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Van harte welkom op de Globe!  

Geachte ouders/verzorgers, 

In deze schoolgids vindt u algemene informatie over allerlei zaken die de school betreffen. 

Nieuwe leerlingen en hun ouders heten we van harte welkom. We hopen dat zij zich snel 

thuis voelen op onze school. OBS de Globe is een openbare basisschool waar iedereen 

welkom is en waar uw kind zich thuis zal voelen. Onze school staat in het Haarlemse 

stadsdeel Schalkwijk/Boerhaavewijk.  De school heeft een eigen karakter en één doel: het 

aanbieden van hoogwaardig en steengoed onderwijs in een veilig, sociaal en open klimaat. 

De Globe is een kleine school met een leerlingenaantal van rond de 130 leerlingen.  

Onze kracht 

• Een veilig, sociaal en open schoolklimaat waarin kinderen, ouders en medewerkers op een 

prettige manier samen werken. 

• Wij onderhouden goede contacten met ouders om het leerproces en het welzijn van de 

kinderen optimaal te onderhouden. 

• We dagen kinderen uit de beste versie van zichzelf te worden, wij leiden hen op tot 

kritische en welbespraakte burgers. 

• Onze leerlingen presteren goed, zowel op cognitief gebied als op het sportieve en 

creatieve vlak. Het ontwikkelen van de talenten van ieder kind krijgt daarbij aandacht.  

• In de groepen wordt de leerstof door de leerkracht op het niveau van het leerjaar van het 

kind behandeld, waarna de kinderen zelfstandig met het geleerde aan de slag gaan.  

• Wij differentiëren op minimaal drie niveaus, waardoor kinderen die het nodig hebben 

extra uitgedaagd worden en kinderen die het nodig hebben extra ondersteund worden. 

• Wij besteden veel aandacht aan moderne technologie: leerlingen wordt geleerd hoe zij 

met digitale middelen zoals, IPads en actuele programma’s moeten omgaan.  

• Wij hebben positieve beoordelingen van de inspectie en werken binnen het bestuur met 

interne audits om blijvend te werken aan onze onderwijskwaliteit. 

• Wij hebben een succesvolle doorstroming naar het voortgezet onderwijs en bereiden de 

kinderen en de ouders hier zorgvuldig op voor. 

U kunt ook een kijkje nemen op onze website: www.obsde globe-haarlem.nl Heeft u nog 

vragen? U kunt altijd even binnenlopen, wij zien u graag! 

 

I.v.m. de Coronacrisis kunnen wijzigingen mogelijk zijn.   

 

Directeur: Ruscha Wijdeveld 

Locatiedirecteur: Robin van Norde      
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De Globe van A tot Z 
 

Aanmelden leerlingen 

Voor aanmelden en inschrijven van uw kind op onze school, maken wij u attent op het 

Haarlemse plaatsingsbeleid.  Voor kinderen geboren na 1 januari 2015 wordt er gewerkt 

volgens dit systeem. Is uw kind ouder, dan kunt u rechtstreeks een afspraak maken met de 

directeur. Voor alle ouders die geïnteresseerd zijn in onze school, ook wanneer het 

plaatsingsbeleid aan de orde is, is het mogelijk om via een gesprek en een rondleiding nader 

kennis te maken met de school. U kunt zich op deze manier oriënteren, alvorens uw 

voorkeur in rangorde t.b.v. de aanmelding in het plaatsingssysteem aan te geven. Om 

verzekerd te zijn van plaatsing is het gewenst dat u uw kind tijdig aanmeldt. Ouders van 3-

jarige kinderen krijgen automatisch per brief informatie m.b.t. de aanmeldingsprocedure. 

Kleuters kunnen, als ze 3 jaar en 10 maanden oud zijn, in overleg, twee dagdelen op school 

komen wennen. Na hun vierde verjaardag mogen ze écht op school komen. Komt u 

aanmelden, neemt u dan a.u.b. het BSN nr. van uw kind en de aanmeldingsbrief mee. 

AVG  

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, is op 25 mei 2018 in de Europese 

Unie van kracht geworden en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG 

versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt) en 

geeft u als ouders/verzorgers dus meer rechten als het gaat om de persoonsgegevens van 

uw kinderen.  Stichting Spaarnesant hecht grote waarde aan een veilige leer- en 

werkomgeving voor de leerlingen en het personeel. Hiervoor is het privacy- en 

veiligheidsbeleid van de stichting in mei 2018 aangepast.   Het bestuur, de schoolleiding en 

het personeel zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid. Spaarnesant 

gaat zorgvuldig om met de rechten van leerlingen en ouders in een brochure van 

Spaarnesant leest u hoe Spaarnesant dit doet en wat uw rechten zijn. Op de website van 

Spaarnesant staan de hoofdlijnen van ons privacy- en veiligheidsbeleid en het 

privacyreglement.    

  

Op OBS de Globe wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband 

met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan 

in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. 

Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze 

persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De 

gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt tot de personen 

die hiermee werken. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers 

van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. Spaarnesant heeft 

met alle leveranciers strikte afspraken gemaakt en vastgelegd over het gebruik van 

persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerling informatie wordt alleen 

gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die 
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uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement van Spaarnesant 

https://www.spaarnesant.nl/privacyreglement  is beschreven hoe wij/de school omgaat met 

haar leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie 

over privacy kunt u lezen op de website van Spaarnesant en in de hiervoor vermelde 

ouderbrochure.  Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.   

 

Actief burgerschap 

Onze school stimuleert democratisch burgerschap. We werken vanuit de basisvoorwaarden 

van de democratische rechtsstaat: vrijheid van meningsuiting – gelijkwaardigheid – begrip 

voor anderen – verdraagzaamheid – autonomie – afwijzen van onverdraagzaamheid – 

afwijzen van discriminatie. In het Veiligheidsbeleidsplan van Stichting Spaarnesant staan alle 

maatregelen op het gebied van sociale en fysieke veiligheid. 

Allergie 

Indien er bij uw kind sprake is van een allergie of medische problematiek is het belangrijk dat 

de leerkracht hiervan op de hoogte is. Bij de aanmelding wordt hier een aantekening van 

gemaakt. Wij gaan ervanuit dat indien er zich op een later moment iets dergelijks voordoet u 

ook de school op de hoogte brengt. 

Brengen en halen van kinderen 

Voor de rust en regelmaat is het van belang dat de school op tijd begint. De lessen beginnen 

om 8.30 uur en zijn klaar om 14.15 uur. We verwachten van de ouders dat ze ervoor zorgen 

dat hun kind uiterlijk vijf minuten voor aanvang van de lessen op school aanwezig is. De 

kinderen kunnen vanaf 8.20 uur binnenkomen. Het is zowel voor de leerlingen als 

leerkrachten prettig als iedereen op tijd in de klas aanwezig is. 

Jongste kleuters die nog moeten wennen aan het schoolgaan mogen de eerste periode door 

hun ouders in de klas gebracht worden. Leerkracht en ouders maken hierover wen-

afspraken. Voor kleuters die al langer op school zijn geldt dat er afscheid genomen wordt 

van de ouders in de gang voor de klas. Om 8.30 gaat "de Tingel", het lesprogramma start 

dan. Voor de leerlingen die na de zomer voor het eerst naar groep 3 gaan is de afspraak dat 

de ouders de eerste twee weken nog mee de school in mogen en afscheid nemen in de gang 

voor de klasdeur. Voor alle kinderen in het hoofdgebouw is de afspraak dat ouders voor de 

ingang van de school afscheid nemen. Op deze manier bewaren we met elkaar de rust in de 

school en zorgen we voor een rustig begin van de dag. In het hoofdgebouw gaat om 8.30 uur 

de schoolbel en starten de lessen. Te laat komen is vervelend en storend voor uw kind, de 

andere kinderen en de leerkracht. 

Is er iets wat u de leerkracht wilt vertellen of mededelen, neemt u dan a.u.b. tussen 8.00 en 

8.20 uur via Social Schools of telefonisch contact op. U kunt dan indien gewenst een afspraak 

maken voor een moment na schooltijd. 

https://www.spaarnesant.nl/privacyreglement
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Computers in de school 

In elke groep zijn IPads aanwezig. De methodesoftware kunnen de kinderen zelfstandig 

gebruiken vanaf groep 1. In alle groepen wordt gedurende de dag gewerkt met  

IPads. Eind groep 8 kunnen de kinderen:  

    Werken met Windows; 

    Werken met internet; 

    Werken met e-mail; 

    Tekstverwerken; 

    Zelfstandig werkstukken maken; 

    PowerPoint Presentaties maken. 

 

Engelse les 

Leerlingen in de groepen 5 t/m 8 krijgen op school Engelse les met behulp van de methode 

Groove Me. In groep 3 en 4 worden hiervoor liedjes en spelletjes gebruikt. 

Fotograferen 

Op onze school laten wij u regelmatig met foto’s en filmbeelden zien waar we mee bezig 

zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens 

activiteiten, thematisch werken, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze 

foto’s (en soms in filmpjes) te zien zijn.  Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en film. 

Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij 

foto’s en filmbeelden geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw 

toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en filmbeelden van uw zoon/dochter. 

Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.   

Bij inschrijving van uw kind op onze school wordt daarom eenmalig schriftelijke 

toestemming gevraagd. Het toestemmingsformulier wordt op school bewaard. U mag 

natuurlijk altijd en op elk moment terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook 

mag u op een later moment alsnog toestemming geven.  Wij herinneren u er jaarlijks aan in 

onze schoolgids.   

Ook met het maken van foto’s van activiteiten onder schooltijd door ouders gaan wij zeer 

terughoudend om. Ouders mogen foto’s maken en plaatsen van hun eigen kind, maar niet 

van andermans kinderen.  De school wil voor álle kinderen een veilige omgeving zijn. 

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken, dat is met name voor 

oudere kinderen wel fijn om te weten wat mag en niet mag.  

 

Gescheiden ouders 

In geval van echtscheiding waar twee ouders het gezag houden, is de school verplicht om 

beide ouders te voorzien van informatie over de ontwikkeling van de kinderen. Beide ouders 

worden betrokken bij belangrijke beslissingen en ontvangen dezelfde informatie van de 

school. Gescheiden ouders zijn volgens artikel 377 van het Burgerlijk Wetboek verplicht om 
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elkaar te informeren over belangrijke zaken rondom hun kind. Soms is de relatie tussen de 

ouders niet goed. Als de school hiervan weet, is deze verplicht beide ouders actief van 

informatie te voorzien. Soms heeft maar één van de ouders gezag over het kind. De ouder 

zonder gezag heeft geen zeggenschap over het kind, maar wel recht op informatie. De 

school is verplicht informatie over het kind te geven als de ouder daar om vraagt. Wanneer 

er ouderavonden, thema-avonden of rapportavonden zijn, zijn de beide ouders welkom. Wij 

verwachten dat ouders zelf besluiten of één van de ouders komt of dat de ouders samen 

komen. 

 

Gezinscoach 

Onze school heeft een samenwerking met de gezinscoach van het Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG). De gezinscoach met wie wij samenwerken is mevrouw Dagmar van Kampen. De 

gezinscoach kan ouders helpen met opvoedingsvragen. Dagmar heeft al veel gezinnen 

terzijde gestaan waardoor problematiek in een vroeg stadium verholpen werd. Veel ouders 

hebben de hulp van het CJG als toegewijd, professioneel en prettig ervaren. De gezinscoach 

pakt samen met de ouders de huidige problemen in het gezin aan. Ouders kunnen zelf, via 

de leerkracht of IB’er, om begeleiding van de gezinscoach vragen. Leerkrachten kunnen de 

gezinscoach ook adviseren aan ouders. Het eerste gesprek met de gezinscoach vindt op 

school plaats met de betrokken IB’er en de leerkracht. Als ouders contact met het CJG willen 

buiten de school om dan kunnen ouders het Informatie & Adviesteam van het CJG bellen 

(088 9958484). De gezinscoach houdt tijdens het traject in het gezin contact met school 

indien ouders dit willen. 

Gezond 

Wij stimuleren gezond eten en drinken op school. Wij vragen u uw kind voor het pauzehapje 

en de lunch fruit, een boterham met gezond beleg en water mee te geven. Geen zoetigheid 

zoals koek en snoep in het trommeltje, geen sapjes en zeker geen koolzuurhoudende 

frisdranken op school.  Vanuit school schenken wij aandacht aan een gezonde leefstijl, 

gezond eten en drinken en stimuleren wij het drinken van water. Waar mogelijk sluiten we 

aan bij andere projecten m.b.t. gezond eten, zoals: "ik eet het beter", Nationaal 

schoolontbijt, EU-schoolfruit project.  

 

Gymnastiek 

De kleuters gymmen in het speellokaal met de eigen leerkracht. De groepen 3 t/m 8 

gymmen twee keer per week.   Zie het rooster op de volgende pagina.  
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Dinsdag:     Vrijdag: 

 

Huiswerk 

Om de leerlingen goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs bieden wij huiswerk in 

een opbouwende lijn. Huiswerk vinden we belangrijk als voorbereiding op het voortgezet 

onderwijs. We leren de kinderen hoe je huiswerk maakt en leert en hoe je plant wanneer je 

dat doet. Voor huiswerkbegeleiding en bijles zijn er mogelijkheden buiten school, hier zijn 

kosten aan verbonden. Het is mogelijk gebruik te maken van de Haarlempas, of indien uw 

kind daarvoor in aanmerking komt van de tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles 

van de gemeente. 

Infobrief 

De informatiebrief voor ouders wordt iedere week op vrijdag via Social Schools aan de 

ouders verstuurd. Hierin staan zaken die belangrijk zijn voor uw kind(eren) en de school. De 

Ouder Info’s staan op de schoolwebsite. Is er iets niet duidelijk, laat het weten, dan leggen 

we het graag uit.  

Jeugdgezondheidszorg 

Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. 

Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente 

verbonden. Heeft u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, 

slapen, bedplassen, dan kunt u deze aan de jeugdgezondheidszorg stellen. De JGZ is op 

werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 7891777 of via 

frontofficejgz@vrk.nl. De 5-jarigen en groep 7 leerlingen krijgen een contactmoment 

aangeboden. U ontvangt hierover vooraf meer informatie. 

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school uitgenodigd worden bij een 

overleg met ouder en school om zorgen of vragen over een leerling te bespreken. Ook kan 

08.30 - 09.15 uur  Groep 3 

09.15 - 10.00 uur  Groep 4  

10.00 - 10.45 uur  Groep 5 

10.45 - 11.30 uur  Groep 6  

12.45 - 13.30 uur  Groep 7 

13.30 - 14.15 uur  Groep 8 

08.30 - 09.15 uur  Groep 8 

09.15 - 10.00 uur  Groep 7  

10.00 - 10.45 uur  Groep 6 

10.45 - 11.30 uur  Groep 5  

12.45 - 13.30 uur  Groep 3 

13.30 - 14.15 uur  Groep 4 

mailto:frontofficejgz@vrk.nl
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school anoniem (zonder een naam te noemen) een kind bespreken om advies te krijgen over 

de te nemen stappen om kinderen snel de juiste hulp of begeleiding te bieden. 

Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden doorgegeven aan de 

jeugdgezondheidszorg zodat zij het kind-dossier aan kunnen vragen. Wanneer u als ouder 

hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur. In overleg met u kan school 

uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Indien u 

zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de jeugdarts/ 

jeugdverpleegkundige school hierover informeren. Als ouder kunt u ook altijd zelf een 

afspraak maken. Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar 

de website van de GGD : www.ggdkennemerland.nl/jeugd 

Jeugdfonds sport & cultuur 

Heeft u een Haarlem Pas of een vergelijkbaar minimum inkomen en wilt u uw kind laten 

sporten, dansen, muziek maken o.i.d.? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan de lessen voor 

uw kind betalen tot € 225,- per sportaanvraag en € 450,- per cultuuraanvraag per jaar. Zie de 

spelregels: www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem  of bel: 06-43121900. 

Klachten 

Overal waar gewerkt wordt, zijn weleens misverstanden en worden af en toe fouten 

gemaakt. Zit u iets dwars, heeft u het gevoel dat iets niet helemaal goed loopt of heeft u een 

klacht, dan kunt u dit altijd aan de school melden. Als het betrekking heeft op een voorval 

in de klas richt u zich in de eerste plaats tot de groepsleerkracht. In de meeste gevallen leidt 

dit gesprek tot de gewenste oplossing. Zo niet dan kunt u zich tot de directie richten Robin 

van Norde & Ruscha Wijdeveld, zij staan u graag te woord. Hebt u het gevoel dat er binnen 

de school niet een passende oplossing gevonden kan worden, dan kunt u zich richten tot: 

Stichting Spaarnesant, Postbus 800, 2003 RV Haarlem, 023-5430100. Spaarnesant heeft een 

eigen klachtenregeling https://bit.ly/2JOqG5Y   

 

De school heeft een contactpersoon voor klachten met betrekking tot: seksuele intimidatie, 

agressie/geweld, pesten, discriminatie/ racisme. Deze contactpersoon is ………... Diens taak is 

het verzorgen van de eerste opvang bij de hierboven genoemde klachten. Hij zal samen met 

u en/of uw kind naar een passende oplossing zoeken. U kunt ……… op bereiken op 

telefoonnummer 023 – 5330297.  

Ook is er voor alle scholen binnen Stichting Spaarnesant een extern vertrouwenspersoon 

aangewezen ten behoeve van ouders en leerlingen. Deze is werkzaam bij de GGD 

Kennemerland: Spaarnepoort 5, 2134 TM Hoofddorp, telefoonnummer 0900-0400682.  

Het staat ouders overigens vrij rechtstreeks contact op te nemen met de Landelijke 

Klachtencommissie: Landelijke Klachtencommissie onderwijs 

Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, Telefoon 030-2809590 

E-mail info@onderwijsgeschillen.nl, Website www.onderwijsgeschillen.nl  

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem
https://bit.ly/2JOqG5Y
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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De inspectie van het onderwijs heeft eveneens een meldpunt over seksuele intimidatie, 

seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld. Het telefoonnummer van de 

vertrouwensinspecteur is 0900-1113111. 

 

Schoolbesturen zijn verplicht direct contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur als 

het vermoeden bestaat dat een personeelslid zich schuldig heeft gemaakt aan een 

zedenmisdrijf met een minderjarige leerling. Als uit het overleg met de 

vertrouwensinspecteur blijkt dat er een redelijk vermoeden bestaat van een strafbaar feit, is 

het schoolbestuur verplicht daarvan aangifte te doen bij politie/justitie. 

Indien een personeelslid op de hoogte is van zo’n misdrijf dan is hij of zij verplicht het 

schoolbestuur daarover direct te informeren. 

 

Kleuterkring en ouder-kind les 

Vanaf oktober is er iedere eerste woensdag van de maand een ‘kleuterkring’. Ouders gaan 

dan samen met de kinderen in de kring en zien- of nemen actief deel aan de door de 

leerkracht aangeboden kringactiviteit. Dit kan een verhaal, een taal- of rekenactiviteit, een 

muziekles of op het thema gerichte activiteit zijn. Het doel van deze ouderkring is dat ouders 

betrokken zijn bij het leerproces van hun kind. Ook zien de ouders dan 'wat' en 'hoe' we 

onze kleuters nieuwe dingen aanbieden. Iedere eerste donderdag van de maand is er een 

ouder-kind les in de kleutergroep. Ouders werken met de kinderen samen aan de door de 

leerkracht klaargezette activiteit. Beide ouder-kind activiteiten duren ongeveer een half uur. 

Mobiele telefoons 

Het meenemen van mobiele telefoons is niet verboden, maar in school moet het toestel 

uitgeschakeld zijn. Alleen als de leerling toestemming heeft van de leerkracht, mag het 

mobieltje aan staan. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of vernieling van mobiele 

telefoons.  Fotograferen op school onder schooltijd met de mobiele telefoon mag alleen na 

toestemming van de leerkracht of directie. (zie “fotograferen”) 

Ouder- kind les 

Wij vinden het van belang dat ouders weten wat en hoe hun kinderen leren op school. Twee 

keer per jaar worden de ouders van groep 3 t/m 8 uitgenodigd om een taal en rekenles mee 

te maken. 

Overblijven en naschoolse opvang 

Kinderen blijven allemaal tussen het ochtend en middagprogramma op school. Hier wordt 

geen vergoeding voor gevraagd. Leraren, assistenten en overblijfouders houden toezicht 

tijdens het eten en buiten spelen.  

Mogelijkheden voor voor– en naschoolse opvang dicht bij onze school worden geboden door 

Partou aan de Alexander Flemingstraat 24. Voor meer informatie: afdeling klantenservice 

088 235 75 00 of klantenservice@partou.nl. Voor januari 2022 zijn wij hard bezig de BSO in 

mailto:klantenservice@partou.nl
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onze eigen mooie school te realiseren, uw kind hoeft dan niet meer na schooltijd naar 

elders, maar blijft gewoon op de Globe. 

PBS 

Op school werken wij gedeeltelijk volgens de principes van PBS: Positief Behavior Support: 

Iedereen die betrokkenen is bij de school werkt aan een veilig en positief schoolklimaat, 

waarin leerlingen optimaal kunnen profiteren van het geboden onderwijs. De basiswaarden 

bij ons op school zijn  

 

Plezier, Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Respect 

Op dit moment bevindt de school zich in een overgangsfase van hoe wij met gedrag om 

willen gaan. Een aantal uitgangspunten van PBS hanteren wij nog, maar we passen dit niet 

zo strikt toe als voorheen. De school is overgegaan tot het formuleren van heldere 

gedragsafspraken voor alle kinderen, deze hangen zichtbaar in de gangen. Zie u hiervoor ook 

pagina  16 en 17 van deze schoolgids. 

Roken  

Wij zijn een gezonde en rookvrije school, roken in en om school (en op het plein) is 

verboden.  

Schoolbibliotheek 

Het lezen op school wordt gestimuleerd doordat de leerlingen gebruik maken van een 

actueel aanbod van kinderboeken in de klas. Lezen vinden we zo belangrijk, dat we 

adviseren uw kind lid te maken van de jeugdbibliotheek. Dit is gratis. Elk jaar besteden we in 

oktober aandacht aan de Kinderboekenweek. Bij de peuters en kleuters is het mogelijk 

gebruik te maken van de uitleen van de “verteltassen” en de schoolbibliotheek. In de Globe 

zelf is intussen een prachtige bibliotheek ontstaan zodat de school ‘lezen’ en ‘boeken’ 

ademt. 

Schoolkostenregeling   

Schoolgaande kinderen kosten geld: denk aan de aanschaf van een schooltas, schoolreisje, 

materiaalkosten, ouderbijdrage enz. Voor ouders die moeten rondkomen van een 

minimuminkomen is dit moeilijk. De gemeente wil daarom ouders ondersteunen als dat 

nodig is; iedereen moet de gelegenheid krijgen om school- en vervolgopleiding af te ronden, 

om een plek te vinden in de maatschappij. 

Voor ouders met schoolgaande kinderen die financiële ondersteuning nodig hebben, zijn er 

drie regelingen: 

-de tegemoetkoming huiswerkbegeleiding òf bijles  

-de tegemoetkoming schoolkosten 
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Per kind kunt u per basisschool leerjaar maximaal 1 keer € 100 krijgen. De tegemoetkoming 

schoolkosten kunt u per kind 1 keer per schooljaar aanvragen. Lever uw aanvraag voor het 

schooljaar 2020-2021 vóór 31 juli 2021 in. Voor meer informatie neemt u contact op met de 

afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid, telefoonnummer 023- 14 023.  

Voorwaarden 

U komt voor de tegemoetkoming schoolkosten in aanmerking als:   

•        u samen met deze kinderen in Haarlem woont  

•        u voor deze kinderen kinderbijslag ontvangt  

•        u in het schooljaar 2021-2022 een inkomen heeft op minimumniveau  

•        uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) in het schooljaar 2021-2022 niet hoger is       

 dan € 12.450,- voor een echtpaar en € 6.225,- als alleenstaande ouder (onder 

 voorbehoud) 

Bewaar uw bonnen en rekeningen van de gemaakte kosten, tot 1 september 2022. De 

gemeente kan achteraf steekproefsgewijs controleren of u recht had op de 

tegemoetkoming.  

Kijk voor meer informatie op; https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten  

Schoolplan 

In overleg met het team en medezeggenschapsraad (MZR), schrijft de directeur voor een 

periode van 4 jaar een schoolplan voor het onderwijsbeleid, het personeelsbeleid, het 

pedagogisch klimaat, het kwaliteitsbeleid en de schoolorganisatie. Het schoolplan is 

geschreven voor de periode van 2019 tot 2023. Dit plan wordt elk jaar geëvalueerd en indien 

nodig bijgesteld. Het schooljaarverslag evalueert het afgelopen schooljaar. Het jaarplan geeft 

de beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar aan.  

Schoolreis 

Op schoolreis gaan is altijd spannend, kinderen kunnen zich moeilijk een voorstelling maken 

van waar zij naar toe gaan en ook voor de ouders is het spannend dat de kinderen de school 

uit gaan. Uit ervaring weten we dat de schoolreis een speciale dag is voor de kinderen, waar 

zij een mooie herinnering aan over houden. Het ‘vergroten’ van de leefwereld en het 

ontdekken van nieuwe en andere plekken en mogelijkheden hoort ook bij ons schoolaanbod. 

Op een andere manier met je vriendjes, vriendinnetjes, juffen en meesters de dag 

doorbrengen geeft een speciaal groepsgevoel en héél veel plezier! Wij gaan er 

vanzelfsprekend vanuit dat alle leerlingen meegaan op schoolreis. Informatie over de 

betaling of een betalingsregeling voor de schoolreis ontvangt u aan het begin van het 

schooljaar. 

https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten
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Schooltijden  

Wij werken met 5 gelijke schooltijden. En de kinderen blijven gratis over. De schooldagen 

starten voor alle kinderen om 8.30 uur en eindigen om 14.15 uur. 

Maandag  8.30-14.15 uur 

Dinsdag 8.30-14.15 uur 

Woensdag 8.30-14.15 uur 

Donderdag 8.30-14.15 uur 

Vrijdag       8.30-14.15 uur 

 

Social Schools 

Wij vinden het belangrijk dat we op een snelle en efficiënte manier met de ouders kunnen 

communiceren. Hiervoor gebruiken wij Social Schools. Mededelingen, informatie m.b.t. 

bijzondere gebeurtenissen en de nieuwsbrieven worden verstuurd via Social Schools en ook 

afspraken kunnen digitaal gemaakt worden. Voor het aanmaken van een account kunt u 

terecht bij onze ICT-coördinator. 

Onderwijsloket 

Het onderwijsloket is een onderdeel van Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland. De 

consulenten van het onderwijsloket helpen ouders om de juiste weg te vinden naar de 

school met de beste mogelijkheden voor hun kind. De consulenten zijn Henriette Lemmen 

en Petra den Boer. Voor een telefonische afspraak belt u met 023-5430114 of googelt u naar 

www.onderwijslokethaarlem.nl 

Op tijd op school 

Ouders zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind op tijd op school is, zodat er optimaal 

gebruik kan worden gemaakt van de lestijd. Tussen 8.20 en 8.30 uur kunnen de kinderen 

binnenkomen, maar om 8.30 uur gaan de schooldeur en de deuren van de lokalen dicht. 

Kinderen en leerkracht starten dan op een rustige manier de klas. Te laat komen betekent 

een verstoring. Dat is niet fijn voor het kind dat te laat komt, want hij/zij heeft dan al een 

stukje gemist, maar het is ook niet fijn voor de andere kinderen en de leerkracht. Te laat 

komen valt onder ongeoorloofd schoolverzuim. Bij regelmatig verzuim nemen wij contact 

met u op. Volgt er geen verbetering dan dienen wij dit als verzuim te melden bij de 

leerplichtambtenaar. 

School T-shirt 

De school is in bezit van school shirts in een vrolijke groene kleur met daarop het schoollogo. 

Bij speciale gelegenheden, sportdagen, feesten, excursies en de schoolreis dragen onze 

leerlingen dit shirt en zijn zij goed herkenbaar. Zo’n groep kinderen in eenzelfde T – shirt is 

ook een mooi PR-plaatje voor onze school. De shirts zijn eigendom van de school worden op 

de dag van de activiteit uitgereikt en aan het eind weer ingenomen.  

http://www.onderwijslokethaarlem.nl/
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Schoolafspraken 

De leerlingen maken niet alleen deel uit van de groep waarin ze dagelijks zitten, maar van de 

hele school. We verwachten van hen dat ze een positieve bijdrage leveren aan het 

schoolklimaat.  Wij werken op school met heldere schoolafspraken zodat voor iedereen 

duidelijk is wat er verwacht wordt. Alle kinderen kennen de afspraken die het voor iedereen 

op school prettig en veilig maken. Dit draagt bij aan een positief schoolklimaat. 

Als ik met werken stop, ruim ik alles netjes op. 

Er is er maar één die praat, zodat luisteren beter gaat. 

Ik, jij, wij, we horen er allemaal bij. 

We laten merken hoe rustig we kunnen (samen)werken. 

Stil lopen in de gang, dat kunnen wij allang. 

Praat vriendelijk en beleefd, zodat iedereen het fijn heeft. 

 

De afspraken zijn door een tekenaar vormgegeven en zijn in alle ruimtes waar met leerlingen 

wordt gewerkt in de school opgehangen. In iedere klas komen, in dezelfde stijl, kaarten van 

de afspraken te hangen. M.i.v. januari 2022 komt er een doorgaande lijn in het aanbieden 

van de afspraken; iedere week staat een andere afspraak centraal. Hier wordt in de klas 

extra aandacht aan besteed. Deze afspraak wordt vermeld in de nieuwsbrief en in de 

teammemo.  
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Gedragscode 

De ouders en de medewerkers van de Globe maken ook deel uit van de gedragscode. Dat 

betekent dat: 

• alle medewerkers, leerlingen en ouders in de school elkaar gelijkwaardig en met 

 respect 

behandelen.  

• geen gebruik maken van racistische, discriminerende of seksueel getinte taal of 

beelden.  

• geen agressief lichamelijk contact hebben met medewerkers, leerlingen en andere 

ouders. 

 

Sponsoring 

Sponsoring kan voor de school een extra bron van inkomsten betekenen om nieuwe 

leermiddelen te kopen of andere wensen te vervullen. De sponsor stelt geld of goederen 

beschikbaar in ruil voor een stukje publiciteit. De sponsor mag natuurlijk op geen enkele 

wijze invloed uitoefenen op de uitgangspunten en leerdoelstellingen van de school. De 

coördinatie van de sponsoring valt onder de verantwoordelijkheid van de directie. 

Sporttoernooien 

Waar mogelijk neemt de school deel aan Haarlemse sporttoernooien, zoals bijv. basketbal, 

korfbal of zaalvoetbal. Elk jaar is er een sport- en speldag voor de kinderen.  

Stagiaires 

Onze school werkt samen met de PABO waar toekomstige leraren opgeleid worden. Dit 

betekent dat er op één of meerdere dagen studenten aanwezig kunnen zijn om het vak te 

leren. De leraar in opleiding (LIO-student) heeft de opleiding bijna afgerond en is bevoegd, 

onder supervisie van een leraar, zelfstandig les te geven. Ook t.b.v. diverse andere 

opleidingen bieden wij stageplaatsen als dit aansluit bij de werkzaamheden op school.  

Stichting Leergeld 

Stichting Leergeld Haarlem Zandvoort laat kinderen meedoen! Heeft uw kind een fiets of een 

laptop nodig voor school? Of is de schoolreis of werkweek boven uw budget? Als u moet 

rondkomen van een inkomen op of net boven bijstandsniveau kunt u in aanmerking komen 

voor hulp van Stichting Leergeld. Zie www.leergeldhaarlemzandvoort.nl  voor de 

voorwaarden of bel met 023 2052486 of mail naar info@leergeldhaarlemzandvoort.nl  

Studiedagen 

De Globe is een lerende organisatie. Een lerende school heeft een open vizier op de wereld 

om zich heen. Daarom zijn we steeds op zoek naar nieuwe inzichten in de wetenschap die 

aansluiten bij onze leerlingen en ons uitdagen en stimuleren. In de lerende school wordt op 

alle lagen van de organisatie geleerd. Leerkrachten leren en werken met elkaar om het 

leerproces van de leerlingen continu te verbeteren. Medewerkers scholen zich elk jaar 

http://www.leergeldhaarlemzandvoort.nl/
mailto:info@leergeldhaarlemzandvoort.nl
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verder, waarvoor wij ook een aantal studiedagen plannen. Op dat moment zijn de kinderen 

vrij (zie de jaarkalender achter in deze gids en op onze website). Voor komend jaar zijn de 

studiedagen: woensdag 22 september 2021, vrijdag 15 oktober, maandag 10 januari 2022, 

maandag 28 februari, dinsdag 7 juni en vrijdag 15 juli.    

Telefoonlijst/adressenlijst  

Regelmatig komt de vraag van ouders of het mogelijk is per klas, een klassenlijst uit te reiken 

met de adressen van leerlingen. Deze lijst met contactgegevens kan praktisch zijn om te 

overleggen met andere ouders, als de kinderen (buiten schooltijd) willen afspreken of als er 

vragen zijn rondom school, huiswerk, of wanneer de leerkracht of klassenouder u wil vragen 

voor hulp op school/bij excursie e.d. Vanuit de privacy van ouders geven wij als school de 

gegevens niet door aan andere ouders. Er wordt geen overzichtslijst vanuit de school/groep 

verstrekt. Wilt u de naam van uw kind, het adres en uw telefoonnummer delen met de 

andere (ouders van de) klasgenootjes van uw kind, dan vragen wij u dit met de ouders 

onderling te regelen.  

Verjaardagen en trakteren 

Jarige kinderen mogen in de klas trakteren. Wij vinden een eenvoudige, kleine en gezonde 

traktatie voldoende. Liever geen snoep. Bij het trakteren van een gezonde traktatie wordt er 

een foto van de jarige gemaakt, die bij de ingang van de school wordt opgehangen. Hebt u 

bezwaar tegen het ophangen van de foto, laat het ons weten. Ouders, die i.v.m. hun levens– 

en geloofsovertuiging de verjaardag van hun kind en anderen niet vieren, verzoeken wij 

contact op te nemen met de leerkracht. 

Verkeersdiploma 

De kinderen van groep 7 kunnen een verkeersdiploma behalen als zij met voldoende 

resultaat een theorie- en een praktijkexamen afleggen. Voor het praktijkexamen hebben de 

kinderen een goed functionerende, veilige fiets nodig. 

Vervanging leraren 

Het kan gebeuren dat door ziekte of door een andere oorzaak een leerkracht niet op school 

aanwezig is. Indien er geen vervangers zijn proberen we dit intern op te lossen. Lukt dit niet, 

dan zullen we een groep over andere klassen verdelen. Dit kan betekenen dat bepaalde 

taken van collega's die een groep overnemen of dit organiseren blijven liggen. In principe 

sturen we geen kinderen naar huis. Bij een tekort aan vervangers en opvangmogelijkheid op 

school kunnen we helaas niet anders. We informeren de ouders van de desbetreffende 

groep met het verzoek om de kinderen een dag thuis te houden. Uiteraard willen dit zoveel 

mogelijk beperken. De school heeft een noodplan hoe te handelen bij een tekort aan 

leerkrachten, zie hiervoor de website van de school. 

Verzekering    

Tijdens schooluren of buitenschoolse activiteiten kan schade ontstaan, bijvoorbeeld 

letselschade of schade aan spullen. Het schoolbestuur heeft een 
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aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die deze schade vergoedt indien de school 

hiervoor aansprakelijk is. Dat is meestal het geval wanneer de schade is veroorzaakt door 

een verwijtbare fout van iemand die op school werkt of meehelpt. Dus ook ouders die op 

verzoek van de school helpen bij schoolactiviteiten zijn meeverzekerd tegen schadeclaims. 

De school is dus niet (zonder meer) aansprakelijk voor alle schade die tijdens de schooluren 

en buitenschoolse activiteiten ontstaat. Een kapotte bril doordat uw kind er tijdens de 

gymnastiekles een bal tegenaan krijgt is niet verzekerd en wordt niet vergoed. Verder is de 

school in beginsel niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door leerlingen (jonger dan 14 

jaar). Deze aansprakelijkheid ligt bij de ouders. Wij adviseren u om een particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering (WAP) af te sluiten. In het geval dat kinderen per auto 

vervoerd worden, bijvoorbeeld in geval van een excursie, gelden bijzondere regels. De 

schade die door de auto is toegebracht aan een ander wordt niet gedekt door de 

schoolverzekering, maar door de auto-WA-verzekering.  

Ziekmelding 

Wanneer uw kind door ziekte niet naar school kan komen verzoeken wij u dit zo spoedig 

mogelijk te melden. U kunt dit melden via de app van Social Schools bij de leerkracht van uw 

kind. Ook is vanaf 8 uur de school telefonisch bereikbaar. Belt u a.u.b. voor 8.30 uur, zodat 

de leerkracht op de hoogte is voordat de lessen beginnen. Wanneer een leerling niet op tijd 

op school verschijnt zonder bericht maakt de leerkracht zich zorgen. Wanneer blijkt dat een 

leerling regelmatig of langdurig verzuimd zullen wij hierover met u in gesprek gaan. 

1.1 Identiteit van de school 

De Globe is een openbare school. De openbare school is  toegankelijk voor ieder kind 

ongeacht afkomst, levensbeschouwing en sociale achtergrond. We willen onze leerlingen 

opvoeden tot gelijkwaardige en kritische burgers, die goed met elkaar in een multiculturele 

maatschappij kunnen samenleven.  

1.2 Visie van de Globe 

Op de Globe is ieder kind van vier tot en met twaalf jaar uit de Boerhaavewijk van harte 

welkom! Het enthousiaste team werkt met veel plezier en betrokkenheid aan de 

persoonlijke- en leerontwikkeling van onze leerlingen. Wij bieden onze leerlingen 

hoogwaardig en steengoed onderwijs in een veilige en plezierige schoolomgeving. Zij krijgen 

alle kansen en stimulansen om hun talenten te ontdekken en optimaal te ontwikkelen 

waarbij zelfstandigheid, eigenaarschap en ook samen werken belangrijk is.  Er is sprake van 

een doorgaande lijn in het onderwijsaanbod van de kleutergroepen t/m groep 8. We werken 

er dagelijks aan om álle kinderen, of ze nu snel, normaal of langzaam leren, in staat te stellen 

het beste uit zichzelf te halen en zo mogelijk zichzelf te overstijgen. Ook willen wij hen zo 

goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Onze school is gericht op 

ontwikkeling en kijkt naar de toekomst. ICT neemt een belangrijke plek in in ons onderwijs; 

de kinderen leren hoe ze op een goede en veilige manier van deze technologie gebruik 

kunnen maken. We gebruiken de technologie actief in het leerproces in de school en zetten 
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daarbij de middelen van deze tijd in zoals het DigiBord, tablets en de NAO Robot. De wereld 

is rijk, groot, boeiend en divers. Wij vinden het belangrijk om met het onderwijs in de basis- 

én zaakvakken de verbinding tussen de diverse vakgebieden aan te brengen middels 

thematisch onderwijs. In alle groepen wordt op een bij de leeftijd passende wijze de 

mogelijkheid om middels thematisch aanbod te ontdekken en vanuit verschillende 

invalshoeken te ervaren geboden. We willen onze leerlingen opvoeden tot gelijkwaardige 

burgers, die met elkaar in de (multiculturele) maatschappij kunnen samenleven en 

zelfstandig en kritisch kunnen denken. Het pedagogisch aanbod vanuit de methode Positive 

Behavior Support levert een belangrijke bijdrage in de sfeer op school en het omgaan met 

elkaar.  De betrokkenheid van de ouders en een goede samenwerking tussen ouders en 

school zijn noodzakelijk om de kinderen plezier in het leren en schoolgaan te laten beleven.  

1.3 Uitgangspunten 

o Kinderen gaan met plezier naar school. 

o Kinderen hebben respect voor elkaar. 

o Kinderen krijgen de kans zich naar eigen mogelijkheden te ontplooien. 

o Pesten wordt direct aangepakt. 

o Er is geregeld contact met de ouders. 

o De school heeft aandacht voor nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen. 

o Jongens en meisjes worden gelijk behandeld. Er is aandacht voor ieder individu. 

o Er is aandacht voor kinderen die meer uitdaging aankunnen. Er is aandacht voor 

kinderen die sommige vakken wat lastiger vinden. 

1.4 Doelen 

o Het verwerven van noodzakelijke kennis, inzichten en vaardigheden. 

o Het ontwikkelen van verstandelijke vermogens. 

o Het verwerven van sociale vaardigheden. 

o Het verwerven van informatieve vaardigheden. 

o Het ontwikkelen van creativiteit. 

o Het verwerven van lichamelijke vaardigheden. 

o Het verwerven van technische vaardigheden. 

o Het verwerven van emotionele stabiliteit. 

1.5 Maximale leerprestaties 

Leerlingen krijgen alle gelegenheid om hun schoolloopbaan met succes te voltooien. We 

halen altijd het beste uit de kinderen, waardoor kinderen gestimuleerd worden de beste 

versie van zichzelf te zijn. 

2. Wat leren we? 
 

2.1 Het pedagogisch klimaat 

De basis van het leren is dat kinderen zich thuis voelen op school. 
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We vinden het belangrijk dat kinderen 

o respect voor elkaar hebben; 

o zelfvertrouwen leren opbouwen; 

o zelfkennis hebben; 

o verantwoordelijkheid kunnen dragen; 

o presteren naar eigen mogelijkheden; 

o zelfstandig en kritisch kunnen denken; 

o leren omgaan met gedragsregels. 

 

Activiteiten ter bevordering van het pedagogisch klimaat 

 2.2 Omgaan met elkaar 

Waar kinderen spelen en werken leren zij ook hun eigen grenzen en die van een ander 

kennen. Kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen uitspraken en gedrag en 

respect te hebben voor elkaar. Soms gaat het daarbij mis, vanuit de school zijn we actief in 

het voorkomen en signaleren van plagen/pesten. De school accepteert niet dat kinderen op 

school gepest worden. De leerkracht zal hierover in gesprek gaan met de kinderen en waar 

nodig met de ouders. Signaleert u een probleem dan verzoeken we u ook dat met de 

leerkracht te bespreken. Vanuit PBS worden pestpreventie lessen gegeven. De school maakt 

gebruik van een pestprotocol. Daarnaast tekent ieder kind van de Globe vanaf groep 4 het 

zogenaamde ‘Contract Sociale Vaardigheden’. In dit contract staan alle schoolafspraken nog 

eens bij elkaar. Dit wordt met alle kinderen uitgebreid besproken aan het begin van het 

schooljaar. Doel van het contract is dat alle kinderen de intentie hebben zich te gedragen 

naar de afspraken zoals deze gelden in de school. Vertonen kinderen echt 

grensoverschrijdend gedrag, dan vullen zij een Oopsformulier in, een reflectieformulier 

waarbij zij reflecteren op hun eigen gedrag en bedenken hoe zij het de volgende keer anders 

aanpakken. 

Festiviteiten 

Om de goede sfeer te bevorderen zijn er verschillende feesten en vieringen op school: 

o Kinderboekenweek 

o Sinterklaasfeest 

o Eten op school met Kerstmis 

o Schoolvieringen 

o Suikerfeest, Offerfeest en andere cultuur gerelateerde feesten 

o Zomerfeest 

o Verjaardag van de leerkracht 

o Sport- en speldag  

o Deelname aan diverse sporttoernooien 

o Schoolreisjes 

o Deelname aan diverse culturele activiteiten 
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Om deze activiteiten mogelijk te maken is de betaling van de ouderbijdrage van groot 

belang! 

 

Excursies 

Diverse groepen nemen deel aan excursies, meestal passend binnen een bepaald thema. 

Regelmatig wordt ouderhulp gevraagd t.b.v. vervoer en/of begeleiding. Zonder uw hulp zijn 

deze excursies niet mogelijk. Wanneer de afstand dat toelaat heeft het onze voorkeur om 

met de leerlingen uit de bovenbouw op de fiets te gaan. 

Culturele activiteiten 

Met medewerking van Hart Haarlem organiseren wij jaarlijks diverse culturele activiteiten 

voor de groepen 1 t/m 8. De kinderen komen in contact met diverse cultuuruitingen zoals 

toneel, excursies, beeldende kunst, literatuur, dansvoorstellingen en bezoek aan 

verschillende musea.  

2.3 Peuterspeelzaal/Voorschool 

In het gebouw van de Globe is een peuterspeelzaal van Hero Kindercentra gevestigd, 

genaamd; “De Kleine Globe”. Informatie over inschrijven vindt u op de website van Hero, u 

kunt ook bellen naar 023 - 512 39 20  of mailen naar info@herokindercentra.nl 

2.4 De groepen 1 en 2  

Op een speelse manier krijgen de kinderen allerlei activiteiten aangeboden die voorbereiden 

op het leren lezen, schrijven en rekenen. Vanuit de Piramidemethode wordt thematisch 

gewerkt. Uitgangspunt is dat alle kinderen doorstromen, toch kan het voorkomen dat een 

kind nog niet aan groep 3 toe is en een jaar langer in de kleuterbouw blijft. Voor we een 

beslissing nemen is er regelmatig overleg met de betrokken ouders. Het advies van de school 

is hierin bindend. 

2.5 De groepen 3 tot en met 8 

Bij het aanbieden en verwerven van de basisvaardigheden gaan we uit van de Wet op het 

Primair Onderwijs. Bij ons op school geven we de volgende vakken: 

o Nederlandse taal 

o Technisch en begrijpend lezen 

o Rekenen en wiskunde 

o Schrijven  

o Engelse taal (vanaf groep 5, beperkte start in 3/4) 

o Gymnastiek  

o Wereld oriënterende vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek.  

o Expressie activiteiten, zoals muziek, tekenen, handvaardigheid, spel en beweging 

o Bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer 

o Bevordering van gezond gedrag 

tel:023%20-%20512%2039%2020
mailto:info@herokindercentra.nl
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o ICT-middelen worden ingezet bij uitvoering en ondersteuning van het lesprogramma 

t.b.v. het vergroten van kennis en vaardigheden van de leerlingen 

Vanuit onze visie streven we ernaar de kinderen zich binnen hun mogelijkheden optimaal te 

laten ontwikkelen gedurende hun basisschoolperiode. Wij halen het beste uit ieder kind! 

Schoolverlaters 

In groep 7 krijgt uw kind een vooradvies (pré-advies) voor het voortgezet onderwijs. Het 

laatste basisschooljaar staat in het teken van de overgang naar het voortgezet onderwijs. In 

groep 8 krijgt uw kind in november het voorlopig advies van de leerkracht over welk 

schooltype het best bij uw kind past en in februari/maart het definitieve advies. Dit advies 

wordt zorgvuldig samengesteld door de leerkracht, de IB’er en de directie vanuit de toets 

gegevens, de schoolresultaten, (huiswerk) werkhouding en gedrag. Met dit definitieve advies 

kunt u uw kind aanmelden bij een school voor Voortgezet Onderwijs. Alle leerlingen van 

groep 8 maken in april 2022 de IEP Eindtoets. 

2.6 Onderwijsuren 

De groepen 1 t/m 8 krijgen per jaar 950 uren les. Over de hele basisschool periode moeten 

de kinderen tenminste 7520 uren les hebben gehad. We gaan uit van een lesurentabel van 

25 uren per week voor alle groepen.  

3. Zorgverbreding 

 

3.1 Passend onderwijs 

De scholen streven ernaar dat elke leerling zo dicht mogelijk bij huis het juiste onderwijs en 

begeleiding krijgt. Scholen en hun besturen hebben de verantwoordelijkheid gekregen om 

voor alle leerlingen (ongeacht hun beperking) een passend onderwijsaanbod waar te maken. 

We noemen dit de zorgplicht. Om dat doel zoveel mogelijk te kunnen realiseren, bieden we 

'onderwijs op maat': het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de capaciteiten van de 

individuele leerling.  Het onderwijs Zuid-Kennemerland heeft een samenwerkingsverband 

met alle schoolbesturen voor primair onderwijs in de regio Zuid-Kennemerland. Het doel is 

om binnen het regulier basisonderwijs en waar nodig in het speciaal onderwijs, passend 

onderwijs te bewerkstelligen zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Wanneer de 

basisschool, de nieuwe school en de ouders tot overeenstemming komen over de juiste plek, 

geeft het samenwerkingsverband altijd toestemming. Door de invoering van passend 

onderwijs zal de school proberen om de uitstroom van kinderen naar het speciaal onderwijs 

en speciaal basisonderwijs te beperken. In de afgelopen jaren zijn we daar goed in geslaagd. 

Om de grenzen van onze capaciteit kenbaar te maken vindt u op de website van www.wsns-

zk.nl ons onderwijsprofiel. Voor toelating tot onze school en voor de mogelijkheden en 

beperkingen zie het stukje ‘toelating’.  

o In de verhouding tussen verzorging, begeleiding en het onderwijsaanbod heeft het 

geven van onderwijs altijd de prioriteit.   

http://www.wsns-zk.nl/
http://www.wsns-zk.nl/
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o Bij het bieden van ondersteuning aan een kind dienen de ARBO-richtlijnen voor het 

schoolpersoneel in acht te worden genomen.  

o Er dient in de groepen voldoende ruimte (opnamecapaciteit) te zijn. Daarmee doelen 

we niet alleen op de fysieke ruimte per kind. Ook de 'begeleidingsruimte' in de klas is 

een medebepalende factor.  

o Ten aanzien van de opvang van het kind dient onze school voldoende specifieke 

deskundigheid in huis te hebben om adequate begeleiding te kunnen bieden.   

Uiteindelijk neemt de directeur een beslissing over de haalbaarheid van de plaatsing van de 

leerling bij ons op school. Is de beslissing negatief en bent u het daar niet mee eens, kunt u 

beroep aantekenen bij het schoolbestuur.  

3.2 Interne begeleiding (IB) 

De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten om de kinderen optimaal te begeleiden. 

Leerlingen die moeite hebben met de leerstof of juist leerlingen die al verder zijn in de 

leerstof, worden regelmatig door de leraren en de IB’er doorgesproken. Op basis van deze 

gesprekken wordt zorgvuldig bekeken wat het kind nodig heeft voor een volgende stap. 

Vaak wordt er een plan van aanpak opgesteld om het kind verder te ondersteunen of uit te 

dagen. Afhankelijk van wat er nodig is, is dit een individueel plan of komt het kind in een 

groepsplan. Een individueel plan wordt, alvorens te worden uitgevoerd, eerst altijd met de 

ouders besproken.  

Talentvolle leerlingen 

Er is extra aandacht voor kinderen die meer aankunnen dan de basisstof die zij in de groep 

krijgen aangeboden. We hebben hiervoor een specialist ‘Meer begaafdheid’ op school, die 

samen met de IB’er kijkt naar wat er mogelijk is en wat de kinderen nodig hebben. Kinderen 

die meer aankunnen krijgen extra verrijkingsstof en verdiepingsstof voor verschillende 

vakken. De combinatie van werken in de klas en een stuk extra aandacht, zorgt ervoor dat 

uw kind zich voor de betreffende vakken in eigen tempo kan verder ontwikkelen. 

Plusaanbod 

Voor de kinderen die meer aankunnen dan het extra verdiepingsaanbod hebben wij diverse 

(digitale) programma’s om de uitdaging te kunnen bieden die de kinderen nodig hebben. 

3.3 De zorg op schoolniveau 

Graag bieden wij op de Globe extra begeleiding voor kinderen die een extra steuntje nodig 

hebben als ook de kinderen die extra snel leren.  

Alle kinderen naar school 

In principe is elk kind welkom, maar plaatsing is helaas niet altijd mogelijk. Bij aanname van 

nieuwe leerlingen hanteren we de volgende criteria: 

o Op het moment dat uw kind bij ons op school komt, dient het zindelijk te zijn.  

o Rust en veiligheid zijn belangrijke voorwaarden voor een onbelemmerd  leerproces.  
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o Een ernstige verstoring kan leiden tot een langdurige ontregeling van het   

Leerproces, dit zullen wij niet toestaan. 

o Wanneer de school handelingsverlegen is en daardoor niet kan voldoen aan de 

onderwijsbehoefte van de leerling zal in samenspraak met de ouders en eventuele 

externen gezocht worden naar een andere en voor de leerling meest optimale 

onderwijsplaats. 

 

3.4 Leerlingvolgsysteem 

Om leerlingen en hun ontwikkeling goed te kunnen volgen, maken we gebruik van een 

leerlingvolgsysteem (LOVS van CITO). Hieronder vindt u een opsomming van de CITO toetsen 

die we gebruiken: 

o Begrijpend lezen 3.0 

o Rekenen 3.0 

o Spelling 3.0 

o Werkwoordspelling in groep 7 en 8 3.0 

o Woordenschat 3.0  

o In ontwikkeling aanschaf LVS kleuters 

o DMT–leestoetsen en AVI  

o IEP toets voor groep 8 

o Sociaal Emotionele Ontwikkeling; SCOL  

o Saqi groep 7  

Daarnaast worden nog methode gebonden toetsen afgenomen. Tijdens de 

rapportgesprekken worden de vorderingen en het niveau van uw kind met u besproken.  

3.5 Het ZAT-team (ZorgAdviesTeam) 

Het ZAT-team bestaat uit het Schalkwijkteam JGZ. Hier maken o.a. de 

jeugdverpleegkundige(jeugdarts) en de CJG-coach deel van uit. Aanmelden voor het ZAT 

team kan via de IB’er. In het Zat team wordt de zorg rondom een kind of gezin besproken en 

zoeken we gezamenlijk naar mogelijkheden van ondersteuning en waar mogelijk 

oplossingen. Vanuit de school kan een leerling in het ZAT team besproken worden met 

toestemming van de ouders. CJG-coaches ondersteunen ouders, jongeren en kinderen bij 

vragen over opvoeden en opgroeien. Wat ze zelf kunnen en de hulp die er binnen het eigen 

sociale netwerk aanwezig is, staat daarbij voorop. Vanuit het CJG worden er diverse 

cursussen aangeboden op het gebied van Sociaal Emotionele Ontwikkeling. 

3.6 Onderwijsondersteuningsteam  

Er is een ondersteuningsteam in het leven geroepen waar de locatiedirecteur, de directeur, 

de IB’er, de kwaliteitsleerkracht en de schoolpsychologe Saskia Snikkers deel van uitmaken. 

Hier wordt structureel nagedacht en gespard over hoe rust en kwaliteit te borgen binnen de 

school en de groepen.  
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3.7 Verwijzing naar een school voor speciaal (basis-) onderwijs 

Heel soms komt het voor dat wij in overleg met de ouders besluiten dat een kind beter tot 

zijn/haar recht komt op een school voor speciaal (basis-) onderwijs. Onze intern begeleider 

begeleidt dit hele proces.  

3.8 Verhuizing 

Bij een verhuizing of als uw kind om een andere reden van school gaat, heeft de school de 

plicht een onderwijskundig rapport voor de nieuwe school op te stellen en dit mee te geven 

aan de ouders.  

3.9 Het voortgezet onderwijs 

 

Schoolkeuze  

Het advies van de leerkracht speelt een heel belangrijke rol bij de schoolkeuze. Het 

schooladvies van uw kind komt tot stand in overleg met de leerkracht, de IB’er en de 

locatiedirecteur. Formeel wordt het advies gegeven door de directeur van de school. Dit 

advies wordt met u besproken en u krijgt hiervan een afschrift. Dit advies krijgt u mee om 

uw kind aan te melden bij een school voor VO. Bij dit advies worden betrokken: 

o De CITO toetsen (LOVS) begrijpend lezen en rekenen vanaf M6 

o Het advies van de leerkracht 

o Methode-gebonden toetsen en werkhouding 

o Het advies van de basisschool is gebaseerd op al deze toets gegevens en is leidend. 

 

De kinderen van groep 8 doen mee aan de IEP Eindtoets. Onafhankelijk van het schooladvies 

geven de toetsresultaten een advies over de schoolkeuze van uw kind. U krijgt hiervan een 

afschrift. Behaalt uw kind op de IEP toets een hogere score dan het oorspronkelijke advies? 

Dan kan de basisschool overwegen om het advies aan te passen, de school is dit echter niet 

verplicht, maar kan in sommige gevallen een heroverweging in overweging nemen. Behaalt 

uw kind een lagere score op de IEP toets, dan gebeurt er niets en blijft het advies gewoon 

bestaan. Op grond van al deze gegevens krijgt u van de leerkracht een schooladvies over de 

geschiktheid van uw kind voor een bepaalde vorm van Voortgezet Onderwijs.  We proberen 

het beste uit ieder kind te halen en er zo voor te zorgen dat uw kind op de meest geschikte 

vorm van Voortgezet Onderwijs terecht komt.  Ook worden, indien dit wordt aangeboden, 

scholen voor het VO bezocht door de kinderen van groep 8. Scholen voor Voortgezet 

Onderwijs organiseren in februari open middagen en avonden die u kunt bezoeken. In 

februari en maart kunt u uw kind opgeven voor het VO.  

Resultaten leerlingvolgsysteem  

Bij de afname van Cito toetsen streven wij naar het hoogst haalbare niveau binnen de 

mogelijkheden van het kind. Onze school zit op het landelijk gemiddelde.  

Naar welke vormen van Voortgezet Onderwijs gaan onze leerlingen: 
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Type school   
   

 
2014  

 
2015  

 
2016  

 
2017  

 
2018  

 
2019  

 
2020  

 
2021 

 
2022 

VWO   
   

6%  18%  0%  0%  6%  10%  27%  6% 
 

HAVO-VWO   
   

0%  0%  24%  13%  18%  19%  0%  19% 
 

HAVO   
   

16%  29%  0%  19%  11%  0%  7%  19% 
 

VMBO-T-HAVO   
   

0%  0%  15%  9%  11%  9%  0%  6% 
 

Totaal HAVO VWO advies   
   

22%  47%  39%  41%  46%  38%  34%  50% 
 

VMBO theoretisch   
   

39%  35%  7%  41%  11%  10%  13%  31% 
 

VMBO Kader   
   

0%  6%  40%  4%  25%  28%  34%  13% 
 

VMBO Basis   
   

39%  12%  7%  14%  18%  19%  13%  6% 
 

8+ klas   
   

0%  0%  7%  0%  0%  0%  0%  0% 
 

Totaal VMBO advies   
   

78%  53%  61%  59%  54%  57%  60%  50% 
 

Praktijkonderwijs   
   

0%  0%  0%  0%  0%  5%  7%  0% 
 

Totaal aantal leerlingen   
   

18  17  14  22  17  21  15  16 
 
15 

 

3.10 Verschillende culturen 

De Globe wordt bezocht door kinderen met verschillende culturele achtergronden, wij 

omarmen deze diversiteit en zijn er supertrots op! Hiermee is de Globe een oefenplaats voor 

de grote maatschappij waar diversiteit tegenwoordig overal voorkomt. Enerzijds trots met 

aandacht voor de verschillende culturen. Anderzijds maakt het voor de school niet uit waar 

de kinderen vandaan komen en worden zij allemaal in gelijke mate gewaardeerd en 

begeleid. Dit is terug te zien in de figuren op onze afspraken kaarten, deze zijn kleurloos, 

mede om aan te geven dat het niet uitmaakt waar een kind vandaan komt. De kinderen zijn 

voor ons allemaal even waardevol. 

4. Evaluatie van kwaliteit 

 
4.1 CITO toetsen 

Kwaliteitsverbetering heeft onze voortdurende aandacht. Om onze kinderen zo goed 

mogelijk te kunnen volgen maken we gebruik van CITO toetsen. De toetsen maken het 

mogelijk de vorderingen van uw kind te vergelijken met leeftijdsgenoten uit het hele land. 

De kinderen worden twee keer per jaar getoetst. Op grond daarvan wordt bekeken of een 

kind extra hulp moet krijgen of dat het onderwijsprogramma aangepast moet worden.  
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4.2 Kwaliteitsverbetering door goede methoden en materialen 

Op de Globe wordt gewerkt met de nieuwste leermethoden.  In alle groepen werken we met 

digitale schoolborden. We werken met iPads om het lesaanbod en de verwerking in de 

groepen te ondersteunen.  

VVE-methode 

Bij de kleuters wordt gewerkt met de Piramidemethode en LOGO 3000.  Er wordt gewerkt 

met een onderwijsassistente in de kleuterklassen. We hebben daardoor meer handen en 

ogen in de klas.  Het is fijn als ouders weten met welk thema de kinderen werken en wat zij 

leren. Er wordt daarom een nieuwsbrief voor de ouders uitgegeven. Door op school en thuis 

aandacht te hebben voor hetzelfde thema ontstaat er verbinding en kan de betrokkenheid 

worden vergroot.  

Schakelklas 

Groep 3 is een zogenaamde Schakelklas, waarbij extra geld wordt ingezet om de kinderen te 

begeleiden (schakelklas-subsidie). Juist omdat wij vinden dat groep 3 zo’n ontzettend 

belangrijk jaar is, zetten we hier extra onderwijsaanbod in, waar alle kinderen optimaal van 

kunnen profiteren. Er is een leerkrachtondersteuner die een aantal dagen in de week de 

groepsleerkracht en leerlingen ondersteunt. De leesmethode Veilig Leren Lezen heeft een 

computerprogramma waar de kinderen thuis mee kunnen werken. Dit programma 

ondersteunt het leesprogramma in de klas. Extra oefening helpt de kinderen hun 

leesvaardigheid te vergroten. Ouders weten dat hun kind in de Schakelklas zit en 

ondertekenen aan het begin van het schooljaar een contract waarin zij aangeven ook thuis 

met hun kind met dit programma te zullen gaan werken.  

4.3 Kwaliteitsverbetering door goed personeel 

Belangrijk zijn de leerkrachten die met uw kind werken. Zij overleggen regelmatig en werken 

nauw met elkaar samen, waardoor er op alle lagen in de organisatie verbinding en 

verbetering is. 

4.4 Schoolontwikkeling 

De Globe is voortdurend in ontwikkeling. Er is een onderwijsprofiel waarin nauwkeurig 

omschreven wordt wat het basisaanbod, het plusaanbod en het diepteaanbod voor taal, 

lezen en rekenen is. De leraren werken vanuit het Opbrengst Gericht Werken, met 

coöperatieve werkvormen en het Doordacht Passend Lesmodel.  

De school is een sociaal veilige omgeving voor leerlingen, ouders en teamleden. Het 

vergroten van de ouderbetrokkenheid door middel van themabijeenkomsten, ouder-

Informatie-ochtenden en een actief PR-beleid zijn van belang voor ouders en school. In 2021 

- 2022 staan de verdere ontwikkeling van het onderwijs centraal. Het cultuuronderwijs krijgt 

een impuls door gebruik te maken van- en te werken middels de subsidie Cultuur Met 

Kwaliteit met diverse culturele aanbieders.  
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5. Ouders, buurt en instellingen 
 

5.1 Contacten met ouders 

We vinden een regelmatig contact tussen ouders en school belangrijk. Daarnaast stellen we 

het op prijs als u de school op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen bij u thuis, 

die van invloed kunnen zijn op het leren, het presteren en het gedrag van uw kind. 

Informatiebijeenkomst 

Aan het begin van het schooljaar is er een informatiemiddag waar u door de leerkracht én 

uw eigen kind geïnformeerd wordt over het lesprogramma in de groep van uw kind. 

Rapportgesprek 

De leerlingen van groep 1 krijgen bij het rapportgesprek een leerling kaart. Hierop staat een 

korte beschrijving van de ervaringen met uw kind in de groep. De leerlingen van de groepen 

2 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. Bij ieder rapport krijgt u de gelegenheid om 

met de leerkracht over de resultaten van uw kind te praten. Mocht u als ouder op een ander 

moment behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht, maak dan zelf een afspraak. 

In november bieden wij u de mogelijkheid om, indien gewenst, een voortgangsgesprek met 

de leerkracht te hebben. Vanaf groep 5 zijn de leerlingen zelf ook aanwezig bij de 

rapportgesprekken. 

Ouders en school 

Een paar keer per jaar worden ouders uitgenodigd in de groep of de school, mits dit past 

binnen de richtlijnen m.b.t. het coronavirus. De leerlingen laten dan zien waar zij de 

afgelopen tijd aan gewerkt hebben in de vorm van een presentatie of tentoonstelling en/of 

over het werk dat in de afgelopen periode gemaakt is. 

Ouderbijdrage 

De brief t.b.v. de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar aan het begin van 

het schooljaar meegegeven. De ouderbijdrage wordt o.a. besteed aan Sinterklaas, kerst, de 

Koningspelen/sportdag en diverse andere schoolactiviteiten. Uw bijdrage is van belang om 

de diverse bijzondere activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren en uitvoeren! Ook 

uw kind neemt deel aan de activiteiten, een eigen bijdrage lijkt daarmee logisch. De 

ouderbijdrage van € 22,50 kan in overleg in delen betaald worden. 

5.2 MR (medezeggenschapsraad) 

Volgens de wet op het basisonderwijs heeft elke school een MR. Onze MR bestaat uit twee 

ouders en twee leerkrachten. De directie is adviserend lid. In het algemeen is de taak van de 

MR de belangen van de school te behartigen. De taken en bevoegdheden liggen vast in een 

reglement. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. Over bepaalde 

zaken heeft de MR instemmingsrecht.  Over andere zaken heeft de MR alleen adviesrecht.  
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OuderActiviteitenCommissie (OAC) 

Elke groep heeft een klassenouder die de contactpersoon is  tussen de leerkracht òf een 

werkgroep voor een activiteit en de ouders van de groep. De groep klassenouders vormt de 

OuderActiviteitenCommissie. De OuderActiviteitenCommissie bestaat daarmee uit een 

groep enthousiaste en actieve ouders en een aantal schoolmedewerkers. De 

OuderActiviteitenCommissie heeft geen wettelijk geregeld recht voor inspraak of advies. De 

OuderActiviteitenCommissie houdt zich bezig met het bevorderen en ondersteunen van de 

groei en bloei van de school en de organisatie van allerlei festiviteiten. 

Oudercursus 

Wij bieden jaarlijks de mogelijkheid of gelegenheid ouders één of meerdere workshops aan 

te bieden met een onderwerp op verzoek van de ouders, of idee vanuit de school. 

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn voor de ouders, de opvoeding, de relatie met 

school of de omgeving van belang of hebben de interesse. Hebt u een goed idee voor een 

onderwerp, laat het ons weten! 

Ouderhulp/ouderbetrokkenheid 

Een school kan niet zonder hulp van ouders. Er zijn vele mogelijkheden. U kunt natuurlijk 

toetreden tot de Activiteitencommissie of MR als er vacatures zijn. Maar ook kunt u helpen 

bij kleine klusjes, versieren van de school bij schoolfeesten, of begeleiden en rijden bij 

excursies e.d.  

Taalcursus voor moeders 

Op maandagochtend van 10.15 tot 11.45 uur is er Nederlandse les voor de moeders van 

onze leerlingen. Wilt u uw kennis van de Nederlandse taal en uw spreekvaardigheid 

vergroten, dan bent u welkom!   
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5.3 Overige contacten 

 

Bestuur Stichting Spaarnesant 

Spaarnesant is een openbare stichting voor primair onderwijs in de gemeente Haarlem. 

Spaarnesant heeft 25 zelfstandige schoollocaties, waarvan 21 voor basisonderwijs, 2 speciale 

basisscholen en 2 scholen voor speciaal onderwijs. In Hoofddorp is een nevenvestiging van 

de Van Voorthuijsenschool voor speciaal onderwijs gevestigd. Bij Spaarnesant werken ca. 

850 medewerkers en ontvangen bijna 7.000 leerlingen onderwijs. Spaarnesant heeft een 

College van Bestuur en Raad van Toezicht, die namens de gemeente Haarlem het wettelijk 

toezicht heeft op de openbare stichting. De bestuurder Marten Elkerbout heeft de dagelijkse 

leiding over de stichting. Hij wordt hierbij ondersteund door de directeur 

bedrijfsvoering/plaatsvervangend bestuurder, twee stafdirecteuren en het stafbureau. Het 

bestuurskantoor is gevestigd aan de Schipholpoort 2 te Haarlem.  De Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad van Spaarnesant, de GMR, is voor het bestuur aanspreekbaar voor 

alle bovenschoolse onderwerpen. In de GMR zijn ouders en personeelsleden namens alle 

scholen vertegenwoordigd.  

Meer informatie over Spaarnesant kunt u vinden op www.spaarnesant.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolarts 

In de periode dat uw kind de basisschool bezoekt vinden twee onderzoeken plaats. De 

kinderen van groep 2 en groep 7 worden onderzocht door de schoolarts.  

http://www.spaarnesant.nl/
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Buurt 

Onze school heeft regelmatig contacten met instanties in de buurt. Zo is er overleg met 

andere scholen en doen we mee met het "School In De Wijk" programma. Vanuit het 

“School in de wijk” programma zijn er ook onder schooltijd programma's om de kinderen te 

stimuleren na schooltijd deel te nemen aan het diverse aanbod: muziek, toneel, sport, 

gezondheid, etc. 

Inspectie   

Elke school wordt gecontroleerd op kwaliteit en inhoud van het onderwijs. Dit gebeurt door 

de onderwijsinspectie. Met de Wet op het Onderwijs Toezicht (WOT) is de inhoud van het 

toezicht op scholen veranderd.  Door het verleggen van verantwoordelijkheden naar scholen 

en schoolbesturen is er meer ruimte voor de scholen om zelf beleidskeuzes te maken.  

Spaarnesant speelt hierop in door onder andere interne audits tussen de scholen te 

organiseren. 

6. Rechten en plichten 

 

6.1 Toelating 

De openbare school is toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid naar godsdienst, 

levensbeschouwing of afkomst. De toelating is niet afhankelijk van het verlenen van een 

geldelijke bijdrage door de ouders. Evenmin is voor de toelating van belang of de leerling wel 

rechtmatig in Nederland verblijft. Vanaf de leeftijd van vier jaar kan een leerling tot de 

basisschool worden toegelaten. De beslissing over de toelating wordt onder 

verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag genomen door de directie van de school. Voor 

een aantal scholen geldt, dat er meer kinderen worden aangemeld dan er in verband met de 

grootte van de school geplaatst kunnen worden. In Haarlem is sinds januari 2018 het 

Plaatsingsbeleid van toepassing. De toelating kan worden geweigerd voor die kinderen, van 

wie uit onderzoek is gebleken, dat zij aangewezen zijn op een vorm van speciaal 

basisonderwijs of speciaal onderwijs. 

De directie kan besluiten tot een tijdelijke plaatsing. In het geval dat de toelating door de 

directie van de school is geweigerd, kan bij het bevoegd gezag van de school hiertegen 

bezwaar worden gemaakt. Een bezwaar moet schriftelijk en gemotiveerd worden gericht 

aan het bestuur van de stichting Spaarnesant. 

6.2 Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen  

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een 

leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht.  

Er worden vier vormen van maatregelen genomen:  

· 2x waarschuwing directeur  

· Drie OEPS-formulieren  

· Schorsing  
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· Verwijdering.  

 

Schorsing van een dag: een time-out 

Het gedrag van een leerling kan weleens zulke vormen aannemen dat het beter is dat het 

kind, ter afkoeling van alle betrokkenen, even uit de school is. De school treft in een dergelijk 

geval een ordemaatregel of een ‘time-out’. Een time-out kan, na contact met de ouders/ 

verzorgers, onmiddellijk ingaan. De duur is een dag. Ons uitgebreide gedragsprotocol en 

pestprotocol vindt u op onze website. Ook voor een schorsing van een dag wordt door de 

school een formulier ingevuld. 

 

Schorsing en/of verwijdering  

Leerlingen kunnen van school worden gestuurd: schorsing (maximaal 5 dagen) of 

verwijdering (voorgoed). Een besluit tot schorsing kan door de schoolleiding genomen 

worden, na overleg met het schoolbestuur en de inspectie en na melding bij de 

leerplichtambtenaar. Meestal gebeurt zoiets alleen als er sprake is van wangedrag van de 

leerling en/of de ouders. Het kan ook gebeuren dat een leerling wordt verwijderd omdat de 

school niet (meer) kan voldoen aan de zorg behoefte van de leerling. De beslissing over 

verwijdering van een leerling wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat een dergelijk 

besluit kan worden genomen, worden eerst de leraar en de ouders gehoord. Als het besluit 

eenmaal is genomen, mag een schoolbestuur de leerling niet onmiddellijk van school sturen. 

Het bestuur kan pas definitief een besluit tot verwijdering nemen nadat een nieuwe school 

voor de leerling is gevonden. Het bestuur dient bij het zoeken van een andere school 

rekening te houden met:  

· Richting en voorkeur van de ouders (na overleg);  

· Inventarisatie van scholen die aan het ondersteuningsprofiel voldoen, en  

· Een redelijke afstand/reistijd van het huis van de leerling. 

6.3 Klachtenregeling  

Heeft u het gevoel dat iets niet helemaal goed loopt, zit u iets dwars of heeft u een klacht, 

dan kunt u dit altijd aan de school melden. Zie hiervoor pagina 11. 

Interne vertrouwenspersoon 

De interne vertrouwenspersoon of contactpersoon fungeert als aanspreekpunt binnen de 

school bij klachten. De interne vertrouwenspersoon luistert en beoordeelt de klacht. Hij of zij 

kan samen met u naar een passende oplossing zoeken of kan u al naar gelang de aard en 

ernst van de klacht doorverwijzen naar de schoolleiding, het bevoegd gezag (Stichting 

Spaarnesant) of de externe vertrouwenspersoon seksuele intimidatie en ongewenst gedrag 

voor verdere behandeling van de klacht. 

Bij ons op school kunt u terecht bij . . . . . . . . . . .  te bereiken op het nummer van de school: 

023-5330297 
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6.4 Verlofaanvraag 

Vakantieverlof (art.13a Leerplichtwet) 

Extra vakantieverlof is eigenlijk bijna nooit mogelijk en kan uitsluitend worden toegekend als 

het door het specifieke beroep van één van de ouders of verzorgers niet mogelijk is om in de 

schoolvakanties op vakantie te gaan. De directeur is bevoegd om voor maximaal 10 

schooldagen verlof wegens gewichtige omstandigheden te verlenen. Bij meer dan 10 dagen 

beslist de leerplichtambtenaar. Er kunnen uiteraard ook andere redenen zijn waarvoor extra 

verlof noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het bijwonen van een huwelijk, verhuizing, ernstige 

ziekte binnen de familie, overlijden van bloedverwanten of specifieke jubilea. Ook in deze 

gevallen dient een verzoek te worden ingediend bij de directeur. U krijgt van de school een 

formulier dat u kunt invullen en bij de directeur kunt inleveren. U dient eventuele 

bewijsstukken bij te voegen. Wanneer het bijvoorbeeld om een huwelijk gaat dient u een 

kopie van de uitnodigingskaart bij het aanvraagformulier te doen en uiteindelijk een kopie 

van de trouwakte te overhandigen. Wanneer de directeur toestemming voor het verzuim 

geeft krijgt u het formulier terug met een handtekening van de directeur. 

Ongeoorloofd schoolverzuim moet door de school worden doorgegeven aan de 

leerplichtambtenaar. Afwezigheid van leerlingen moet op school worden bijgehouden. Ook 

extra vakantie-aanvragen worden op school bijgehouden. Als een keer een aanvraag is 

goedgekeurd betekent dat niet automatisch dat deze aanvraag ook het volgende jaar zal 

worden goedgekeurd.  Het verlof mag slechts één keer per schooljaar worden toegekend 

voor maximaal 10 schooldagen. Bovendien mag het verlof niet plaatsvinden in de eerste 

twee schoolweken van het schooljaar of gekoppeld aan vakanties. Een verzoek om extra 

verlof moet door de ouders of verzorgers bij de directeur worden ingediend ten minste één 

maand voorafgaande aan het verlof. Verlof wegens gewichtige omstandigheden (art. 14 

Leerplichtwet). 

Ziekmelden 

Indien uw kind ziek is en niet naar school kan komen, geeft u dit dan bij voorkeur aan in de 

app Social Schools. Ook kunt u tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch uw kind afmelden. Is uw 

kind om een andere reden afwezig dan is het ook uw verantwoordelijkheid de school hiervan 

z.s.m. op de hoogte te stellen. 
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6.5 Vakanties 2021 - 2022 

 

Vakanties en studiedagen 2021-2022 

   Eerste dag  Laatste dag 

Herfstvakantie 16-10-2021   24-10-2021 

Kerstvakantie  25-12-2021  09-01-2022 

Voorjaarsvakantie 19-02-2022   27-02-2022 

Pasen   17-04-2021   18-04-2022 

Meivakantie  23-04-2022   08-05-2022 

Hemelvaart  26-05-2022   27-05-2022 

Pinksteren  05-06-2022   06-06-2022 

Zomervakantie 16-07-2022  28-08-2022 

 

Studiedagen 2021-2022 

Woensdag  22 september 2021  studiedag 

Vrijdag  15 oktober   studiedag 

Maandag 10 januari 2022  studiedag 

Maandag  28 februari 2022  studiedag 

Dinsdag  7 juni    studiedag 

Vrijdag  15 juli 2022   studiedag 

6.6 Adressen 

OBS de Globe, Semmelweisstraat 5, 2035 CT  Haarlem 

Tel: 023-5330297 

Directeur   : Ruscha Wijdeveld 

Locatiedirecteur : Robin van Norde 

Info@obsdeglobe-haarlem.nl 

  

Contact/vertrouwens persoon 

OBS de Globe  :  

Oudercontact persoon 

OBS de Globe: de heer B. Skakni  

Landelijke klachtencommissie  

Openbare scholen 

Postbus 162  

3440 AD Woerden 
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Bestuur Stichting Spaarnesant  

Schipholpoort 2 

023-5430100 

Postbus 800 

2003 RV Haarlem 

Website: www.spaarnesant.nl     

  

Inspectie van het onderwijs 

E-mailadres: info@owinsp.nl   

Website: www.onderwijsinspectie.nl  

Vragen over onderwijs: 0800-8051 

Peuterspeelzaal   

Hero Kindercentra 

023-5123920 

info@herokindercentra.nl 

De kleine Globe, Ramaerstraat 2, 2035 CX Haarlem  

Niet groepsgebonden medewerkers: 

Directeur Ruscha Wijdeveld 

Locatiedirecteur Robin van Norde 

IB taken Lydia van der Weiden  

ICT Boubker Skakni 

Gym Kevin van Egmond 

Assistentie/ondersteuning Juf Aicha – kleuters 

Juf Umit – kleuters 

Juf Judith van Zelst – groep 3 t/m 8 

Administratie Paul Krooder 

 

 

 

 

http://www.spaarnesant.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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