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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van PCB Meester Lalleman

Voorwoord
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Contactgegevens

PCB Meester Lalleman
Oudersvrucht 7
2841LN Moordrecht

 0182375495
 https://meester-lalleman.d4w.nl/
 pcb.meesterlalleman@d4w.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Hilda Luiting hilda.luiting@d4w.nl

Interim directeur Annemieke de Boer annemieke.de.boer@d4w.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stg. voor Protestants Christ. Prim. Onderw. De Vier Windstr.
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 2.783
 http://www.d4w.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland                           
.
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Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

182

2019-2020

Kernwoorden

Christelijke identiteit

ZelfvertrouwenZelfstandigheid

Talentgericht Partnerschap met ouders

Missie en visie

De PCB Meester Lalleman is een christelijke basisschool die samen met ouders en overige educatieve 
partners staat voor de opvoeding van en het onderwijs aan de aan ons toevertrouwde kinderen. De 
Bijbelse waarden en normen zijn voor ons een belangrijke leidraad. De school creëert een veilige, 
uitdagende leer- en leefomgeving, waarbij ieders talent wordt erkend en waar je kunt groeien in wat je 
doet en in wie je bent. Onze school biedt een warm nest, waarin kinderen en hun welbevinden centraal 
staan. Samen werken en zorgen voor elkaar zijn uitgangspunten om een ieder in een respectvolle 
omgeving zijn talenten te laten ontplooien, om uit te groeien tot een zelfstandig en zelfbewust mens. 
Daarom is PCB Meester Lalleman ‘Meer dan leren alleen’! 

Prioriteiten

Vanuit de analyse en evaluatie in het afgelopen schooljaar zijn 5 speerpunten geformuleerd:

1. Opbrengsten verhogen, passend bij wat we van onze kinderen mogen verwachten, startend met 

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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rekenen, met behulp van een nieuwe methode

2. Kernconcepten: Het werken met en vanuit de kernconcepten gebeurt vanuit gezamenlijke visie en 
met behulp van onderliggende heldere doelen. Het aanbod binnen de kernconcepten wordt 
opgebouwd, zodat het behapbaar is en duidelijk wat er van leerkrachten en kinderen wordt verwacht. 
Kinderen worden stap voor stap ingeschoold in de vaardigheden, houding en werkwijze.

3. Vreedzame school en gedragscode: Er is een positieve, heldere manier waarop we met onszelf, elkaar 
en de omgeving omgaan. Het is duidelijk wat de consequenties zijn wanneer de regels worden 
overtreden. Dit wordt door iedereen gedragen en toegepast.

4. Klassenmanagement: Er is een duidelijke en uniforme lijn in het klassenmanagement in alle groepen. 
Dat geeft rust en duidelijkheid en mogelijkheid tot samen verantwoordelijkheid dragen.

5. Communicatie, zowel intern als extern: 
Grote en positieve betrokkenheid tussen school en ouders, met een heldere structuur van 
communicatie, vastgesteld in een kwaliteitskaart. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
hele school en werkt op een prettige manier met elkaar samen

Daarnaast wordt gewerkt aan:

* Invoeren van het continurooster
* Starten van een peuteropvang groep, in samenwerking met Quadrant
* Bijstellen van de taak- en functiebeschrijving van oudergeledingen MR, OR en SR en Klankbordgroep
* Het ontwikkelen van een kwalitatief goede zorgcyclus, in samenwerking met Driestar Educatief

Identiteit

De PCB Meester Lalleman is een protestants christelijke basisschool. De waarden en normen vanuit de 
christelijke levensbeschouwing en de Bijbel, Gods woord,  zijn onze leidraad in ons dagelijks handelen, 
waarin respect en zorg voor elkaar centraal staan.   

Elk kind is een uniek schepsel van God en wij heten iedereen welkom, ongeacht zijn of haar 
godsdienstige, politieke of sociale achtergrond. Iedereen op onze school mag respect en zorg voor 
elkaar ervaren,  beleven en uitdragen. Zo staan wij gezamenlijk voor een sociale, vriendelijke en veilige 
leefomgeving. Nadenken en praten over zingeving vormt de basis van onze manier van werken. In ons 
godsdienstonderwijs leren wij de kinderen wat er in de Bijbel staat en wat dat voor ons betekent in de 
huidige tijd. De dagopening en de viering van christelijke feestdagen maken onderdeel uit van onze 
identiteit.   

Niet alle ouders die voor onze school kiezen hebben zelf een christelijke achtergrond, maar geven wel 
aan waardering en respect te hebben voor ons werken vanuit de christelijke traditie en de waarden en 
normen die daaraan gekoppeld zijn.
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Verlof personeel

De Vier Windstreken heeft samen met een aantal andere christelijke schoolbesturen een invalpool 
ingericht. Bij verlof van een leerkracht zal vervanging vanuit de invalpool worden geregeld. Indien dit 
niet mogelijk is zal er een andere oplossing worden gezocht.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Nederlandse taal
5 uur 5 uur 

Rekenen
3 u 30 min 3 u 30 min
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Bijbelse geschiedenis
1 u 15 min 1 u 15 min

Schrijfonderwijs
1 u 15 min 1 u 15 min

Wereldoriëntatie
2 uur 2 uur 

Lichamelijke opvoeding
5 u 30 min 5 u 30 min

Sociale redzaamheid
2 uur 2 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 u 15 min 3 u 15 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Taal
9 u 15 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
30 min 1 uur 3 u 45 min 4 uur 4 uur 4 u 15 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Levensbeschouwing
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Engelse taal
1 uur 1 uur 

Technisch lezen
3 u 45 min 3 uur 2 u 45 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Begrijpend lezen
45 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Taalbeschouwing
2 u 45 min 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Spelling
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Schrijfonderwijs
2 uur 1 u 30 min 1 uur 30 min 30 min 15 min

Sociale redzaamheid
1 u 30 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 uur 1 uur 
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal

Onze school is geen VVE-school. We werken niet samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.

De PCB Meester Lalleman zal in het schooljaar 2020-2021 gaan samen werken met Quadrant 
Kindercentra. Zij zullen dit schooljaar een peuterspeelzaal starten in het gebouw van de school.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

7



3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Wij bieden waar mogelijk ondersteuning aan de leerling die dat nodig heeft. Zie 
Schoolondersteuningsprofiel voor gedetaillerde informatie.

Gediplomeerde specialisten op school

Op onze school zijn geen gediplomeerde specialisten aanwezig.

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Wij willen een school zijn, waar ieder kind zich veilig voelt. Waar de kinderen met elkaar spelen, leren en 
samenwerken. Ook het schoolplein en de weg naar of van school moeten de kinderen als veilig ervaren. 
  

Dat betekent dat pestgedrag bij ons op school niet geaccepteerd wordt. We maken een duidelijk 
onderscheid tussen pesten en plagen. We spreken over pesten:   als er sprake is van een ongelijk 
machtsevenwicht; wanneer het slachtoffer niet meer voor zichzelf op kan komen; wanneer ongewenst 
gedrag systematisch plaatsvindt; wanneer dit gedrag nadelige gevolgen heeft voor het slachtoffer.   

Op de PCB Meester Lalleman  wordt pesten niet getolereerd. Daarom hanteren wij een pestprotocol.

Bij het bestrijden van pesten gaan we uit van de vijfsporenaanpak:   

Steun bieden aan het kind dat gepest wordt: Naar het kind luisteren en haar/zijn probleem serieus 
nemen. Met het kind overleggen over mogelijke oplossingen. Samen met het kind werken aan 
oplossingen. Zo nodig zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, bijvoorbeeld een sociale 
vaardigheidstraining. 

Steun bieden aan het kind dat zelf pest: Met het kind bespreken wat pesten voor een ander betekent. 
Het kind helpen om op een positieve manier relaties te onderhouden met andere kinderen. Het kind 
helpen om zich aan regels en afspraken te houden. Zo nodig zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, 
bijv. een sociale vaardigheidstraining. 

De middengroep betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem: Met de kinderen praten over 
pesten en over hun eigen rol daarbij. Met de kinderen overleggen over mogelijke oplossingen en over 
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wat ze zelf kunnen bijdragen aan die oplossingen. Samen met de kinderen werken aan oplossingen, 
waarbij ze zelf een actieve rol spelen. 

Overleg bij het aanpakken van het pesten: met club, het buurthuis, de sportschool Overleg rond 
veiligheid en pesten waar de omgeving van het kind bij betrokken is. 

De ouders steunen: Ouders die zich zorgen maken over pesten, serieus nemen. Informatie en advies 
geven over pesten en de manieren waarop pesten kan worden aangepakt. In samenwerking tussen 
school en ouders het pestprobleem aanpakken. Zo nodig ouders doorverwijzen naar deskundige 
ondersteuning.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
WMK.
Dat kinderen zich veilig mogen weten en voelen is een van de pijlers van onze school. Het vierjaarlijks 
onderzoek dat wordt afgenomen helpt ons zicht te houden op de beleving van kinderen. De opbrengst 
van dit onderzoek gebruiken we om bijstellingen te doen in ons aanbod of specifiek met kinderen aan 
de slag te gaan.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Pesten kan gemeld worden bij de groepsleerkracht, de directie of een andere leerkracht. De melder 
kiest een persoon, waarbij hij/zij zich veilig voelt.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Verdouw. 
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Gedurende een schooljaar zijn er verschillende contactmomenten met alle ouders: Driehoek-
gesprekken en startgesprekken (kind-ouder-leerkracht); maat-gesprekken; ouder-kindgesprekken; 
informatieavonden; ouderavonden; kijkmomenten in de groep/unit of naar aanleiding van een speciale 
activiteit. Daarnaast communiceren we naar ouders schriftelijk middels onze wekelijkse nieuwsbrief via 
het communicatieplatform ‘Social Schools’.

In de opsomming hieronder geven we u een indruk van de initiatieven die we als school nemen om 
ouderbetrokkenheid te versterken.
Wat verstaan we onder:   

Ouder-informatie avond: In de eerste schoolweek openen we het schooljaar in de aula met een 
algemeen informatief gedeelte. Daarna krijgen ouders informatie uit de specifieke unit en tot slot gaan 
ze naar de stamgroep van hun kind(eren) waar ze met de leerkrachten en de andere ouders op een 
interactieve manier kennismaken. We sluiten de avond af met de School-Nieuwjaars-Borrel.   

Kijkje in de unit:  Inloop mogelijkheid voor ouders om een rondleiding te krijgen in de unit terwijl de 
school in bedrijf is.  Dit is op inschrijving. De data worden gecommuniceerd via Socal Schools.    

Blokafsluiting van De Vreedzame School:  We stellen een les uit een blok van De Vreedzame School 
open voor ouders U kunt dan kijken naar wat zo’n les inhoudt en/of wat er in een bepaald blok aan de 
orde is geweest. De data worden gecommuniceerd via Social Schools.   

Ouder – kind gesprek:  Het kind heeft werk/een taak geselecteerd waar het trots op is en laat zijn/haar 
portfolio zien. Ouders gaan met hun kind in gesprek over het werk en het kind kan resultaten op 
Snappet laten zien. Tijdens elke laatste week van een KernConcept is er op alle dagen gedurende een 
half uur na schooltijd voor ouders de gelegenheid om hiervan gebruik te maken. U kunt dus zelf bepalen 
welke dag van die week u het beste schikt.  

Start - gesprek:  De intentie van die gesprekken is om met ouder, kind en leerkracht de verwachtingen 
van het nieuwe leerjaar te formuleren. Samen kunnen we bekijken wat het kind nodig heeft. Tevens 
bespreken we de doelen van het kind voor het schooljaar en de wijze waarop we deze doelen kunnen 
behalen

Driehoek gesprek:  Gedurende het schooljaar houden we met elk kind en de ouder  maximaal 3x een 
driehoekgesprek (dit is inclusief het eventuele startgesprek) Het gesprek duurt maximaal 15 minuten. 
Na het rapport in februari vinden deze gesprekken plaats met het kind, de ouder en de leerkracht. We 
praten dan over de vorderingen, de leerinstelling en motivatie en de cognitieve groei. Ook komen de 

Wij willen ouders nauw betrekken bij ons onderwijs aan hun kind. Een goede band tussen de school en 
de ouders vinden wij daarom van groot belang. Beide hebben namelijk een gezamenlijk belang: de 
optimale ontwikkeling van het kind. Een open dialoog en een goede relatie met elkaar versterken de 
betrokkenheid. School en ouders stemmen de begeleiding en ondersteuning naar het kind op elkaar af.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

Klachtenregeling

We stellen het op prijs als u klachten bij ons meldt. Indien u bij de leerkracht naar uw mening te weinig 
gehoor vindt, kunt u de klacht met de directie bespreken. Mocht dat ook niet tot een oplossing leiden, 
dan kunt u de zaak voorleggen aan het bestuur. Daarnaast kunnen ouders en leerlingen klachten 
indienen over gedragingen en beslissingen - of het nalaten daarvan - van het schoolbestuur, de directie 
en het personeel. Deze klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding en beoordeling van 
leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. Met deze regeling 
wordt beoogd de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door op een zorgvuldige manier met 
klachten om te gaan. Deze klachten kunt u indienen bij de contactpersoon of de vertrouwenspersoon. 
De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en of er echt 
aanleiding is tot het indienen van een klacht of het doen van aangifte bij politie of justitie, waarbij hij/zij 
desgewenst bijstand verleent en begeleidt bij een verdere procedure. Ook kan de vertrouwenspersoon 
indien noodzakelijk of wenselijk verwijzen naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. 
Daarnaast kan hij/zij gevraagd of ongevraagd advies geven over door het bevoegd gezag te nemen 
besluiten en eventueel ook aanwijzingen van klachten ter kennis brengen van de klachtencommissie of 
het bevoegd gezag. 

Het bestuur van D4W heeft zich voor dit soort zaken aangesloten bij : 

De Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) zorgt, middels zo’n twintig landelijke 
geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies, voor de afhandeling van klachten, beroepen 
en geschillen in het bijzonder onderwijs. 

Stichting GCBO
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag          
070-3861697 
Email: info@gcbo.nl 

Op onze school kunt u vragen wat u het beste kunt doen bij een klacht

verwachtingen naar elkaar daarbij aan de orde. Voor groep 8 wordt aan de ouders en de leerlingen een 
voorlopig schooladvies VO gegeven.   

Maat gesprek:  Doordat we nu 3x per jaar driehoekgesprekken voeren, zullen de maatgesprekken 
minder vaak voorkomen. Mocht er zich onverhoopt toch een probleem voordoen, dan kan de 
leerkracht of de ouder altijd na schooltijd een afspraak maken.  

Social Schools:  Digitaal medium waar leerkrachten berichten op schrijven voor de ouders van de 
groep/unit. Huiswerk, verslagen / foto’s van activiteiten etc. worden hier gepost. Ouders hebben 
toegang tot Social Schools middels een inlogcode.   

Parnassys:  Leerlingvolgsysteem waar ouders, via een inlogcode,  inzage hebben in de persoonlijke 
gegevens van hun kind. Ook kunnen zij daar zien welke toetsresultaten hun kind behaalt.
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Schoolraad
• Klankbordgroep

Ouderraad:
De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders en één leerkracht (die het team vertegenwoordigt). 
Deze ouders ondersteunen bij allerlei praktische activiteiten van de school. De vaste activiteiten als de 
viering van Sinterklaas, Kerst en Pasen, de avondvierdaagse en de afscheidsavond van groep 8 nemen 
zij onder hun hoede. Maar ook de schoolfotograaf en de schoolreizen worden mede door de OR 
georganiseerd. De OR wordt geassisteerd door ouders die helpen bij de uitvoering op de dag zelf, of het 
versieren van de school.

Medezeggenschapsraad:
De Medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over, adviseert over en stemt in met beleid en levert 
daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR is een wettelijk orgaan 
binnen de school. Zij vertegenwoordigt de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen. De MR 
komt regelmatig bij elkaar. De MR van onze school wordt door 1 afgevaardigde vertegenwoordigd in de 
GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van stichting De Vier Windstreken. De GMR 
bespreekt voornamelijk bovenschoolse zaken die gelden voor alle scholen van de stichting. Jaarlijks 
worden o.a. de schoolgids, het vakantierooster en de formatie vastgesteld. Ook brengen de geledingen 
vanuit hun achterban punten in. De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Elke geleding 
is op onze school vertegenwoordigd door 2 personen. 

Schoolraad:
De Schoolraad  (SR) bestaat uit ouders van leerlingen op onze school. Iedere ouder die zich betrokken 
voelt bij de protestant christelijke identiteit van de school zoals verwoord in de grondslag van stichting 
P.C.P.O "De Vier Windstreken", deze onderschrijft en ook actief belijdt, kan zich aanmelden voor de 
Schoolraad. De SR bewaakt de protestants christelijke identiteit De SR heeft een adviserende en 
ondersteunende rol.

Klankbordgroep:
Ouders uit de Ouderraad, Medezeggenschapsraad en Schoolraad en de directie en overige 
belangstellende ouders komen een aantal keren per schooljaar bij elkaar als klankbordgroep. Hier 
wordt, onder regie van de directie, input opgehaald over onderwerpen die worden ingebracht. Denk 
bijvoorbeeld aan het invoeren van het continurooster, de informatiebehoefte van ouders en het 
meedenken over onderwijsvernieuwingen.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• Afscheid groep 8

• andere culturele- en sportieve activiteiten

• Pasen

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Overige schoolkosten zijn schoolreisje en schoolkamp.

Schoolreis unit1                                €15,00
Schoolreis unit 2 + groep 7                €25,00
Schoolkamp groep 8                          €75,00

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor onder andere Kerst en Pasen, Sinterklaas en voor het afscheid 
van groep 8. Verder worden er allerlei culturele-  en sportieve activiteiten van georganiseerd, zoals de 
kinderboekenweek en diverse projecten. 

Het team, de MR, de Ouder- en de Schoolraad vinden deze activiteiten heel belangrijk voor de 
ontwikkeling van onze kinderen en ze zijn dan ook een wezenlijk onderdeel van ons lesprogramma. 
Daarnaast maken deze activiteiten deel uit van onze Nederlandse en/of christelijke cultuur. De 
ouderbijdrage is vrijwillig, maar zonder uw financiële steun kunnen al deze activiteiten niet 
plaatsvinden! 

De ouderbijdrage voor dit schooljaar is € 25,- voor het eerste kind. Voor twee kinderen € 45,- en voor 
drie kinderen € 60,-

Voor de bekostiging van de vrijwillige medewerkers tijdens de lunchpauze vragen we ouders een 
vrijwillige bijdrage van € 20,- per kind

U ontvangt aan het begin van het schooljaar een persoonlijke brief, waarin u gevraagd wordt het 
bedrag over te maken ten name van : Ouderbijdrage PCB Meester 
Lalleman                                                                                            

Reknr. NL93RABO0129.057.851                                                                                                       

O.v.v Ouderbijdrage  schooljaar, naam/namen en groep(en) van het kind/de kinderen. 

Ook op andere momenten gedurende het jaar biedt de ouderraad de mogelijkheid om uw bijdrage te 
voldoen (cash of pin). Dit vermelden we in de Nieuwsbrief.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Wij hechten veel waarde aan een ongestoord en rustig verloop van de lessen. Als uw kind niet op school 
kan komen in verband met ziekte- of artsenbezoek, kunt u dit tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch aan 
ons doorgeven (0182 - 375495) . 

De melding wordt in ons leerlingvolgsysteem Parnassys bijgehouden.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Vanaf hun vijfde jaar zijn alle kinderen in Nederland leerplichtig en vallen de leerlingen onder de 
leerplichtwet. Deze wet kent een beperkt aantal redenen, op grond waarvan ouders vrijstelling van het 

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wanneer u aan goederen schade hebt, die veroorzaakt is door 
bewijsbare nalatigheid van het schoolteam of ouders/verzorgers die leerkrachten helpen of door slecht 
onderhoud van het gebouw of het terrein, dan is het bevoegd gezag in deze gevallen wettelijke 
aansprakelijkheid verzekerd. 

Wanneer een ander kind uw kind schade berokkent, moet u rechtstreeks de ouders/verzorgers van de 
dader aansprakelijk stellen. Leest u ook uw eigen W.A.-polis erop na. 

Voor kinderen die tijdens excursies meerijden met ouders is een inzittendenverzekering afgesloten. Wij 
gaan daarbij wel uit van het gebruik van autogordels en/of stoelverhogers/kinderzitjes. Kinderen die bij 
de eigen ouder in de auto zitten, mogen (indien u dat zelf akkoord vindt) ook op de juiste wijze op de 
passagiersstoel vervoerd worden.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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schoolbezoek voor hun kinderen kunnen aanvragen. 

We noemen hieronder: 

1. Vakantieverlof: Een verzoek om vakantieverlof kunt u alleen indienen wanneer: - Uw werkgever u 
geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties van uw kind(-eren). In dit geval dient u een 
werkgeversverklaring te overleggen. - De aard van uw beroep geen vakantie toelaat tijdens de 
schoolvakanties. (Deze vakantie mag niet langer duren dan 10 schooldagen en niet samenvallen met de 
eerste twee weken van het nieuwe schooljaar). U kunt van deze regeling maar een keer per schooljaar 
gebruik maken onder zeer specifieke regels (informatie hierover is op school verkrijgbaar en via de 
leerplichtambtenaar). Dit betekent dat: extra vakantie (vrij) wegens wintersport, een tweede vakantie, 
een extra lang weekend, of het vermijden van de files geen reden is om vrijstelling te vragen, 
respectievelijk te verlenen. Een schriftelijk verzoek om vakantieverlof dient u uiterlijk zes weken voor 
die periode in te dienen bij de directeur. 

2. Gewichtige omstandigheden (bijzonder huwelijksjubileum; begrafenis; ….) 

3. Vervulling van plichten wegens godsdienst- of levensbeschouwing. 

Alle vormen van schoolverzuim en verlof moeten schriftelijk aangevraagd worden. Het ministerie wijst 
de directies van de scholen steeds weer op hun verantwoordelijkheid om uiterst terughoudend te zijn 
met het geven van vrij buiten de normale schoolvakanties om. Dit kan alleen toegestaan worden als er 
sprake is van 'gewichtige omstandigheden'. Een verjaardag van een familielid of een dag eerder 
vertrekken om de vakantiedrukte te ontlopen, zijn geen gewichtige omstandigheden. Scholen zijn 
verplicht het verzuim te registreren en ieder ongeoorloofd verzuim aan te geven bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze heeft tevens de bevoegdheid de scholen te controleren en 
kan de ouders een boete geven of oproepen voor een gesprek. Uiteraard geldt dit alleen voor de 
kinderen die leerplichtig zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie en bij de 
leerplichtambtenaar van de Gemeente Zuidplas. 

Wilt u verlof aanvragen, dan kunt u hiervoor een formulier downloaden via de website van onze school. 
U kunt natuurlijk ook een papieren exemplaar vragen op school. 

U dient het aanvraagformulier een maand van tevoren ingevuld in te leveren.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Twee maal per jaar toetsen we methode onafhankelijk wat de kinderen hebben geleerd. We richten ons 
hierbij vooral op de groei die kinderen doormaken, de zogenaamde vaardigheidsgroei. Dit doen we met 
de CITO toetsen, voor de vakken Technisch elzen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. De analyse van 
de resultaten hiervan worden op school- groeps- en individueel niveau geanalyseerd. Deze analyse is de 
basis voor het aanbod van onderwijs in de volgende periode. We formuleren streefdoelen en kijken 
goed wat de onderwijsbehoeften van de kinderen zijn. De wijze van instructie, de moeilijkheidsgraad 
van de opdrachten en de hoeveelheid oefenstof worden hierop afgestemd.

Daarnaast gaan we in het schooljaar 2020-2021 starten met een volgsysteem voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen. Hiermee krijgen we zicht op welke vaardigheden bij de groep en 
individuele kinderen sterk ontwikkeld zijn en waar juist  nog extra begeleiding en oefening in nodig is.

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de 
ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 9,7%

vmbo-b / vmbo-k 3,2%

vmbo-k 3,2%

vmbo-k / vmbo-(g)t 6,5%

vmbo-(g)t 29,0%

vmbo-(g)t / havo 3,2%

havo 9,7%

havo / vwo 12,9%

vwo 22,6%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Positief klimaat

Samen spelen, leren en werkenIeder kind voelt zich veilig

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De PCB Meester Lalleman wil een school zijn, waar ieder kind zich veilig voelt. Waar de kinderen met 
elkaar spelen, leren en samenwerken. Ook het schoolplein en de weg naar of van school, moeten de 
kinderen als veilig ervaren. In alle groepen wordt gezorgd voor een goed pedagogisch klimaat. Dit 
wordt onder andere bereikt door de  lessen sociaal-emotionele vorming van de Vreedzame School, door 
actief reageren van de leerkracht op negatieve groepsprocessen en door algemeen positief reageren 
van de leerkracht op de leerlingen.   

Wij hechten grote waarde aan de relatie en omgang die we met elkaar hebben. Leerkrachten, 
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leerlingen en ouders stellen zich positief op en nemen elkaar serieus. In onze cultuur en maatschappij 
kennen we algemeen aanvaarde christelijke waarden en normen en wij willen dat die op onze school 
worden gehanteerd. 

Na een invoeringstraject van 2 jaar is onze school in 2018 gecertificeerd als een “Vreedzame School”.

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en 
democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin 
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen 
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en 
voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Op schoolniveau streven wij daarbij naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin: leerkrachten 
prettig werken, kinderen zich veilig voelen, kinderen zich gehoord en gezien voelen, iedereen bereid is 
zich te verplaatsen in de ander en iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat. De eigen 
kracht van kinderen wordt hierbij benut.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Bij het nastreven van kwaliteit denken we aan: zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. We bewaken dit 
door het gegeven onderwijs regelmatig te evalueren, bijvoorbeeld door het afnemen van 
toetsen; afhankelijk van de mogelijkheden van het kind en van de leerkracht het bieden van extra zorg 
aan de zwakkere en de meer begaafde leerlingen. Hiervoor is een zogenaamde zorgstructuur 
ontwikkeld; het veranderen of aanvullen van methodes als blijkt dat deze niet meer voldoen; het goed 
laten functioneren van de leerkrachten door het eigen handelen te bekijken en door gerichte 
nascholing te volgen; het handhaven van waarden en normen van de school; jaarlijks wordt ons 
onderwijs door het team geëvalueerd. Op het niveau van de Stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken 
maken we gebruik van de kwaliteitskaarten van Cees Bos. In deze kwaliteitskaarten is omschreven aan 
welke voorwaarden het betreffende onderwerp moet voldoen. We willen daarmee ons onderwijs en 
alles wat daarmee samenhangt evalueren om het zo nodig bij te stellen. Aan de hand hiervan stellen we 
een meerjarenplan op.

In het schooljaar 2020-2021 richten we ons vooral op:

- Het geven van instructies met behulp van het Expliciete Direct Instructiemodel. Hier zijn leerkrachten 
extra in geschoold. 
- Leerkrachten leren, onder begeleiding van de intern begeleiders, zelf beter  opbrengsten analyseren 
en vervolgens planmatig werken aan verbeteringen.
- Vanuit doelen gestructureerd onderwijs aanbod voorbereiden voor wereldoriëntatie, met behulp van 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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de Kernconcepten.
- Zorgen voor een doorgaande lijn, vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid, in klassenmanagement 
en hoe we met elkaar omgaan.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:25 - 12:00 12:30 - 14:30  - 

Dinsdag  - 08:25 - 12:00 12:30 - 14:30  - 

Woensdag  - 08:25 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:25 - 12:00 12:30 - 14:30  - 

Vrijdag  - 08:25 - 12:00 12:30 - 14:30  - 

Vrijdag: Groep 1 t/m 4 tot 12.00 uur, 's middags vrij

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek 3 tot en met 8 Maandag
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

studiedag 1 16 oktober 2020 16 oktober 2020

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

studiedag 2 29 januari 2021 29 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

studiedag 3 03 maart 2021 03 maart 2021

Goede Vrijdag 02 april 2021

Tweede Paasdag 05 april 2021

studiedag 4 26 april 2021 26 april 2021

Koningsdag 27 april 2021 27 april 2021

Meivakantie 01 mei 2021 16 mei 2021

Tweede Pinksterdag 24 mei 2021

studiedag 5 14 juni 2021 14 juni 2021

Zomervakantie 17 juli 2021 29 augustus 2021

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Tijdens de pauze is er een groep vrijwilligers 
die het toezicht op het plein verzorgt, onder leiding van een coördinator. Van deze vrijwilligers 
verwachten we pedagogische kwaliteiten, scholing en meedenken. We geven deze medewerkers een 
vrijwilligersvergoeding. Van de ouders vragen we een vrijwillige bijdrage per schooljaar om de kosten 
(deels) te dekken. De hoogte van deze bijdrage wordt in overleg met de MR vastgesteld.
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