


SCHOOLGIDS 2019 – 2020 
 

Openbare basisschool  

‘De Morskring’ 
Locatie Dam:  Damlaan 1    2332 XG LEIDEN  Tel. 071-5760852 
Locatie Storm: Storm Buysingstraat 18A  2332 VW LEIDEN  Tel. 071-5760853 
 
 

 
VOORWOORD 

 
Beste ouders, 
 
In ons streven u zo volledig mogelijk te informeren over alle zaken die betrekking hebben op het 
schooljaar 2019-2020, is deze Schoolgids voor u samengesteld.  
 
De informatie in de Schoolgids richt zich vooral op de schoolorganisatie, de inhoud van ons 
onderwijs en op regels en afspraken die op de Morskring gelden. Veel van deze afspraken zijn 
gebundeld in de map ´Protocollen, Regelingen en Afspraken´ die voor ouders op school ter 
inzage ligt. Voor meer informatie daarover: www.prooleiden.nl. Verder treft u algemene 
informatie in de gids aan die voor u en uw kind van belang kan zijn. De gids is echter niet volledig, 
omdat diverse activiteiten en evenementen die in het komende schooljaar gaan plaatsvinden, 
nog niet zijn vastgesteld. Maar daarvoor hebben we de ‘Morskring Info’ die enkele malen per jaar 
verschijnt verspreid via ons eigen digitale ouderportaal ‘SchouderCom.’ In de Info’s brengen we u 
op de hoogte van het laatste nieuws, recente ontwikkelingen en belangrijke mededelingen. Ik 
raad u aan zowel de Schoolgids als de Info’s zorgvuldig te bewaren, opdat u bepaalde 
informatie nog eens terug kunt lezen. De Schoolgids is ook op onze website geplaatst. 
 
Het schooljaar 2018-2019 was weer een succesvol en bewogen jaar met veel geslaagde 
activiteiten en bijzondere ontwikkelingen die veel tijd en energie van ons hebben gevraagd. 
Mede door ons brede onderwijsaanbod, de kwaliteit en de uitstraling van onze school, mogen we 
ons wederom verheugen in een grote belangstelling van nieuwe ouders uit de wijk en daarbuiten. 
Dat veel nieuwe ouders de weg naar de Morskring weten te vinden, is een bevestiging dat we 
nog steeds op de goede weg zijn in het doorontwikkelen van onze school. Het geeft ons de 
energie om, samen met u, met enthousiasme en met volle inzet de kwaliteit van de Morskring te 
borgen.  Mijn team en ik zijn er weer klaar voor!   
 
Mede namens al mijn collega’s wens ik u en  
uw kind(eren) een heel fijn en succesvol  
schooljaar toe op de Morskring. 
 
Jan Diebels, 
directeur  
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HET TEAM VAN DE MORSKRING SCHOOLJAAR 2019-2020 
 

 
 

1.� André van Haasteren (5B) 
2.� Saskia Bakker-de Koning (4A) 
3.� Anouk Emanuels (4A) 
4.� Gerie van der Meer (onderwijsassistent) 
5.� Ineke van Kempen (3A) 
6.� Nynke Tesselaar (1/2E, intern begeleider) 
7.� Charlotte Schiphorst (onderwijsassistent) 
8.� Jan Diebels (directeur) 
9.� Irene Laterveer (conciërge) 
10.�Jerney Snijers (3B, coördinator 

middenbouw) 
11.�Audrey Bonnet (6A) 
12.�Renk Jan Vissers (7A) 
13.�Lucienne de Jong (1/2A) 
14.�Maarten Kouwenhoven (gymleerkracht) 
15.�Gea de Beer (4B) 
16.�Anoeska Fakkel (4B) 
17.�Kris Heruer (1/2E, ICT) 
18.�Anne van Dijk (3B) 
19.�Linda van der Meer (1/2A) 
20.�Elise Tissing (intern begeleider, 

coördinator bovenbouw) 

21.�Carla Crispijn (6B)  
22.�Herman van Kleinwee (7B) 
23.�Sjaan Kuipers (3A, 7B) 
24.�Jan van der Heiden (conciërge) 
25.�Hester Zevenhuizen (1/2D) 
26.�Marjolein Remmerswaal (1/2D) 
27.�Sjoerd Jenninga (gymleerkracht, 

combinatiefunctionaris) 
28.�Rianne Hofland (8B, coördinator 

bovenbouw) 
29.�Trees Ouwerkerk 1/2C, coördinator 

onderbouw) 
30.�Rob Seldenrijk (8A) 
31.�Meike de Goeij (1/2B) 
32.�Max Wesselman (verbredingsklas, ICT) 
33.�Ary van den Broek (6B) 
34.�Sharony van Rossum (1/2B, 

verbredingsklas) 
35.�Margareth Meijer (onderwijsassistent) 
36.�Saskia Rijsbergen (adjunct-directeur) 
37.�Job Weststrate (7A)

 

Op de foto ontbreken: 
Christianne Wiersema (5A), Joosje Dietz-van Tilborg (5A), Monique KLatt (5B), Sophie Dekker (remedial teaching), 
Annelotte Mulder (gymleerkracht). 
 

Deze schoolgids is ook geplaatst op onze website: www.morskring.nl 
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SCHOOLLEIDING 
 

Jan Diebels     Directeur 
Saskia Rijsbergen    Adjunct-directeur 
 
GROEPSLEERKRACHTEN 
Groep 1/2A : Linda van der Meer en Lucienne de Jong 
Groep 1/2B : Sharony van Rossum en Meike de Goeij   
Groep 1/2C : Trees Ouwerkerk  
Groep 1/2D : Marjolijn Remmerswaal en Hester Zevenhuizen 
Groep 1/2E : Kris Heruer en Nynke Tesselaar  
Groep 3A : Ineke van Kempen en Sjaan Kuipers 
Groep 3B : Jerney Snijers en Anne van Dijk    
Groep 4A : Anouk Emanuels en Saskia Bakker-de Koning 
Groep 4B : Gea de Beer en Anoeska Fakkel 
Groep 5A : Joosje Dietz-van Tilborg en Christianne Wiersema 
Groep 5B : André van Haasteren en Monique Klatt 
Groep 6A : Audrey Bonnet 
Groep 6B : Carla Crispijn en Ary van den Broek 
Groep 7A : Renk-Jan Schippers en Job Weststrate 
Groep 7B : Herman van Kleinwee en Sjaan Kuipers 
Groep 8A : Rob Seldenrijk 
Groep 8B : Rianne Hofland 
 
OVERIGE TAAKVERDELING 
 

Trees Ouwerkerk   Coördinator onderbouw 
Jerney Snijers Coördinator middenbouw  
Elise Tissing/Rianne Hofland  Coördinator bovenbouw 
Nynke Tesselaar   Interne begeleider locatie ‘Dam’ 
Elise Tissing    Interne begeleider locatie ‘Storm’ 
Meike de Goeij   Contactpersoon 
Anouk Emanuels   Contactpersoon  
Sjaan Kuipers     Contactpersoon 
Ary van den Broek   Contactpersoon 
Max Wesselman   ICT-coördinator + leerkracht verbredingsklas 
Kris Heruer    ICT-coördinator 
Meike de Goeij   Bedrijfshulpverlener (BHV) 
Linda van der Meer   Bedrijfshulpverlener (BHV) 
Max Wesselman   Bedrijfshulpverlener (BHV) 
Carla Crispijn    Bedrijfshulpverlener (BHV) 
Herman van Kleinwee  Bedrijfshulpverlener (BHV)  
Rianne Hofland   Bedrijfshulpverlener (BHV) 
Nynke Tesselaar   Bedrijfshulpverlener (BHV) 
Christianne Wiersema  Bedrijfshulpverlener (BHV) 
Sjaan Kuipers    Bedrijfshulpverlener (BHV) 
Ary van den Broek   Bedrijfshulpverlener (BHV) 
Sjoerd Jenninga   Gymnastiekleerkracht + combinatiefunctionaris 
Maarten Kouwenhoven  Gymnastiekleerkracht 
Annelotte Mulder   Gymnastiekleerkracht 
Rik Brouwer    Gymnastiekleerkracht  
Monique Klatt   Remedial Teaching  
Margareth Meijer   Onderwijsassistente 
Gerie van der Meer   Onderwijsassistente  
Charlotte Schiphorst   Onderwijsassistente  
Gea de Beer    Talentcoach  
Jan van der Heiden    Conciërge 
Irene Laterveer   Conciërge 
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DE MISSIE VAN DE SCHOOL 
Onze bedoeling  
Net als in het Strategisch Beleidsplan van PROOLeiden spreken we op de Morskring over "onze 
bedoeling." De bedoeling geeft betekenis en richting aan de te maken keuzen. Samen met het 
team bepaalden we het vertrekpunt voor al ons handelen:  
 

Binnen onze uitdagende leeromgeving staat kennisoverdracht en brede ontwikkeling centraal. 
De school biedt vaardigheden die de hedendaagse maatschappij van kinderen vraagt. De 

leerlingen ontdekken eigen interesses, maken keuzes en laten hun stem klinken. Wij leren én dat 
doen we samen! 

 
Dit is het punt van waaruit we werken, onze drive. Dáárom doen we het!  
 
Onze kernwaarden zijn: 
 

(IN)beweging-veiligheid-kindgericht-vertrouwen-kennis 
 

Kinderen in Nederland groeien op in een snel veranderende, multiculturele samenleving. Dit 
vraagt om kritische, sociale, zelfstandige en creatieve mensen. Mensen die in staat zijn samen te 
werken en om samen inhoud en vorm aan het leven te geven, samen oplossingen kunnen vinden 
voor de talloze problemen die er zijn. Daarnaast is het belangrijk dat die mensen zich ook gelukkig 
zullen voelen, hun (vrije) tijd zinnig kunnen besteden en zich niet laten opjagen door die snel 
veranderende maatschappij. Dat zij creativiteit en bewegen net zo zullen waarderen als 
bijvoorbeeld wiskunde en dat zij niet alleen aan zichzelf en hun eigen carrière denken, maar zich 
ook bekommeren om anderen.  
 
Behalve aan intellectuele en technologische vaardigheden zullen wij ook vooral aandacht 
besteden aan sociale vaardigheden, oriëntatie op de maatschappij en burgerschapszin. Met ons 
onderwijs proberen wij, rekening houdend met de verschillen die er zijn, daarop in te spelen.  
Dat willen we niet alleen. Ouders besteden hun kinderen immers uit aan de school om hen te 
helpen in de voorbereiding op de samenleving van vandaag en morgen. Dat vraagt heldere 
afstemming en een gezamenlijke aanpak. Ieders kennis, kunde en ervaring moet worden 
aangewend in het belang van het kind. Leren doen we immers samen! Of zoals onze merkbelofte 
vanuit PROOLeiden luidt: "Onderwijs met aandacht voor elkaar!"  
 
Samen in beweging richting de toekomst. Dat kan letterlijk en figuurlijk. Letterlijk zien we het 
bijvoorbeeld terug in onze Sportactieve School. Anderzijds hebben we ook mentaal een slag te 
slaan. We gaan in dialoog, nemen hiertoe initiatief, want we staan open voor feedback. Zo 
bewegen wij naar een resultaat, een uitwerking van ons schoolontwikkelplan, ons pad voor de 
langere termijn. Waarbij gekeken wordt naar de kracht van onze professionals, onze leerlingen en 
de ouders.  
 
Voor de komende vier jaar is een aantal richtgevende uitspraken van belang voor onze 
activiteiten en prioritering. Onze leidende principes:  

•� De school biedt een professioneel schoolteam waarin persoonlijke ontwikkeling en leren 
van en met elkaar centraal staat. 

•� Onze kennisoverdracht verloopt via een doorgaande lijn in alle vakgebieden.�We bieden 
de leerlingen passend onderwijs.  

•� Onze school is sportactief en creatief en biedt in de lessen 21st -eeuwse vaardigheden 
aan. 

•� Onze school stimuleert een optimale sociaal emotionele ontwikkeling, wij bieden een veilig 
klimaat en hanteren duidelijke afspraken. 

•� Ons onderwijs staat voor heldere afstemming en een gezamenlijke aanpak met ouders en 
kinderen. 
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EEN OPENBARE SCHOOL 
 
De Morskring is een openbare basisschool. Alle leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, ongeacht 
hun afkomst of achtergrond, zijn bij ons van harte welkom. Binnen onze uitdagende leeromgeving 
staat kennisoverdracht en brede ontwikkeling centraal. De school biedt vaardigheden die de 
hedendaagse maatschappij van kinderen vraagt. De leerlingen ontdekken eigen interesses, 
maken keuzes en laten hun stem klinken. Wij leren én dat doen we samen! 
  
ONS SCHOOLGEBOUW 
 
Het schoolgebouw van de Morskring dateert uit de beginjaren 50 en heeft in 1993 een ingrijpende 
renovatie ondergaan, waarbij onder meer een aula aan de school is gebouwd. 
 
In 2004/2005 heeft opnieuw een verbouwing plaatsgevonden. Vanwege de groei van het aantal 
leerlingen was uitbreiding van het schoolgebouw noodzakelijk geworden. In 2005 hebben we 
onze nieuwe vleugel in gebruik genomen. Met de nieuwbouw zijn twee leslokalen, een speelzaal 
voor de kleuters, een multifunctionele ruimte en een ruimte voor de interne begeleider 
gecreëerd. Het bestaande schoolgebouw bestaat verder nog uit twee andere vleugels; op de 
benedenverdieping is de onderbouw en op de bovenverdieping is de middenbouw gehuisvest. 
Beide bouwen maken gebruik van afgesloten speelpleinen. Deze speelpleinen zijn ‘vergroend’ en 
voorzien van uitdagende speeltoestellen.  
 
Als gevolg van de verdere groei van het aantal leerlingen en het gebrek aan lesruimten in het 
huidige gebouw, is de volledige bovenbouw (groepen 6 t/m 8) gehuisvest in een tweede 
vestiging aan de Storm Buysingstraat. Wij noemen dit gebouw ‘Locatie Storm’. Afgelopen 
schooljaar is het gebouw gerenoveerd en krijgen de leerlingen van de bovenbouw inmiddels les 
in een prachtig opgeknapt gebouw. 
 
Voor de gymnastieklessen maken we gebruik van de sportzaal aan de Vondellaan. 
 

 
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie ‘Dam’      
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VAKANTIEREGELING 2019 - 2020 
 
Leidens Ontzet: donderdag 3 oktober 2019  
Herfstvakantie: 19 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019  
Kerstvakantie: 21 december 2019 t/m 5 januari 2020  
Voorjaarsvakantie: 22 februari 2020 t/m 1 maart 2020 
2e Paasdag:  maandag 13 april 2020 
Meivakantie:  27 april 2020 t/m 10 mei 2020 
Hemelvaartsdag: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 
2e Pinksterdag: maandag 1 juni en dinsdag 2 juni 2010  
Zomervakantie: 18 juli 2020 t/m 30 augustus 2020 
 
 
ROOSTERVRIJE DAGEN 
 
Ter compensatie van teveel gemaakte uren hebben de groepen 1/2 10 roostervrije dagen. De 
groepen 3 en 4 hebben 7 roostervrije dagen. 
 

1 /2 3 en 4 
Maandag 16 september Vrijdag 13 maart  Vrijdag 13 maart 
Vrijdag 18 oktober Maandag 30 maart Vrijdag 18 oktober Maandag 30 maart 
Vrijdag 22 november Vrijdag 29 mei Vrijdag 22 november Vrijdag 29 mei 
Vrijdag 6 december Maandag 29 juni   
Maandag 13 januari  Maandag 13 januari  
Vrijdag 21 februari  Vrijdag 21 februari  

Op de roostervrije dagen zijn de groepen 1/2 of 1 t/m 4 vrij! 
 

STUDIEDAGEN Woensdag 30 oktober, donderdag 21 november, vrijdag 7 februari en 
woensdag 24 juni. Op de studiedagen zijn alle leerlingen vrij. 

 
SCHOOLTIJDEN 
 
 Groepen 1 t/m 4 
 

's Morgens van 08.45 tot 12.00 uur 
Inloopkwartier vanaf 08.30 uur 

's Middags van 13.15  tot 15.15 uur 
Inloopkwartier vanaf 13.00 uur 

Op woensdagmiddag is er geen school 

Groepen 5 t/m 8 
 

's Morgens van 08.30 tot 12.00 uur 
(op woensdag tot 12.15 uur) 

’s Middags van 13.15 tot 15.15 uur 
Inloopkwartier vanaf 13.00 uur 

Op woensdagmiddag is er geen school 
 
Na aftrek van vakantiedagen, roostervrije dagen, studiedagen etc. bedraagt het aantal 
onderwijsuren voor de groepen 1 t/m 4 tenminste 880 uur per jaar per groep.  
Voor de groepen 5 t/m 8 is dit tenminste 1000 uur per jaar per groep. 
De groepen 1 t/m 4 hebben 24 ¼ uur onderwijs per week. Voor de groepen 5 t/m 8 is dat 25 ¾ 
uur. Het maximum aantal lesuren per dag bedraagt 5 ½ uur. 
 
De groepen 3 t/m 8 hebben ’s ochtends 15 minuten pauze. De kleutergroepen hebben geen 
vastgestelde pauzes. De middagpauze (tussen de middag) bedraagt 1 uur en 15 minuten. De 
school biedt de kinderen de gelegenheid over te blijven (Kinderkantine). Om op tijd met de 
lessen te kunnen beginnen, openen wij de deuren ’s ochtends 5 minuten voor aanvang van de 
schooltijd. Vanwege de drukte op het schoolplein gaan tussen de middag de deuren om 13.00 
uur al open. Om half 9 (groepen 5 t/m 8), om kwart voor 9 (groepen 1 t/m 4) en om kwart over 1 
(alle groepen) sluiten we de deuren en moeten de kinderen binnen zijn. 
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GYMNASTIEK 
 
De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 vinden plaats in de sportzaal aan de Vondellaan en 
worden gegeven door onze vakleerkrachten Sjoerd Jenninga, Maarten Kouwenhoven en 
Annelotte Mulder. 
Gymnastiekkleding en gym- of sportschoenen zijn verplicht. Deze spullen moeten in een aparte 
tas mee naar school worden genomen. Gymnastiekspullen mogen niet op school worden 
achtergelaten. De kleding dient regelmatig te worden gewassen! Het dragen van horloges, 
sieraden, oorringen, hoofddoekjes, polsbandjes etc. tijdens de gymlessen is gevaarlijk en dus niet 
toegestaan. Kinderen met lang haar moeten dit in een staart dragen.  
In verband met het lopen naar de zaal aan de Vondellaan is regenkleding op regenachtige 
dagen geen overbodige luxe. Weer of geen weer, gymnastiek gaat in principe altijd door! 
 

Gymnastiektijden 
  

Di-
ochtend 

Di-
middag 

Wo-
ochtend 

Do-
ochtend 

Do-
middag 

Vrij-
ochtend 

Vrij-middag 

6a-3a-3b-
4b 

5a-4a-5b 8a-7b-6b-
8b 

7b-7a-8a-
8b 

6a-6b 7a-3a-3b-
4a 

5b-4b-5a 

De kleutergroepen hebben gym op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag/vrijdag. 
 

•� De groepen die op dinsdag, donderdag en vrijdag om 13.00 uur beginnen, gaan ’s 
middags om 15.00 uit. 

(dit zijn de groepen 5A - 6A – 5B) 
 
De kleuters hebben gymnastiek in de speelzaal. Zij dragen daarbij gymschoentjes die ze ook zelf 
kunnen aantrekken, bijvoorbeeld balletschoentjes of schoentjes met klittenband. De schoenen 
blijven op school. De kleuters krijgen op bepaalde dagen ook les van een vakleerkracht. 
 
 
ZIEKMELDINGEN EN ADRESWIJZIGINGEN 
 
Is uw kind ziek en het kan niet naar school, dan bent u verplicht dit vóór half 9 te melden. U kunt 
naar school bellen of iemand een briefje meegeven. Het telefoonnummer van de school is:  

 
071-5760852 (Dam)   +   071-5760853 (Storm) 

 
In de meeste gevallen krijgt u de conciërge aan de lijn. Vertel hem/haar ook in welke groep uw 
kind zit. Het ziekmelden door een vriendje, vriendinnetje, broertje of zusje is niet toegestaan. Ook 
accepteren we niet dat kinderen zelf bij de leerkracht komen melden dat hij of zij naar bijv. de 
dokter of de tandarts moet. Dit moet echt door de ouders gebeuren.  
Als uw kind op school is en zich niet lekker voelt of ziek is, neemt de leerkracht contact op met 
een van de ouders of verzorgers om hem/ haar eventueel op te laten halen.  
Zonder toestemming van de ouders of verzorgers laten wij zieke kinderen niet op eigen 

gelegenheid of met hulp van iemand anders naar 
huis gaan. 
 
Mutaties (adreswijziging of verandering van 
telefoonnummer) dient u schriftelijk of per e-mail te 
melden bij de schoolleiding.  
 
E-mail: directie@morskring.nl 
�
�
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�
VASTE ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN 
 
* donderdag 5 september 2019  Informatieavond groep 8   Groep 8 
* donderdag 12 september 2019  Kennismakingsgesprekken   Groepen 3-8 
* dinsdag 17 september 2019  Kennismakingsgesprekken   Groepen 3-8 
* woensdag 18 september 2019  Sportdag in de Leidse Hout  Alle groepen 
* dinsdag 1 oktober 2019   Minikoraal 3 oktoberfeest   Groepen 7-8 
* woensdag 2 oktober 2019   Hutspotmaaltijd 3 oktoberfeest  Alle groepen 
* vrijdag 4 oktober 2019   Start Kinderboekenweek   Alle groepen 
* donderdag 7 november 2019  Voortgangsgesprekken    Alle groepen 
* dinsdag 12 november 2019  Voortgangsgesprekken    Alle groepen 
* maandag 18 november 2019  Werk-/informatieavond Onderbouw Groepen 1/2 
* woensdag 4 december 2019  Sinterklaas in de onderbouw  Groepen 1/2 
* donderdag 5 december 2019             Sinterklaas in de midden + bovenbouw Groepen 3-8 
* woensdag 18 december 2019  Kerstdiner     Alle groepen 
* donderdag 9 januari 2020  Adviesgesprekken VO    Groep 8 
* dinsdag 14 januari 2020   Adviesgesprekken VO    Groep 8 
* donderdag 20 februari 2020  1e Rapport     Groepen 3-8 
* donderdag 5 maart 2020  Rapport- en 10- minutengesprekken Alle groepen 
* dinsdag 10 maart 2020   Rapport- en 10-minutengesprekken Alle groepen 
* vrijdag 10 april 2020   Paasontbijt     Alle groepen 
* 15,16 en 17 april 2020   Cito-Eindtoets    Groep 8 
* woensdag 22 april 2020   Presentatieavond schoolproject  Alle groepen 
* maandag 25 t/m 29 mei 2020  Schoolkamp      Groep 8 
* woensdag 17 juni 2020   Meesters-/juffendag   Alle groepen 
* donderdag 25 juni 2020   Schoolfotograaf    Alle groepen 
* woensdag 8 juli 2020   2e Rapport     Groepen 3 t/m 7 
* woensdag 8 juli 2020   Musical groep 8    Groep 8 
* maandag 13 juli 2020   Nacht van Acht    Groep 8 
 

Bovenvermelde data zijn onder voorbehoud 
 

Overige activiteiten 
* Bibliobus    Alle groepen  * Themaprojecten  Groepen 1-2 
* Theater- en museumbezoeken Alle groepen  * Filosofieproject  Groep 8 
* Excursies    Alle groepen  * Boekenmarkt  3-8 
* Carrousel     Groepen 3-8     
* Sportactiviteiten/clinics  Alle groepen 
* Activiteiten Morskring Één           Alle groepen  
* Voorleeswedstrijd   Groepen 7-8 
* Schoolreisjes   Alle groepen 
* Verkeersexamen    Groep 7 
* Schoolsporttoernooien  Groepen 3-8 
* Workshops (muziek/dans/kunst) Alle groepen  
* Technolab    Groepen 3-8 
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HET IN- EN UITSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN 

VASTE ACTIVITEITEN EN VASTE ACTIVITEITEN EN 
De inschrijving 
De schoolleiding maakt met ouders die hun kind willen aanmelden bij de Morskring, of op zoek zijn 
naar een school voor hun kind, een afspraak om een informatieochtend bij te wonen. Tijdens dit 
onderhoud krijgen de ouders informatie over de school: over de doelstellingen en uitgangspunten 
van ons onderwijs, de wijze van werken, de organisatie, de schoolbevolking, de schoolregels, de 
mensen die er werken etc. Vervolgens worden de ouders door de schoolgebouwen rondgeleid. 
Omdat ook alle groepen worden bezocht en de ouders de school daardoor volop in bedrijf 
kunnen zien, krijgen zij een goede indruk van de werkwijze, de organisatie en de sfeer binnen de 
school. Zij maken daarbij kennis met de leerkrachten. 
 
Vanwege de grote belangstelling voor de school is het belangrijk dat ouders hun kind tijdig 
(voor)aanmelden. Dat geldt ook voor de ouders die al een of meerdere kinderen op school 
hebben.         
                       
Als ouders hebben gekozen voor de Morskring, maken zij dit kenbaar via het aanmeldformulier 
deel A en B. Dit betekent nog niet dat de leerling is ingeschreven. Bij het definitief inschrijven van 
leerlingen gaan wij te werk volgens het convenant dat door alle schoolbesturen in Leiden is 
ondertekend. Daarin staat onder meer beschreven welke volgorde de school hanteert bij de 
definitieve inschrijving. Het convenant is op school ter inzage beschikbaar.  
 
De leerling gegevens worden, als het kind daadwerkelijk wordt ingeschreven, overgenomen in de 
elektronische leerlingenadministratie. Om de privacy van ouders te waarborgen, hebben alleen 
de schoolleiding en de interne begeleider het recht van inzage in deze gegevens. Indien de 
noodzaak daartoe bestaat, kan de schoolleiding aan een leerkracht bepaalde, van belang 
zijnde oudergegevens verstrekken. In het leerling dossier zijn ook het onderwijskundig rapport en 
eventuele onderzoeksrapporten opgenomen. In het protocol ‘Dossiervorming leerlingen’ zijn de 
regels vastgelegd op welke wijze de school de privacy van leerlingen en ouders waarborgt. Het 
bevat tevens informatie over bewaartermijnen en inzagerecht van ouders en inzage door 
derden.  
Leerlingengegevens, mutaties en in- en uitschrijvingen worden via BRON (Basisregistratie 
Onderwijs) aangemeld bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Instanties die hiertoe bevoegd zijn, 
zoals de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), kunnen 
via BRON/DUO relevante leerlingengegevens verkrijgen. 
 
Het onderwijskundig rapport 
Als een kind van school wisselt, zorgt de school voor een onderwijskundig rapport. In dit rapport 
wordt aangegeven hoe het kind zich op school heeft ontwikkeld. Het rapport is bestemd voor de 
school waar het kind naartoe gaat. Ouders hebben recht op inzage. Het rapport wordt binnen vijf 
werkdagen na het vertrek naar de betreffende school gestuurd. 

 
Schoolwisselingen 
De Leidse scholen en schoolbesturen zijn van mening dat een ononderbroken schoolloopbaan 
van groot belang is voor kinderen. Gezamenlijk trachten scholen en besturen ongewenste 
schoolwisselingen te voorkomen. Daartoe hebben de besturen een convenant ondertekend. In 
dit convenant is de handelwijze van scholen vastgelegd. Het convenant ligt ter inzage op school. 
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DE LEERPLICHT 
 
Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Verplicht is het dan nog niet. Dat komt pas 
een jaar later. Als uw kind echter vijf jaar is geworden, moet het naar school. 
Op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is 
geworden, is het namelijk leerplichtig. U als ouder bent er verantwoordelijk voor dat uw kind ook 
daadwerkelijk de school bezoekt. 
 
Nu kan het gebeuren dat een volledige schoolweek voor 
een vierjarige nog wat te vermoeiend is. In dat geval kunt 
u, in overleg met de leerkracht, uw kind thuishouden. 
Door de inspectie zijn daar regels over opgesteld. U moet 
zich echter wel steeds realiseren dat het onderwijs, dus 
het naar school gaan, voor uw kind heel belangrijk is. Het 
hoeft nog niet naar school, maar aangezien er in de 
basisschool sprake is van een doorgaande 
ontwikkelingslijn voor kinderen van vier tot twaalf jaar, is 
het wel zo verstandig uw kind zo min mogelijk thuis te 
houden.     
 
 
REGELS VOOR TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING 
 
De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. In ons 
geval is dat de Stichting PROOLeiden. In de praktijk zal de directeur of de adjunct-directeur van 
de school de inschrijving van een leerling regelen. De toelating van een leerling op een school 
mag niet afhankelijk zijn van een geldelijke bijdrage van de ouders.  
Wanneer er sprake is van schorsing en/of verwijdering van een leerling, worden in alle gevallen 
het bestuur van de school en het RBL (Regionaal Bureau Leerplicht) ingeschakeld. De regels voor 
schorsing en verwijdering zijn vastgelegd in het protocol ‘Toelating en verwijdering leerlingen PO 
en SO openbaar onderwijs’. Meer informatie: www.vosabb.nl  
 
 
GRONDEN VOOR VRIJSTELLING VAN HET ONDERWIJS EN DE VERVANGENDE ONDERWIJSACTIVITEIT 
 
De leerlingen zijn verplicht aan alle activiteiten die in het activiteitenplan of schoolplan zijn 
vastgelegd deel te nemen. De directeur van de school kan op verzoek van de ouders een 
leerling vrijstellen om deel te nemen aan bepaalde activiteiten. Een vrijstelling is alleen mogelijk 
als dit in het schoolplan is beschreven. Daarbij moeten ook de gronden waarop vrijstelling 
mogelijk is, zijn aangegeven. Wanneer een leerling vrijstelling voor een onderwijsactiviteit heeft, 
bepaalt de directeur welke vervangende onderwijsactiviteiten de leerling moet verrichten. 
 
GR VOOR VRIJSTELLING 



SCHOOLGIDS O.B.S. DE MORSKRING 2019-2020 11 

 
VERLOFREGELING 
 
Wellicht ten overvloede informeren wij u over de wettelijk vastgestelde regels omtrent het 
toekennen van verlof. Leerplichtige kinderen moeten elke schooldag naar school. Alleen in 
uitzonderlijke omstandigheden is verlof soms mogelijk. Het kan gaan om:  
• Extra vakantieverlof (maximaal tien schooldagen) i.v.m. het specifieke beroep van één van de 
ouders; 
• Persoonlijke en gewichtige omstandigheden; 
• Verlofaanvragen vanwege godsdienst of levensovertuiging.  
 
Verlof moet u schriftelijk aanvragen bij de schoolleiding. Deze beslist vervolgens of uw kind vrij kan 
krijgen. De verwerking van de verlofverzoeken wordt uitgevoerd door directeur Jan Diebels. Hij zal 
het besluit op uw verzoek terugkoppelen aan u als ouder/verzorger en de leerkracht. De 
aanvraag dient door de ouders/verzorgers bij voorkeur ten minste acht weken voor het 
gevraagde verlof bij de school schriftelijk te zijn ingeleverd. Indien u korter dan 8 weken van 
tevoren aanvraagt, kan een beslissing vooraf niet worden gegarandeerd.  
Via de website www.morskring.nl is het aanvraagformulier ‘verzoek vrijstelling schoolbezoek’ te 
downloaden. Voor verlof wegens persoonlijke en gewichtige omstandigheden boven de tien 
schooldagen per jaar, beslist de consulent leerplicht verbonden aan de school van uw kind. Deze 
aanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland. 
Indien u het niet eens bent met de beslissing van de Consulent Leerplicht over uw verlofaanvraag 
voor meer dan tien schooldagen, kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u terecht op 
de website: https://rbl-hollandrijnland.nl 
 
VERLOF OF ZIEKTE VAN EEN LEERKRACHT 
 
De leerkrachten die fulltime werken en ouder zijn dan 52 jaar kunnen gebruikmaken van een 
seniorenregeling. Dit houdt in dat zij een aantal dagen per schooljaar vrij zijn. Zij worden 
gedurende deze dagen vervangen door een leerkracht die aan de school verbonden is. In de 
regel is dit voor elke groep steeds dezelfde persoon.  
 
Het kan ook voorkomen dat een leerkracht een cursus volgt die onder schooltijd plaatsvindt. Wij 
doen dan een beroep op een invaller(ster). Dit geldt ook in het geval een leerkracht ziek is, of om 
een bepaalde reden verlof heeft. Het gebrek aan invallers stelt scholen dikwijls voor 
organisatorische problemen. Ook wij hebben daarmee te maken.  
 
Bij ziekte van een leerkracht doen wij ons uiterste best om de vervanging goed te regelen. Lukt dit 
niet, dan proberen wij de vervanging intern op te lossen. Als we ook daar niet in slagen, dan 
worden de kinderen over de overige groepen verdeeld. In principe worden er geen kinderen 
naar huis gestuurd.   
 
Mocht de extreme situatie zich voordoen dat meerdere leerkrachten ziek zijn en ook het verdelen 
van de kinderen over andere groepen niet tot de mogelijkheden behoort, dan treedt het 
noodplan voor het naar huis sturen in werking. Dit noodplan is vastgelegd in het protocol 
´Vervanging bij ziekte personeel´. 
 
Samengevat hanteren wij de volgende richtlijnen: 

•� Naar huis sturen alleen in uiterste nood. 
•� Ouders schriftelijk op de hoogte stellen. 
•� Naar huis sturen alleen met goedkeuring van de ouders. 
•� Opvang regelen  voor leerlingen waarvan de ouders niet in staat zijn hun kind die dag op 

te vangen.



SCHOOLGIDS O.B.S. DE MORSKRING 2019-2020 12 

 
UITSTROOMGEGEVENS EN CITO SCORE 
 
De oud-leerlingen van groep 8 gaan naar de volgende VO-scholen: 
Leonardo College (vwo)   1 
Leonardo College (havo)   3 
Leonardo College (vmbo-t)  1 
Da Vinci College (vwo)   6 
Da Vinci College (havo/vwo)  2 
Da Vinci College (vmbo t)   1 
Da Vinci College (vmbo-t/havo)  2 
Da Vinci College (vmbo-b/k)  1 
Da Vinci College (vmbo-b)  1 
Visser ’t Hooft Lyceum (vwo)  2 
Visser ’t Hooft Lyceum (havo/vwo) 1 
Visser ’t Hooft Lyceum (havo)  2 
Marecollege (vmbo-tl/havo)  1 
Marecollege (vmbot/havo)  2 

SG Boerhaave (vmbo-b/k)   1 
Bonaventura College (vwo)   2 
Bonaventura College (havo/vwo)  3 
Vlietland College (havo/vwo)   3 
Vlietland College (havo)    5 
Vlietland College (vmbo-t)   2 
Vlietland College (mbo-t/havo)   1 
Stedelijk Gymnasium (vwo)  10 
Duinzigt (vmbo-t)     1 
Duinzigt (vmbo-t/havo)    1 
Wellant College (vmbo-t)    2 
Wellant College (vmbo-b/k)   1 
Winford College (havo)    1 
Kopklas       1 

 
 
 

JAAR: SCORE CITO-EINDTOETS MORSKRING: LANDELIJKE GEMIDDELDE: 
2019 538.5 535.7 
2018 535.1 534.9 
2017 537.2 535.2 
2016 537.3 534.5 
2015 536.7 534.8 
2014 538.8 535.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONDERWIJSONDERSTEUNING ZIEKE LEERLINGEN 
 
Voor kinderen die in en ziekenhuis zijn opgenomen of langdurig ziek thuis zijn, is het belangrijk dat 
het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat. Onderwijs speelt hierin een cruciale rol. Scholen zijn 
verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs aan zieke leerlingen. 
 
Het is van groot belang dat de zieke leerling op maat wordt begeleid. In een protocol is 
vastgelegd hoe te handelen en welke ondersteuning de school kan krijgen van een consulent 
Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) vanuit het HCO.  
Meer informatie: www.ziezon.nl 
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INFORMATIE EN RAPPORTAGE 
 
Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Ouders 
geven leerkrachten relevante informatie over hun kind, zodat de leerkracht goed voorbereid aan 
het schooljaar kan beginnen. Zie het als het ware als een ‘omgekeerd tien-minutengesprek.’ 
De basis voor het gesprek is een formulier dat de ouders vooraf invullen en inleveren. Op het 
formulier kunnen ouders hun visie geven op de persoonlijkheid van hun kind en kunnen 
bijzonderheden worden vermeld. Gedurende het schooljaar worden ouders nog twee keer 
uitgenodigd. In november is dat voor een voortgangsgesprek waarbij leerkrachten ouders 
informeren over de voortgang van hun kind. Denk hierbij aan werkhouding, enkele resultaten en 
het welbevinden van de leerling. In maart betreft het oudergesprek een rapportgesprek waarbij 
leerkrachten toelichting geven bij het rapport en ouders de gelegenheid hebben om vragen te 
stellen. 
In de midden- en bovenbouwgroepen krijgen de leerlingen twee keer per jaar een rapport. In 
groep 3 hanteren we de zogeheten 'seizoensrapporten'. Hierin treft u ook werk van uw kind aan. 
De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 krijgen een 'gewoon' rapport. Dit rapport bevat geen 
cijfers, maar beoordelingen in ‘prima’, 'goed', 'ruim voldoende', ‘voldoende’, 'matig', 
'onvoldoende' of combinaties daarvan. De beoordelingen worden veelal aangevuld met een 
toelichting.  
 
Protocol ‘Gezag, omgang en informatie’  
De school is verplicht ook de ouder die het kind niet verzorgt te informeren over de 
schoolvorderingen en het algemeen welbevinden van het kind. Voorwaarde is dat deze ouder 
erom vraagt en dat het belang van het kind er niet door wordt geschaad. De directie van de 
school is verantwoordelijk voor de wijze waarop informatie aan de niet-verzorgende ouder wordt 
verstrekt. Meer informatie kunt u vinden in de brochure ‘Gezag, omgang en informatie’, een 
uitgave van het Ministerie van Justitie.  
 
In het protocol ‘Zittenblijven’ is vastgelegd welke stappen er worden genomen voordat besloten 
wordt een leerling te laten doubleren. Vooral de gesprekken met de ouders van de leerling zijn 
hierbij van belang. Uiteindelijk is het de directeur die beslist over wel of niet doubleren. 
Het valt onder het beleid van de school welke leerlingen overgaan van groep 2 naar 3. De 
regeling dat kinderen voor 1 oktober zes jaar moeten zijn om naar groep drie te mogen bestaat 
sinds 1985 niet meer. Overgang van een leerling heeft niet te maken met de leeftijd, maar met de 
ontwikkeling die een leerling heeft doorgemaakt. Hierbij kijkt de school vooral naar de 
werkhouding, concentratie en de cognitieve ontwikkeling. Het oordeel is o.a. gebaseerd op 
observaties, toetsen en gesprekken met de interne begeleider. De school dient te bevorderen 
(niet verplicht !) dat de verblijfsduur in het primair onderwijs acht aaneengesloten jaren bedraagt.  
 
TOETSEN 
 
Op school worden bepaalde leerstofonderdelen 'getoetst'. Dit betekent simpelweg dat er 
bekeken wordt of de leerling de aangeboden en verwerkte leerstof heeft begrepen. Wij hanteren 
hiervoor methode gebonden toetsen. Deze vormen een onderdeel van bijvoorbeeld de reken- of 
taalmethode. Ook bestaan er niet-methode gebonden toetsen. Welke wij onder meer op school 
gebruiken, kunt u lezen in het hoofdstuk over de leerlingenzorg (pag. 18). 
De Centrale Eindtoets voor de leerlingen van groep 8, die in april wordt afgenomen, is bedoeld 
om naast het schooladvies een tweede oordeel over de prestaties van de leerlingen te verkrijgen. 
De gegevens van deze toets gaan ook naar de school voor voortgezet onderwijs waar de leerling 
is aangemeld. Bij de beoordeling of een kind wordt toegelaten op een school voor voortgezet 
onderwijs, is het advies van de basisschool doorslaggevend. Een vo-school kan een kind tot een 
hoger schooltype toelaten dan het advies aangeeft. Op verzoek van ouders kan de school hun 
kind ook toelaten tot een lager schooltype. Zowel van de uitslag van de Entreetoets als van de 
Centrale Eindtoets ontvangen de ouders een afschrift. 
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REGELS IN EN OM DE SCHOOL 
 
Veel kinderen bij elkaar betekent dat je genoodzaakt bent om regels met elkaar af te spreken. 
Alleen dan kan alles ordelijk en veilig verlopen.  
Op de Morskring hebben we 'pleinregels', 'klassenafspraken' en ‘schoolregels’. Regels en 
afspraken hebben een positieve invloed op de sfeer binnen de school of de groep: je weet waar 
je aan toe bent en er ontstaat minder snel irritatie. Met elkaar (leerlingen en leerkrachten) zijn wij 
verantwoordelijk voor de naleving hiervan. 
 
 
KLASSENAFSPRAKEN 
REGELS IN EN OM DE 
Pauze: 

•� Tijdens de pauze blijft niemand in het lokaal achter  
zonder toestemming van de leerkracht. 

•� Bij slecht weer hebben we 'binnenpauze'. 
 
Toilet: 

•� Er mag één kind tegelijk naar het toilet.  
•� Vraag toestemming om naar het toilet te gaan. 
•� Stoor andere kinderen niet op weg naar of terug van 

het toilet. 
•� Kort na het begin of kort voor het einde van de  

ochtend of middag gaan we niet naar het toilet. 
•� Handen wassen na bezoek aan het toilet. 
•� Geen samenscholingen in de toiletruimte. 

 
Trakteren: 

•� Een jarige mag twee klasgenoten meenemen   
bij het rondgaan langs de groepen in de eigen 
bouw. Eén daarvan mag zelf worden gekozen  
door de jarige; de ander wordt door de leer- 
kracht aangewezen. Dit rondgaan gebeurt in 
de middag. 
 

Verzorging: 
•� Kinderen die 'klassenhulp' zijn, verzorgen na  

schooltijd de planten, vegen de vloer en helpen  
met opruimen.  

•� Houd je tafeltje en je kastje netjes! 
•� Wees zuinig op je (school)spullen! 
•� Afval in de prullenbak, papier in de  

papierbak! 
 

Algemeen: 
•� Niet snoepen tijdens de les! 
•� Jassen aan de kapstok in de gang. 
•� Geen pet of cap op tijdens de les! 

Afspraken m.b.t. mobiele telefoons en 
computerspellen 

 
Kinderen die een mobiele telefoon of 

computerspellen mee naar school nemen, 
doen dit op eigen risico. 

De computerspellen mogen alleen worden 
gebruikt met toestemming van de leerkracht. 
Zodra kinderen ’s ochtends op het schoolplein 
komen moet de telefoon zijn uitgeschakeld en 

opgeborgen (ook tijdens de Kinderkantine). 
De telefoons mogen na schooltijd weer aan. 

Het is niet toegestaan tijdens schooluren 
(inclusief de pauzes) met de telefoon te 

communiceren, foto’s, filmpjes of 
geluidsopnames te maken zonder 

toestemming van de leerkracht. Indien 
bovenstaande afspraken worden overtreden, 

wordt de telefoon in beslag genomen en 
veilig opgeborgen. Na schooltijd krijgt de 

leerling zijn of haar telefoon terug. 
 

Ook voor ouders geldt dat zij geen 
geluidsopnamen mogen maken (van 

bijvoorbeeld een gesprek) zonder 
toestemming van de leerkracht. 
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PLEINREGELS 
 

•� Er zijn veel meer leukere dingen te doen dan vechten, 
ruziën en vechtspelletjes! 

•� Met pesten verpest je heel veel! 
•� Schelden doet ook pijn! 
•� Tijdens de pauze blijven we op het plein. 
•� Alleen met toestemming van de leerkracht of een leidster 

van de Kinderkantine mag je naar binnen (toiletbezoek e.d...) 
•� Fietsen, skateboarden, skeeleren of rolschaatsen op het  

plein? Daar komen ongelukken van. 
•� Fietsen stallen we in de rekken! 
•� Voetballen doen we met foamballen op het  

voetbalplein. 
•� Afval hoort in de afvalbakken! 
•� We stoppen met spelen als het tijd is! 

�
N.B. Enkele van deze regels gelden natuurlijk ook voor de  
ouders! Roken op het schoolplein en in het schoolgebouw  
is verboden.  
 
 
ZORG VOOR HET MATERIAAL 
 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren zuinig om te gaan met hun spullen. Niet alleen op hun 
eigen, van huis meegebrachte spulletjes, maar ook op het materiaal dat door de school is 
verstrekt. Al die materialen kosten veel geld. Daarom is het van belang dat de kinderen er lang 
mee doen. 
 
Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen vanaf groep 3 onder meer een balpen, een 
potlood, een liniaal of driehoek, een kladblok en kleurpotloden.  
 
Zoekgeraakte of vernielde materialen worden niet meer door de school vervangen. In dat geval 
dienen de kinderen zelf voor nieuwe te zorgen. Dit geldt uiteraard niet voor een lege balpen  
of een ‘opgeslepen’ potlood. Daarvoor krijgen de kinderen een nieuwe. 
 
Het komt regelmatig voor dat kinderen boeken van school mee naar huis moeten nemen in 
verband met huiswerk. Om die dure boeken te beschermen is het belangrijk dat uw kind een 
stevige schooltas of rugzak heeft. Schoolboeken mogen niet los, of in plastic draagtasjes mee 
naar huis worden genomen. Beschadigde of zoekgeraakte boeken worden bij de desbetreffende 
ouders in rekening gebracht.  
 
Aangezien een gemiddeld schoolboek al gauw tussen de 25 en 35 euro kost, is het raadzaam dat 
ook u erop toeziet dat uw kind zuinig met het schoolmateriaal omgaat.  
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GEDRAGSREGELS EN AFSPRAKEN 
 
In het protocol ‘Gedragsregels en Afspraken’ zijn de gedragsregels vastgelegd waaraan 
personeel, ouders en kinderen zich dienen te houden. Twee voorbeelden uit het protocol: 
 
1.  Racistisch gedrag en racistische opmerkingen worden op geen enkele manier getolereerd. 

Iedereen die bij de school betrokken is, dient zich te houden aan de antiracisme verklaring 
die we in Leiden met alle schoolbesturen hebben ondertekend. 

2.  De plaatsing van leerlingen in groepen en/of gebouwen valt onder de 
verantwoordelijkheid van de directeur van de school. 

 
 OMGAAN MET ELKAAR 
 
Gelijkwaardigheid tussen mensen is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten 
respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen die zich onderscheiden in 
kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn op de Morskring daarom alert op discriminatie en 
pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. En als het toch gebeurt, dan grijpen we 
direct in! In voorkomende gevallen wijzen we de kinderen op de bestaande regels op school, 
zoals de klassenafspraken, de pleinregels, het reglement Kinderkantine en het pestprotocol. 
 
Als uw kind niet graag naar school gaat, willen we graag met u praten om erachter te komen 
wat daar de reden van is. Misschien kunnen wij op school maatregelen treffen ter verbetering. Elk 
kind moet met plezier naar school gaan; het is de basis van al het leren.  
Waar veel kinderen samenkomen, wordt ook gepest. Dat 
gebeurde vroeger al, en het is in deze tijd niet anders. Het is 
een veel voorkomend verschijnsel. De sfeer in de groep of 
tussen kinderen onderling raakt erdoor 'verpest', de 
slachtoffers voelen zich onveilig en de leerkracht zit met een 
probleem opgezadeld.  
 
Wij zien het pesten dan ook als zeer ongewenst en doen er 
alles aan het pestprobleem te voorkomen. Indien daartoe 
aanleiding bestaat worden er activiteiten ontplooid (zoals 
de kanjertrainingen waarvoor al onze leerkrachten zijn 
gecertificeerd) om het pesten aan te pakken. In feite geldt 
hetzelfde voor ongewenste gedragingen als klikken, 
schelden enz.  
 
Het oplossen van conflicten tussen kinderen is zelden een probleem, als op basis van het 
voorgaande met elkaar wordt overlegd.  
Van de ouders wordt verwacht dat zij goed voorbeeldgedrag laten zien: 
 

1.� Reageer neutraal en wordt zelf niet emotioneel. 
2.� Praat positief over andermans kinderen. 
3.� Als u zich zorgen maakt om het welbevinden van uw kind, of het welbevinden van 

andermans kind, dan overlegt u met de school.  
4.� Als ouder kent u het verschil tussen overleg waarin zorg wordt gedeeld/een oplossing wordt 

gezocht, en kwaadsprekerij/roddelen. 
5.� Zorg dat u niets negatiefs over leerlingen, ouders of leerkrachten op sociale media plaatst. 

 
We gaan ervan uit dat situaties opgelost kunnen worden, keuren gedrag af, maar nooit het kind. 
Als ouders en leerkrachten goed samenwerken en kinderen dit weten, worden conflicten over het 
algemeen opgelost. 
 
Meer informatie: www.schoolenveiligheid.nl of www.pestweb.nl
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CONTACTPERSONEN EN KLACHTENREGELING 
 
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Scholen zijn verplicht 
een klachtenregeling te hebben. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren 
van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze 
inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken.  
 
In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en 
overige klachten. Onder machtsmisbruik verstaan wij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, 
geweld en pesten. De overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van 
leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie. 
 
Mocht er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik ten opzichte van 
een leerling, dan kunt u een beroep doen op de (interne) contactpersoon, de externe 
vertrouwenspersoon of een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. 
 
Op onze school zijn contactpersonen benoemd. De namen van de contactpersonen van onze 
school zijn: Meike de Goeij, Anouk Emanuels, Ary van den Broek en Sjaan Kuipers. Bij hen kunt u 
altijd terecht om, vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. Zij zullen 
naar uw verhaal luisteren en bespreken welke stappen ondernomen zouden kunnen worden. 
De contactpersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school, 
aangesteld door ons schoolbestuur PROOLeiden en werkzaam voor alle basisscholen die onder 
dit bestuur vallen. De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten 
en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is 
onafhankelijk. Ook de gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk. 
 
Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie. De 
klachtencommissie onderzoekt dan de klacht en adviseert het bestuur van de school over de te 
nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle 
partijen weten. 
 
We gaan er vanuit dat u met overige klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat, 
bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school 
terecht. Bent u daarna nog niet tevreden dan kunt u het schoolbestuur inlichten dat samen met u 
naar een oplossing zal zoeken. 
 
De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD Hollands Midden: 
Secretariaat PZJ, telefoon 088 308 3342, e-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.  
 
Registratie 
Het behoort tot de taak van de contactpersonen en vertrouwenspersonen meldingen en 
klachten te registreren en jaarlijks een geanonimiseerde rapportage te overleggen aan het 
bestuur. Daarnaast zal door de school een centraal systeem van incidentenregistratie worden 
bijgehouden dat inzicht kan verschaffen in de mate en ernst van problemen als bijvoorbeeld 
agressie. Op basis van deze gegevens kan de school gerichter maatregelen nemen en beleid 
maken. 
 
Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs 
De inspectie van het onderwijs heeft een aantal inspecteurs aangewezen als 
vertrouwensinspecteurs. Zij adviseren en ondersteunen bij klachten rond seksueel misbruik, 
seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld zoals grove pesterijen. Ook kan men de  
vertrouwensinspecteur bellen voor extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, 
fundamentalisme en radicalisering. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is de school wettelijk 
verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.  
Telefoon: 0900 – 111 31 11.   
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Landelijke Klachtencommissie Onderwijs   Bevoegd gezag 
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht    Stichting PROOLeiden 
Telefoon: (030)  280 95 90     Maresingel 3 – 2316 HA Leiden 
Email: info@onderwijsgeschillen.nl   Telefoon: (071) 524 76 70 
Website: www.onderwijsgeschillen.nl   Email: mail@prooleiden.nl 
        Website: www.prooleiden.nl  
Interne Contactpersonen OBS De Morskring 
Meike de Goeij  tel. 071-5760852 
Anouk Emanuels  tel. 071-5760852 
Sjaan Kuipers   tel. 071-5760852  
Ary van den Broek  tel. 071-5760853 
�
PROCEDURE ONDERZOEK EN ADVISERING SCHOOLVERLATERS 
 
Extra begeleiding voor uw kind in het voortgezet onderwijs 
Uw kind gaat naar de hoogste groep van het basisonderwijs. In de loop van groep 8 maakt u 
samen met uw kind de keuze voor een nieuwe school.�Misschien is het voor uw kind nodig dat hij 
of zij extra hulp krijgt. Daarvoor kan uw kind worden getest. Op basis van de testuitslag kan de 
school voor voortgezet onderwijs extra geld aanvragen voor de hulp die uw kind nodig heeft.��
�
In Leiden wordt de hulp geboden op VMBO-scholen met Leerwegondersteunend onderwijs 
(LWOO). Dit zijn: Scholengroep Leonardo da Vinci, VMBO Boerhaave, Visser ’t Hooft vestiging 
Leidse Hout en het Wellant College in Oegstgeest.  
 
Het Leerwegondersteunend onderwijs 
Deze onderwijssoort is voor leerlingen die in principe een diploma kunnen halen binnen het vmbo. 
Maar ze hebben wel extra begeleiding nodig om de eindstreep te halen. Soms gaat het om 
tijdelijke begeleiding. Scholen met LWOO kiezen meestal voor begeleiding in kleine groepen. 
Maar er zijn ook andere vormen van extra begeleiding mogelijk. De hulp kan tijdens de les 
plaatsvinden, maar ook buiten de lessen om. Scholen maken daarin hun eigen keuzes.  
 
Wanneer kan een kind extra hulp krijgen? 
Als uw kind in aanmerking komt voor extra hulp, dan wordt dat betaald door het Rijk. De school 
kan dan extra geld aanvragen. Om te bewijzen dat uw kind in aanmerking komt voor extra hulp, 
moet het een test maken. De testuitslag geeft een beeld van het leerniveau, de intelligentie en 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Een onafhankelijke commissie (de Regionale 
Verwijzingscommissie - RVC) beoordeelt of uw kind voor extra hulp in aanmerking komt.  
 
Testen 
Wanneer de schoolgegevens aangeven dat de leerling waarschijnlijk extra zorg nodig heeft in 
het VO, dan vraagt de basisschool uw schriftelijke toestemming voor deelname aan deze testen. 
In Leiden worden de kinderen direct na de herfstvakantie getest.  
De gegevens worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en digitaal opgeslagen bewaakt 
door het Loket Passend Onderwijs.�De gegevens gaan pas naar de school van uw keuze, nadat u 
uw kind heeft aangemeld op een van de scholen voor voortgezet onderwijs.  
 
U verleent daarbij toestemming voor het opvragen van de gegevens en de overdracht van 
gegevens (zgn. warme overdracht).� De door u gekozen school bepaalt of uw kind wordt 
aangenomen.�De school beslist vervolgens of met de gegevens een beschikking voor extra hulp 
wordt aangevraagd voor uw kind. 
 
In Leiden wordt ook hulp geboden op het Onderwijscentrum Leiden. Het Orthopedagogisch 
Didactisch Centrum (OPDC, De Delta) en Praktijkonderwijs (PRO, Het Waterland) maken hier deel 
van uit.  
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1. Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) 
Dit centrum is bedoeld voor leerlingen met forse leerbelemmeringen en sociaal-emotionele 
problematiek. De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) beslist over de plaatsing op het 
OPDC. De leerlingen moeten altijd ingeschreven worden bij een andere school voor VO met 
LWOO. 
Soms stappen de leerlingen van het OPDC na een aantal jaren over naar het VMBO of ze halen 
hun einddiploma op het OPDC. Het OPDC is een afdeling van het Onderwijs Centrum Leiden. 
 
2. Het praktijkonderwijs 
Het Praktijkonderwijs biedt onderwijs aan leerlingen, die (nog) niet in staat zijn onderwijs te volgen 
op het VMBO. Het is een vorm van voortgezet onderwijs in een kleinschalige setting. De leerlingen 
zijn gebaat bij praktisch onderwijs, waarbij leren door doen centraal staat. Het onderwijs is voor 
sommige leerlingen eindonderwijs (deze leerlingen gaan aan het werk), anderen gaan door op 
het vervolgonderwijs (het ROC). 
 
 
BEELDCOACHING 
 
Beeld coaching SVIB (School Video Interactie Begeleiding) is één van de 
begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te 
stemmen op de leerlingen. 
Op de Morskring wordt het middel voornamelijk ingezet om de leraren te ondersteunen bij hun 
onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen 
rondom onderwijsvernieuwing. 
Aan de school is een gespecialiseerde beeldcoach/School Video Interactie Begeleider (SVIB-er) 
verbonden, die korte video-opnames maakt in de klas en ze vervolgens met de leraar bespreekt. 
Op de Morskring is Jerney Ouwerkerk de SVIB-er. Net als dat bij andere begeleidings- 
functionarissen het geval is, hanteert de beeldcoach/SVIB-er een beroepscode waarin o.a. staat 
dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Zo blijven de 
videobeelden die in de klas zijn gemaakt onder het beheer van de beeldcoach/SVIB-er en 
worden niet, zonder haar toestemming en die van de betrokken leraar, aan anderen vertoond. 
Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, 
dan worden de ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd. 
�
STAGIAIRES 
 
Ieder schooljaar krijgen PABO-studenten uit verschillende studiejaren de gelegenheid om op de 
Morskring praktijkervaring in het basisonderwijs op te doen. Deze stagiair(e)s krijgen vanuit hun 
opleiding gerichte opdrachten en worden daarbij door een mentor begeleid. In de meeste 
gevallen zijn de opdrachten gericht op het lesgeven, maar het is ook mogelijk dat zij onderzoek 
doen of observaties uitvoeren. De groepsleerkracht is tijdens de lessen van de stagiair(e)s in de 
groep aanwezig en is altijd verantwoordelijk voor alles wat in de groep plaatsvindt. 
LIO-ers (Leraren In Opleiding) zijn studenten die in hun eindstagejaar zitten en dus hun studie gaan 
afronden. Zij worden begeleid door een mentor (de groepsleerkracht) en hebben de 
bevoegdheid zelfstandig voor de klas te staan. In een aantal gevallen is de LIO-stagiar(e) voor 
een periode van 5 maanden achtereen op school werkzaam 
Tevens zijn er op de Morskring is een aantal studenten voor twee dagen werkzaam vanuit het 
zogeheten ‘OPLIS-traject’ (opleiden in school). Studenten uit dit traject zijn aangesteld bij ons 
bestuur PROOLeiden en werken één dag in een groep en op de andere dag voeren zij een 
specifieke schoolopdracht uit. Studenten die een opleiding voor docent gymnastiek volgen, 
krijgen bij ons de gelegenheid ervaring in de gymzaal op te doen. Zij worden begeleid door onze 
vakleerkrachten bewegingsonderwijs. 
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EEN VEILIGE SCHOOL 
  
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich op school veilig voelen. Datzelfde geldt voor 
ouders en leerkrachten. Onze kinderen moeten met plezier naar school gaan, zichzelf kunnen zijn, 
samen kunnen werken en spelen, niet gepest worden of zich achtergesteld voelen. Ook het 
schoolgebouw en de schoolomgeving moeten voor de kinderen veilig zijn.  
Voor ouders moet de school een plek zijn waar ze gemakkelijk binnen kunnen stappen, waar ze 
zich niet geremd voelen de schoolleiding of een leerkracht aan te spreken over zaken die de 
school, hun kind of henzelf aangaan. Het is daarbij van belang dat ook zij op de hoogte zijn van 
de regels en afspraken die op school gelden. 
 
Voor de leerkrachten geldt dat het belangrijk is dat ze iedere dag met plezier naar hun werk 
gaan. De schoolleiding en het schoolteam zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een plezierige, 
collegiale en warme sfeer op school.  
 
Goede contacten met kinderen en ouders zijn voor de leerkrachten cruciaal. Zij dienen die 
contacten te bewaken en te onderhouden en alert te zijn op eventuele agressieve gedragingen 
van zowel leerlingen als ouders. Om die veiligheid en dat veilige gevoel te waarborgen creëren 
wij een fijne sfeer en dito klimaat binnen de school.  
 
De school heeft haar beleid met betrekking tot de veiligheid op school beschreven in het 
‘Veiligheidsbeleidsplan’.  
 
Alle leerkrachten op de Morskring zijn gecertificeerd om kanjertrainingen te geven. De 
kanjertraining is een methode om verbeterde leerresultaten, verbeterde concentratie, 
gedragsverandering en afname van pestgedrag te verkrijgen. De Kanjertraining heeft als doel 
dat het individuele kind zich gesterkt voelt, meer zelfvertrouwen heeft, beter grip heeft op sociale 
situaties en zijn/haar gevoelens beter kan uiten. De Kanjertraining richt zich op de mentale en 
sociale weerbaarheid van kinderen en pubers en de ontwikkeling van hun kanjergevoel.  
 
Als we over veiligheid spreken, moeten we onderscheid maken tussen sociale veiligheid en fysieke 
veiligheid. 
 
Sociale veiligheid 
Het is van belang dat we inzicht hebben in de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen 
en personeel en in incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid voordoen. Een goed 
schoolklimaat voor alle ‘bewoners’ van de school en goede contacten met de ouders spelen 
hierbij een belangrijke rol.  
Voor het waarborgen van de sociale veiligheid en het voorkomen van incidenten hebben wij in 
de afgelopen jaren al een aantal belangrijke initiatieven genomen: 
 

•� Het opstellen van gedragsregels, zoals bijvoorbeeld klassenafspraken, pleinregels, het 
instellen van een leerlingenraad. De genoemde regels en afspraken zijn mede door de 
leerlingen opgesteld. 

•� Het werken aan de bevordering van sociale en emotionele vaardigheden. Dit krijgt vorm 
tijdens de kanjertrainingen. 

•� Binnen het GIP-model werken we eveneens aan de ontwikkeling van de sociale en 
emotionele ontwikkeling, ter verbetering van het pedagogisch klimaat. 

•� Het bijhouden van een incidentenregister. 
•� Het aanstellen van functionarissen binnen de school die aanspreekpunt zijn op het gebied 

van sociale veiligheid of een coördinerende functie hebben: de contactpersonen, de 
externe vertrouwenspersonen, de bedrijfshulpverleners, de preventiemedewerker en de 
Arbo-coördinator. 

•� Coördinator Sociale Veiligheid: Saskia Rijsbergen. 
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Fysieke veiligheid 
Het schoolgebouw en de schoolomgeving moeten veilig zijn voor gebruikers en bezoekers. 
Voor de Morskring is door de brandweer een gebruiksvergunning afgegeven. Dit betekent dat 
onze school op het gebied van brandveiligheid is onderzocht en goedgekeurd. Om 
ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen, is in het protocol ‘Veiligheid op school’ een aantal 
voorschriften en tips opgenomen, waarbij het bijvoorbeeld gaat om brandveiligheid, 
preventie tegen inbraak en vandalisme en het voorkomen van legionella. 
Twee keer per jaar doen we op school een ontruimingsoefening, gecoördineerd door de BHV-
ers en de Arbo-coördinator. Ter bestrijding van legionella worden brandslangen en kranen 
regelmatig door een gecertificeerd bedrijf ‘gespoeld’.  
Eens in de twee jaar vindt op school een risico-inventarisatie plaats, waarbij het gebouw en de 
speeltoestellen op veiligheid en deugdelijkheid worden gecontroleerd. Voor de 
speeltoestellen op onze schoolpleinen wordt een logboek bijgehouden en heeft de school 
een contract afgesloten voor de jaarlijkse controle. 
Ongelukken op school die leiden tot schoolverzuim of bezoek aan een arts of het ziekenhuis, 
worden door de leerkrachten opgenomen in het ongevallenregister dat door alle 
leerkrachten wordt bijgehouden. Aan de hand van meldingen in dit register kunnen de Arbo-
coördinator en de schoolleiding vaststellen of het nodig is (preventieve) maatregelen te 
nemen. 
 
Protocollen: 
‘Agressie en geweld’ 
Er zijn vele soorten agressie en/of geweld. Ook seksuele intimidatie en vandalisme zijn vormen 
van agressie en geweld. Het protocol is een handreiking met maatregelen ter voorkoming van 
en hoe te handelen bij geweld en agressie. Het protocol bevat richtlijnen over opvang en 
aanpak naar kinderen, collega’s en ouders.  
 
‘Regionaal Convenant Schoolveiligheid’ 
In 2007 is een Regionaal Convenant Schoolveiligheid Leidse regio afgesloten. In dit convenant 
komen partners overeen dat schoolveiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van 
gemeenten, schoolbesturen, politie en de samenwerkingsverbanden voor PO/VO/SVO. 
Handelingsprotocollen, voortkomend uit het convenant, zijn: aangetroffen wapens en drugs - 
drugsverbod in en rondom de scholen - aanhouden op school - kluisjescontrole - maatregelen 
rond de jaarwisseling.  
 
‘Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling’ 
Per 1 juli 2013 is de wetswijziging Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
van kracht geworden. Dit verplicht scholen een meldcode te hebben en het gebruik ervan te 
bevorderen. De meldcode is bedoeld om mishandeling en huiselijk geweld tegen te gaan. 
Het eindstation is dus niet altijd een melding. In de regio Hollands Midden, waar wij deel van 
uitmaken,  wordt daarom de naam ‘handelingsprotocol‘ passender gevonden. Samen met 
de ketenpartners is gewerkt aan de Regionale Handreiking Hollands Midden (RHAM), waarin 
de samenwerking is geconcretiseerd.  
Voor het basisonderwijs is er een online handelingsprotocol  op maat ontwikkeld, gebaseerd 
op de Meldcode. Het geeft een aantal stappen weer voor medewerkers hoe te handelen bij 
een vermoeden van geweld. Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk het is dat 
iedereen die werkzaam is op een school weet wat hem/haar te doen staat bij een 
vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.  
 
Het digitale handelingsprotocol bevat voor iedere functie in de school een 
handelingsprotocol.  
 
Voor meer informatie: http://www.huiselijkgeweldhollandsmidden.nl of Meldpunt 
kindermishandeling:  0900 – 126 26 26. 
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KINDEREN MET EEN HANDICAP 
 
Op onze school zijn binnen het toelatingsbeleid alle kinderen welkom die behoren tot het normale 
voedingsgebied van de school. Onder alle kinderen rekenen wij vanzelfsprekend ook kinderen 
met een handicap. Er zijn handicaps op verschillende gebieden of combinaties van gebieden: 
visueel, auditief en communicatief, verstandelijk en lichamelijk, gedrag en kinderpsychiatrie. 
Genoemde gebieden zijn van belang bij een eventuele verwijzing naar het SO. 
Aanmeldingsprocedure 
Ouders die een kind met een handicap willen aanmelden, kunnen hiervoor contact opnemen 
met de schoolleiding. De volgende procedure wordt gehanteerd: 

•� De ouders hebben een gesprek met de schoolleiding en melden een kind aan. 
Voorwaarde is dat ouders de grondslag en de identiteit van de school respecteren. 

•� De school vraagt gegevens op over het betreffende kind. 
•� De school bestudeert de gegevens over het kind en wint desgewenst advies in. 
•� De mogelijkheden en onmogelijkheden van de school met betrekking tot de toelating van 

het betreffende kind worden in kaart gebracht. 
•� De school overweegt de mogelijkheid van plaatsing. 
•� De school neemt een beslissing. 
•� De school brengt de ouders (mondeling en schriftelijk) op de hoogte van de beslissing. Er 

wordt een keuze gemaakt uit: plaatsing, voorlopige plaatsing of afwijzing. 
De totale procedure bedraagt maximaal 3 maanden. 
 
Overweging 
Bij aanmelding wordt onder andere gekeken of verwacht mag worden dat: 

•� het team het betreffende kind kan begeleiden zonder dat het betreffende kind of de 
andere kinderen daardoor tekort komen; 

•� het kind, de andere kinderen en het team zich veilig kunnen (blijven) voelen; 
•� het onderwijsleerproces van het kind of andere kinderen niet belemmerd wordt. 

 
Mogelijkheden 
Plaatsing van kinderen met extra zorg en aandacht hangt af van de mogelijkheden die er op 
school zijn. Er kunnen zich omstandigheden voordoen die de mogelijkheden kunnen doen 
veranderen. Kinderen met extra zorg en aandacht vallen onder speciale leerlingbegeleiding. Dit 
houdt in, dat wij accepteren dat kinderen niet op dezelfde manier en in hetzelfde tempo leren. 
We gaan uit van verschillen tussen kinderen bij het kiezen van onze leerinhouden en doelen, 
waarbij verschillen in differentiatiecapaciteiten van leerkrachten ook een rol spelen. 
 
Voorwaarden 
Wanneer tot plaatsing wordt besloten, moet duidelijk zijn dat: 

•� de leerkracht waarbij het kind wordt geplaatst tijd beschikbaar krijgt voor zaken als 
begeleiding, scholing en contacten met ouders en andere instanties; 

•� de extra formatie die voor het betreffende kind wordt ontvangen, daadwerkelijk wordt 
benut; 

•� de ouders en de leerkracht elkaar van goede informatie voorzien; 
•� de ouders gevraagd zal worden om bij te springen indien nodig; 
•� de IB-er regelmatig bij het overleg over het betreffende kind betrokken is; 
•� er afspraken moeten worden gemaakt over de begeleiding van het kind. 

 
Evaluatie 
Met regelmaat zal bekeken worden of er voor het betreffende kind nog voldoende 
mogelijkheden op de school aanwezig zijn. Het betreffende kind moet namelijk nog een 
ontwikkeling doormaken en moet zich veilig voelen binnen de school. Is dit niet meer of 
onvoldoende het geval, dan zal verwijzing naar een school voor Speciaal Onderwijs worden 
overwogen. 
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KLEDINGVOORSCHRIFTEN 
NEREN MET EEN 
Kleding, vooral van jongeren, is erg aan mode onderhevig. Het dragen van bepaalde kleding 
kan in sommige gevallen vragen oproepen en discussies uitlokken. Dat geldt ook voor kleding die 
om religieuze redenen gedragen wordt. Vooral scholen raken hierdoor in een ongemakkelijke 
positie.  
Het ministerie van OC&W heeft daarom een praktische leidraad opgesteld ten aanzien van het 
vaststellen van kledingvoorschriften op scholen. Het advies van de Commissie Gelijke 
Behandeling over gezichtssluiers en hoofddoeken van 16 april 2003 is daarbij als richtlijn gebruikt.  
Onze school hecht veel belang aan open communicatie. Kinderen moeten zich samen veilig 
kunnen voelen. Dat bereiken we niet alleen door goed gedrag in woord en gebaar, maar ook 
door de wijze van ‘aankleding’. Wij scharen ons dan ook achter het standpunt van ons bestuur en 
de daaronder ressorterende andere Leidse openbare basisscholen, dat kleding gepast, niet 
uitlokkend en ongevaarlijk moet zijn. 
 
Ten aanzien van het dragen van zomerkleding door met name de bovenbouwleerlingen hebben 
wij gemeend ook afspraken te moeten maken.  
Om ongewenst gedrag, pesten of uitdagend gedrag met alle gevolgen van dien zoveel mogelijk 
te voorkomen, willen we dat vooral onze kinderen in de bovenbouw in niet al te blote kleding 
naar school komen. Dus geen blote buiken, extreem lage heupbroeken enz. Natuurlijk zijn er altijd 
de randgevallen. Daar zullen we soepel mee omgaan. Als we echter van mening zijn dat een 
leerling in de bovenbouw in ongepaste kleding en niet volgens ons advies op school verschijnt, 
wordt hij of zij daarover aangesproken. Indien nodig wordt contact opgenomen met de ouders. 
Natuurlijk willen wij onze ogen niet sluiten voor modetrends. Wij kruipen niet in de huid van de 
‘modepolitie’, maar rekenen het wel tot onze taak hierbij een grens te trekken. Van belang hierbij 
is het begrip van ouders en leerlingen voor ons standpunt met betrekking tot dit lastige thema.  
 
AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN 
L 
De stichting PROOLeiden heeft als werkgever een aantal verzekeringen afgesloten, die de 
wettelijke verplichting dekt tot het vergoeden van schade die aan anderen door onrechtmatig 
handelen is toegebracht, waarvoor PROOLeiden als werkgever verantwoordelijk kan worden 
gesteld. Deze verzekeringen zijn van toepassing op leerkrachten en overig personeel, ouders (ook 
leidsters in de Kinderkantine), leden van Ouderraden en Medezeggenschapsraden en andere 
personen die zich in het kader van ouderparticipatie beschikbaar stellen voor 
onderwijsactiviteiten. Veelal zal een schadeclaim betrekking hebben op het toezicht van de 
hierboven beschreven personen op leerlingen die aan hen tijdens de reguliere schooltijden zijn 
toevertrouwd. Hieronder valt ook de tijd die de kinderen tussen de middag doorbrengen in de 
Kinderkantine, evenals het begeleiden door ouders en/of leerkrachten van kinderen naar de 
naschoolse opvang.  
Wordt een schadeclaim ingediend, dan zal PROOLeiden, meestal samen met de betrokken 
verzekeraar, beoordelen of er sprake is van een tekortkoming (bijvoorbeeld schuld of 
nalatigheid). Wordt de aansprakelijkheid van de werkgever afgewezen, dan zou de wettelijke 
vertegenwoordiger (de ouder) van de leerling die de schade heeft veroorzaakt, aangesproken 
kunnen worden.  
Het is dan ook een misvatting te menen, dat alle schade die door leerlingen in en om school 
wordt veroorzaakt, kan worden verhaald op de aansprakelijkheidsverzekering van PROOLeiden. 
Daarom is het verstandig dat u voor uw kind een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit. 
Verder is het van belang te weten dat PROOLeiden en de schoolleiding niet aansprakelijk zijn 
voor ontvreemding of beschadiging van eigendommen!  
�

Tijdens alle door de school georganiseerde activiteiten buiten het schoolgebouw  
(bijv. schoolreisjes, excursies) zijn de kinderen apart verzekerd.. 

EDING 
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V�
Ongevallenverzekering 
De ongevallenverzekering is bedoeld voor gevallen waarin 
niemand voor een gebeurtenis aansprakelijk kan worden 
gesteld. De gevolgen van letsel of materiële schade 
komen dan voor rekening van de benadeelde of diens 
ouders. Vooral de ziektekosten die het gevolg zijn van 
lichamelijk letsel zullen veelal afgedekt worden door de 
ziektekostenverzekering. Een aantal kosten zal echter niet 
door een dergelijke verzekering worden gedekt.  
 
De school heeft geen ongevallenverzekering afgesloten. 
De keus is aan de ouders of zij voor hun kind een dergelijke 
verzekering afsluiten. 

 
 

Inzittendenverzekering 
Voor ouders die in ‘poolverband’ kinderen met de auto en naar school brengen of van school 
halen, is het aan te bevelen een goede inzittendenverzekering af te sluiten. Dit geldt ook voor 
ouders die in schoolverband wel eens kinderen met de auto vervoeren. Volgens de 
Wegenverkeerswet kan de bestuurder door de ouders van de betrokken kinderen aansprakelijk 
worden gesteld voor bijvoorbeeld de gevolgen van een ongeval. Er is weliswaar in principe altijd 
een autoverzekering van toepassing (All Risk dan wel WA), maar deze verzekering dekt niet alle 
schade. De inzittendenverzekering is dan ook op te vatten als een ongevallenverzekering voor 
inzittenden. Deze verzekering is niet verplicht. Er zijn bestuurders van auto’s die zich moreel 
verplicht achten een dergelijke verzekering af te sluiten. Met nadruk wordt erop gewezen dat de 
bestuurder niet meer kinderen in de auto moet nemen, dan waarvoor een inzittendenverzekering 
is afgesloten.  
 
Tot slot willen we u attenderen op de volgende vervoersregel: voor het incidenteel, over beperkte 
afstand vervoeren van andermans kind(eren) vanaf 3 jaar en kleiner dan 1.35 m is het gebruik van 
een autostoeltje of ‘verhoger’ niet verplicht!  
 
Procedure bij aansprakelijkstelling 
PROOLeiden heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die betrekking heeft op alle 
betrokkenen bij het openbaar onderwijs ingeval zij door derden worden aangesproken voor 
schadevergoeding. 
 
Een ouder die de school aansprakelijk stelt voor geleden schade, dient dit schriftelijk te melden 
aan de  

Stichting PROOLeiden  
Elisabethhof 21-23 
2353 EW Leiderdorp 
Telefoon: 071-5247670 
@: mail@prooleiden.nl 

 
 

OORSCHRIFTE 
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EEN ONGELUKJE OP SCHOOL 
ANSPRAKELIJKHEID E 
Mocht er met uw kind op school een ongelukje zijn gebeurd, dan bieden we in eerste instantie 
zelf eerste hulp. In de meeste gevallen is dat afdoende. Is een verwonding ernstiger van aard, 
waardoor wij het raadzaam achten een dokter te raadplegen, dan nemen we contact met u op, 
zodat u met uw kind naar de ‘vertrouwde’ huisarts kunt gaan. Kunnen wij u echter niet bereiken, 
dan proberen wij iemand van school in te schakelen om met het kind naar de huisarts, of indien 
noodzakelijk, naar het ziekenhuis te gaan. Om praktische redenen raadplegen we in een dergelijk 
geval de dichtstbijzijnde huisarts (Huisartsenpraktijk De Vondel aan de Vondellaan). Het is dan ook 
van belang dat de school op de hoogte is van de juiste telefoonnummers van thuis (ook 06-
nummers) en de naam van de huisarts. Deze gegevens heeft u verstrekt bij de inschrijving van uw 
kind, maar kunnen echter veranderd zijn. U wordt vriendelijk verzocht ons hiervan tijdig op de 
hoogte te stellen.  
 
Medische handelingen 
Onderwijspersoneel wordt regelmatig geconfronteerd met situaties waarin hen verzocht wordt tot 
werkelijk medisch handelen, bijvoorbeeld het geven van sondevoeding of injecties. Met het oog 
op de gezondheid van de kinderen, maar ook in verband met aansprakelijkheid is het van groot 
belang dat er zorgvuldig wordt gehandeld. Richtlijnen daarvoor zijn vastgelegd in het protocol 
‘Medische handelingen’.  
 
 
KINDERKANTINE 
 
Tussen de middag is er voor de kinderen gelegenheid om over te blijven. Dit gebeurt onder 
leiding van ouders die inmiddels de nodige ervaring hebben opgedaan en waarvan een aantal 
een speciale ‘overblijfcursus’ heeft gevolgd. Ook medewerkers van Wonderland zijn aan deze 
tussenschoolse opvang verbonden. Enkele begeleiders komen op school om samen te lunchen 
en te spelen. 
Aan het overblijven zijn kosten verbonden. Kinderen die overblijven moeten een ‘overblijfkaart’ 
kopen. Deze kaart werkt als een ‘rittenkaart’.  
De volgende kaarten zijn te koop:                       

 
    7-dagenkaart:  €   10,00 
  15-dagenkaart:  €   20,00 
  30-dagenkaart:  €   40,00 
  60-dagenkaart:      €   80,00 
120-dagenkaart: € 160,00 
 

De overblijfdagen zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
 

Ouders die een overblijfkaart willen kopen, kunnen hiervoor ‘s ochtends tussen half 9 en 9 uur 
terecht bij de conciërge; dit kan op de beide locaties ‘Dam’ en ‘Storm’. Op locatie ‘Dam’ kunt u 
hiervoor ook met pin betalen (alleen bankkaarten). De kinderen die zelf geld bij zich hebben om 
een kaart te kopen, moeten dit ’s ochtends direct bij het ingaan van de school doen. 
 
De kinderen houden hun overblijfkaart niet bij zich, maar de leiding van de kinderkantine bewaart 
de kaarten op school. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen hun kaart kwijtraken of vergeten 
mee te nemen. Als de overblijfkaart bijna vol is, krijgen de kinderen een briefje mee waarop dit 
staat vermeld, zodat u weet dat er een nieuwe kaart moet worden gekocht.  
 
Kinderen die incidenteel overblijven, dienen ook een overblijfkaart te kopen. Niet gebruikte 
strippen worden meegenomen naar het nieuwe schooljaar. Als een kind de school verlaat, wordt 
de waarde van de niet gebruikte strippen terugbetaald. 
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Op school is tandpasta aanwezig, zodat de kinderen na de maaltijd hun tanden kunnen poetsen. 
Voor een tandenborstel dient u zelf te zorgen. 
Geef kinderen voor tussen de middag alstublieft geen snoep mee!  
 

Als de kinderen gegeten hebben, mogen zij naar 
buiten. Op het plein houden de leidsters van de 
Kinderkantine toezicht tot 13.00 uur. Daarna nemen 
de leerkrachten het toezicht over. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij:  
 

•� Bep van Strien (coördinator) 
071-5314069 

 
 
 
REGELS EN AFSPRAKEN KINDERKANTINE 
 
De kinderen dienen zelf eten en drinken mee te nemen.  
 
Hygiëne/verzorging: de kinderen kunnen vóór het eten hun 
handen wassen en na de lunch hun tanden poetsen. 
 
Het overblijven onder leiding van de overblijfkrachten is van 12.00 
uur tot 13.00 uur. Als het weer het toelaat, gaan de kinderen 
tussen de middag naar buiten. Om alles ordelijk te laten verlopen, 
gebeurt dit in twee groepen: de ene groep direct om 12.00 uur 
en de ander om 12.30 uur. De kinderen mogen ook binnen blijven 
om bijvoorbeeld spelletjes te doen, te lezen, te tekenen enz. Er zijn 
ruim voldoende spelmaterialen aanwezig.  
 
Wij streven ernaar altijd naar buiten te gaan om  toch 
nog even wat frisse lucht op te doen.  
En ..... eenmaal buiten betekent niet meer naar binnen!  
 
Alleen met toestemming van de overblijfkracht mogen kinderen naar  
binnen (bijv. voor het toilet). Om 13.00 uur wordt het toezicht overgenomen  
door de leerkrachten. Tijdens het buitenspelen mogen de kinderen het schoolplein niet verlaten.  
 
Tijdens het overblijven dienen de kinderen zich te houden aan de bestaande schoolregels. Voor 
het buitenspelen gelden bovendien de ‘pleinregels’. Alle kinderen kennen deze regels. 
 
Het meegeven van snoep raden wij ten zeerste af. Het mag niet zo zijn dat kinderen hun brood 
niet opeten, omdat zij zoveel ander ‘lekkers’ bij zich hebben. Minder snoepen en gezonder eten 
past ook goed bij de landelijke campagne met betrekking tot het tegengaan van overgewicht 
(obesitas) bij kinderen.   
 
Als een kind zich tijdens het overblijven misdraagt, dan wordt dit door de overblijfkracht gemeld 
bij de schoolleiding of de groepsleerkracht. Indien nodig nemen zij maatregelen. Bij herhaling 
wordt contact opgenomen met de ouders en bestaat de kans dat de leerling de toegang tot de 
Kinderkantine wordt ontzegd.   
 
Wellicht komen bovenstaande regels wat streng over, maar de leidsters van onze Kinderkantine 
streven ernaar een fijne, ontspannen en gezellige sfeer voor alle kinderen te creëren.  Regels en 
afspraken helpen daarbij! 
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SCHOOLTELEVISIE 

�
NTR heeft iedere week een zeer gevarieerd aanbod 
schooltelevisie-programma's. Wij maken daar voor 
alle groepen een keuze uit en schaffen, indien 
nodig, de bijbehorende materialen aan. Alle 
groepen beschikken over een digitaal schoolbord 
en kijken naar schoolprogramma’s op een groot 
scherm.  
 
Voor u als ouder is het wellicht aardig om de 
programma's waar uw kind op school naar kijkt ook 
thuis te volgen. U kunt er dan later met uw kind over 
praten. Is uw kind ziek dan is het aan te bevelen het 
programma dat uw kind op school volgt samen te 
bekijken. Van de schooltelevisieprogramma's 
worden vaak herhalingen uitgezonden.  
 
 
 

DE BIBLIOBUS EN LEESACTIVITEITEN 
 
Zes dagen per jaar parkeert de kleurrijke Bibliobus voor onze 
schooldeur. In deze rijdende bibliotheek kunnen al onze 
leerlingen op zoek naar een leuk, spannend of interessant 
boek. De Bibliobus heeft een ruime sortering kinderboeken en 
vormt een welkome aanvulling op onze klassenbibliotheken. 
 
Een andere activiteit van BplusC (Bibliotheek plus Centrum 
voor Kunst en Cultuur) is de jaarlijkse kinderjury. Leerlingen uit 
groep 8 krijgen van de Bibliotheek een aantal boeken om te 
lezen en te beoordelen. Daarmee doen zij mee aan de 
uitverkiezing van het beste kinderboek van het jaar.  
 
Overige activiteiten van de ´Bieb´ zijn de Nationale 
Voorleeswedstrijd voor de groepen 7 + 8 en diverse 
leesbevordering projecten. 
 
Bij de Nationale Voorleeswedstrijd wordt allereerst een 
schoolwinnaar gekozen. Die winnaar doet vervolgens mee 
aan de gemeentelijke voorronde. Wordt hij of zij dan gekozen 
tot de beste Leidse voorlezer, dan kan via de provinciale 
voorronde een poging worden gedaan bij de crème de la 
crème van de Nederlandse voorlezers te komen. Met als 
hoofdprijs de titel: voorleeskampioen van Nederland!  
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SCHOOLREISJES 
 
Tegen het einde van het schooljaar gaan de groepen 3 t/m 8 op schoolreis. We vermijden hierbij 
de traditionele pretparken. Deze zijn vaak erg druk, kostbaar, ver weg en voor de meeste 
kinderen al geen onbekend terrein meer. Hoewel de uitstapjes soms een sportief of educatief 
karakter hebben, staan plezier en gezelligheid altijd voorop. 
 
Voor de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 liggen de bestemmingen ieder jaar min of meer vast. 
Groep 8 gaat een week op kamp. Groep 7 maakt een fietstocht naar een buitenactiviteit. Groep 
6 heeft een boerendag op boerderij ’t Geertje, voor groep 5 is er het driedaagse 
natuurbelevingsproject ‘Het Bewaarde Land’ en de groepen 3 en 4 gaan een dagje naar 
Avifauna.  De onderbouwgroepen sluiten hun 'kleuterperiode' af met een bezoek aan de 
speeltuin. Bij het zoeken naar nieuwe bestemmingen proberen wij de kosten zo laag mogelijk te 
houden.  
 
 
NAAR HET MUSEUM, HET THEATER EN OP EXCURSIE 
 
De gemeentelijke afdeling Natuur- en Milieueducatie (NME) verzorgt jaarlijks een aantal excursies 
en kinderboerderijbezoeken waarvan wij maar al te graag gebruik maken. 
 
Leiden is 'museumstad' en daardoor is het vaak mogelijk om, aansluitend bij bepaalde 
themalessen of projecten, een bezoek aan één van die musea te brengen. Met Naturalis heeft 
de Morskring enkele jaren geleden een overeenkomst gesloten. Dit geeft ons de gelegenheid om 
regelmatig (en gratis) dit bijzondere natuurhistorische museum te bezoeken.  
 
Ieder schooljaar schrijven we alle groepen in voor één of meerdere theatervoorstellingen. De 
voorstellingen vinden plaats in de Leidse Schouwburg, de Stadsgehoorzaal of in de aula of 
speelzaal van de school. 

 
 

SCHOOLKAMP EN MUSICAL  
 
Groep 8 gaat aan het einde van het schooljaar 'op 
kamp'. Gedurende vijf dagen verblijven de leerlingen in 
een groepsaccommodatie, waar zij onder leiding van 
enkele leerkrachten en twee 'kookouders' de week van 
hun leven hebben. Dit jaar is gekozen voor een mooie 
locatie in Ter Aar. 
 
Deze kampweek, gevolgd door de ‘Nacht van 8’ en 
natuurlijk de musical, zijn voor de leerlingen van groep 8 
hoogtepunten waarmee zij hun schoolperiode op de 
Morskring op een leuke manier en met veel plezier 
afsluiten.  
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PAUZEHAPJE EN TRAKTATIES  
 
Voor ieder kind is het een feest om jarig te zijn. Al is het maar om 
op school in de klas te mogen trakteren en daarna de andere 
klassen rond te gaan! 
 
Voor wat betreft het trakteren zien wij graag een ‘gezonde’ 
traktatie. Ook voor de leerkrachten hoeft daarvoor geen 
uitzondering te worden gemaakt! Zoek eens op Google en u 
vindt allerlei tips en suggesties voor leuke, originele en vooral 
verantwoorde traktaties.  
 
Hetzelfde geldt voor het pauzehapje. Nadat afgelopen jaar het 
project ‘Schoolgruiten’ is beëindigd, zijn de kleuters gewoon 
doorgegaan met het eten van fruit tijdens de ochtendpauze. 
Omdat fruit gezond is en het beste alternatief voor al die andere 
lekkere, maar o zo zoete of vette lekkernijen, zien wij graag dat 
deze gezonde gewoonte ook in de volgende groepen wordt 
voortgezet.  
 
Zowel gedurende de pauzes als in de Kinderkantine zien wij erop 
toe dat kinderen geen snoep uitdelen aan klasgenoten of 
onderling snoep ruilen. 
 
 
INZAMELEN OUD PAPIER  
 
U kunt uw oud papier op de Morskring kwijt! Van de opbrengst schaffen wij onder meer 
speelmaterialen voor op het plein aan. Het oud papier kunt u deponeren in de blauwe container 
op het schoolplein. 
 
 
DIEREN IN DE SCHOOL 
 

Ter bescherming van kinderen met allergische aandoeningen 
mogen huisdieren, hoe lief en aardig wij ze ook vinden, niet 
meer op school gehouden of verzorgd worden. Uitzonderingen 
maken we bij bepaalde lessen of spreekbeurten. Maar dan 
alleen als het in de betreffende groep geen problemen 
oplevert.  
Als u voor het wegbrengen of ophalen van uw kind de hond 
meeneemt en u moet in het schoolgebouw zijn, dan verzoeken 
wij u vriendelijk uw trouwe viervoeter op het schoolplein 
‘aangelijnd’ te laten wachten. 
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GEVONDEN VOORWERPEN 
 
Om de kans op het kwijtraken van kleding, schoenen en tassen te verkleinen, is het aan te raden 
de eigendommen van uw kind van een naam te voorzien. Gevonden voorwerpen, ook afkomstig 
uit de gymzaal, worden bij de conciërge afgegeven en kunnen daar ook weer worden 
opgehaald. 
 
Enkele malen per jaar worden de gevonden voorwerpen in de gangen van beide gebouwen 
uitgestald. Niet opgehaalde spullen worden na een week weggedaan. 
 
 
OP DE FIETS NAAR SCHOOL 
 
De ruimtes die zijn bestemd voor het stallen van de fietsen, is beperkt. Wij adviseren daarom 
kinderen die op korte loopafstand van de school wonen de fiets thuis te laten. Er is daardoor niet 
alleen meer ruimte voor de andere fietsen, maar het voorkomt ook onnodige schade. Fietsen 
moeten goed op slot en in de rekken worden gezet. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of 
schade aan fietsen. 
 
Ouders die locatie ‘Dam’ bezoeken, worden verzocht hun (brom)fiets niet voor de brandpoort 
naast de fietsenstalling of tegen tuinhekjes van buurtbewoners te plaatsen. Houd ook het pad 
naar het schoolplein vrij en plaats geen fietsen tegen de beukhaag. Vanwege de veiligheid en 
ter voorkoming van een bekeuring, raden wij ouders aan hun auto niet op de stoep te parkeren.  
 
 
EEN SCHONE SCHOOLOMGEVING 
 
Wij willen graag dat de omgeving rond het schoolgebouw er schoon en verzorgd uitziet. Helaas 
komt het maar al te vaak voor dat de verpakkingen van pauzehapjes, drinkbekertjes en ander 
afval niet daar terechtkomen waar het hoort, namelijk in de afvalbak. Het wordt daardoor al 
gauw een rommeltje op en rond het schoolplein. Geen fraai gezicht en bovendien niet 
bevorderlijk voor het milieu. De conciërges hebben er veel werk aan om al het zwerfvuil steeds 
weer op te ruimen.  
 
Daarom schakelen we bij het opruimen ook regelmatig kinderen in. 
Wij hopen hiermee te bereiken dat de kinderen meer milieubewust 
worden.  
 
Een en ander sluit ook goed aan bij het convenant dat de school in 
2007 bij de opening van de heringerichte voortuin met de gemeente 
heeft gesloten. Daarin staat onder meer dat de school zorg draagt 
voor het onderhouden van de tuin en van het schoonhouden van het 
schoolterrein en de directe omgeving.  
 
Een groepje enthousiaste ouders met ‘groene vingers’ onderhoudt 
het ‘groene plein’ en de tuinen rondom de schoolgebouwen.  
 
Groep 7 neemt jaarlijks deel aan een schoonmaakactie in de Mors, 
georganiseerd door Libertas Leiden. 
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PROJECTEN 

 
Met name in de onderbouw neemt het werken naar 
aanleiding van een bepaald thema een belangrijke 
plaats in. Tijdens die 'projecten' staan veel lessen en 
activiteiten in het teken van een gekozen onderwerp, 
zoals het circus, de bakker, water, lente, herfst, 
sprookjes, kunst, muziek etc.  
 
Eén keer per jaar werken we met de hele school 
gedurende een aantal weken aan een groot 
schoolproject.  
 
Dit project wordt afgesloten met een presentatieavond 
waarop we de projectactiviteiten presenteren aan 
ouders en belangstellenden. Via de website geven wij 
in woord en beeld een impressie van wat we tijdens 
het project zoal hebben gedaan. 
 

 
ICT 
 
In alle groepen ondersteunt de computer ons dagelijkse onderwijs. Educatieve programma's op 
het gebied van rekenen, taal, wereldoriëntatie etc. bieden de kinderen de mogelijkheid tot extra 
oefenen, herhalen en verdiepen. Ook voor de 'zorgleerlingen' is de computer een belangrijk 
hulpmiddel. Voor deze leerlingen worden speciale programma's gebruikt. Het leerlingvolgsysteem 
is volledig gedigitaliseerd. 
 
Alle computers zijn aangesloten op het schoolnetwerk. Via dit netwerk kunnen de leerlingen op 
het Internet. Ook heeft de school een eigen website. Het adres is: www.morskring.nl 
 
Om de ontwikkeling en begeleiding van de ICT-activiteiten 
op school te optimaliseren, zullen ook in de komende jaren 
de leerkrachten zich door middel van scholing verder 
bekwamen in het werken met de computer.  
 
De digitalisering van administratieve activiteiten, zowel op 
management- als op groepsniveau zal zich ook komend 
jaar verder ontwikkelen. In alle groepen werken we met 
digitale schoolborden.  
 
De ICT-coördinatoren Max Wesselman en Kris Heruer  
begeleiden de computeractiviteiten op school. 
 
De communicatie met ouders en andere geledingen binnen de school is inmiddels volledig 
gedigitaliseerd. Het digitale ouderportaal ‘SchouderCom’ maakt vanaf nu de stroom aan briefjes 
en stencils die de kinderen met enige regelmaat mee naar huis kregen, overbodig.  
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SPONSORING 
 
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft samen met onderwijsorganisaties in 
2009 een nieuw convenant gesloten. Het Convenant onderwijs en sponsoring bepaalt de 
speelruimte en de spelregels voor sponsoring in het primair en speciaal onderwijs. Binnen dit 
speelveld is veel ruimte voor mooie en leerzame initiatieven.  
 
Belangrijke onderdelen van het convenant: 

1.� Het bevoegd gezag is verantwoordelijk. 
2.� De MR heeft een belangrijke rol bij sponsoring. 
3.� Er zijn spelregels waar de school zich aan moet houden: 

 
•� Sponsering mag niet in strijd zijn met de pedagogische 

en onderwijskundige taak van de school. 
•� Er mag geen schade worden berokkend aan de 

geestelijke of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.  
•� Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede 

smaak en het fatsoen. 
•� Sponsoring mag objectiviteit, geloofwaardigheid, 

betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van het 
onderwijs niet in gevaar brengen. 

•� Sponsoring mag de inhoud van het onderwijs niet 
beïnvloeden. 

•� Het onderwijsaanbod mag niet afhankelijk zijn van 
sponsormiddelen. 

      
Wanneer ouders het met beslissingen van de school over sponsoractiviteiten niet eens zijn, 
kunnen zij hierover een klacht indienen bij de klachtencommissie.  
 
Meer informatie: www.voo.nl of www.aob.nl 
 

 
Locatie ‘Storm’ 

��������
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SCHOOLSPORT 
 
De Combinatiefunctionaris 
De kerntaak van de combinatiefunctionaris is een brug bouwen tussen onderwijs en sport, tussen 
school en sportvereniging. De Morskring is de eerste school in Leiden die is gaan werken met een 
combinatiefunctionaris. Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs Sjoerd Jenninga is voor de 
Morskring op deze functie benoemd. In de komende jaren blijven we, naast kunst en cultuur, 
vooral ook inzetten op sport. Clinics brengen kinderen in aanraking met diverse sporten, zowel 
tijdens als na schooltijd. Daarnaast verzorgt een vakleerkracht ook gymnastieklessen voor de 
kleuters. 
 
Het doel van de combinatiefunctionaris is om kinderen een actieve leefstijl te laten ontwikkelen 
door middel van het creëren van een breed en laagdrempelig sportaanbod. Het is onze stellige 
overtuiging dat het van groot belang is kinderen vanaf jonge leeftijd te motiveren om meer te 
bewegen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat meer bewegen een positieve invloed heeft 
op de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling en de gezondheid van het kind. Dit willen we 
bereiken door: 
 

•� Het opstellen van een sportplan voor de school. 
•� De groepen 1 tot en met 8 door middel van clinics ieder jaar kennis te laten maken met 

minimaal twee sporten, zodat ze eventueel een sport kunnen kiezen die specifiek bij 
hen past. 

•� De doorstroom naar sportverenigingen in de wijk te bevorderen. 
•� De ouders te informeren over het sportaanbod en het belang van sporten. 
•� Het uitschrijven van een kleuterleerlijn en het geven van kleutergym. 
•� Op jonge leeftijd bewegingsachterstanden te signaleren en deze kinderen 

doorverwijzen. 
•� Speelpleinspelen uit te werken en aan te bieden. 

 
Sportactieve school 
Op grond van ons sportbeleid is de Morskring in 2010 door de KVLO en NOC*NSF officieel 
gecertificeerd voor ‘Sportactieve school’. De daarbij behorende plaquette hangt in de hal van 
de school.  
 
Zowel in 2011 als in 2013 is de Morskring genomineerd voor de verkiezing van de Sportiefste School 
van Nederland. Beide keren eindigden wij op een gedeelde tweede plaats. We gingen niet met 
lege handen naar huis. Met een spetterende sportpresentatie won de Morskring in 2013 de 
publieksprijs! 

Toernooien 
Ieder schooljaar neemt de Morskring deel aan een groot aantal 
schoolsporttoernooien: voetbal, schaatsen, atletiek, korfbal, handbal, 
slagbal, basketbal, veldloop, tafeltennis en de kidsrun. De toernooien 
worden georganiseerd door de Schoolsportcommissie Leiden en vinden 
plaats in vakanties of op woensdagmiddagen. 
 
De meeste toernooien zijn bestemd voor de hogere groepen van de 
basisschool, maar aan de schaatswedstrijden kunnen al kinderen vanaf 
groep 3 meedoen en de kidsrun, onderdeel van Marathon Leiden, is ook 
voor de kleuters. 
 

Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen aan sport doen en omdat wij het leuk vinden dat 
kinderen -in teamverband of individueel- de gelegenheid krijgen om deel te nemen en zo de eer 
van school hoog te houden, schrijven wij op veel toernooien in. Deze toernooien worden 
begeleid door de leerkrachten. De inschrijfkosten worden betaald uit de ouderbijdrage.
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Het Jeugdsportfonds 
Onder het motto ‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’ creëert het Jeugdsportfonds sportkansen 
voor kansarme kinderen. Ouders die moeite hebben met het betalen van de contributie aan de 
sportclub van hun kind(eren), of met het aanschaffen van kleding en sportmaterialen, kunnen 
een beroep doen op dit fonds. De aanvraag voor ondersteuning gaat via de school. Ouders 
kunnen zich hiervoor wenden tot onze gymnastiekleerkracht Sjoerd Jenninga. Financiële 
ondersteuning door het Jeugdsportfonds gaat tot een maximaal bedrag van € 225,- per jaar.   
 
Kennismakingscursussen 
Het Sportbedrijf Leiden verzorgt jaarlijks een groot aantal cursussen voor alle leerlingen van de 
basisschool. Dus ook voor kleuters. Gedurende een aantal lessen krijgen de kinderen de 
gelegenheid te 'snuffelen' aan een bepaalde tak van sport, zonder dat zij direct lid van een 
vereniging hoeven te worden en dure sportkleding of sportmaterialen moeten aanschaffen.  
 
Van tennis tot rugby en van schoonspringen tot kleuterdans, vrijwel alle sporten zijn 
vertegenwoordigd in deze cursussen. De kosten per cursus: plm. 25 euro. Aan het begin van het 
schooljaar krijgen de kinderen die aan een cursus willen deelnemen een inschrijfformulier.  
 
Sportdag  
Aan het begin van het schooljaar organiseren we de schoolsportdag op de atletiekbaan in De 
Leidse Hout. Altijd een leuke dag waar alle kinderen erg naar uitkijken.  
 
Alle groepen werken ieder hun eigen spelcircuit af. Als beloning voor hun inzet ontvangen alle 
kinderen na afloop van de sportdag een leuke herinnering. De leerlingen uit de groepen 7 en 8 
proberen op de sportdag bovendien nog de schoolsportrecords te verbeteren. Hun namen 
worden vermeld op het sportrecordbord dat in de hal van de school hangt.   
 
Dan hebben we tenslotte nog de Koningsspelen/teamsportdag. Hierbij gaat het niet om het 
winnen, maar om de inzet, het enthousiasme en het samenwerken. De teams bestaan uit 
kinderen uit verschillende groepen die daardoor leren beter rekening met elkaar te houden, de 
kwaliteiten van andere kinderen te accepteren en samen te werken. Bij beide sportevenementen 
krijgen we ondersteuning van ROC-sportleerlingen en leerlingen uit Pabo-sportklasssen.  
 
 
INFORMATIE OVER LESZWEMMEN 
 
Vanwege gemeentelijke bezuinigingen is het schoolzwemen jaren geleden uit het lesrooster 
geschrapt. Ouders dienen voor zwemles aan hun kind nu zelf het initiatief te nemen. 
 
In een waterrijk land als Nederland is het kunnen zwemmen op jonge leeftijd van groot belang. 
Vandaar dat wij een dringend beroep doen op alle ouders om hun kind(eren) vroegtijdig aan te 
melden voor zwemlessen bij één van de Leidse Zwemverenigingen of bij de 
Leidse zwembaden De Zijl of het Vijf Meibad. Vanaf hun 4e jaar kunnen 
kinderen al bij een vereniging terecht. Voor meer informatie over het 
leszwemmen in Leiden: 
 
St. Zwemonderricht Leiden - Vijf Meibad –  
Leidse WatervriendenLeidse Reddingsbrigade –  
De Zijl/LGB - Zwembad De Zijl - LZ 1886.  
 
Via internet kunt u de meest recente contactgegevens van de 
verenigingen en zwembaden opvragen. 
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD EN OUDERRAAD 
 
De Medezeggenschapsraad (MR) 
Deze raad, bestaande uit ouders en leerkrachten, is eigenlijk de gesprekspartner tussen school en 
bestuur en houdt zich met name bezig met de beleidsmatige kant van het onderwijs daar waar 
het de Morskring betreft. Ook is de MR het instituut dat door de gemeente Leiden wordt 
aangesproken over onderwerpen die met de Morskring verband houden. De MR wordt in 
voorkomende gevallen gevraagd besluiten, te nemen door het bestuur, van advies of 
instemming te voorzien.  
 
Behalve de beleidsmatige kant van het onderwijs houdt de MR, in nauw overleg met het 
schoolteam en de Ouderraad, zich ook bezig met het 'klimaat' in de school.  
 
Als gevolg van een zich in toenemende mate 'terugtredende overheid' en een daardoor meer 
autonoom wordende school, wordt de rol van de MR in de toekomst steeds belangrijker. Op 
grond van het aantal leerlingen bestaat de MR van de Morskring uit 8 leden. Daarvan vormen 4 
de oudergeleding en 4 de personeelsgeleding. De zittingstermijn van de raad is drie jaar.  
 
Indien noodzakelijk vinden iedere drie jaar verkiezingen plaats. De ouders kiezen hierbij, volgens 
een in het MR-reglement vastgelegde verkiezingsprocedure, hun eigen geleding. De leerkrachten 
kiezen hun vertegenwoordigers voor de personeelsgeleding.  
 
Samenstelling van de MR 
 
Oudergeleding:     Personeelsgeleding: 
Annemarie Venemans    Ineke van Kempen 
Joost van der Wal     Linda van der Meer 
Rommie van Rossem    Jerney Snijers 
Leonie de Bree     Kris Heruer 
 
Jan Diebels, directeur van de school, treedt op als adviseur voor de MR. De leden van de 
personeelsgeleding (PG) zijn voor MR-zaken op school bereikbaar. Linda van der Meer 
vertegenwoordigt de Morskring in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In 
deze raad hebben afgevaardigden van alle openbare scholen in Leiden zitting. De raad houdt 
zich bezig met school over/stijgende zaken. 
 
De Ouderraad (OR) 
De Morskring heeft een bijzonder actieve Ouderraad. De leden van de Ouderraad ondersteunen 
het schoolteam bij veel activiteiten. Vooral tijdens de drukke feestmaand december, of 
gedurende een projectperiode is hun inbreng voor de school van grote waarde.  
 
Leden van de Ouderraad worden niet gekozen, maar worden gevraagd of bieden zich aan. De 
penningmeester van de Ouderraad beheert de gelden van de ouderbijdrage. 
 
De leden van de Ouderraad zijn via school te bereiken (071-5760852)  
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Samenstelling van de Ouderraad 
 
Karin Roeterdink (voorzitter)    Rachida Lamzira     
Marjolein Gransjean (penningmeester)   Ilona Bosman 
Frouck de Boer (secretaris)     Manon Visser 
Myrddin ’t Hooft      Merlijn Mollema 
Paul Coster       Naïma Hadouch-Daghbach 
Hans Kreijkamp      Kattel Feunteun 
Annemiek van Weerlee-Feenstra   
 
 
 

 
 

OUDERPARTICIPATIE 
 
Niet alleen op de leden van de Ouderraad, maar ook op de andere ouders doen wij regelmatig 
een beroep om ons bij schoolactiviteiten te assisteren. Met een deftig woord heet dit 
‘ouderparticipatie’. Dit kan onder meer gebeuren bij schoolreizen, spelletjesmiddagen, de 
sportdag, excursies, hoofdluiscontrole, klussen, enz. Meestal worden ouders via de Info of via 
Schoudercom gevraagd zich voor een activiteit op te geven. 
 
Alle ondersteunende activiteiten door ouders die binnen een groep plaatsvinden, vallen 
onder de directe verantwoordelijkheid van de desbetreffende groepsleerkracht.  
 
Voor algemene werkzaamheden binnen de school, verricht door ouders, is de schoolleiding 
verantwoordelijk. Hulpouders dienen zich tijdens het werken binnen de school te houden aan 
de algemeen geldende schoolregels en kunnen daarover door de groepsleerkrachten en/of 
de schoolleiding worden aangesproken. 



SCHOOLGIDS O.B.S. DE MORSKRING 2019-2020 37 

 
OUDERBIJDRAGE 
 
De uitgaven die de school doet, zijn voor het merendeel voor rekening van het Rijk en de 
Gemeente. Te denken valt hierbij o.a. aan het onderhoud van het schoolgebouw, 
schoonmaakkosten, kosten van meubilair, leermiddelen. De school ontvangt hiervoor speciale 
budgetten. Uitgaven voor bijzondere activiteiten of evenementen, zoals het sinterklaas- en 
kerstfeest, paasmaaltijd, excursies, sporttoernooien, projectactiviteiten, afscheidsavond groep 8, 
de hutspotmaaltijd etc. zijn voor rekening van de school zelf. Deze uitgaven worden betaald uit 
de ouderbijdrage.  
 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die wij van alle ouders aan het begin van elk 
schooljaar vragen en wordt beheerd door de penningmeester van de Ouderraad.  
 
 

De bedragen voor het schooljaar 2018-2019 zijn als volgt vastgesteld: 
1 kind:  € 50,- elk volgend kind:  € 30,- 

Bankrekening Ouderraad: NL30 INGB 0002946728  t.n.v. Ouderraad De Morskring 
 
De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is ten opzichte van vorige jaren 
ongewijzigd gebleven. 
 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u via uw kind de nota. U kunt de 
ouderbijdrage in één keer betalen, maar u kunt er ook voor kiezen het bedrag per half jaar te 
voldoen. Kiest u voor dit laatste, dan ontvangt u in februari de tweede nota. Voor andere 
betalingsregelingen kunt u zich wenden tot de schoolleiding of tot de penningmeester van de 
Ouderraad. Als uw inkomen in een van de lagere inkomensklassen valt, dan kunt u voor (een deel 
van) de ouderbijdrage een beroep doen op de Gemeentelijke Sociale Dienst. Voor informatie 
hierover kunt u bij de schoolleiding terecht. Voor kinderen die na de kerstvakantie op school 
starten, wordt slechts de helft van de ouderbijdrage gevraagd. 
 
Als uw kind tussentijds de school verlaat, dan kunt u een deel van de reeds betaalde 
ouderbijdrage terugvragen. Deze restitutie vindt altijd plaats in hele kwartalen. Mocht u in 
aanmerking komen voor teruggave van een deel van de ouderbijdrage, neemt u dan contact 
op met de penningmeester van de Ouderraad (zie pag. 36).  
 

Alle uitgaven die de Ouderraad uit de ouderbijdrage doet, 
komen altijd en volledig ten goede aan de kinderen. Ieder jaar 
legt de penningmeester in het jaarverslag verantwoording af voor 
het gevoerde financiële beleid. Een kascommissie controleert en 
beoordeelt de boekhouding van de penningmeester.  
 
De Ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat wij 
een leerling niet kunnen en mogen weigeren, of van school 
mogen sturen als de ouders de jaarlijkse bijdrage niet kunnen of 
willen betalen. De schoolleiding en de Ouderraad hopen echter 
dat u de activiteiten wilt steunen en de ouderbijdrage jaarlijks 
betaalt.  
 
De kosten voor het overblijven in de Kinderkantine en van voor- 
en naschoolse opvang zijn echter niet vrijwillig.  
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ONDERWIJSADVIES 
 
De Morskring heeft op verschillende terreinen te maken met instellingen en instituten die een 
bijdrage kunnen leveren aan wat wij als school willen. 
Eén van die instituten is OnderwijsAdvies (OA). 
 
OnderwijsAdvies 
OA biedt verschillende vormen van dienstverlening aan scholen, ouders en leerlingen.  
 
Hulpverlening aan leerlingen 
Als een leerling problemen heeft met leren of met het gedrag, kan de school een beroep doen 
op de OA-schoolbegeleider. Dit gebeurt overigens altijd in overleg met de ouders. Pas als school 
en ouders samen van mening zijn dat externe hulp nodig is, vindt aanmelding bij OA plaats. Bij dit 
proces spelen de interne begeleider, op de Morskring zijn dit Nynke Tesselaar (locatie ‘Dam’) en 
Elise Tissing (locatie ‘Storm’) en de leerkracht van het kind een belangrijke rol. 
 
Vrijwel altijd is de eerste stap een gesprek tussen de school, ouders en schoolbegeleider om het 
probleem zo helder mogelijk te krijgen. 
 
Zo nodig komt de begeleider in de klas kijken of wordt een test afgenomen. Dit kan betrekking 
hebben op de schoolvakken, bijvoorbeeld lezen, spellen of rekenen, maar ook kan een 
intelligentie- of persoonlijkheidsonderzoek plaatsvinden. 
Nadat er voldoende gegevens zijn verzameld, vindt 
hierover weer een gesprek plaats met ouders en 
school. De schoolbegeleider van OA licht dan de 
gegevens uit het onderzoek toe. Gezamenlijk wordt 
bepaald welke oplossingen voor het probleem 
mogelijk zijn en wat het beste gedaan kan worden. 
 
Logopedische hulpverlening 
De logopediste begeleidt leerlingen die problemen 
hebben op het gebied van spraak, stem, taal en 
gehoor.  
 
Zodra de kinderen 5 jaar zijn, worden ze gescreend. Als 
hierbij logopedische problemen zijn gesignaleerd, kan 
het betreffende kind door de school worden 
aangemeld voor een onderzoek. Daarnaast kunnen 
ook kinderen worden aangemeld door ouders, 
leerkrachten of de jeugdarts.  
 
Het is niet altijd noodzakelijk het kind te behandelen. Soms zijn adviezen voldoende om het kind te 
helpen. Is er besloten dat logopedische behandeling noodzakelijk is, dan kan dat gebeuren door 
een vrijgevestigde logopedist buiten school (via verwijzing door de huisarts). Aan de 
logopedische hulpverlening op school zijn voor de ouders geen kosten verbonden, aangezien de 
gemeente Leiden hiervoor subsidie verstrekt. Een en ander geldt echter niet voor behandeling 
door een vrijgevestigde logopedist. Deze behandeling wordt vergoed door de 
ziektekostenverzekeraar.  
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Andere vormen van dienstverlening 
Naast deze hulpverlening aan leerlingen kunnen scholen met allerlei andere vragen terecht bij 
OA. Zoals vragen over leermiddelen en methoden, schoolorganisatie, zorgverbreding, computers 
in de school. De school neemt indien nodig deel aan informatiebijeenkomsten, trainingen en 
cursussen die door OA worden georganiseerd. 
 
Voorlichting en advisering 
In het OA-gebouw in Zoetermeer zijn o.a. het Onderwijs Mediacentrum en het Intercultureel 
Steunpunt ondergebracht. Hier kunnen - door educatieve uitgeverijen uitgebrachte leermiddelen 
- worden bestudeerd. Wij kunnen ons hier ook door deskundigen laten voorlichten en adviseren. 
 
OA-medewerkers 
Schoolbegeleider  : Hanneke de Jong 
Logopedie   : Willemijn van Maanen 
 
De OA-medewerkers zijn telefonisch  
te bereiken op: 071 - 5164700 
 
Overige instellingen 
Onderwijs Advies is overigens niet de enige instelling 
waarop de Morskring een beroep doet. Van de 
diensten van hogescholen of particuliere instellingen 
maken wij, indien nodig, gebruik. 
 
 
ACTIEF BURGERSCHAP 
 
Leerlingen leren op school meer dan taal en rekenen alleen. Toerusting van leerlingen om op 
zinvolle wijze aan de samenleving bij te dragen is een taak die het onderwijs sinds lang vervult. De 
laatste jaren zien we een toename in aandacht voor dit onderwerp. Bezorgdheid over verruwing 
en geweld, over onverdraagzaamheid en het afbrokkelen van de maatschappelijke samenhang 
spelen daarbij een rol. Sinds 1 februari 2006 zijn scholen verplicht het actief burgerschap en de 
sociale integratie van leerlingen te bevorderen. Kinderen vervullen nu en straks taken en rollen 
waarop ze via onderwijs worden voorbereid. Het gaat om diverse rollen: consument, 
verkeersdeelnemer, als burger in een democratische rechtstaat etc. Kennis over en inzicht in 
belangrijke waarden en normen, en weten hoe daarnaar te handelen, zijn voorwaarden voor het 
goed functioneren in onze samenleving. Scholen zijn verplicht invulling te geven aan 
burgerschapsvorming en sociale cohesie. Wij verstaan onder burgerschapsvorming dat onze 
leerlingen worden voorbereid op samenleven en op participatie in de samenleving. Dat betekent 
niet alleen dat we ons moeten richten op de samenleving als geheel, maar ook op de 
samenleving dichtbij onszelf. Kortom, onze eigen leefomgeving. 
 
Wat we hierbij in het oog moeten houden, is dat het bij burgerschapsvorming belangrijk is dat 
leerlingen met verschillende achtergronden met elkaar kennismaken, spelen en samenwerken. 
Aangezien de leerlingenpopulatie op onze school heterogeen te noemen valt, krijgen de 
leerlingen hier dus alle gelegenheid toe.  
 
Daarnaast gaat het bij burgerschapsvorming niet alleen om kennis, maar ook om het leveren van 
een bijdrage aan de democratie, anderen helpen en sociaal zijn.



SCHOOLGIDS O.B.S. DE MORSKRING 2019-2020 40 

Op de Morskring besteden we aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie. Hierbij gaan 
we uit van de volgende drie domeinen: 
 
1. Democratie 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen denken en handelen volgens de democratische 
principes zoals die in Nederland bestaan. Dit denken en handelen is onder meer van toepassing 
bij: 

•� Het samen opstellen en naleven van schoolregels en klassenafspraken. 
•� Het aanstellen/benoemen van klassenvertegenwoordigers. 
•� Aandacht voor het vieren van vrijheid (4/5 mei).  
•� Het actief betrokken zijn bij de anti-pestaanpak. 

 
2. Participatie 
Wij stimuleren en activeren onze kinderen om actief deel te nemen aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten met een sociaal karakter, zoals: 

•� Het meewerken aan de leefbaarheid in en om de school (bijvoorbeeld bij het helpen met 
opruimen en schoonmaken zowel binnen als buiten het schoolgebouw). 

•� Actieve opstelling bij charitatieve acties. 
•� Hulp bieden aan kinderen van andere leeftijden of andere groepen (tutorlezen, 

gymlessen). 
•� Het bevorderen en stimuleren van medezeggenschap in de school (de Kinderraad). 
•� Maatjesgroepen. 

 
3. Identiteit 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen aandacht hebben voor thema’s op het terrein van ‘Wie 
ben ik?’ Dit komt vooral naar voren bij activiteiten als: 

•� Het samenwerken met andere kinderen (teamsportdag en carrousel). 
•� Het leren kennen van de eigen omgeving. 
•� Het vieren van feesten met een religieuze achtergrond (Kerst, Pasen). 
•� Het volgen van de troonrede. 
•� Het jaarlijkse Anne Frank-project. 
•� De verkenning van geestelijke stromingen. 
•� Aandacht voor religieuze feesten/gewoonten (ramadan, Suikerfeest, offerfeest etc.). 
•� Filosofieproject. 
 

In het Schoolplan wordt dieper ingegaan op het thema Burgerschap en Sociale Cohesie. Er wordt 
onder andere beschreven welke activiteiten er zoal plaatsvinden. 
 
 
KINDERRAAD 
 
De Kinderraad, waarin de klassenvertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8 zitting hebben, 
komt een aantal keren per jaar bijeen. Zij spreken over voor hen belangrijke schoolzaken en 
brengen praktische, vaak ludieke ideeën en tips in om het schoolleven voor alle kinderen van de 
school nog aangenamer en leuker te maken. De Kinderraad wordt geleid door juf Saskia en 
meester Jan.  
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LEERLINGENZORG 
 
De interne begeleider (IB-er) 
De coördinatie van de leerlingenzorg op de Morskring is in handen van IB-er Nynke Tesselaar voor 
de onder- en middenbouw. Elise Tissing is IB-er voor de bovenbouw op ‘Locatie Storm’. Nynke is 
bereikbaar op school op haar IB-werkdagen (dinsdag, woensdag en donderdag op 071-5760852 
of via zorg@morskring.nl). Elise is bereikbaar op donderdag (071-5760853). Het werk van de interne 
begeleider is gevarieerd. Zij heeft taken op zowel individueel, groeps- als op schoolniveau. Dit 
houdt onder meer in dat zij overleg voert: 

•� met de directie, de schoolpsycholoog, PPO (Passend Primair Onderwijs) en met ambulante 
begeleiders van PPO; 

•� binnen het IB-netwerk van het Samenwerkingsverband PPO; 
•� over de aanmelding van leerlingen aan SBO-scholen (onder andere met de PCL); 
•� met Onderwijs Advies, Jeugdarts, Schoolmaatschappelijk Werk, Jeugdzorg etc.; 
•� met ouders van zorgleerlingen in overleg met de leerkracht. 

 
Overige taken: 

•� Organiseren en voorzitten van de leerlingenbesprekingen. 
•� Klassenconsultaties en nabesprekingen. 
 

Leerlingvolgsysteem (LVS) 
Op school werken we met een leerlingvolgsysteem (LVS). Wij observeren, toetsen en controleren. 
Het LVS werkt als een signaleringssysteem waarbij duidelijk wordt gemaakt of er bij de kinderen 
groei, stagnatie of een terugval van het leerproces valt op te merken. 
 
De interne begeleider beheert het leerlingvolgsysteem en de organisatie van het groepsgewijs 
schoolonderzoek. Dat wil zeggen: 

•� Bijhouden van het leerlingvolgsysteem. 
•� Afnemen en laten afnemen van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem. 
•� Verwerken of laten verwerken van de toets uitslagen. 
•� Analyseren van de toets gegevens (met de leerkracht). 
•� Diagnostisch onderzoek afnemen of laten afnemen. 
•� Bewaken van de dossiervorming en dossierbeheer voeren. 
•� Instrueren van collega’s over het leerlingvolgsysteem. 
•� Bespreken van gesignaleerde leerlingen met de leerkracht. 
•� Het begeleiden van de leerkrachten bij het opstellen van handelingsplannen. 

 
Wij nemen de volgende Cito-toetsen af: 
Groep 2  Taal voor kleuters + Rekenen voor kleuters,  risico screening voor 
                                   beginnend lezen en spellen.  
Groepen 3 t/m 8  DMT-toets (leestoets), AVI leestoetsen, reken-wiskundetoets en spelling. 
Groepen 4 t/m 8  Begrijpend lezen 
 
Uw kind, onze zorg 
Het komt in elke groep voor dat leerlingen de aangeboden stof niet goed hebben opgenomen, 
of dat het tempo te hoog ligt. De capaciteiten van de leerlingen zijn immers verschillend. Dat 
betekent dat een leerkracht goed moet kunnen omgaan met de verschillen in de groep. Binnen 
de groepen wordt in 3 niveaus instructie gegeven voor de vakken rekenen, lezen en spelling. 
Soms is er net iets meer hulp nodig en krijgt de leerling buiten de groep extra instructie. Dit kan 
individueel of in kleine groepjes. Samen met de interne begeleider en een remedial teacher 
wordt een handelingsplan opgesteld. Voor het bieden van individuele hulp aan leerlingen heeft 
de remedial teacher een uitgebreide orthotheek. Ook is er aandacht voor de kinderen die meer- 
of hoogbegaafd zijn. Voor deze kinderen zijn aangepaste lesmaterialen beschikbaar. 
De ouders van een leerling die ‘in de zorg’ gaat, worden door ons op de hoogte gehouden. Zo 
doen we er alles aan om de leerling weer op het goede spoor te krijgen. 
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Het dyslexiebeleid op de Morskring 
Alvorens in te gaan op het dyslexiebeleid op de Morskring, willen we u eerst laten zien wat 
dyslexie inhoudt. Wij hanteren op school de volgende definitie van dyslexie:  
 
“Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren 
en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau (definitie 
van de Stichting Dyslexie Nederland - 2003). 
 
Hoe past de school het onderwijs in grote lijnen aan voor dyslectische leerlingen? 

•� Optimaal lees -spellingonderwijs voor alle leerlingen. 
•� Adequate onderkennende diagnose van LSM/dyslexie in een zo vroeg mogelijk stadium en 

verwijzing naar externe hulpverlening. 
•� Adequate handelingsplanning voor de individuele leerling in aanvulling op of als alternatief 

voor de reguliere lees- en spellingprogramma’s. 
•� Adaptief, sociaal ondersteunend onderwijs door de leerkrachten om de onderwijs-

belemmeringen van dyslectische leerlingen te compenseren. 
•� In opdracht van ouders zorgen voor het opstellen van een dyslexieverklaring (tijdens de 

basisschoolperiode ter verkrijging van bepaalde voorzieningen, bij schoolverlaten ten 
behoeve van de overgang naar het vervolgonderwijs). De kosten hiervan zijn gedeeltelijk 
voor rekening van de ouders. 

•� Het aanvragen van een dyslexieonderzoek en behandeling van ernstige dyslexie 
(ziektekostenverzekering - Onderwijszorg Nederland ONL) gaat via OnderwijsAdvies.  

•� Indien er bij leerlingen, naast lees/spellingproblemen, sprake is van andere problematiek 
(comorbiditeit), dan wordt voor de extra behandeling van dyslexie verwezen naar het 
Curium. Het onderzoek en een aantal behandelingen worden door de zorgverzekeraar 
vergoed. Ouders melden, na verwijzing door de huisarts, zelf aan bij het Curium. 

 
 
HOOFDLUIS 
 
Het kan voorkomen dat in een bepaalde groep hoofdluis wordt geconstateerd.  
Op zich is dit niet verontrustend, want het komt op elke school regelmatig voor en 
niemand hoeft zich daarvoor te schamen. Maar vervelend is het wel. Meestal 
wordt een groepsleerkracht door ouders op de hoogte gebracht van het feit dat 
hun zoon of dochter hoofdluis heeft. Het is heel verstandig van die ouders dat zij 
de school daarover inlichten, want nu kan de school actie ondernemen. In de 
groep waar hoofdluis is geconstateerd, worden folders uitgedeeld waarin o.a. 
valt te lezen hoe hoofdluis is te herkennen en hoe deze behandeld dient te 
worden. In de week na iedere schoolvakantie worden alle kinderen op school op 
hoofdluis gecontroleerd. Dit gebeurt door een groep ouders die zich daarvoor 
heeft aangemeld: de Luizenbrigade.  
Ook in het afgelopen schooljaar hebben deze controles goede resultaten 
gegeven. Regelmatig was de school ‘luisvrij’ en dat is tamelijk uniek. We hopen 
dat we dit kunnen continueren. Wordt na een controle toch hoofdluis bij een of 
meerdere kinderen geconstateerd, dan neemt de leerkracht contact op met de 
ouders.  
Dit gebeurt zo discreet mogelijk. Krijgt u op een bepaald moment een folder of 
een brief van ons, controleer uw kind dan zorgvuldig en ga, indien nodig, over tot 
behandeling. Blijf gedurende een periode van enkele dagen regelmatig 
controleren. Als iedereen zorgvuldig handelt, is dit 'netelige' probleem meestal 
snel opgelost.  
Meer over het behandelen van hoofdluis: 
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/H/Hoofdluis 
 
Coördinatie Luizenbrigade: Dianne Slot (071-3063350).  

ER  
HEERST 
LUIS !! 
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PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS LEIDEN 

�
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dat is 
vastgelegd in de wet passend onderwijs die op 1 
augustus 2014 van kracht werd. Hierbij gaan we er als 
school van uit dat we bij elk kind goed kijken wat het 
nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 
Dat geldt voor kinderen met bijzondere talenten én 
voor kinderen die om andere redenen iets extra’s 
nodig hebben.  
 

De leerkracht is de eerst verantwoordelijke voor goed onderwijs. Het team en in het bijzonder de 
interne begeleider, ondersteunen daarbij. De directeur van de school is eindverantwoordelijk. 
 
Passend onderwijs legt de zorgplicht bij de school. Dat betekent dat wij er voor verantwoordelijk 
zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. 
Daarvoor werken reguliere en speciale scholen in de regio Leiden samen in het 
samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs, kortweg PPO.  
 
School heeft zorgplicht 
Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind 
extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij 
meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval 
krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om 
het kind een passende onderwijsplek te bieden. 
 
Het samenwerkingsverbanden PPO regio Leiden 
De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over onder andere de 
begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke 
leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook hebben we afspraken gemaakt 
met de gemeenten in de regio Leiden over de inzet en afstemming met jeugdzorg. 
 
Financiering extra ondersteuning 
De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op 
basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband gemaakt zijn met de scholen. Zo is meer 
maatwerk mogelijk en kan het geld zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de 
reguliere school en in de klas. Uit deze middelen betaalt het samenwerkingsverband ook het 
speciaal (basis) onderwijs (S(B)O) voor het aantal leerlingen dat vanuit samenwerkingsverband 
daar is ingeschreven. 
 
Expertise en geld naar de scholen 
Alle reguliere basisscholen ontvangen een bedrag per leerling per jaar. De scholen behouden 
ook het geld dat verbonden was aan de rugzakken. 
   
De adviseurs en onderwijsspecialisten van het samenwerkingsverband PPO zijn beschikbaar voor 
vraagverheldering en ondersteuning bij de zoektocht met ouders naar de best passende 
ondersteuning voor hun kind. Zij sluiten aan bij het ondersteuningsteam op school als er met 
ouders wordt gekeken naar wat hun kind nodig heeft. 
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Het expertteam 
De experts van de Ambulante Educatieve Dienst (AED) die voorheen kinderen met een rugzak 
begeleidden én de expertise van SBO De Vlieger, zijn verbonden aan scholen in een wijk of dorp. 
Kenmerken zijn: snelle en deskundige ondersteuning in de school; korte lijnen; onderlinge 
solidariteit; weinig bureaucratie. Het expertteam wordt gefinancierd uit de middelen van het 
samenwerkingsverband PPO. 
 
Tijdig signaleren, raadpleeg ook het de jeugdgezondheidszorg of leerplicht  
Belangrijk is dat net als de afgelopen jaren, tijdig de school-verpleegkundige of de jeugdarts 
wordt ingeschakeld bij ‘een niet pluisgevoel’ of voor advies. Hetzelfde geldt voor leerplicht. Deze 
ondersteuning blijft beschikbaar voor scholen. Opvoed- en opgroeiprogramma’s van de Centra 
voor Jeugd en Gezin bieden goede mogelijkheden voor ondersteuning aan ouders en kinderen. 
In ieder dorp en op vier plaatsen in Leiden zijn CJG’s met veel informatie en mogelijkheden. Kijk 
op de website van het CJG in de gemeente.  
 
Complexe vragen 
Bij complexe vragen of als een kind ‘tussen wal en schip’ dreigt te vallen kunnen ouders of de 
school contact op nemen met PPO regio Leiden. Daar werken deskundigen die de wegen 
kennen en zoeken naar de beste oplossing. De deskundigen van PPO komen naar het 
ondersteuningsteam op school toe waar met ouders en de school naar oplossingen wordt 
gezocht. We gaan daarbij uit van: ‘Doen wat nodig is en ondersteuning op maat’. 
 
Overgang naar Gespecialiseerd onderwijs 
Als de basisschool, ondanks de ingezette ondersteuning, geen passend onderwijs meer kan 
bieden wordt in overleg met ouders en het samenwerkingsverband gezocht naar andere 
mogelijkheden. Hierbij wordt ook afgewogen of een andere basisschool wel die ondersteuning 
kan bieden.  
 
Het besluit om toelating tot het speciaal (basis) onderwijs te vragen is een verantwoordelijkheid 
van het ondersteuningsteam van de basisschool. De reguliere basisschool, mét de ouders en de 
onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband gaan daar over. De onderwijsspecialist is 
altijd, wettelijk verplicht, betrokken bij de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Een 
deskundige van het speciaal onderwijs wordt betrokken om te komen tot een passend 
arrangement binnen de ontvangende S(B)O-school. De TLV-commissie van PPO kijkt of de juiste 
stappen gezet zijn en toetst of de procedure goed door lopen is.  
 
Gespecialiseerd onderwijs 
In onze regio is een rijke schakering aan speciaal onderwijs aanwezig. In ons 
samenwerkingsverband houden we de expertise van deze scholen graag op niveau voor die 
kinderen die binnen de basisschool geen passend onderwijs kunnen krijgen. Het 
samenwerkingsverband wil groeien van gescheiden vormen van speciaal onderwijs naar 
samenwerkende scholen voor gespecialiseerd onderwijs. De eerste stappen zijn daartoe gezet.  
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Welke speciale (basis) scholen maken deel uit van PPO?  
SBO De Vlieger is een school voor kinderen die specialistische onderwijszorg nodig hebben in 
kleinere groepen en met extra aandacht voor specifieke talentontwikkeling. Groeien in kracht! 
De Korte Vlietschool is een school voor kinderen met een verstandelijke beperking. Sommige 
kinderen krijgen hierbij extra verzorging. 
De Thermiek is de mytylschool in onze regio voor kinderen met een lichamelijke en soms ook 
verstandelijke  beperking. Ook een aantal langdurig zieke kinderen krijgt hier onderwijs. De 
Thermiek werkt intensief samen met het Rijnlands Revalidatiecentrum .  
De Leo Kannerschool is de school waar vooral kinderen met autisme onderwijs krijgen in een 
overzichtelijke, kleinschalige en veilige omgeving . 
PI-school De Brug is een school voor kinderen met een grote behoefte aan structuur, duidelijkheid 
en een veilige omgeving. Hier wordt het onderwijs waar nodig gecombineerd met een 
hulpaanbod in samenwerking met het Pedologisch Instituut en andere instellingen. 
Orion Onderwijs Zorg Combinatie 
Deze voorziening staat voor een combinatie van onderwijs en jeugdzorg aan kinderen van 3 tot 
12 jaar in de regio. De kinderen van OZC Orion hebben (ernstige) ontwikkelingsproblemen of 
gedragsproblemen, waardoor zij binnen het reguliere of speciaal onderwijs niet aan leren 
toekomen. In de kleine groepen werken pedagogisch medewerkers integraal samen met 
leerkrachten aan de ontwikkeling van de kinderen. Bij ieder kind en het gezin wordt individueel 
bekeken wat de beste combinatie tussen jeugdzorg en onderwijs is. 
ESB Curium-LUMC Op deze lesplek wordt onderwijs gegeven aan kinderen van 6-18 jaar die in 
dagklinische of klinische behandeling zijn in Curium-LUMC.  
 
Jeugd- en Gezinsteams 
In onze regio worden jeugd- en gezinsteams ingezet vanuit het CJG. De verantwoordelijkheid 
voor de jeugdhulp en gezinsondersteuning ligt sinds 1 januari 2015 bij de gemeenten.  
 
De doelstelling van deze transitie is dezelfde als die van passend onderwijs. Doen wat nodig is en 
zorg op maat! Uitgegaan wordt van de eigen kracht van gezinnen, korte lijnen en directe hulp 
waar nodig. De jeugd- en gezinswerkers werken samen met consultatiebureaus, voorschoolse 
voorzieningen, gezondheidscentra, huisartsen en met alle scholen. Binnen de J&G-teams werken 
professionals vanuit veel verschillende disciplines samen, waaronder maatschappelijk werkers, 
jeugdzorgmedewerkers, professionals van MEE en de jeugdhulp. 
 
De jeugd- en gezinswerker  zal een vertrouwd gezicht worden binnen de school. Op verzoek van 
school en ouders neemt de J&G-werker deel aan het ondersteuningsteam op school waar met 
ouders gekeken wordt wat nodig is voor de ondersteuning van het gezin. Zij is de contactpersoon 
voor het gezin en kan doorgeleiden naar alle vormen van hulp die beschikbaar zijn vanuit de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. De J&G-werker kan indicaties afgeven voor die hulp.  
 
Als er vanuit school vragen zijn over de mogelijkheden binnen de jeugd- en gezinsondersteuning 
kunnen zij daarvoor terecht bij de J&G-werker.  
 
De ontwikkeling van de jeugd- en gezinsteams sluit prima aan op het nieuwe handelingsgerichte 
arrangeren in de school. Samen optrekken om de ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun 
ouders integraal vorm te geven.  
 
PPO regio Leiden 
Elisbethhof 21-23 
2353 EW  LEIDEN 
071 5351710  
www.pporegioleiden.nl 
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CJG-CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht met 
alle soorten vragen over opvoeden en opgroeien. Zij denken met u mee en bieden, waar nodig, 
ondersteuning.  
 
In het CJG werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 
jeugd- en gezinswerkers en pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen specifieke 
deskundigheid ter ondersteuning van u en uw kinderen.  
 
De basisschool en het CJG 
Elke school heeft vaste contactpersonen van het CJG. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het 
Jeugd- en Gezinsteam (JGT) maken onderdeel uit van het CJG. 

De Jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek. 
Zij kijken of uw kind goed kan horen en zien, hoe uw kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. Verder 
kunt u advies krijgen over bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid, gedrag, omgaan met 
leeftijdsgenoten en het voorkomen van pesten. U kunt altijd contact opnemen voor advies of 
extra onderzoek. 

Het Jeugd- en Gezinsteam is er voor meer specialistische hulp. In dit team werken deskundigen uit 
verschillende organisaties samen om u persoonlijk te ondersteunen als u vragen heeft over of 
problemen hebt met opvoeden en opgroeien. Er wordt samen met u gekeken wat nodig is. 

Online Centrum voor Jeugd en Gezin: Veel informatie over opvoeden en opgroeien kunt u online 
vinden op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Er staan blogs van andere ouders 
op de site en u kunt meepraten op het forum. Natuurlijk staan onze adressen en openingstijden 
ook op de website. En u vindt er de link naar onze Facebookpagina. 

Pubergezond.nl: Voor kinderen vanaf groep 7 heeft het CJG een aparte website vol informatie 
over verliefdheid, sociale media, gamen, gezondheid en pesten. Met behulp van deze site kunt u 
thuis met uw kind het contact met de jeugdgezondheidszorg in groep 7 voorbereiden. 

Cursusaanbod: Elke ouder kan weleens advies gebruiken. Voor u heeft het CJG een groot 
aanbod aan opvoedcursussen, themabijeenkomsten en lezingen over diverse onderwerpen om u 
te ondersteunen bij de opvoeding. 

Ook de kinderen of jongeren zelf kunnen cursussen bij het CJG volgen. Denk aan een 
weerbaarheidstraining, een training voor kinderen in echtscheidingssituaties (KIES) of een 
oppascursus. 

U kunt zich aanmelden via de website van het CJG. 

Contact met het CJG 

Voor contact met de Jeugdgezondheidszorg of CJG pedagogisch adviseur bel: 088 – 254 23 84 

Voor direct contact met het Jeugd- en Gezinsteam bel: 088 – 254 23 63 

CJG Leiden / 088 – 254 23 84 www.cjgleiden.nl / www.pubergezond.nl 
/https://www.facebook.com/cjgleiden / www.cjgcursus.nl 
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ZOMERSCHOOL  
 
Waarom?  
De zomervakantie duurt voor sommige kinderen te lang, zij hebben last van een zomerdip. 
Zomerschool is een uitdagende en zinvolle besteding van de zomervakantie. Met extra 
onderwijstijd, gericht op het versterken van de taalvaardigheid, voorkomen leerlingen een dip in 
hun schoolprestaties. Leerlingen die meedoen ontwikkelen meer zelfsturing, zelfkennis en 
zelfvertrouwen.  
 
Hoe werkt het? 
Zomerschool biedt vier vakantieweken les. De lesweken zijn verdeeld over twee thema's. Alle 
lesonderdelen zijn gekoppeld aan het desbetreffende thema. Een zomerschoolweek bestaat uit 
vijf lesdagen van 9:00 uur tot 15:00 uur. Tijdens de lessen zijn de leerlingen op een speelse en 
(inter)actieve manier bezig met taal, zowel mondeling als schriftelijk. Leerlingen worden 
geselecteerd in overleg met de basisschool. Daarnaast verzorgen Clips in de Klas en Nieuws in de 
Klas ondersteuning voor de lessen. 
 
Voor wie?  
Leerlingen die de overstap maken naar groep 7 en naar groep 8.  
 
Kosten? 
Meedoen aan Zomerschool kost € 15,- per week. 
 
 
WEEKENDKLAS  
 
Waarom?  
Kinderen uit een gezin met een beperkt netwerk hebben minder kansen om in aanraking te 
komen met verschillende beroepen en activiteiten. WeekendKlas biedt nieuwsgierige en 
ambitieuze kinderen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken. Met aanvullend onderwijs op 
zondag maken kinderen kennis met diverse vakgebieden en beroepsgroepen. Zij ervaren waar ze 
goed in zijn en wat ze leuk vinden. De kinderen ontwikkelen meer zelfkennis en meer 
zelfvertrouwen. En ze leren het belang van een sociaal netwerk.  
 
Hoe werkt het?  
WeekendKlas duurt twee kalenderjaren en bestaat uit 30 lessen per jaar. De lessen zijn op zondag 
tussen 11:00 uur en 15:00 uur en zijn opgedeeld in thema’s zoals Gezondheidszorg, Techniek en 
Recht & Veiligheid. Bevlogen professionals en inspirerende gastsprekers uit het bedrijfsleven en de 
publieke sector geven, onder begeleiding van een pedagoog, les aan de kinderen. De 
gastsprekers zijn voor de leerlingen een rolmodel, wegwijzer en inspirator. 
 
WeekendKlas biedt ook de mogelijkheid extra te investeren in taalontwikkeling. Voor de les 
begint, werkt de jaarcoördinator met behulp van Nieuwsbegrip aan het versterken van het 
begrijpend lezen. In de lessen is nadrukkelijk aandacht voor moeilijke woorden, verbonden aan 
het desbetreffende thema.  
 
Voor wie?  
Kinderen uit groep 7 tot en met de brugklas. 
 
Kosten?  
Meedoen aan WeekendKlas kost € 250,- voor twee kalenderjaren, exclusief Nieuwsbegrip en  
€ 300,- inclusief Nieuwsbegrip.  
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BUITENSCHOOLSE OPVANG  
 
Wonderland Kinderopvang    
Wonderland Kinderopvang biedt vertrouwde buitenschoolse opvang   
aan. Wij werken vanuit onze speerpunten: plezier, ervaring & ontwikkeling, 
vertrouwen en ontzorgen. 
Voor de kinderen van basisschool De Morskring is er keuze uit drie unieke buitenschoolse opvang 
locaties: Wonderland De Speeltuin, Wonderland Sport&Spel en Wonderland Vondellaan. 
Vanuit onze pedagogische visie werken wij activiteitgericht. Aan de hand van wisselende 
thema’s krijgen de kinderen ’s middags activiteiten aangeboden waaraan zij kunnen deelnemen. 
Hierbij vinden wij het belangrijk dat de buitenschoolse opvang echt vrije tijd voor de kinderen is. 
 
Wonderland De Speeltuin 
Wonderland De Speeltuin bevindt zich in speeltuin Morschkwartier. Kinderen van 4-12 jaar hebben 
hier een uitdagend speelterrein met diverse speeltoestellen voor iedere leeftijd tot hun 
beschikking. De groepsruimte biedt o.a. mogelijkheden tot fantasiespel in de speelhoek, tot rust 
komen in de leeshoek of tot koken in de ruime keuken.  
 
Wonderland Sport&Spel 
Kinderen van 5-12 jaar kunnen ook kiezen voor locatie Sport&Spel. Deze locatie beschikt over een 
groot kunstgrasveld waar de sportcoach diverse activiteiten aanbiedt in het teken van sport en 
bewegen. In de binnenruimtes kunnen de kinderen zich terugtrekken met een boek, een spelletje 
spelen of meedoen aan knutselactiviteiten.  
 
Wonderland Vondellaan 
Wonderland Vondellaan biedt opvang aan kinderen van 4-12 jaar en heeft voor elke 
leeftijdsgroep een eigen groepsruimte. De groepsruimtes bieden ruime uitdaging, passend bij de 
leeftijd, van klimmuur bij de middenbouw tot techniekhoek bij de Topgroep. Buiten hebben de 
kinderen verschillende speelruimtes met diverse speeltoestellen om zich lekker uit te leven. 
 
Wonderland ZwemBSO 
Wonderland biedt ook ZwemBSO aan in zwembad Poelmeer in Oegstgeest. De kinderen gaan 
met een medewerker van Wonderland naar het zwembad waar zij les krijgen van professionele 
zweminstructeurs. Zo kunnen de kinderen hun zwemdiploma’s halen binnen BSO tijd. 
 
Wonderland Voorschoolse Opvang 
Naast buitenschoolse opvang bieden wij op Wonderland Vondellaan ook voorschoolse opvang 
aan. Voorschoolse opvang is opvang voor de openingstijd van school. De kinderen kunnen vanaf 
7.30 uur naar Wonderland Vondellaan gebracht worden door de ouders/verzorgers en worden 
door onze medewerkers op tijd naar school gebracht.  
Voor vragen over de voorschoolse opvang kunt u contact opnemen met de locatiemanager van 
Wonderland Vondellaan: infoleidenbso@wonderlandkinderopvang.nl 
 
Sinds januari 2017 heeft Wonderland voor de jongste kinderen een lokaal ingericht in onze eigen 
school: genaamd Wonderland Morskring. 
 
Opvangpakketten 
Wonderland biedt de keuze uit verschillende opvangpakketten. U kunt 52 weken per jaar opvang 
afnemen maar ook alleen tijdens schoolweken of juist tijdens vakantieweken.  Daarnaast biedt 
Wonderland opvang aan tijdens roostervrije dagen van school.  
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.wonderlandkinderopvang.nl. U kunt ook 
contact opnemen met Nina Heimbach, Locatieverantwoordelijke van Wonderland De Speeltuin 
en Wonderland Sport&Spel (leidensportenspel@wonderlandkinderopvang.nl).  
Of met Sasja Kramp, Locatieverantwoordelijke van Wonderland Vondellaan. Telefonisch kunt u 
haar bereiken op: 085-2733447. 
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HET ONDERWIJS OP DE MORSKRING  
 
Om u een indruk te geven hoe het onderwijs op de Morskring 
is ingericht, de werkwijzen die we hanteren en welke 
methodes we daarbij gebruiken, volgt in dit hoofdstuk een 
beschrijving daarvan en laten we vervolgens alle vakken en 
leerstofonderdelen die op het lesrooster staan vermeld, de 
revue passeren.  
 
Maar eerst onze algemene doelstellingen: 
 
Wanneer je met kinderen werkt, moet je je als team goed 
realiseren wat je met kinderen wilt bereiken. Wat is je doel? 
Om daar een antwoord op te vinden, kun je je eerst afvragen: “Wat voor mensen zullen het later 
zijn?” En ook: “Wat voor mensen hebben we nodig in de toekomst?” 
 
Wij zijn van mening dat er mensen nodig zijn die zelf denken, kritisch zijn en oplossingen  bedenken 
voor de talloze vraagstukken die er zijn.  
 
Bovendien willen wij graag dat die mensen zich gelukkig zullen voelen; dat die mensen hun tijd 
zinnig besteden en zich niet laten opjagen door de snel veranderende maatschappij; dat zij 
creativiteit net zo waarderen als bijvoorbeeld wiskunde en dat zij niet alleen aan hun carrière 
denken, maar zich ook om anderen bekommeren. 
Kortom: kritische, creatieve, gelukkige mensen. 
Behalve de intellectuele vaardigheden zal de school vooral ook sociale vaardigheden moeten 
bijbrengen. 
 
Het werken in de onderbouw (kleuters) 
In de groepen 1 en 2 laten wij ons inspireren door het ontwikkelingsgerichte onderwijs. Kernpunten 
binnen deze onderwijsvorm zijn: 

•� Het spel. 
•� Volwassenen zijn partners. 
•� Zone van de naaste ontwikkeling. 
•� Leren in een betekenisvolle context. 
•� Kernactiviteiten vinden plaats binnen het heersende thema. 

 
Het spel heeft een enorme waarde in de groepen 1 en 2. Het draagt bij aan de cognitieve, 
motorische, sociaal-emotionele en taalontwikkeling. Ook bevordert het spel een positief 
zelfbeeld. Het geeft de kinderen tevredenheid met zichzelf en bezigheid. Spel geeft kinderen 
innerlijke rust. Het draagt bij aan de ontwikkeling van zelfstandigheid van de kinderen door het 
nemen van beslissingen en het oplossen van problemen. Spel prikkelt de creativiteit en de 
fantasie. Kleuters leren ook veel van elkaar tijdens het spel door af te kijken en elkaar te imiteren. 
De leerkracht is partner van het kind tijdens het spel. Ze stimuleert de kinderen om het spel op een 
hoger niveau te krijgen.  
 
De zone van de naaste ontwikkeling is het verschil van wat een kind zonder hulp kan doen en wat 
hij kan mét hulp. De zone van de naaste ontwikkeling laat zien waarmee een kind in zijn 
ontwikkeling bezig is. Dit is het gebied waar wij met ons onderwijs op inspelen. Je creëert zo 
nieuwe zones van naaste ontwikkeling. 
 
Daarmee KOMT ontwikkelingsproces in gang dat er zonder onderwijs niet zou zijn.  
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De activiteiten vinden plaats in de voor het kind betekenisvolle context. Het ontwikkelingsgericht 
onderwijs gaat er namelijk van uit dat activiteiten alleen het gewenste effect hebben op de 
ontwikkeling van kinderen als ze ook zinvol zijn voor de kinderen. Dankzij de juiste keuze van 
activiteiten zien kinderen dat de kennis en vaardigheden die zij opdoen, zinvol zijn en bruikbaar in 
het gewone leven. Dat stimuleert om meer te willen weten en kunnen en om nieuwe 
vaardigheden ook in praktijk te brengen.  
 
De thema’s in de groepen 1 en 2 komen voort uit de 
sociaal-culturele werkelijkheid van het kind, waarmee ze de 
wereld om zich heen kunnen verkennen. Rond ieder thema 
worden verschillende activiteiten aangeboden waaruit de 
kinderen kunnen kiezen. De activiteiten worden zo gekozen, 
dat ze de cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve 
ontwikkeling stimuleren.  
 
De activiteiten die de leerkrachten binnen een thema 
ondernemen, plannen de leerkrachten deels van te voren. 
Met een web model maken de leerkrachten een eerste 
ontwerp voor de mogelijke activiteiten en deelthema’s.  
 
In het web model (Uit: Basisontwikkeling in de onderbouw - 1997) komen de volgende activiteiten 
aan de orde: 

•� Spelactiviteiten: manipulerend spel, rollenspel en constructiespel. 
•� Constructieve activiteiten: creatieve werkjes in het platte vlak en 3 dimensionaal. 
•� Kring- en gespreksactiviteiten: groepsgesprekken, versjes en liedjes, kringspelletjes, 

voorlezen en vertellen. 
•� Lees/schrijfactiviteiten (op het gebied van beginnende en functionele geletterdheid): 

doen alsof lezen en schrijven, taaltekenen, teksten maken, lijstjes maken, boeken lezen, 
boeken maken, brieven schrijven. 

•� Reken/wiskundige activiteiten: activiteiten op het gebied van ruimte, hoeveelheden, cijfers 
en getallen, afmetingen. 

•� Onderzoeksactiviteiten: hier gaat het om ‘echte’ activiteiten die kinderen dicht bij de 
werkelijkheid brengen door bijvoorbeeld een gast uit te nodigen, uitstapjes te maken of 
onderzoeken te ondernemen. 

 
Duidelijk moet zijn dat bij al deze verschillende activiteiten de taalontwikkeling gestimuleerd 
wordt. Specifieke aspecten van de taalontwikkeling vinden plaats in de kring. Voorafgaand aan 
het maken van het zogenaamde ‘web model’ wordt een jaarplanning gemaakt die is gebaseerd 
op de tussendoelen behorende bij het taal- en reken/wiskundeonderwijs in de kleutergroepen.
    
Het werken in de midden- en bovenbouw 
Na de kleuterperiode is een degelijke basis gelegd om verder te gaan en wordt de werkwijze 
vanaf groep 3 meer gestructureerd. De kinderen krijgen nu een eigen bankje en stoeltje en gaan 
leren lezen, schrijven en rekenen. Een nieuwe fase in het schoolleven van uw kind breekt aan en 
wij trachten die rimpelloos te doen verlopen. Er volgt nu een periode van 6 jaar waarin uw kind 
kennis maakt met de meest uiteenlopende leergebieden en vaardigheden. Uw kind gaat zich 
verder vormen. De school helpt hierbij en doet er alles aan om voor ieder kind het maximale te 
bereiken.  
 
Daarmee hopen wij aan het einde van de basisschool bereikt te hebben dat de kinderen niet 
alleen een plezierige tijd op de Morskring hebben gehad, maar ook goed voorbereid zijn op de 
overstap naar het voortgezet onderwijs.  
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Ons onderwijs karakteriseert zich door een klassikale werkwijze, waarbij we mogelijkheden 
scheppen voor individualisering. Of eenvoudig gezegd: kinderen die problemen hebben met 
bepaalde leerstof of het tempo niet kunnen volgen, krijgen een aangepast programma. Hierbij 
werken we op drie niveaus. Dit kan individueel, maar ook groepsgewijs gebeuren. 
Vanzelfsprekend geldt dit ook voor leerlingen die juist heel gemakkelijk door de leerstof heen 
gaan. Ook zij kunnen vaak op eigen niveau en in eigen tempo verder.  
 
In het komende schooljaar gaan we verder met het ‘zelfstandig werken’ (zie ook pag. 57). Tijdens 
het zelfstandig werken zijn de kinderen voornamelijk op zichzelf aangewezen. Ze voeren 
opdrachten op het gebied van rekenen, taal en wereldoriëntatie zelfstandig uit, zo mogelijk 
zonder hulp van de leerkracht. De opdrachten zijn aangepast aan het niveau van de leerling en 
zijn vaak zelfcorrigerend.  
   
Taal 
Algemeen 
Met ingang van schooljaar 2015-2016 werken we met de nieuwe methode ‘Taal actief’. Een 
taalmethode die bestaat uit een volledige leerlijn taal, woordenschat en spelling die voldoen aan 
het referentiekader taal. ‘Taal actief’ staat voor kwaliteit en resultaatgerichtheid. De duidelijke, 
vaste structuur geeft houvast. Differentiatie op 3 niveaus is de standaard bij ‘Taal actief’. Al vanaf 
dag 1 werken kinderen op hun eigen niveau. De methode besteedt veel aandacht aan 
woordenschat en ondersteunt opbrengstgericht werken.  
 
Structuur 
Het jaarprogramma bestaat uit acht thema’s van vier weken. De thema’s keren jaarlijks terug. 
Voor uitbreiding van de lesstof worden diverse suggesties in de vorm van een instapweek, 
parkeerweken en een uitstapweek gegeven. Een thema bestaat uit drie basisweken, waarin al 
gedifferentieerd wordt op drie niveaus. Daarna volgt de toets. In week 4 wordt, naar aanleiding 
van de toets resultaten, geremedieerd, herhaald of verrijkt.  
 
Differentiatie 
Er wordt gedifferentieerd op tempo en niveau. Kinderen werken vanaf dag 1 op hun eigen 
niveau. Elk lesdoel is op drie niveaus uitgewerkt. Ook wordt er gedifferentieerd in instructie. Voor 
taalbegaafde kinderen, die meer uitdaging nodig hebben, is er een plusboek. Voor kinderen met 
een beperkte woordenschat heeft ‘Taal actief’ het programma ‘Woordenschat extra’.  
 
Evaluatie en registratie 
Voor elk taaldomein wordt een passende mogelijkheid geboden om de leervorderingen te 
toetsen. De toetsinstrumenten en bijbehorende registratiebladen (op papier of digitaal) geven 
handreikingen voor het bepalen van het kennis- en beheers niveau van de aangeboden leerstof 
en de passende vervolgactiviteiten. 
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Lezen 
In groep 3 starten we met het  aanvankelijk leesonderwijs. De methode die we hierbij gebruiken 
heet ‘Veilig Leren Lezen’. Nadat de kinderen in groep 3 echt hebben leren lezen (het ‘technisch 
lezen’), gaan we vanaf groep 4 een stapje verder met het begrijpend en studerend lezen. 
Hiervoor hebben we in het schooljaar 2013-2014 de  methode ‘Grip op Lezen’ aangeschaft. 
Lezen is heel belangrijk. Zowel het technisch lezen als het enthousiast maken voor het lezen. Voor 
onze kinderen hebben we in het afgelopen jaar veel leuke leesboeken aangeschaft en ook de 
nieuwe leesmethode ‘Lekker Lezen’ voor de groepen 4 - 8. Dit is een methode technisch lezen, 
met doelgerichte instructie en oefening.  
 
De methode gaat uit van het AVI-niveau van het kind, sluit aan bij de tussendoelen gevorderde 
geletterdheid en bij het protocol ‘Leesproblemen en Dyslexie’ en heeft een zorgvuldige opbouw 
in doelen op woord-, zins- en tekstniveau. Het uitgangspunt van ‘Lekker Lezen’ is een indeling in 
aansprekende thema’s als geheimen, ridders, kleding, strips en vriendschap. Rond deze thema’s is 
gekozen voor een afwisseling van verhalende en informatieve teksten. 
 
Behalve de boeken die we op school hebben en die we 
per groep ieder jaar aanvullen met de nieuwste uitgaven, 
kunnen de kinderen ook boeken lenen uit de ‘Bibliobus’ 
die 6 dagen per jaar voor de school geparkeerd staat.  
We zijn actief tijdens de Kinderboekenweek. Ook doen 
we mee aan de landelijke voorleesdag, doen aan 
niveaulezen en houden, met name in de bovenbouw, 
regelmatig boekbesprekingen.  
 
Schrijven 
We werken met de schrijfmethode ‘Pennenstreken’. Deze methode biedt een doorgaande lijn 
technisch schrijven – in lopend schrift – voor de hele basisschool. De methode begint speels in de 
kleutergroepen, maar is ook uitermate aantrekkelijk voor de leerlingen in de hogere leerjaren.  
Aangezien lezen en schrijven nauw met elkaar samenhangen, sluit ‘Pennenstreken’ naadloos aan 
bij Veilig Leren Lezen, onze methode aanvankelijk lezen in groep 3. 
 
Naast schrijfoefeningen wordt er ook aandacht besteed aan motorische activiteiten. 
 
Rekenen/wiskunde 
Onze rekenmethode ‘Wereld in Getallen’ sluit met nieuwe, eigentijdse thema’s aan bij de 
belevingswereld van de kinderen. Herkenbare situaties en contexten worden gebruikt in de 
verschillende fasen van het leerproces: van oriëntatie en begripsvorming tot oefenen en 
toepassen en vervolgens automatiseren.  
 
Een belangrijk uitgangspunt van ‘Wereld in Getallen’ is dat de kinderen de gelegenheid krijgen 
zelf hun wiskunde op te bouwen. Niet door voordoen – nadoen – oefenen, maar vooral op basis 
van hun eigen activiteiten verwerven kinderen kennis, inzicht en vaardigheden. Geleidelijk raken 
ze zo vertrouwd met rekenwiskundige oplossingsmethoden. Door samen te overleggen over de 
aanpak van een probleem, door oplossingsstrategieën te verwoorden en te vergelijken leren 
kinderen van elkaar, aan elkaar en met elkaar.  
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Praktische differentiatie 
Niet ieder kind leert even snel en gemakkelijk. De ‘Wereld in Getallen’ houdt daar rekening mee. 
Eerst krijgen alle kinderen centrale instructie met behulp van het lesboek. Daarnaast is voor de 
zwakkere rekenaars in elke les een verlengde instructie uitgewerkt. Vervolgens oefent elk kind 
zelfstandig in de weektaak op zijn of haar niveau. 
 
In de weektaak staan oefeningen op drie niveaus: minimum-, basis- en plusniveau. Kinderen 
kunnen gemakkelijk doorschuiven van het ene naar het andere niveau. Zo leren ze om zelf 
problemen op te lossen en hun werk te plannen.  
 
De kinderen werken vier weken aan een blok. Na die week krijgen ze drie toetsen om te bekijken 
welke stof ze beheersen en welke nog extra aangeboden moet worden. De hele week erna is 
bedoeld om extra instructie te krijgen en minimumtaken, basisstof of plustaken te maken. Die 
toetsen bestaan uit drie onderdelen: 

1.� De minimumtoets, voor toetsing van minimumdoelen op het gebied van getallen en 
bewerkingen. 

2.� De projecttoets op het gebied van geld, tijd, meten, meetkunde, verhoudingen of 
grafieken, al naar gelang het leerjaar. 

3.� De basistoets op het gebied van getallen en bewerkingen. 
Educatieve software ondersteunt ons rekenonderwijs. 
 
Engels 
In groep 3 t/m 8 leren de kinderen Engels via de nieuwe digibordmethode ‘Take it Easy’. De 
native speaking co-teachers begeleiden - via het digibord - de leerlingen door de les. De 
leerlingen worden op deze manier een gehele les ‘ondergedompeld’ in de Engelse taal. ‘Take it 
Easy’ zet ook films, muziekvideoclips met karaoke, dialogen en cartoons om in het Engels. Het 
werkboek biedt iedere les extra opdrachten. Daarnaast biedt de groepsmap extra 
kopieerbladen voor leerlingen die extra oefening nodig hebben en voor leerlingen die meer 
Engels willen leren. Verder is er een leerlingensite bij de methode. Leerlingen die moeite hebben 
met het Engels, bekijken daar de les vooraf. Met name voor dyslectische leerlingen is de 
leerlingensite erg prettig: alle teksten worden namelijk uitgesproken. De verwerking vindt plaats 
achter de computer waar de leerling ook feedback krijgt. 
 
Wereldoriëntatie 
Alles wat uw kind op school leert, heeft te maken met oriëntatie op het leven en op de 
maatschappij waarin het woont. 
 
Vooral in de kleutergroepen is van een echte indeling in de verschillende zaakvakken, zoals 
aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkennis nog geen sprake. Vanaf groep 3-4 gaat dit wel 
gebeuren.  

Onderwerpen komen vooral aan de orde tijdens 
projectweken, als de actualiteit daar aanleiding 
toe geeft, of vanuit de kinderen zelf.  
Via schooltelevisie worden diverse educatieve 
programma’s bekeken. 
 
Wereldoriëntatie!  
Welke vakken horen daarbij, in welk jaar wordt 
deze stof aangeboden en van welke methodes 
maken we gebruik? Zie verderop! 
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Verkeer  
In de midden- en bovenbouw gebruiken we de methode ‘Claxon’. Een kleurrijke methode die op 
concrete wijze de leerlingen in aanraking brengt met alle facetten van het dagelijkse verkeer. 
Voor groep 7 verschijnt maandelijks de ‘Jeugdverkeerskrant’, een uitgave van 3VO. Met het oog 
op het verkeersexamen wordt in groep 7 extra aandacht besteed aan de verkeerslessen. Het 
landelijke examen (schriftelijk) is meestal in april, het praktijkgedeelte (zelf fietsen) in mei/juni.  
 
Aanvullende methodes voor groep 7 zijn: 
- Examenwijzer 
- Oefeningen voor het verkeersexamen  
 
Natuur en Techniek 
In de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode ‘Argus Clou’.  Biologie, natuurkunde en 
techniek zijn bij uitstek vakken waarin veel te onderzoeken valt. En precies dat is de kern van deze 
methode. Met fraaie kijkplaten en uitdagende opdrachten worden kinderen uitgedaagd om net 
iets verder te kijken. De methode is motiverend en effectief.  
 
Daarnaast maken we gebruik van de Techniek Torens. Deze torens bevatten kant en klare 
technieklessen voor alle groepen, dus ook voor de kleuters.  
 
In het kader van techniek brengen we met de groepen 3 t/m 8 jaarlijks een bezoek aan 
Technolab in Museum Boerhaave.  
 
Aardrijkskunde 
Hiermee beginnen we in groep 5. Voor dit leerstofgebied werken we met de methode ‘Geobas’. 
Bij aardrijkskunde oriënteren de kinderen zich op de wereld om hen heen, dichtbij en veraf. De 
leerstof is per leerjaar geordend in negen hoofdstukken, elk met een thema dat nauw aansluit bij 
de kerndoelen voor aardrijkskunde. De geografische verschijnselen zijn zo in de methode 
opgenomen dat kinderen een goed overzicht krijgen over hun eigen omgeving (groep 5), 
Nederland (groep 6), Europa (groep 7) en de wereld (groep 8). Zowel de leerstof als de 
topografie worden getoetst. Topografie wordt functioneel en geïntegreerd aangeboden. Het 
gebruik van de atlas speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast is er een zelfstandige leerlijn 
topografie waarbij de kinderen leren waar provincies, steden, rivieren, zeeën en (buur)landen 
liggen. De standaardlijst van het Cito is in de topografie opgenomen. 
 
Voor het zelfstandig werken zijn aparte topowerkboeken en bijbehorende antwoord-boeken 
beschikbaar. Met de ‘toposoftware’ kunnen de leerlingen zelfstandig de topografie leren, 
oefenen en toetsen maken.  
 
De methode heeft ook digibordsoftware beschikbaar. Deze software verrijkt de leerstof met 
oefenopdrachten, internetverwijzingen, filmpjes en animaties. 
 
Tot slot is er een ladebox vol extra’s bij de lessen met o.a. begrippenlijsten, lastige woorden 
(voorzien van audio) en geografische kaarten. 
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Geschiedenis 
Zelf het verleden ontdekken en onderzoeken 
De methode ‘Argus Clou’ daagt kinderen uit om de samenhang te zien tussen historische 
gebeurtenissen, het heden en de toekomst. De kinderen onderzoeken kijkplaten, ontrafelen 
mysteries en ontdekken geheimen. Met ‘Argus Clou’ leren kinderen de geschiedenis op een 
spannende manier! 
 
‘Argus Clou Geschiedenis’ heeft een jaarprogramma van 30 
lessen in groep 5 t/m 8. Omdat er maar weinig materialen nodig 
zijn, is de methode heel compact. Door de altijd aanwezige 
tijdbalk en de nadruk op historische verbanden zien de kinderen 
de samenhang tussen verleden, heden en toekomst. Dit geeft 
houvast en bevordert het leerresultaat. 
 
 
 
 

Creatieve vorming 
Onder dit leergebied vallen o.a. tekenen en 
handvaardigheid. De meest uiteenlopende 
vaardigheden en technieken komen hierbij aan de 
orde. Daarbij maken we onder andere gebruik van 
de methoden 'Handvaardig' en 'Tekenvaardig'. 
Ook de inbreng en de ideeën van de leerkracht of 
de kinderen zelf spelen een belangrijke rol.  

 
 
 
Bewegingsonderwijs 
Bij het bewegingsonderwijs (gymnastiek) stellen we ons het volgende ten doel: 

•� het bevorderen van veelzijdige motorische vaardigheden; 
•� het bevorderen en behouden van plezier in bewegen; 
•� het bevorderen van een natuurlijke bewegingsdrang; 
•� het bevorderen van sociaal gedrag in bewegingssituaties. 

 
De groepen 3 t/m 8 krijgen vrijwel allemaal twee keer in de week les van onze vakleerkracht 
bewegingsonderwijs. Voor de gymnastieklessen maken we gebruik van de gymzalen aan de 
Vondellaan.  
 
Eén van de opdrachten van onze gymleerkracht, tevens combinatiefunctionaris, is om via clinics 
de kinderen in aanraking te brengen met verschillende sporten. Deze clinics worden 
georganiseerd tijdens de lestijden gymnastiek.  
 
De kleuters krijgen, aan de hand van een specifieke kleuterleerlijn, eenmaal per week les van een 
vakleerkracht. Deze leerlijn wordt ook gevolgd in de lessen die de groepsleerkrachten zelf geven. 
De gymlessen voor de kleuters vinden plaats in de speelzaal.  
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Muziek 
Ook voor muziek maken we dit jaar een start met de digitale 
muziekmethode ‘Eigenwijs.’ De methode biedt leerlingen en 
leerkrachten in alle groepen een complete doorgaande 
leerlijn.  
 
De leerlingen doorlopen in elke les vier fasen: oriënteren, 
onderzoeken, uitvoeren en evalueren. Ze ontwerpen 
muziekstukjes, bedenken nieuwe teksten bij liedjes, laten hun 
eigen dans zien of spelen met hun groepje een zelfbedacht 
muziekstukje. Ook zingen ze liedjes, bewegen op muziek, 
luisteren naar een breed samengesteld muziek repertoire en 
leren om te gaan met verschillende vormen van muzieknotatie. 
 
Geestelijke stromingen en GVO/HVO in de openbare school 
De openbare school heeft tot taak aandacht te schenken aan de levensbeschouwelijke en 
maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving, met onderkenning van de 
verscheidenheid en eerbiediging van ieders godsdienst en levensbeschouwing. Naast de 
verplichte lessen geestelijke stromingen zoals opgenomen in het schoolplan, biedt de school ook 
de mogelijkheid godsdienstlessen en/of humanistisch vormingsonderwijs te volgen, als ouders 
daarom vragen. Ouders kiezen er vrijwillig voor om hun kind deze lessen te laten volgen. Kinderen 
die niet aan enige vorm van GVO/HVO-lessen meedoen, volgen het reguliere programma. 
Regelmatig wordt er een behoeftepeiling gedaan. Als uit een behoeftepeiling blijkt dat ouders 
deze lessen wensen, heeft de school een makelaarsrol. Een minimale groepsgrootte van 7 
leerlingen is vereist om met een groep van start te gaan. Meer informatie: www.gvoenhvo.nl 
 
Zelfstandig werken en het GIP-model 
Op de Morskring hanteren we een klassenmanagement volgens het GIP-model. GIP staat voor 
Groepsgericht Individueel Pedagogisch en didactisch handelen. 
De GIP-trap bestaat uit 4 treden:  
 
1.� Organisatie 
Door de hele school heen hanteren we dezelfde regels voor het inrichten van het klaslokaal. Om 
de dagindeling visueel te maken gebruiken we dagritmekaarten. Voor het zelfstandig werken 
binnen de groep worden vaste regels gehanteerd. Om de zelfstandigheid te bevorderen en om 
te leren gaan met uitgestelde aandacht, wordt in iedere groep een afgesproken teken gebruikt, 
variërend van een beer op de stoel tot een vaste kaart die aan het bord wordt bevestigd. De 
leerkracht creëert op die manier tijd om kinderen extra instructie te geven. 
 
2.� Zelf plannen  
De kinderen leren vanaf de onderbouw hun werk te plannen en te registreren, variërend van het 
plakken van een sticker tot het invullen van een takenkaart. 
 
3.� Instructie 
Er wordt bij de instructie rekening gehouden met de onderwijsbehoeften van leerlingen. Er vindt 
selectie plaats bij het aanbod van de leerstof. Tijdens het zelfstandig werken worden regelmatig 
vaste rondes in de klas gelopen. Er wordt gebruik gemaakt van een instructietafel om extra uitleg 
en/of aandacht te geven. 
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Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Er wordt aan de groepsvorming gewerkt en aan een goed pedagogisch klimaat. Ondersteuning 
wordt geboden om inzicht te krijgen in het eigen gedrag en dat van de ander (bijv. agressief 
gedrag). Maar ook om inzicht te krijgen in de eigen emoties en die van de ander (angsten, 
verdriet), waardoor kinderen sociaal en emotioneel adequater kunnen functioneren. Al deze 
aspecten komen ook aan de orde in de kanjertrainingen. 
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HUISWERK  
 
Het fenomeen ‘huiswerk’ is thuis en op school een veelbesproken onderwerp. De meeste kinderen 
hebben er een hekel aan, maar er zijn er ook die het wel leuk vinden om te doen. Vooral als ze 
voor het eerst huiswerk mee naar huis krijgen, want dan is het nieuw en interessant! Naarmate 
kinderen ouder worden, groeit de weerzin tegen al dat extra werk dat na een lange schooldag 
ook nog eens gedaan moet worden.  
 
Vooral ouders die een kind in het Voortgezet Onderwijs hebben, stellen ons nog wel eens de 
vraag of wij de kinderen in de hoogste groepen niet meer huiswerk moeten geven, zodat zij beter 
voorbereid zouden zijn op wat hen na de basisschool te wachten staat. 
 
Dat klinkt aannemelijk, maar hier past van onze kant toch een genuanceerd antwoord. Onze 
ervaring met brugklasleerlingen is, dat zij in het begin inderdaad moeten wennen aan de 
dagelijkse hoeveelheid huiswerk. Die hoeveelheid is uiteraard afhankelijk van de soort opleiding 
die het kind volgt. Ook moeten zij wennen aan veel andere (nieuwe) dingen in het Voortgezet 
Onderwijs. Daarin worden zij echter begeleid. Ze leren plannen, er is huiswerkbegeleiding etc. Die 
periode van gewenning duurt bij de meeste kinderen maar kort. Weldra weten ze niet beter en 
hoort het er gewoon allemaal bij.  
 
Wij zijn daarom van mening dat het niet erg zinvol is om kinderen op de basisschool al te belasten 
met veel extra huiswerk. Kortom, wij geven geen huiswerk om het huiswerk! Met name de 
zwakkere leerlingen zouden hier de dupe van zijn. Zij hebben in de regel immers meer tijd nodig 
om hun werk te maken.  
 
Uiteraard zijn wij niet tegen het geven van huiswerk. Integendeel zelfs. Maar het moet wel 
functioneel zijn. Het is in onze ogen niet juist dat kinderen werk voor thuis krijgen, dat ook 
gemakkelijk op school gedaan had kunnen worden. 
 
Vanaf de middenbouw krijgen onze leerlingen met een bepaalde regelmaat werk mee naar huis. 
Het gaat hierbij dan meestal om het voorbereiden op een overhoring of proefwerk, een 
spreekbeurt, een boekbespreking of, als daar een reden voor is, om het extra oefenen van 
bepaalde leerstof.  

De vraag die wij onszelf wel eens stellen is: “Moet het 
basisonderwijs zich, als het gaat om huiswerk, 
aanpassen aan het Voortgezet Onderwijs of kan het 
ook andersom?” Wij denken het laatste, 
bijvoorbeeld door de hoeveelheid huiswerk in de 
jaren langzaam op te voeren. Langzamer in ieder 
geval dan nu vaak het geval is. 
 
Geef basisschoolleerlingen van pakweg 9 tot 12 jaar 
na een lange schooldag toch de gelegenheid te 
genieten van hun vrije tijd en hobby’s, maar vooral 
van hun ´kind zijn!’  
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LEEF THUIS OOK MEE MET DE SCHOOL! 
 
Wij - de leerkrachten van de Morskring - zouden het erg op prijs stellen als u, behalve op 
ouderavonden, informatie- of gespreksavonden, ook op andere momenten de school eens 
binnenstapt.  
 
Uw kind komt vast wel eens met een verhaal thuis waarvan u denkt: "Dat zou ik ook wel eens 
willen zien" of: "Waar heeft ie het eigenlijk over?" Wat ligt er dan meer voor de hand dan in zo'n 
geval zelf eens een kijkje te gaan nemen in de klas.  
 
Ook thuis kunt u veel dingen doen die uw kind tot steun zijn. Besteed altijd aandacht aan 
tekeningen, werkbladen of werkstukjes waar uw kind mee thuiskomt en gooi deze niet direct weg. 
Bewaar het één en ander voor later, als herinnering aan de basisschooltijd. Uw kind zal u er later 
dankbaar voor zijn!  
 
Stimuleer uw kind tot lezen door bijvoorbeeld samen naar de bibliotheek te gaan of geef voor 
een verjaardag of bij een andere gelegenheid ook eens een boek cadeau! Pak een krant of een 
tijdschrift en bekijk die samen.  
 
Samen naar een natuurfilm op de televisie kijken kan erg leuk, maar vooral ook leerzaam zijn.  
Toon thuis niet alleen belangstelling voor goede beoordelingen (cijfers) of behaalde 
schoolresultaten, want dan krijgt uw kind het ontmoedigende gevoel dat dát kennelijk het enige 
is dat aan hem telt!  
 
Ook een zogenaamde 'zwakke' leerling kan in bepaalde onderdelen uitblinken. En dat hoeft echt 
niet altijd met een schoolvak te maken te hebben. Wat te denken van sociale vaardigheden of 
de kunst om met een ander samen te werken!  
 
Wij doen iedere dag ons uiterste best 
om op school een sfeer te scheppen 
waarin alle kinderen zich prettig en 
veilig voelen. Een positieve houding 
van de ouders ten opzichte van de 
school en alle mensen die daar 
werken, helpt ons daarbij. De school is 
er weliswaar ook voor u, maar in eerste 
instantie voor uw kind. Met elkaar 
kunnen wij ervoor zorgen dat uw kind 
iedere dag met plezier naar de 
Morskring gaat! 
 
Het team van de Morskring 
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INHOUDSOPGAVE 
 

01 • Beste ouders 
02 • Het team van de Morskring 
03 • Schoolleiding 

• Groepsleerkrachten 
• Overige taakverdeling 

04 • De missie van de school 
05 • Een openbare school 
 • Ons schoolgebouw 
06 • Vakantieregeling 2019-2020 
 • Roostervrije dagen 
 • Schooltijden 
07 • Gymnastiek 

• Ziekmeldingen en adreswijzigingen 
08 • Activiteiten en evenementen  
09 • Het in- en uitschrijven van leerlingen 
10 • De leerplicht 

• Regels voor toelating, schorsing etc. 
• Gronden voor vrijstelling etc. 

11 • Verlofregeling 
• Verlof of ziekte van een leerkracht 

12 • Uitstroomgegevens en Cito-score 
 • Onderwijsondersteuning zieke    
    leerlingen 
13 • Informatie en rapportage   

• Toetsen 
14 • Regels in en om de school 
 • Klassenafspraken 
15 • Pleinregels 

• Zorg voor het materiaal 
16 • Gedragsregels en afspraken 

 • Omgaan met elkaar 
17 • Contactpersonen / Klachtenregeling 
18 • Procedure onderzoek en advisering   

      schoolverlaters 
19 • Beeldcoaching 
 • Stagiaires 
20 • Een veilige school 
22 • Kinderen met een handicap 
23 • Kledingvoorschriften 
 • Aansprakelijkheid en verzekeringen 
25 • Een ongelukje op school 
 • Kinderkantine 
26 • Regels en afspraken Kinderkantine 
27 • Schooltelevisie 

 • De Bibliobus en Leesactiviteiten 
28 • Schoolreisjes 

• Naar het museum, theater en op    
      excursie 

• Schoolkamp en Musical 
29 • Pauzehapje en Traktaties 

 • Inzamelen oud papier 
• Dieren in de school 

30 • Gevonden voorwerpen 
 • Op de fiets naar school 

 • Een schone schoolomgeving 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 • Projecten 
  • ICT 
32 • Sponsoring 
33  • Schoolsport 
34 • Informatie over leszwemmen 
35 • Medezeggenschapsraad en 
       Ouderraad 
36 • Ouderparticipatie 
37 • Ouderbijdrage  
38 • OnderwijsAdvies 
39 • Actief burgerschap 
40 • Kinderraad 
41 • Leerlingenzorg 
42 • Hoofdluis 
43 • Passend Primair Onderwijs Leiden 
46  • CJG-Centrum voor Jeugd en Gezin 
47 • Zomerschool 
 • Weekendklas 
48 • Buitenschoolse Opvang 
49 • Het onderwijs op De Morskring 
   - Het werken in de onderbouw 
50   - Het werken in de midden-  en bovenbouw  
51   - Taal 
52   - Lezen 
   - Schrijven 
   - Rekenen/Wiskunde 
   - Praktische differentiatie 
53   - Engels 
   - Wereldoriëntatie 
54   - Verkeer 
   - Natuur en Techniek 
   - Aardrijkskunde  
55   - Geschiedenis 
   - Creatieve vorming 
   - Bewegingsonderwijs 
56     - Muziek 
   - Geestelijke Stromingen en GVO/HVO 
   - Zelfstandig Werken en het GIP-model 
58 • Huiswerk 
59 • Leef thuis ook mee met de school! 
60 • Inhoudsopgave 
 
 
 
 

Deze schoolgids is tot stand gekomen 
met instemming van 

de  Medezeggenschapsraad. 
Uitgiftedatum: 

Maandag 2 september 2019 
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