomst van een leerling van essentieel belang zijn. 

Door gerichte observaties vanuit BOSOS volgt de leerkracht de leerling en weet hij wanneer hij de leerling 

4 Zorg voor leerlingen
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in de gaten moet houden of wanneer hij in actie moet komen. Zo komt de individuele leerling goed tot zijn 

recht en is er naast het individuele aanbod een beredeneerd aanbod voor individuele leerlingen, of groepjes 

leerlingen met dezelfde onderwijsbehoefte. 

De kleuter Cito-toetsen (taal voor kleuters en rekenen voor kleuters) worden 3x afgenomen (eind groep 1, 

midden groep 2 en eind groep 2) en geven ons, samen met de BOSOS observaties, een goed beeld van de 

ontwikkeling van uw kind. 

Onderwijs op maat 
De capaciteiten van onze leerlingen lopen zeer uiteen. Voor sommige kinderen is de lesstof te moeilijk, 

anderen hebben juist behoefte aan meer uitdaging. Door het werken met groepsplannen kunnen we een aan 

groot deel van deze onderwijsbehoeften in de groep voldoen, aan de instructietafel bij de eigen leerkracht. 

Dat noemen we adaptief onderwijs. 

Hulp buiten de groep
In specifieke gevallen is het mogelijk extra ondersteuning buiten de groep te krijgen. 4 dagen per week 

zetten wij een leerkracht in voor individuele hulp of hulp in een klein groepje voor specifieke leerproblemen. 

Een groot aantal leeshulpen (ouders en vrijwilligers van de GGD) zet zich wekelijks in om extra leestijd te 

realiseren voor leerlingen die dat nodig hebben. In sommige gevallen wordt ondersteuning vanuit Passend 

onderwijs geboden (zie passend onderwijs)

Plusklas 

Meer- of hoogbegaafde leerlingen hebben een andere aanpak nodig om tot hun recht te komen. Het werk 

binnen de groep wordt gecompact en verrijkt. Daarnaast komen de leerlingen bijeen in de Vossengroep 

om daar aan uitdagende projecten en opdrachten te werken. Voor de plusgroep werken wij samen met het 

Lyceum en het Erasmiaans. 

De plusklas-coördinator begeleidt de leerlingen niet alleen in de Vossengroep, maar zorgt ook voor 

verbinding met de eigen groep door specifieke opdrachten waaraan de leerling zelfstandig kan werken in die 

eigen groep. 

Leerlingen komen voor de Vossengroep in aanmerking als zij aan een aantal criteria voldoen.

4 Zorg voor leerlingen
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Passend onderwijs
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, 

dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar 

het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in 

de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat ieder 

kind dat op school zit, of dat zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het 

samenwerkingsverband.  Dit verband 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). 

 

Zorgplicht
De verantwoordelijkheid voor een passende onderwijsplek ligt bij de school en haar bestuur. 

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 geen passend onderwijsaanbod 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.  

Bij het zoeken naar een nieuwe school voor een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, is het belangrijk 

dat de ouder(s)/verzorger(s) informatie aan de school verstrekken over hun kind. Het schoolbestuur kan 

hiertoe een formeel een verzoek indienen bij ouders. Van hen wordt dan verwacht dat zij alle relevante 

informatie aan de school overhandigen. Wil de school eventueel nader onderzoek laten doen, dan moeten de 

ouders daar toestemming voor geven. Ouders zijn verplicht te melden op welke andere scholen zij hun kind 

evt. ook hebben aangemeld. De school waar het kind als eerste is aangemeld is dan zorgplichtig. 

Door in openheid informatie te delen, kunnen ouders en school in kaart brengen wat de onderwijsbehoeften 

van het kind zijn, en kan op zoek worden gegaan naar de best passende onderwijsplek. 

School ondersteuningsprofielen
Iedere school is wettelijk verplicht een ondersteuningsprofiel op te stellen. Dit profiel beschrijft 

welke ondersteuning de school wel en niet kan bieden. Ook Het Landje heeft een dergelijk school 

ondersteuningsprofiel (SOP). Dit is in te zien op de website en ligt ter inzage bij de directie van de school. 

De inspectie beoordeelde onze basiskwaliteit als voldoende, en daarmee is onze basisondersteuning op orde. 

 

Vanuit de wet passend onderwijs kan een beroep worden gedaan op de onderwijsconsulent (www.

onderwijsconsulenten.nl) wanneer er sprake is van plaatsingsproblematiek of wanneer ouders en/of school 

problemen ervaren mbt. het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.  

 

Schoolmaatschappelijk werk (smw)
Het smw is een vorm van kortdurende hulpverlening en richt zich onder meer op kinderen (en hun ouders) 

met sociaal-emotionele problemen zoals bijvoorbeeld: moeilijke omgang met andere kinderen, gebrek aan 

zelfvertrouwen, faalangst, pesten, moeilijkheden in de opvoeding, rouw, problemen na een echtscheiding etc. 

De schoolmaatschappelijk werkster, Arine Koster is gespecialiseerd in de combinatie van (jeugd)

hulpverlening en onderwijs en kent daardoor de mogelijkheden aan hulp zowel binnen als buiten de school. 

Dit kan hulp zijn voor uw kind, maar ook voor u als ouder. Zij is op school aanwezig op de dinsdag en 

donderdag. 

Op school wordt SoVa (sociale vaardigheden) training aangeboden voor kinderen die daar baat bij hebben. 

In schooljaar 16/17 worden (naast Arine die al bevoegd is) nog twee leerkrachten opgeleid om Rots & Water 

trainingen te kunnen geven.

Zowel ouders als leerlingen kunnen een beroep doen op de schoolmaatschappelijk werker. Kinderen kunnen 

via hun leerkracht een gesprek aanvragen. Ouders kunnen via de leerkracht, directie of intern begeleider of 

rechtstreeks contact opnemen.  a.koster@landje.nl of bellen naar 010-4149294

4 Zorg voor leerlingen
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Overige partners in zorg

Logopedist

Elk jaar in september komt er een logopedist om de oudste kleuters op hun spreekvaardigheid te 

screenen. Zij kijkt naar de actieve en passieve woordenschat van kinderen, naar hun taalbegrip en naar 

hun uitspraak, articulatie en mondgedrag. Als zij reden ziet om een leerling door te verwijzen naar een 

andere logopedist voor verdere behandeling, neemt zij contact met u op.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het CJG is dé plek waar u terecht kunt voor vragen, advies en ondersteuning bij opvoeden, opgroeien, 

verzorging en gezondheid. De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

(CJG) Rijnmond (locatie Crooswijksestraat 115) zien alle kinderen op school of op het CJG. 

Groep 2: meten, wegen en meer

Tijdens het bezoek op school of het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen en onderzoeken we de 

motoriek. Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af. De jeugdarts gaat met u in gesprek over vragen 

die u heeft over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u 

twee vragenlijsten om in te vullen als leidraad tijdens het gesprek. 

9 jaar: vaccinaties

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en 

polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een uitnodiging.

Groep 7: meten, wegen en meer

Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op school of op het CJG gezien.

Omdat er in deze periode veel gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over 

de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling en omgang met sociale media. U ontvangt vooraf 

een uitnodiging om bij het gesprek aanwezig te zijn en een digitale vragenlijst in te vullen. U kunt de 

antwoorden mee nemen en tijdens het gesprek bespreken. 

De jeugdverpleegkundige op school

Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De 

jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! 

Jelka van der Waal 

Telefoonnummer: 010–4444608, 010-2010110 

E-mail: j.van.der.waal@cjgrijnmond.nl

Zorgteam op school 

Het zorgteam is een overleg met verschillende deskundigen en verbonden aan de school. Afhankelijk 

van de vraag kan de school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het 

zorgteam.

4 Zorg voor leerlingen
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5. Voortgezet onderwijs en uitstroom gegevens

Naar het voorgezet onderwijs
Aan het eind van groep 7 maken de kinderen de cito entree toets. Deze toets, tezamen met de resultaten 

uit het leerlingvolgsysteem en de methodegebonden toetsen, is de basis voor het voorlopig advies dat de 

kinderen in september krijgen.

In november organiseren we een voorlichtingsavond over de overstap naar het VO. Verschillende scholen 

worden uitgenodigd voor een kleine scholenmarkt waar ouders en kinderen zich kunnen oriënteren. Ouders 

ontvangen hier algemene informatie over de aanmeld procedure. 

Het eindadvies volgt in februari, na afname van de middentoetsen van het leerlingvolgsysteem. We baseren 

ons eindadvies op het leerlingvolgsysteem, de entreetoets, de methode gebonden toetsen, observaties en 

het sociaal emotionele volgsysteem Op School. Werkhouding en motivatie spelen hierin een belangrijke rol. 

We houden daarnaast rekening met de criteria uit de Rotterdamse plaatsingswijzer die door alle VO scholen 

gehanteerd wordt. 

De cito eindtoets, die in april wordt afgenomen, telt niet meer mee bij de aanmelding voor de VO school. 

Mocht de eindtoets veel hoger uitvallen dan verwacht, dan mag het advies naar boven bijgesteld worden. 

Andersom kan dat niet.

Voor uitleg over de Rotterdamse plaatsingswijzer: www.fokor.nl 

Onderwijskundig rapport
Scholen zijn wettelijk verplicht een onderwijskundig rapport (OKR) op te stellen voor de overdracht naar het 

VO. In het OKR staat, naast algemene gegevens, informatie over de leervorderingen en het gedrag van de 

leerling. Ouders mogen hun eigen zienswijze daaraan toevoegen. 

Leerwegondersteuning
Leerlingen met een leerachterstand (in de regel zijn dit leerlingen met een ontwikkelingsperspectief) kunnen 

in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs. In deze vorm van onderwijs zijn de klassen 

kleiner en is er meer ondersteuning. In de periode oktober – december vindt dan een onderzoek plaats (met 

toestemming van ouders). In januari volgt dan het advies, waarbij eventueel de extra ondersteuning kan 

worden aangevraagd 

5. Voortgezet onderwijs en uitstroom gegevens
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Resultaten eindtoets
In onderstaande tabel ziet u de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren. 

In 2015/2016 werd het weer mogelijk gemengde adviezen te geven.  Hierdoor wijken de legenda in dat jaar af 

van de voorgaande jaren.
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5. Voortgezet	  onderwijs	  en	  uitstroom	  gegevens	  

	  
Naar	  het	  voorgezet	  onderwijs	  
Aan	  het	  eind	  van	  groep	  7	  maken	  de	  kinderen	  de	  cito	  entree	  toets.	  Deze	  toets,	  tezamen	  met	  de	  resultaten	  uit	  
het	  leerlingvolgsysteem	  en	  de	  methodegebonden	  toetsen,	  is	  de	  basis	  voor	  het	  voorlopig	  advies	  dat	  de	  kinderen	  
in	  september	  krijgen.	  
In	  november	  organiseren	  we	  een	  voorlichtingsavond	  over	  de	  overstap	  naar	  het	  VO.	  Verschillende	  scholen	  
worden	  uitgenodigd	  voor	  een	  kleine	  scholenmarkt	  waar	  ouders	  en	  kinderen	  zich	  kunnen	  oriënteren.	  Ouders	  
ontvangen	  hier	  algemene	  informatie	  over	  de	  aanmeld	  procedure.	  	  
Het	  eindadvies	  volgt	  in	  februari,	  na	  afname	  van	  de	  middentoetsen	  van	  het	  leerlingvolgsysteem.	  We	  baseren	  
ons	  eindadvies	  op	  het	  leerlingvolgsysteem,	  de	  entreetoets,	  de	  methode	  gebonden	  toetsen,	  observaties	  en	  het	  
sociaal	  emotionele	  volgsysteem	  Op	  School.	  Werkhouding	  en	  motivatie	  spelen	  hierin	  een	  belangrijke	  rol.	  We	  
houden	  daarnaast	  rekening	  met	  de	  criteria	  uit	  de	  Rotterdamse	  plaatsingswijzer	  die	  door	  alle	  VO	  scholen	  
gehanteerd	  wordt.	  	  
	  
De	  cito	  eindtoets,	  die	  in	  april	  wordt	  afgenomen,	  telt	  niet	  meer	  mee	  bij	  de	  aanmelding	  voor	  de	  VO	  school.	  
Mocht	  de	  eindtoets	  veel	  hoger	  uitvallen	  dan	  verwacht,	  dan	  mag	  het	  advies	  naar	  boven	  bijgesteld	  worden.	  
Andersom	  kan	  dat	  niet.	  
Voor	  uitleg	  over	  de	  Rotterdamse	  plaatsingswijzer:	  www.fokor.nl	  	  
	  
Onderwijskundig	  rapport	  
Scholen	  zijn	  wettelijk	  verplicht	  een	  onderwijskundig	  rapport	  (OKR)	  op	  te	  stellen	  voor	  de	  overdracht	  naar	  het	  
VO.	  In	  het	  OKR	  staat,	  naast	  algemene	  gegevens,	  informatie	  over	  de	  leervorderingen	  en	  het	  gedrag	  van	  de	  
leerling.	  Ouders	  mogen	  hun	  eigen	  zienswijze	  daaraan	  toevoegen.	  	  
	  
Leerwegondersteuning	  
Leerlingen	  met	  een	  leerachterstand	  (in	  de	  regel	  zijn	  dit	  leerlingen	  met	  een	  ontwikkelingsperspectief)	  kunnen	  in	  
aanmerking	  komen	  voor	  leerwegondersteunend	  onderwijs.	  In	  deze	  vorm	  van	  onderwijs	  zijn	  de	  klassen	  kleiner	  
en	  is	  er	  meer	  ondersteuning.	  In	  de	  periode	  oktober	  –	  december	  vindt	  dan	  een	  onderzoek	  plaats	  (met	  
toestemming	  van	  ouders).	  In	  januari	  volgt	  dan	  het	  advies,	  waarbij	  eventueel	  de	  extra	  ondersteuning	  kan	  
worden	  aangevraagd	  	  
	  
Resultaten	  eindtoets	  
In	  onderstaande	  tabel	  ziet	  u	  de	  uitstroomgegevens	  van	  de	  afgelopen	  jaren.	  	  

 

 

 

* Dit kunnen ook scores op het Drempelonderzoek zijn, omgerekend naar Citoscores. 
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In	  2015/2016	  werd	  het	  weer	  mogelijk	  gemengde	  adviezen	  te	  geven.	  	  Hierdoor	  wijken	  de	  legenda	  in	  dat	  jaar	  af	  
van	  de	  voorgaande	  jaren.	  	   	  
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6. Regels en Veiligheid

Gedrags- en pestprotocol 
De school voert een actief veiligheidsbeleid en hanteert een gedragsprotocol waarin het pestprotocol is 

opgenomen. Een goed pedagogisch klimaat draagt bij aan het welbevinden van leerlingen en leraren en leidt 

tot betere leerresultaten en meer werkplezier. 

Het belangrijk dat leraren, ouders en leerlingen respect voor elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar 

communiceren. Hiertoe hebben wij een gedragsprotocol en schoolregels opgesteld. 

Door een kind in te schrijven op Het Landje gaan ouders/verzorgers akkoord met dit protocol. Het volledige 

protocol is in te zien bij de directie en op de website http://www.landje.nl/praktische-informatie/veiligheid/

We nemen elke melding van pesten en/of discriminatie zeer serieus! 

Door het aanbod sociale emotionele vorming (filosofie, kinderen en hun sociale/ morele talenten) en het 

werken met ‘Goed van start’ wordt een veilige sfeer bevorderd en pesten preventief aangepakt. 

Kinderen maken mbv de klassenvergaderingen (Goed van start) zelf afspraken over gewenst en ongewenst 

gedrag.  De school heeft een gedrag specialist (tevens pest coördinator) die zich verdiept in anti-

pestprogramma’s, de invoering daarvan, naleving van de anti-pestafspraken stimuleert en ingrijpt als het mis 

(dreigt) te gaan. Bij pestgedrag wordt het pestprotocol door alle betrokkenen gevolgd. 

Pesten gebeurt bijna altijd buiten zicht van de leerkracht. Het melden van pesten (bij de leerkracht, de 

schoolmaatschappelijk werkster of de vertrouwenspersoon) is daarom heel belangrijk! 

Hoe merk je als ouders dat je kind gepest worden? Signalen die kinderen 
kunnen laten zien zijn:

1. Primaire signalen:

• ze komen thuis met gescheurde kleding of bezittingen die stuk zijn;

• ze vertonen verwondingen (blauwe plekken, schrammen, …) en geven hier een omstreden uitleg voor.

2. Secundaire signalen:

• ze brengen geen vriendjes of klasgenoten mee naar huis;

• ze hebben geen goede vriend/vriendin;

• ze worden zelden elders uitgenodigd;

• ze gaan niet graag naar school;

• ze kiezen een vreemde weg om naar school te gaan;

• ze slapen niet goed;

• ze verliezen de belangstelling voor schooltaken;

• ze zien er bang en ongelukkig uit;

• ze vragen of stelen geld (om de pestkoppen om te kopen).

• ze vertonen een plotselinge of geleidelijke verslechtering in schoolresultaten.

Hoe merk je dat een kind anderen pest, mogelijke signalen
• kind is fysiek sterker;

• kind heeft een grote behoefte te overheersen en z’n zin te krijgen;

• impulsief, kan moeilijk tegenwerking aanvaarden;

• vaak tegendraads naar volwassenen toe;

• wordt als stoer aangezien, heeft weinig inlevingsvermogen;

• heeft een relatief positief zelfbeeld.

•  ervaring leert dat meisjes veelal op een veel subtielere manier pesten, die veel moeilijker op te sporen 

valt, bijvoorbeeld roddelen, een vriendin afpakken, uitsluiten etc
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Actie bij melding van pesten
1.   Er vindt een gesprek plaats tussen alle betrokkenen onder leiding van de eigen groepsleerkracht. 

2.  De dader en de gepeste leerling zoeken samen een oplossing om het pesten te stoppen en spreken af hoe 

ze zich voortaan ten opzichte van elkaar gedragen. Ouders worden hierbij betrokken.

3.  De leerkracht legt dit gesprek vast in het dossier bij beide leerlingen.

4.  Als het pesten toch doorgaat, of als er meer dan twee leerlingen bij het pesten betrokken zijn, dan vindt 

een gesprek met de hele klas plaats. De  groep bedenkt samen welke andere rol ieder kind kan aannemen. 

De leerkracht licht de pestcoördinator in en geeft aan welke ondersteuning nodig is. 

Het klassengesprek verloopt in fasen:

• De ik-boodschap 

•  De leerkracht geeft door middel van een heel duidelijke ik-boodschap te kennen, dat er in de klas een 

probleem is dat hij niet alleen kan oplossen, maar dat wel opgelost moet worden. Daarbij noemt hij heel 

duidelijk de probleemsituatie en vraagt de leerlingen oplossingen te geven.

•  Het verzamelen van oplossingen: 

De leerlingen krijgen de tijd allerlei oplossingen aan te dragen. Na verloop van tijd komt een aantal 

oplossingen, meestal van de leerlingen uit de zwijgende middengroep.

•  Het evalueren van oplossingen 

Alle oplossingen die nadelig zijn voor de gepeste leerling of voor de pester worden geschrapt. Op die 

manier geeft de leerkracht aan dat hij geen partij kiest, maar aan alle leerlingen veiligheid wil bieden.

•  Het concretiseren van de oplossingen 

Voor iedereen moet duidelijk zijn hoe de geselecteerde oplossingen uitgevoerd gaan worden. Wie doet 

wat wanneer en hoe? Zet dit op papier en hang het aan de wand.

•  Vertel de kinderen dat deze oplossingen dagelijks geëvalueerd gaan worden in een klassengesprek.

5.  De leerkracht informeert de ouders van alle leerlingen via de mail over het pesten en over de gekozen 

oplossing. De leerkracht stuurt hierbij de tips voor ouders mee. 

6.  De leerkracht evalueert met de klas de gekozen oplossingen in het begin dagelijks en daarna wekelijks.

7. Leerkracht en kinderen geven elkaar complimenten voor alles dat goed gaat. 

8.  Voor dingen die nog steeds niet goed gaan neemt de leerkracht opnieuw stap 1 tot en met 6.

9.  De leerkracht informeert ouders regelmatig over de resultaten van de aanpak.

Wanneer het pesten voortduurt organiseert de leerkracht een gesprek tussen: pester, ouder, leerkracht, pest 

coördinator en directie om samen tot een oplossing te komen. Als het gedrag niet verbetert, volgen wij de 

stappen in het gedragsprotocol. 

Time out regeling
De school stelt grenzen aan kinderen die zich niet aan de schoolregels houden.

Doel van onderstaande aanpak is dat kinderen leren van hun vergissingen. Als een leerling zich niet aan de 

regels houdt waarschuwt de leerkracht de leerling. Hij benoemt het gedrag dat de leerling wel moet laten 

zien, zodat de leerling de kans krijgt zijn gedrag te verbeteren. 

Bij opzettelijk, herhaaldelijk, hinderlijk grensoverschrijdend gedrag, dat niet verbetert na de waarschuwing, 

volgt een time out. Het betreft hier gedrag dat het onderwijs belemmert, de veiligheid in gevaar brengt, of 

fatsoensnormen ernstig overtreedt. Hieronder valt ook pestgedrag indien het pestprotocol onvoldoende 

resultaat biedt.

Het doel van de Time-out regeling is drieledig: 

1.   De kinderen inzicht geven in hun eigen gedrag; waarom deed ik dit? (bv aandacht vragen, macht, wraak 

nemen, niet tegen het verlies kunnen)

2. Het gedrag van kinderen (blijvend) te corrigeren

3. Een signaal naar overige leerlingen te geven dat dit gedrag niet geaccepteerd wordt

Als een kind een Time-out krijgt moet het de klas verlaten en zich melden bij een andere leerkracht ( van 

bv paralelgroep). Het kind kan hier afkoelen (indien nodig) en ontvangt daarna het Time-out  formulier. 
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Het kind vult het formulier in en mag, na goedkeuring, met het formulier terug naar de groep om formeel 

toestemming te vragen om weer toegelaten te worden. Voor jonge kinderen wordt de regeling aangepast 

naar hun leeftijd (al komt dit gelukkig zelden voor). 

Bij herhaling volgt (volgens het gedragsprotocol) schorsing en/of verwijdering. Zie hiervoor hoofdstuk 7.

Wet bescherming persoonsgegevens
Op Het Landje gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het 

privacyreglement van Stichting BOOR. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. 

Wij maken uitsluitend  gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze 

leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat 

voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen 

wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend 

personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden 

er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals 

medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 

De leerling gegevens worden opgeslagen in ons digitale administratie- en volgsysteem Parnayss. Dit 

programma is beveiligd en toegang tot de gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat Het 

Landje onderdeel uitmaakt van Stichting BOOR, wordt daar ook een beperkt aantal persoonsgegevens mee 

gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met 

persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met 

deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen, zodat misbruik van 

die informatie door de leverancier wordt voorkomen. 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet 

kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant 

zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen 

van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, of met de directeur van de 

school.

Als wij bepaalde gegevens van onze leerlingen willen delen met derden, dan zullen wij daarvoor altijd eerst 

toestemming vragen aan de ouders/verzorgers. 

Foto’s op de schoolwebsite en in publicaties
Het Landje maakt gebruik van SocialSchools, een besloten omgeving waar we met ouders van onze school 

communiceren. Foto’s van activiteiten worden uitsluitend gedeeld in de (besloten) klasse-omgeving. Van 

deze omgeving kunnen alleen ouders lid zijn, met het mailadres dat in onze leerling administratie bekend is. 

Enkele foto’s delen we ook op de schoolwebsite: dit geeft toekomstige ouders een goed beeld van de 

activiteiten op onze school.  We kunnen het ons ook voorstellen dat u daar bezwaar tegen heeft. U heeft daar 

recht toe. U kunt uw bezwaar (jaarlijks) aangeven op het  daartoe uitgereikte formulier. 

 

Verzekeringen
Het Landje heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) afgesloten voor onze leerlingen, het 

personeel en de ouders die onder schooltijd participeren en de overblijfvrijwilligers.  Alle leerlingen van Het 

Landje zijn verzekerd tegen ongevallen gedurende 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, 

brillen e.d. zijn de kinderen via school nooit verzekerd.
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Aansprakelijkheid mobiele telefoons, speelgoed en etc. 
Veel leerlingen nemen een mobiele telefoon mee. De telefoon staat op school uit en wordt ingeleverd bij de 

groepsleerkracht. Voor sommige activiteiten geeft de leerkracht expliciet toestemming voor het  gebruik van 

de telefoon onder schooltijd; in dat geval mag de telefoon aan staan. 

De school is niet aansprakelijk voor het zoek of kapot raken van telefoons, speelgoed en andere van huis 

meegebrachte spullen.  

 

Meldcode
De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en 

instellingen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De school is verplicht volgens deze 

code te handelen. Het stappenplan biedt ondersteuning aan professionals door duidelijk te maken wat er van 

hen wordt verwacht. Dat is niet alleen belangrijk voor de professional zelf, maar draagt ook bij aan effectieve 

hulp aan slachtoffer en pleger. Het Landje meldprotocol is in te zien bij de directie.

Meer weten? De volledige tekst + uitvoerige toelichting zijn te vinden op: www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl                   

SISA 

Sisa staat voor Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak. 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 instanties bij één kind betrokken zijn worden de hulpverleners 

daarvan op de hoogte gesteld. Dan kan de hulpverlening goed op elkaar afgestemd worden. Middels het 

Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam is Het Landje hierbij aangesloten. 

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, 

Welzijn, Zorg, Politie/Justitie en Onderwijs. www.sisa.rotterdam.nl

Regels tijdens de gymles
•  Tijdens de gymles dragen de kinderen gymkleding: een ballet / turnpakje, een korte of lange sportbroek + 

shirt (schouders en buik bedekt!). 

•  Het dragen van gymschoenen wordt aangeraden, gymmen op blote voeten is op eigen risico. Geen 

buitenschoenen in de zaal!

•  Het dragen van sieraden is niet toegestaan. Deze kunnen eventueel in bewaring gegeven worden bij 

de gymleerkracht (eigen verantwoordelijkheid). Verstandiger is sieraden thuis te laten.  Geknoopte of 

gevlochten armbandjes moeten af, afgeplakt of bedekt worden met een zweetbandje. 

•  Leerlingen met een blessure brengen een briefje van de ouders/verzorgers mee over de aard van de 

blessure. Ouders kunnen ook contact opnemen via de mail. 

•  Lange haren in een staart en/of vlecht!

Kinderen die hun gymkleding vergeten, kunnen in de middenbouw (groep 3,4 en 5) incidenteel gymkleding 

lenen of in het ondergoed gymmen. Als de gymkleding regelmatig vergeten wordt, nemen wij contact op 

met de ouders.

In de bovenbouw mag een leerling 1x per vakantieperiode gymkleding lenen. Bij een volgende keer kan het 

kind niet meedoen aan de gymles en blijft het aan de kant.  Lenen van gymkleding van leerlingen uit andere 

klassen is toegestaan (mits voor aanvang van de les geregeld).

We bewaken hiermee de veiligheid en stimuleren de kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen spullen. 

Gymmen in gewone kleding is omwille van de veiligheid niet toegestaan!

Veiligheidsbeleid en preventiemedewerker
De school voert een actief veiligheidsbeleid. De preventie medewerker, belast met deze taak, stelt 

vervolgens een plan van aanpak op. Een goede registratie van (bijna) ongevallen en incidenten, de evaluatie 

hiervan en het doen van eventuele aanpassingen om herhaling te voorkomen horen hierbij. De school houdt 

jaarlijks een peiling onder leerlingen m.b.t. de sociale veiligheid. 
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Daarnaast speelt de preventiemedewerker een rol in het bewaken van optimale arbeidsomstandigheden. 

Iedere werkgever is verplicht om een zogenaamde RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) uit te voeren. 

Dit is het fundament van het arbobeleid in iedere organisatie. Wij hebben in 2015-2016 een volledige RI&E 

uitgevoerd en een plan van aanpak opgesteld en in uitvoering genomen.

Het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het plan van aanpak is een belangrijke taak van de 

preventiemedewerker van de school. Hij/ zij adviseert en ondersteunt de directie t.a.v. de RI&E en het 

arbobeleid. De voortgang van de plannen van aanpak wordt vanuit Stichting BOOR centraal gemonitord.

Ontruimingsoefening
Het team heeft een groot aantal opgeleide bedrijfshulpverleners om een evt. ontruiming goed te laten 

verlopen. We oefenen jaarlijks twee keer met ontruimen volgens de procedure van het ontruimingsprotocol.  

Bij een alarmmelding verlaten de leerlingen onder begeleiding van de leerkracht rustig  het pand. Elke klas 

verzamelt buiten de school op een vaste afgesproken plek. Pas wanneer het gebouw gecontroleerd is, de 

groepen geteld zijn en het sein veilig is gegeven, gaan we terug de school in. 

Ouders: mocht het ontruimingsalarm afgaan als u in de school bent, dan verzoeken we u zo snel mogelijk de 

school te verlaten en de procedure aan de leerkracht over te laten. Haal geen kinderen uit de rij en bemoei u 

niet met de gang van zaken. Alleen op deze manier kunnen wij onze procedure goed uitvoeren en daarmee 

de veiligheid van alle kinderen waarborgen. 

Klachtenregeling – vertrouwenspersoon
Soms zijn er klachten of problemen, of wilt u advies bij zaken die gevoelig liggen. 

Het is belangrijk dit 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. 

Als dat nog niet naar wens verloopt, of als het een groepsoverstijgende kwestie betreft, kunt u terecht bij de 

directie. 

Lukt het niet om het probleem op school op te lossen, dan kunt u zich ook wenden tot het College van Bestuur 

Een schriftelijke klacht (zie artikel 11 en 12 van de klachtenregeling) dient te worden gericht aan:

Stichting BOOR

t.a.v. het college van bestuur 

Postbus 23058

3001 KB ROTTERDAM 

Het aanspreekpunt namens het bevoegd gezag bij klachten is de bestuurssecretaris, de heer Gerard Drukker. 

Hij is bereikbaar via e-mail op g.drukker@stichtingboor.nl.

T: 010-25 40 800

De volledige klachtenregeling is toegevoegd als bijlage. Adressen en bereikbaarheid staan achter in deze 

gids vermeld. Aarzel niet om de eerste stap te zetten. Hoewel wij onze uiterste best doen, zijn wij ons ervan 

bewust dat we weleens dingen over het hoofd zien.

Voor raad en advies bij gevoelige zaken kunt u zich wenden tot twee vertrouwenspersonen binnen de school. 

Zij zijn aangesteld als aanspreekpunt voor klachten van leerlingen, ouders en personeel als dat bij de eerst 

aangewezen persoon niet lukt. De vertrouwenspersoon vangt klagers op, bespreekt de klacht onder strikte 

geheimhouding en begeleidt deze desgewenst tijdens de verdere klachtprocedure. We drukken eenieder op 

het hart om over problemen te praten!

Vertrouwenspersonen:
Nienke Jerphanion n.jerphanion@landje.nl

Marijke de Zeeuw m.dezeeuw@landje.nl

Tel: 010 - 414 92 94

Voor externe vertrouwenspersonen (BOOR): zie bijlage
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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 lokaal tarief op 0900-1113111.

 

Protocol medisch handelen
Het kan voorkomen dat een kind tijdens schooluren ziek wordt of zich verwondt. In dat geval neemt de 

school contact op met de ouders, of met een andere, door hen aangewezen, persoon om te overleggen 

over vervolgstappen. Als ouders niet bereikbaar zijn, of als acute hulp geboden is, zal de school bepalen hoe 

te handelen. We laten kinderen in geen geval alleen naar huis gaan en dienen in geen geval medicijnen toe 

zonder toestemming van ouders. 

Soms moeten leerlingen op school medicijnen innemen (bv antibiotica, insuline etc). Als u daarbij hulp van 

de leerkracht wilt vragen, vult u daarvoor het formulier ‘verstrekken van medicijnen op verzoek’ in. Geef 

medicijnen mee in de originele verpakking zodat vergissingen worden uitgesloten!

Medische handelingen worden door leerkrachten in principe niet verricht. Uitsluitend nadat instructie is 

gegeven door een arts of verpleegkundige, en het bekwaamheidsformulier en het toestemmingsformulier 

medische handelingen is ingevuld, kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Overigens heeft een 

leerkracht altijd het recht dit te weigeren. 
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7.  Inschrijven, vrijstelling, schorsing  
en verwijdering

 

Inschrijven en toelating
Aannamebeleid OBS Het Landje

OBS Het Landje schrijft steeds voor een jaar vooruit in. Dat betekent dat wij tijdens schooljaar 17/18 

inschrijven voor schooljaar 18/19, enzovoorts. De kennismakingsperiode loopt ieder jaar van augustus tot 

15 december. Gedurende deze periode vinden 3 of 4 informatieochtenden plaats, afhankelijk van het aantal 

beschikbare plaatsen in groep 1/2. Deze bijeenkomsten kunnen uitsluitend bezocht worden door ouders 

waarvan het kind in het komende schooljaar 4 jaar wordt. 

Aanmelden voor een informatieochtend kan uitsluitend per mail (aanmelden@landje.nl); deze aanmelding 

wordt per mail bevestigd met de juiste datum. Als ouders een bevestiging hebben ontvangen, zijn zij welkom 

op de betreffende informatieochtend. Na afloop van de bijeenkomst ontvangen ouders een informatiepakket 

met een aanmeldformulier.

Wanneer ouders kiezen voor Het Landje, leveren zij het aanmeldformulier in op school. Zij ontvangen hiervan 

een bevestiging. Inleveren van het aanmeldformulier kan gedurende de gehele kennismakingsperiode 

(aug – dec), de volgorde van inleveren is hierin niet belangrijk. Ouders van jongere kinderen, die al eerder 

een informatiebijeenkomst hebben bijgewoond, kunnen het aanmeldformulier ook al eerder inleveren. De 

aanmelding doet dan automatisch mee in de procedure van het betreffende leerjaar. Het inleveren van het 

aanmeldformulier kan uitsluitend nadat ouders een informatieochtend hebben bezocht.

Let op: aanmelden is nog geen garantie voor inschrijving!

De aanname procedure start ieder jaar in januari. We stellen vast hoeveel plaatsen beschikbaar zijn 

en plaatsen eerst alle kinderen waarop een voorrangsregel van toepassing is. De overige plaatsen zijn 

beschikbaar voor kinderen die niet onder de voorrangsregel vallen.  Als er meer aanmeldingen dan plaatsen 

zijn, wordt er geloot. Bij het plaatsen (en loten) houden we rekening met een evenwichtige instroom in de 

groepen; waardoor het maximum van 90 per leeftijdsgroep (groep 0, 1 of 2) niet wordt overschreden. 

Loting vindt plaats door directie, in bijzijn van administratie en de voorzitter van de MR. 

1.    Ouders ontvangen uiterlijk 30 januari één van onderstaande berichten: 

Kind kan worden geplaatst op Het Landje; ouders hebben tot uiterlijk 1 maart de tijd om de aanmelding 

te bevestigen en een afspraak te maken voor inschrijving. Na deze datum vervalt de plaats aan het 

eerstvolgende kind op de reservelijst. 

2.   Kind is uitgeloot, in het bericht wordt de plaats (nummer) op de reservelijst vermeld. Wij nemen contact 

op met ouders als er alsnog een plaats beschikbaar is, in volgorde van de reservelijst. Als het kind eenmaal 

4 jaar is, en gestart is op een andere school, vervalt de plaats op de reservelijst. Het Landje benadert niet 

actief kinderen die al op een andere school zijn gestart. 

Als er minder aanmeldingen zijn dan plaatsen, kunnen ouders die elke volgende informatiebijeenkomst 

(tussen januari en juni) bijwonen, direct inschrijven. Hier geldt; wie het eerst komt wie het eerst maalt. We 

schrijven in tot alle beschikbare plaatsen gevuld zijn. 

5 plaatsen houden we vrij voor noodgevallen, hierover oordeelt de directie. 

De informatiebijeenkomsten tussen januari en juni zijn bedoeld voor:

1.  Het vullen van eventueel nog beschikbare plaatsen

2.  Ouders van wie het kind later dan in het komende schooljaar 4 wordt; zij kunnen het aanmeldformulier 

direct inleveren, of tussen aug. en dec. van het jaar dat hun kind drie wordt. Deze aanmelding doet mee in 

de procedure voor het betreffende schooljaar.

3. Ouders die, ondanks dat er geen plaatsen beschikbaar zijn, toch op de reservelijst geplaatst willen worden.

4. Zij-instromers (leerlingen die in een ander leerjaar dan groep 1 instromen vanaf een andere school).

7. Inschrijven, vrijstelling, schorsing en verwijdering
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Voorrangsregels:

1.   Broertjes en zusjes van onze huidige leerlingen hebben voorrang, mits wij een aanmeldformulier hebben 

ontvangen. 

2.  Kinderen van het personeel hebben voorrang.

3.  Wij reserveren maximaal 25% van de beschikbare plaatsen voor kinderen uit ons postcodegebied. Als er 

meer kinderen uit dit gebied inschrijven dan er plaatsen gereserveerd zijn, loten we. Afvallers vanuit deze 

loting, loten mee voor de overige plaatsen. 

Starten op school: 

Ongeveer twee maanden voor het kind 4 wordt krijgen ouders bericht over de groepsindeling. Er kunnen dan 

afspraken gemaakt worden met de leerkracht voor het wennen. 

Uw kind moet zindelijk zijn en zelfstandig naar het toilet gaan om op school te kunnen starten. Kleuters die in 

juni jarig zijn starten in het nieuwe schooljaar.

Zij-instromers:

We hanteren een vaste procedure voor zij-instromers (kinderen die van een andere school komen). 

 Daarbij zijn de volgende zaken van belang:

1.   We bekijken of we, puur getalsmatig, nog plek hebben. Uitsluitend als dit het geval is, volgt de rest van de 

procedure.

2.  Is de schoolleiding van de huidige school al op de hoogte van de reden van vertrek? Is de school in de 

gelegenheid gesteld aan de wensen/zorgen tegemoet te komen? In principe gaan we pas in gesprek als dit 

gesprek heeft plaatsgevonden. 

3.  We bespreken de reden van vertrek met de ouders, en bekijken of Het Landje evt. een optie zou kunnen zijn.

4.  We nemen contact op met de huidige school om informatie in te winnen over het kind: dit betreft 

leerresultaten, gedrag, werkhouding, onderwijsbehoeften en aanpassingen in het onderwijs, etc.

5.  We bekijken of we, gezien alle specifieke informatie, het kind kunnen plaatsen in één van onze groepen. 

Dit is het geval als we aan de specifieke onderwijsbehoeften van zowel het kind als de groep waarin het evt 

geplaatst zou worden, kunnen voldoen.

 

Leerlingen die op een school voor speciaal basisonderwijs zitten, kunnen terugkeren als deze school daar 

100 % achter staat en er plaats is op onze school.  Er vindt overleg plaats om een plan voor een gefaseerde 

terugkeer op te stellen met of zonder ambulante begeleiding.

Leerlingen die aangemeld worden met een specifieke begeleidingsbehoefte kunnen worden geplaatst als 

de specifieke onderwijsbehoefte van het kind niet (overmatig) belastend en/of belemmerend is voor de 

medeleerlingen en de leerkracht. Ons Schoolprofiel Passend Onderwijs (SOP) geeft hier meer duidelijkheid 

over (zie passend onderwijs).

Schorsing & verwijdering
Leerlingen kunnen, wanneer er sprake is van steeds terugkerend grensoverschrijdend gedrag dat de 

voortgang van het onderwijs of de veiligheid in gevaar brengt, van school worden gestuurd: tijdelijk 

(schorsing) of permanent (verwijdering). Na drie time outs, of bij ernstig grensoverschrijdend gedrag (zie 

time out regeling) volgt automatisch een officiële waarschuwing. Het kind wordt in dat geval buiten de groep 

geplaatst voor één of meerdere dagen (dit is een interne schorsing), of wordt geschorst (kind mag één of 

meerdere dagen niet naar school komen). Over de aard en duur van de maatregel beslist de directie. Ouders 

worden hiervan officieel op de hoogte gesteld. 

Bij herhaling, of bij grof wangedrag, volgt verwijdering. Vanzelfsprekend is dit een uiterst middel nadat alle 

overleg en pogingen tot verbetering schipbreuk hebben geleden. Een dergelijke beslissing wordt genomen in 

overleg met het schoolbestuur, de leerplicht ambtenaar en inspectie.

De volledige regeling schorsing en verwijdering is in te zien bij de directie.

7. Inschrijven, vrijstelling, schorsing en verwijdering



Schoolgids OBS Het Landje schooljaar 17/18  

28

8. Schooltijden, Roosters en activiteiten

Schooltijden

De schooldeur gaat om 8.15 uur open. Tot 8.30 uur kunnen kinderen en hun ouders binnen lopen. Wie na de 

bel binnenkomt is te laat, en meldt zich bij de balie. Ouders kunnen niet meer mee de school in en nemen 

bij de ingang afscheid van hun kind. 

Pauze

Vakantieregeling en vrije dagen 17/18
De vakantie regeling zoals die is vastgesteld:

In overleg met de MR hebben we de volgende vrije dagen/ studiedagen vastgesteld: 

Ma 11 sept ’17 studiedag gr 1 t/m 8  vrij

Vrij 24 nov ’17 groep 8 vrij (ivm kamp 27 nov-1 dec)

Di 5 dec ’17 12.30 uur gr 1 t/m 8  vrij ivm Sint

Vrij 22 dec ’17 start kerstvakantie

Vrij 2 feb ‘18 studiedag, gr 1 t/m 8  vrij

ma 5 feb ’18 studiedag, gr 1 t/m 8  vrij

vrij 23 feb ’18 start voorjaarsvakantie, studiedag leerkrachten

vrij 22 juni ‘18 studiedag, gr 1 t/m 8  vrij

ma 25 juni ’18 studiedag, gr 1 t/m 8  vrij

vrij 18 juli ’18 start zomervakantie

groep

Groep 1 t/m 4

Ma, di, do, vr

Woe

Groep 5 t/m 8

Ma, di, do, vr

Woe

Ochtend

08.30 - 11.30

08.30 - 12.15

8.30 - 11.30

08.30 - 12.15

Middag

12.30 - 15.15

12.30 - 15.15

groepen 1 - 2

eten

spelen

groep 3 - 4

eten

spelen

groepen 5 - 8

eten

spelen

10.00 – 10.20

Eigen rooster

10.00 – 10.15

09.45 – 10.00

09.45 – 10.00

10.00 – 10.15

12.15 – 12.30

11.30 – 12.15

12.15 – 12.30

11.30 – 12.15

12.00 – 12.15

12.15 – 13.00

 

Zomervakantie

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie 

Paasvakantie

Meivakantie

Pinksteren

zomervakantie

Begint

7 juli 17 

16 okt 17

22 dec 17

23 feb 18 

30 mrt 18

27 april 18

21 mei 18

13 juli 18

Eindigt

21 aug 17

23 okt 17

8 jan 18

5 mrt 18

3 april 18

14 mei 18

22 mei 18

27 aug 18
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Lesuitval
In geval van ziekte of afwezigheid van de leerkracht, wordt de eerste dag de groep verdeeld over de overige 

groepen.  In tweede instantie neemt één van de ambulante teamleden of een van de directieleden de groep 

over, of zoeken we een vervanger. Alleen in uiterste nood sturen we een groep naar huis. Wij verzoeken u dan 

uw kind thuis te houden. Gelukkig komt dat zelden voor.

Mocht er werkelijk geen mogelijkheid tot opvang zijn, dan plaatsen wij de leerling onder de hoede van een lid 

van het onderwijsondersteunend personeel.

Verzuimbeleid en te laat regeling 
Het is belangrijk dat leerlingen op tijd komen, zowel aan het begin van de dag als na de lunchpauze. Te laat 

komen valt onder ongeoorloofd verzuim. Daarom hanteert de school een te laat regeling. Deze regeling kent 

3 stappen: na 5x en 10x te laat volgt een waarschuwing, bij 15x neemt de directie contact op met de ouders, 

en bij 20x te laat doet school een melding bij de afdeling Leerplicht. De ouders worden schriftelijk op de 

hoogte gesteld over deze melding en het aantal keren verzuim. 

Ziekmelding
Wanneer een leerling aan het begin van de dag ziek is, geven de ouders/verzorgers dit door aan school voor 

09.00 uur. Als de leerling op school ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de conciërge voordat hij/zij naar huis 

gaat. Wanneer de leerling de volgende dag nog steeds ziek is, bellen de ouders/verzorgers naar school om dit 

te melden. Als ziekte niet op tijd gemeld wordt, wordt dit geregistreerd als ongeoorloofd verzuim.

Bezoeken aan (huis)arts, specialist en dergelijke dienen zo veel mogelijk buiten schooltijd om gepland te 

worden. Mocht dit niet lukken, dan melden ouders/verzorgers deze afwezigheid bij de conciërge.

Vrijstelling en Extra verlof
•  Tot en met 10 dagen beslist de directeur van de school of er toestemming gegeven wordt (adhv de daarvoor 

geldende regels); ouders dienen een schriftelijke aanvraag in op het daarvoor geldende formulier (afhalen 

bij de balie)

•  Extra verlof mag alleen worden toegekend als er sprake is van gewichtige omstandigheden of aard van het  

beroep van (een van) de ouders/verzorgers (zie uitleg)

•  Aanvragen van meer dan 10 dagen, worden naar de leerplichtambtenaar doorgestuurd.

•   Voor religieuze feestdagen is verlof mogelijk (minimaal 5 dagen van te voren bij de directeur van de school  

aanvragen)

Extra verlof mag alleen worden toegekend als er sprake is van gewichtige omstandigheden 

• Verhuizing

• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: 

• Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3de graad

• Ernstig levensbedreigende ziekte of overlijden van bloed- of aanverwant

• Ambtsjubileum en huwelijksjubileum van ouder (s)/verzorger(s) of grootouders

Extra verlof ivm aard van het beroep van (een van) de ouders/verzorgers 

Uitsluitend indien het door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders  slechts mogelijk is om 

buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. 

•  één maal per schooljaar plaatsvinden en maximaal 10 schooldagen bedragen;

•  niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

8. Schooltijden, Roosters en activiteiten
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Er mag géén vrij worden gegeven om de volgende reden:

• goedkopere vakanties buiten het seizoen;

• het ophalen van familie; familiebezoek in het buitenland

• (goedkopere) tickets (al gekocht); geen tickets meer verkrijgbaar in vakantieperiode; 

• vakantiespreiding; verlof voor een ander kind uit het gezin; andere kinderen uit het gezin al vrij of nog vrij;

• eerder weg of later terug vanwege verkeersdrukte;

• sabbatical of wereldreis

Schriftelijke aanvragen en besluiten wordt door school bewaard. Afwezigheid zonder toestemming wordt 

geregistreerd als ongeoorloofd verzuim en gemeld bij leerplicht. 

Zie onze site voor het volledige protocol. Het is ook in te zien bij de administratie. 

Schoolzwemmen 

De groepen 5 & 6 krijgen om de week 1 uur zwemles in het Oostelijk Zwembad. Voor het rooster; informeer bij 

de groepsleerkracht! 

Bewegingsonderwijs
Groep 3 t/m 8 gymt twee keer per week in de gymzaal op Landje Vest  bij vakdocent Caroline Mom. Vanwege 

de zwemles gymmen de groepen 5 & 6 één keer. De leerlingen kunnen na afloop douchen, dit is niet 

verplicht. Voor de gymles is gymkleding verplicht (zie veiligheid). 

De kleuters gymmen (met de eigen leerkracht) in het speellokaal aan de Singel. 

Landje Podium:
Twee maal per jaar treden de groepen op tijdens het Landje Podium volgens rooster. Ouders zijn van harte 

welkom!

8. Schooltijden, Roosters en activiteiten
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Activiteiten plan ouders 2017-2018

  Ma Di Wo Do Vr

21-25 aug    

28 aug- 1 sept  Info avond   Wereld haven dagen

12-16 sep       

4-8 sep   

11-15 sep  Studiedag Schoolreis 1 t/m 3 Schoolreis 4 t/m 7

18-22 sep startgesprekken startgesprekken startgesprekken startgesprekken

25-29 sep

2-6 okt  Start Kinderboekenweek  Expositie 1  

9-13 okt     Eind kbw/ feest gr 7/8

16-20 okt  Herfstvakantie    

23-27 okt   Koffie ochtend 1/2  

30 okt-3 nov  Info markt vo gr 8 Koffie ochtend 1/2   

6-10 nov     

13-17 nov  Koffie ochtend 3  Landje Podium 1

20-24 nov  Koffie ochtend 4  Landje Podium 2 /gr 8 vrij

27 nov - 1 dec  Kamp gr 8  Koffie ochtend 5  Landje Podium 3

4-8 dec    Sint - middag vrij Koffie ochtend 6   Landje Podium 4

11-15 dec Koffie ochtend 7/8 Expositie 2 Landje Podium 5

18-22 dec   Kestviering 17:00 uur  Kerstvakantie

25 dec- 5 jan Kerstvakantie 2 weken     

1-5 jan    

8-12 jan     

15-19 jan   

22-26 jan     

29 jan- 2-feb   iffr  iffr Studiedag

5-9 feb Studiedag adviesgesprekken gr 8 adviesgesprekken gr 8 adviesgesprekken gr 8  

12-16 feb   expositie 3

19-23 feb Studiedag

26 feb - 2 mrt Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

5-9 mrt raportgesprekken raportgesprekken raportgesprekken raportgesprekken  

12-16 mrt     

19-23mrt Start groot project    

26-30 mrt Paasontbijt Goede vrijdag 

2-6 apr 2e paasdag afsluiting groot project

9-13 apr    

16-20 apr ouderavond geleidingen  Cito Toets Cito Toets Cito eindtoets 

23-27 apr    Expo groot project koningsdag

30 apr -11 mei meivakantie 2 weken    

14-18 mei Schoolfoto    

21-25 mei Pinksteren  grote rekendag   

28 mei - 1 jun  

4-8 jun

11-15 jun suikerfeest

18-22 jun studiedag

25-29 jun studiedag expositie 5

2-6 jul Musical gr 8 Musical gr 8

9-13 jul afscheidsdag gr 8 Zomervakantie

16 jul- 24 aug Zomervakantie 6weken

27-31 aug 1e schooldag
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9. Ouders en communicatie

Een goede communicatie tussen school en ouders is belangrijk voor het onderwijs. We informeren u graag 

over de voortgang en het welbevinden op school, en worden door u graag geïnformeerd over gebeurtenissen 

thuis. 

Eerste kennismaking
Ouders worden van harte uitgenodigd een informatiebijeenkomst bij te wonen om de sfeer op onze school 

te proeven. U krijgt informatie over onze werkwijze en visie, en een rondleiding door de school. Uitsluitend 

nadat u de school hebt bezocht is inschrijven mogelijk! (zie verder hoofdstuk 7: inschrijving en toelating)

Rapporten
Om een goed (schriftelijk) beeld te geven van de vorderingen op school, krijgt het kind twee keer per jaar een 

rapport. Het eerste rapport eind februari, na afname van de eerste cito toetsen, en het tweede rapport aan 

het eind van het schooljaar. 

Daarnaast informeren we u graag tijdens de gesprekken:

Gesprekscyclus groep 3 t/m 8: 

1.   Informatieavond (na 2 schoolweken) 

  Kennismaking met de leerkracht en algemene informatie over het schooljaar. 

2.  1e gesprek : eind september: kennismaking met de leerkracht, bespreken resultaten voorgaande 

leerjaar en indeling in het groepsplan, soc. emotionele ontwikkeling en welbevinden in de groep 

2e gesprek: februari: bespreking resultaten en plan van aanpak, welbevinden in de groep 

3e gesprek (uitsluitend op aanvraag leerkracht of ouder) na tweede rapport: bespreken overige 

schoolresultaten indien hier aanleiding voor is

3.  Eind groep 7 wordt de uitslag van de entree toets schriftelijk meegegeven (bij het rapport). 

4.  Begin groep 8: voorlopig advies gesprek (hierin wordt ook de uitslag van de entreetoets meegenomen) 

Het voorlopig advies wordt op papier meegegeven en ondertekend door ouders en leerkracht. 

5.  Groep 8, februari: adviesgesprek. Het kind is hierbij aanwezig. 

Gesprekscyclus groep 1/2 

1.   Informatieavond: We informeren ieder jaar, tijdens de informatie avond, alle ouders over het werken 

met Bosos en het belang van de citotoetsen en op welke wijze we hier naar kijken.  

a.  Intakegesprek: Na 4 weken onderwijs hebben we een gesprek met de ouders van alle nieuwe leerlingen 

b.  1e gesprek eind november: voortgangsgesprek. De ouders krijgen een BOSOS-rapport. 

Eventuele twijfels over het overgaan naar groep 2 of 3 worden met ouders besproken. 

2e gesprek:  In deze gesprekken wordt (waar mogelijk) definitief besloten of kinderen wel of niet 

overgaan naar 2 of 3. De ouders krijgen een BOSOS-rapport.

c.  3e gesprek: (uitsluitend op aanvraag leerkracht of ouder): bespreken schoolresultaten indien hier 

aanleiding voor is. Alle ouders van groep 2 krijgen de eind 2-observatie.

Persoonlijk gesprek
Vanzelfsprekend is er altijd de mogelijkheid om, buiten de gesprekscyclus om, persoonlijk in gesprek te gaan 

met de leerkracht van uw kind. U kunt hiervoor een afspraak maken met de leerkracht. Als de leerkracht 

daartoe aanleiding ziet, nodigt hij/zij u uit.

U kunt ook een gesprek aanvragen met IB, directie etc. We verzoeken u wel om zorgen in de groep altijd 

eerst met de leerkracht te bespreken.
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Koffie ochtenden
Voor de ouders van de groepen 1 tot en met 4 wordt eenmaal per jaar een koffieochtend georganiseerd. Op 

deze ochtend kunt u in gesprek met de intern begeleider, de ouderconsulente en de directie over zaken die u 

bezig houden rond de groep en de school. Als er behoefte aan is, organiseren wij ook voor de hogere groepen 

een koffie ochtend. De klassenouder kan hiervoor contact opnemen met de ouderconsulente. 

Thema ochtenden
Er worden op school thema ochtenden georganiseerd rondom opvoeding en onderwijs door de 

ouderconsulenten Dorice Mettendaf. U bent van harte welkom!

Schoolgids en informatiekaart
De meeste informatie vindt u in de schoolgids, waarvan u nu een exemplaar in handen heeft. Daarnaast is 

er voor elke groep een ouderinformatie kaart, waarop alle relevante contactgegevens en zaken rondom de 

groep zijn samengevat. Nieuwe ouders ontvangen de schoolgids eenmaal op papier, elk volgend schooljaar is 

de gids digitaal beschikbaar via de website. Een papieren versie kunt u ophalen bij de administratie. 

Ouderavond geledingen
Op deze avond verantwoorden de verschillende geledingen (MR, OR, Overblijf, Vrienden van het Landje) hun 

plannen en financiën. Vanuit school worden er op deze avond een kijkje gegeven in het onderwijs van uw 

kind. 

Communicatie middelen

Ouderportaal Parnassys  Inzicht in behaalde resultaten en absentie registratie, inloggen via website of 

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/  Een algemeen mailbericht naar alle of 

groepen ouders kan via parnassys verzonden worden.  

Persoonlijk contact verloopt via het mailadres van de betreffende leerkracht of 

medewerker.

SocialSchools    Een kijkje in de groep van uw kind! 

Communicatie over de groep, foto’s en uitnodigingen voor evenementen via 

lidmaatschap van de besloten eigen groep vanaf uw smartphone of computer. 

Algemene informatie voor alle ouders via de school-brede Landje groep. 

Inloggen via de website (www.landje.nl) of https://hetlandje.socialschools.nl/ 

Social schools is niet bedoeld voor persoonlijke informatie/ berichten of klachten, 

hiervoor bent u van harte welkom op school. Maak een afspraak per telefoon of mail 

met de betreffende leerkracht of medewerker!

Website    www.landje.nl; algemene informatie, missie, visie, etc.,  schoolgids en diverse 

protocollen zijn hier in te zien en evt te downloaden

Nieuwsbrief
Berichten uit de groep, informatie over een uitje etc. ontvangt u via SocialSchools. Ook algemene, 

schoolbrede, communicatie wordt zo verstuurd. 

Op den duur zal de huidige nieuwsbrief vervangen worden door de wekelijkse nieuwsbrief vanuit 

SocialSchools, waarin alle berichten van de afgelopen week overzichtelijk zijn samengevat. U ontvangt deze 

brief in uw eigen mailbox.
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School en echtscheiding 

De communicatie vanuit school verloopt in principe via de ouder met de dagelijkse zorg voor het kind.

Wij zijn echter wettelijk verplicht de niet verzorgende ouder te informeren over schoolvorderingen en 

welbevinden van het kind, zoals bijvoorbeeld het opsturen van rapport en schoolgids en de mogelijkheid 

bieden tot een gesprek, als de betreffende ouder hier zelf om vraagt.  Het betreft hier geen zaken van 

dagelijkse aard.

Uitsluitend in zwaarwegende omstandigheden (bv een uitspraak van de rechter) wijken wij hiervan af. 

Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)
5010 is de vraagbaak voor ouders van kinderen die naar het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs gaan. 

De doelstelling van 5010 is: Antwoord geven 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, en organisaties voor leer-, 

gedrags- en ontwikkelingsproblemen en handicaps. Dit brede samenwerkingsverband geeft een groot 

draagvlak en bundelt de expertise om 

Tel: 0800 5010 (gratis) bereikbaar op schooldagen

Website: www.50tien.nl

Medezeggenschapsraad (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 heeft de directie instemming nodig van de MR moeten. 

De vergaderingen zijn openbaar. Deel van tevoren 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 gekozen. De leden hebben een zittingsduur van 3 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 waar nodig de vergaderingen bij en heeft een adviserende rol.

Vragen aan de MR kunnen gemaild worden naar: mr@landje.nl 

Het openbaar onderwijs in Rotterdam heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). 

 

Ouderraad 
Sinds 1998 is er een ouderraad (OR). De OR helpt de school met het voor bereiden, organiseren en uitvoeren 

van verschillende activiteiten. 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. 

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. 

Vragen aan de OR kunt u mailen naar or@landje.nl
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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 oa. 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. Het is belangrijk te weten dat het 

volledige schoolfonds voor de schoolreis 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 een betalingsregeling getroffen worden. De kascommissie legt één keer per 

jaar verantwoording af.

Ouderfonds:

De ouderbijdrage bedraagt € 75,- per jaar

NL13 INGB 000 2905 421 

tav oudercommissie Het Landje Oudercommissie Het Landje

Schiedamsesingel 180

3012 BA  Rotterdam

Vrienden van het Landje 
Omdat het Rijk onvoldoende bijdraagt in de kosten van kunstzinnig onderwijs, is in 2009 de

stichting Vrienden van het Landje opgericht. 

De stichting helpt het kunstzinnige karakter van de school in stand te houden en te ondersteunen

De drie pijlers van het kunstzinnig onderwijs op Het Landje - filosofie, muziek en beeldende vorming - 

worden mede door De Vrienden gefinancierd.

Het bestuur bestaat uit ouders die zich, samen met u, sterk willen maken voor kunstzinnig onderwijs op Het 

Landje.

De Vrienden vragen ook om uw bijdrage, maar bijdragen is vrijwillig en u bepaalt zelf hoeveel u geeft

De stichting is erkend als ‘goed doel’, daarmee zijn giften fiscaal aftrekbaar. 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

 

Stichting Overblijf Het Landje  
Door de overblijf stichting is overblijven op de school mogelijk, 4 (of minder) dagen per week. 

Kinderen eten met de eigen leerkracht in hun eigen klas een boterham. Na het eten gaan de kinderen buiten 

spelen. Vrijwilligers en coördinatoren vanuit school (Rosita Jagan en Hieke Malefijt) en vanuit Bimbola 

(Ranucia Borger en Yeter Gümüs en Irena Fernandes) zorgen voor rust en orde tijdens het overblijven en de 

praktische gang van zaken.
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Het overblijven wordt geregeld door de Stichting Overblijf van Basisschool Het Landje (OBV). De stichting 

heeft een bestuur en een raad van toezicht. Het bestuur (bestaande uit ouders en teamleden) houdt toezicht 

op de financiën en bewaakt de kwaliteit van het overblijven. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de 

directeur Michelle Struick. 

Het overblijven kost in schooljaar 2016-2017  € 150,- per kind. U kunt dit bedrag in één keer overmaken of in 

twee termijnen. Het is ook mogelijk om contant te betalen of te pinnen. U kunt de OBV ook machtigen om 

het bedrag in één keer van uw rekening af te laten schrijven. 

Organisatie van de overblijf                                                      
De kinderen van Het Landje spelen volgens rooster buiten. De overblijfvrijwilligers, die herkenbaar zijn aan 

hun gele vestje met het logo van Het Landje, staan op vaste plekken op het plein om toezicht te houden 

en zijn aanspreekpunt voor de kinderen. Er is altijd een leerkracht als achterwacht beschikbaar in geval van 

nood.

Op het kleine plein, waar de kleuters spelen, houden de vrijwilligers (naast het toezicht op de kinderen) ook 

toezicht op het hek. 

Er zijn ook vrijwilligers die de toiletten een extra schoonmaakbeurt geven. De vrijwilligers volgen jaarlijks een 

EHBO cursus en verlenen eerste hulp 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. 

Overblijven kost € 150 per kind per schooljaar 

NL37 INGB 0000 4359 51 

tav Stichting OBV Het Landje 

Schiedamsesingel 180

3012 BA  Rotterdam
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Adressen en contact gegevens

school

Michelle Struick, directeur m.struick@landje.nl 

Dionne van der Welle, adjunct directeur d.vander-

welle@landje.nl

Locatie Singel (groep 1 t/m 4)

Schiedamsesingel 180

3012 BA Rotterdam

telefoon (010) 412 33 25

Locatie Vest (groep 5 t/m 8)

Schiedamse Vest 190 - 200

3011 BH Rotterdam,

telefoon (010) 414 92 94

E-mail:  directie@landje.nl

Website: www.landje.nl

bestuur

Stichting BOOR

College van bestuur: Huub van Blijswijk (voorzitter), 

Renata Voss en  Anne de Visch Eybergen

Bovenschools directeur: Ellen van den Brand

Gemeentenummer: 41775

Schiekade 34

vierde verdieping

3032 AJ Rotterdam

Telefoon: 010-2540800

Fax: 010-2540899

Postadres Stichting Boor:

Postbus 23058 

3001 KB Rotterdam

E-mail: info@stichtingboor.nl 

Website: www.stichtingboor.nl

KVK:  24424572

Samenstelling MR:  mr@landje.nl 

Ouders:     

Mijke Zeegers (voorzitter)    

 

Astrid Kockelkoren   

Renate v.d. Horst

Jamal Hakka

Rogier Etam       

    

Teamleden    

Manon Poot

Thom Ouwerkerk    

Kim Bruijnzeel      

Miranda Hagoort    

Agnes Redert

De MR denkt en beslist mee over het beleid, 

en is het aanspreekpunt voor ouders  

Samenstelling Ouderraad or@landje.nl

Ouders:   

Martijn Kathmann (voorzitter)

Laurette Schillings  (secretaris)  

Hieke Malefijt  (penningmeester)

Kimberley Bruijn - Romeijn 

Raquel Lopes

Sarah al Dahiri                   

Edgar Kapp     

Marja Vonk 

Marjan de Regt

Teamleden:

Dorice Mettendaf

Petra Groos

    

De OR helpt de school bij het organiseren 

van allerlei activiteiten, zoals Sint, kerst, 

ouderborrel etc.
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Bestuur stichting Overblijf  Het Landje

Hieke Malefijt (penningsmeester en coördinatie)  

Elvira Barendrecht     

Chantal Ollfers 

Barbara van Weegen   

Thom Ouwerkerk (team)

St. Vrienden van Het Landje vriendenlandje@gmail.com

Chris van der Meulen (voorzitter) 

Annette de Vries (secretaris)

Annemiek Engbers

Marieke Den Dulk

Payman Hanifi Moghaddam (penningmeester)

Thamar Kemperman

Werven van ouderbijdragen en fondsen voor het in 

stand houden van ons kunstzinnig profiel.

onderwijs

Jeugd en Onderwijs (JO)

Adres:   

Librijesteeg 4, 3011 HN Rotterdam

Tel: 010- 891 44 44  

Postadres: Postbus 70014  - 3000 KS Rotterdam

Inspectie

Rijksinspectie Primair Onderwijs

Inspecteur Primair Onderwijs 

Postadres: Postbus 501  2700 AM Zoetermeer

Tel: 079 - 351 37 00

gezondheid

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Crooswijksestraat 115, telefoon 010 - 4444608. 

www.cjgrijnmond.nl 

Opvoedlijn 010 – 20 10 110. 

Jeugdverpleegkundige: 

Jelka van der Waal 

Telefoonnummer: 010–4444608, 010-2010110 

E-mail: j.van.der.waal@cjgrijnmond.nlInspectie

Schooltandarts 

Schooltandartscentrum     

Adres:  Maasstraat 14a    

3016 DC Rotterdam    

Tel: 010- 411 69 60

Schoolmaatschappelijk werk

Adres:  

Vredenoordplein 43, 3061 PX Rotterdam

A.Koster@Landje.nl
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Kinderopvang / BSO
Het Landje werkt samen met verschillende organisaties voor kinderopvang en naschoolse activiteiten. 

De leiding van de BSO haalt uw kind(eren) op van school. Voor meer informatie verzoek ik u contact op te 

nemen met de betreffende organisatie! De contactgegevens vindt u hieronder:

Naschoolse activiteiten

BSO Het Steigertje

Locatie Nieuwstraat (3011 GM) – 010 217 94 44

locatie Van Brakelstraat ligt tegenover de school 

Via: Centrale Administratie

Hoogstraat 66 a   

3011 PT Rotterdam

010 206 07 11

Info@steigertje.nl website: www.steigertje.nl

BSO Small Kidz 

Gelegen tegenover de school

Schiedamsesingel 149 (3012 BB)

010 412 1221

info@smallkidz.nl

BSO Het Paleisje Mathenesse

Mathenesserlaan 147

Rotterdam (3015 CJ)

mathenesse@hetpaleisje.nl   

Tel: 010-2580985

BSO Kids Wonderworld 

COOL (3012 AP)   

Van Oldenbarneveltplaats 432 (3012 AP)   

010 285 75 81     

info@kidswonderworld.nl

DRESS AND DANCE

Particuliere Brede School

dorpshuis de coolenkit

boomgaardsstraat 189

Cursussen: 

Hiphop, Cartoon/Striptekenen, Rap, Freerunning  

Toneel, Beeldend Vormgeven met Textiel 

Filosofie 

Ervaren vakkrachten geven 12 leuke lessen

dress&dance@xs4all.nl

voor informatie: 06-23623769

Afhaalservice van OBS ‘t Landje incl. 12 lessen: € 120,-

Of in 2 termijnen: 2 x € 65,-

Haal en Breng Service Mogelijk in overleg met de BSO’s 

in de buurt!

FC Zylyn: sportactivteiten op het schoolplein

FC Zylyn is een buurtsportvereniging, die gedurende 

het jaar na schooltijd verschillende sporten aanbiedt 

op het Johan Cruyf court. Kinderen maken kennis 

met verschillende sporten en spelen wedstrijden 

tegen teams elders uit de stad.

Voor meer informatie: Mail: info@buurtlab.nl
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Bijlage 1: klachtenregeling Boor    

Met de regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten te garanderen. Daarmee wordt 

het belang van de betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Het 

klachtrecht heeft een signaalfunctie: het bevoegd gezag en de school ontvangen signalen die hen kunnen 

ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.

 

Wie kunnen een klacht indienen?
Deze klachtenregeling geldt voor alle personeelsleden van BOOR. Daarnaast kunnen ouders, leerlingen en 

een ieder die deel uitmaakt van een school van BOOR een klacht indienen. 

 

Waarover wel en niet?
Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, toepassing van 

strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, 

discriminerend gedrag, agressie geweld en pesten. 

De klachtenregeling is niet van toepassing op klachten waarvoor een aparte regeling en 

proceduremogelijkheid bij een commissie bestaan. Deze klachten dienen langs die lijn te worden 

afgehandeld. 

De klachtenregeling is evenmin van toepassing indien het een klacht betreft tegen een besluit van het 

bevoegd gezag van een openbare school in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen deze 

besluiten is bezwaar en beroep op grond van de Awb mogelijk.

 

Landelijke Klachtencommissie
In plaats van het zelf in stand houden van een klachtencommissie heeft het bestuur besloten aan te sluiten 

bij de landelijke klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. 

Medezeggenschap

De wetgever kent rond de totstandkoming van de klachtenregeling aan de (gemeenschappelijke) 

medezeggenschapsraad instemmingsrecht toe.

 

Klachtenafhandeling
In het algemeen geldt de regel dat een klacht eerst door de klager met degene die de klacht betreft wordt 

besproken. Is dit niet afdoende, dan zijn de direct leidinggevende of de schooldirectie het aanspreekpunt. Is 

de klacht op schoolniveau niet afdoende opgelost, dan kan men zich richten tot het college van bestuur van 

BOOR. In gevallen waarbij de (uitdrukkelijke wens tot) vertrouwelijkheid (op voorhand) een belangrijke factor 

is, kan de schoolcontactpersoon of externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Deze functionarissen 

kunnen ook behulpzaam zijn bij de afweging wel of geen klacht in te dienen. Zie verder de artikelen vier tot 

en met acht van de klachtenregeling.

 

Bijlage 1: klachtenregeling Boor    



Schoolgids OBS Het Landje schooljaar 17/18  

41

Namen en adressen:

Bevoegd gezag

De verantwoordelijkheid voor de klachtenafhandeling vanuit het bevoegd gezag ligt bij het college van 

bestuur van BOOR.

 

Een schriftelijke klacht (zie artikel 11 en 12 van de klachtenregeling) dient te worden gericht aan:

Stichting BOOR

t.a.v. het college van bestuur 

Postbus 23058

3001 KB ROTTERDAM

 

Het aanspreekpunt namens het bevoegd gezag bij klachten is de bestuurssecretaris, de heer Gerard Drukker. 

Hij is bereikbaar via e-mail op g.drukker@stichtingboor.nl.

Externe vertrouwenspersonen

 

Mevrouw S. Stokman-Prins

070-3523809

06-20010345

stokmanmediation@outlook.com

 

Mevrouw I.L.A. Wielinga

070-3233590

06-23409333

wielinga.ilona2@gmail.com

 

De vertrouwenspersonen kunt u rechtreeks benaderen.

 

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, 

radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, 

0900-1113111.

 

Landelijke Klachtencommissie

BOOR is voor alle scholen aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs:

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

T 030-2809590

F 030-2809591

E info@onderwijsgeschillen.nl
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