
Openbare Basisschool Beatrix

De informatie in dit document vindt u ook
op scholenopdekaart.nl

Schoolgids

2021-2022

https://www.scholenopdekaart.nl/


1 Over de school
1.1 Algemene gegevens

1.2 Missie en visie

2 Het onderwijs
2.1 Organisatie van het onderwijs

2.2 Het team

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

3 Ondersteuning en veiligheid
3.1 Ondersteuning van leerlingen

3.2 Veiligheid op school

4 Handige informatie voor ouders
4.1 Hoe ouders worden betrokken

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

4.4 Toelatingsbeleid

4.5 Schoolverzekering

5 Ontwikkeling en resultaten
5.1 Tussentijdse toetsen

5.2 Resultaten eindtoets

5.3 Schooladviezen

5.4 Sociale ontwikkeling

6 Schooltijden en opvang
6.1 Schooltijden

6.2 Opvang

6.3 Vakantierooster

Inhoudsopgave



Beste ouders/ verzorgers, 

Voor u ligt de schoolgids van O.B.S. de Beatrixschool, de (mogelijk toekomstige) school van uw kind. De 
Beatrixschool ligt in het tuinbouwgebied van het Ramplaankwartier tussen de duinen en de stad. Het 
gebouw is ontworpen naar een Zweedse modelboerderij , waardoor het goed past in de prachtige, 
groene omgeving.

In deze schoolgids vindt u informatie over onze visie op onderwijs en ontwikkeling en onze 
onderwijsplannen. Daarnaast is de gids een naslagwerk voor praktische informatie over de 
schoolorganisatie.

Wilt u meer informatie en/of een rondleiding in de school? Neem gerust contact met ons op voor een 
afspraak.  

Wij wensen iedereen een fijne tijd bij ons op school. 

Namens het team, 

Evelien Eichelsheim 

Directeur OBS de Beatrixschool 

Voorwoord
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Contactgegevens

Openbare Basisschool Beatrix
Blinkertpad 3
2015EX Haarlem

 0235242255
 http://www.beatrixschoolhaarlem.nl
 administratie@beatrixschoolhaarlem.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Evelien Eichelsheim evelien.eichelsheim@spaarnesant.nl

Adjunct-directeur Anouk Woudman anouk.woudman@spaarnesant.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

430

2020-2021

Schoolbestuur

Stichting Spaarnesant
Aantal scholen: 25
Aantal leerlingen: 6.868
 http://www.spaarnesant.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland.

Kenmerken van de school

Hart, hoofd, handen

EigenaarschapVeilig en open schoolklimaat

Welbevinden Ontdekkend leren

1.2 Missie en visie

3

mailto://evelien.eichelsheim@spaarnesant.nl
mailto://anouk.woudman@spaarnesant.nl
http://www.spaarnesant.nl/


Missie en visie

Missie: Gelukkige kinderen!

Visie: Hart, hoofd, handen

Oftewel; voelen, denken en doen. Alle drie hebben we ze nodig. Het één kan niet zonder het ander; het 
is de rode draad van het onderwijs op de Beatrixschool. Bij ons op school willen we dat kinderen leren 
wie ze zijn. Wie ben ik? Waar word ik blij van? Wanneer kom ik in een flow? Hoe leer ik? Hoe ga ik om 
met tegenslag? Wij vinden het belangrijk dat kinderen een hoge mate van welbevinden ervaren. Naast 
het feit dat het fijn is om je goed te voelen, is welbevinden een voorwaarde om te kunnen leren, zowel 
bij cognitief als sociaal als praktisch leren.  

Hart

Wij stimuleren onze leerlingen in hun eigenheid. We moedigen het ontwikkelen van een eigen mening 
aan en helpen ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces en hun doen en laten. Leerlingen 
die goed in hun vel zitten en eigenaarschap over hun eigen ontwikkeling ervaren, zijn meer betrokken 
bij het onderwijs. Daarnaast hebben ze meer zelfvertrouwen en zijn ze weerbaarder. Hierdoor kunnen 
zij:

• Zich beter inleven in een ander.
• Beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen.
• Hechtere relaties opbouwen.
• Beter leren en presteren op school

We besteden dagelijks aandacht aan het leren omgaan met anderen. Dit komt in alle klassen in de 
praktijk voor. We leren de kinderen zaken als sociale omgangsvormen, de betekenis van onze 
democratische vrijheden, rechten en plichten, verdieping in andere culturen, het belang van 
duurzaamheid en omgaan met sociale media.  

Hoofd 

Op de Beatrixschool geven we onderwijs op maat: we geven in elke groep op minimaal drie niveaus 
onderwijs, zodat elk kind gestimuleerd wordt zich naar eigen kunnen te ontwikkelen. We bereiden onze 
leerlingen via opbrengstgericht werken voor op hun toekomst. Daar horen aantrekkelijke, up-to-date 
leermiddelen bij die voldoen aan de laatste eisen. Wetenschap en technologie komen expliciet aan de 
orde in ons moderne onderwijs en we stimuleren onze leerlingen een onderzoekend-lerende houding te 
ontwikkelen.

Handen

Cultuuronderwijs neemt een belangrijke plek in op onze school; we organiseren cultuurprojecten en 
maandvieringen naast de traditionele creatieve vakken. Vakleerkrachten geven cultuur-, muziek-, sport- 
en bewegingslessen, beeldende vorming en wetenschap en technologie en we stimuleren onze 
leerlingen ook buiten schooltijd te sporten en aan toernooien mee te doen.
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Identiteit

De Beatrixschool is een buurtgerichte, openbare basisschool waar alle kinderen welkom zijn ongeacht 
godsdienst, levensbeschouwing of sociale achtergrond. Tolerantie en respect voor elkaars opvattingen 
zijn de uitgangspunten in de omgang met elkaar.

Wat benoemen leerlingen als hoogtepunten van hun basisschooltijd op de Beatrixschool:

• We gaan op schoolreis met de groepen 1/2.
• We gaan kamperen met de groepen 3 t/m 7.
• We gaan op kamp met groep 8.
• Elke maand is er een maandviering: Alle groepen verzorgen in een schooljaar een keer de 

maandviering. Zij geven een voorstelling voor alle leerlingen en ouders/familie. Groep 8 verzorgt 
de eindmusical. 

• We hebben een cultuurweek. Elk jaar organiseren we een cultuurproject, waarin we met de hele 
school gedurende ander halve week aan een bepaald thema werken.

• We maken gebruik van onze natuurlijke omgeving en gaan regelmatig op excursie. 
• We hebben excursies op cultureel gebied (musea, voorstellingen).
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Het team bestaat uit ongeveer veertig medewerkers. We werken met leerkrachten, 
leerkrachtondersteuners en klassenassistenten. Voor de vakken beeldende vorming, muziek, 
wetenschap en technologie, bewegingsonderwijs en culturele vorming, hebben wij gespecialiseerde 
leerkrachten in huis. Daarnaast hebben we een fulltime concierge. De interne begeleiders 
ondersteunen het team bij het planmatig werken aan passend onderwijs voor elke leerling. 

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de toekomst van het onderwijs en bieden stageplaatsen aan 
studenten van de PABO. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Engelse taal
30 min 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 7 u 30 min 7 u 30 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min

Taal
3 uur 3 uur 

Rekenen
3 uur 3 uur 

Buitenspel
3 u 45 min 3 u 45 min

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 1 u 30 min 1 u 30 min

Muziek
1 uur 1 uur 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Divers
3 u 15 min 3 u 15 min

Voor uitgebreide informatie over de kleutergroepen, verwijzen wij naar de mini schoolgids op onze 
website. 

Divers

Naast de basisvakken wordt er in de groepen 1/2 ook tijd gereserveerd voor o.a.:

• Verkeer
• Extra muziekmomenten, drama
• Vieringen zoals Kerst en Pasen
• Natuur
• Oriëntatie op jezelf en de wereld
• Het vieren van verjaardagen
• Maandvieringen

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
7 u 25 min 4 u 50 min 4 uur 2 uur 1 uur 1 uur 

Taal
3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Rekenen/wiskunde
4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min

Wereldoriëntatie
3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 5 uur 4 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Engelse taal
45 min 45 min 45 min 1 uur 1 uur 1 uur 

Begrijpend lezen
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Spelling
2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Verkeer
30 min 30 min 30 min 30 min

Sociale emotionele 
ontwikkeling 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Studievaardigheden
1 uur 1 uur 
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Divers

Naast de basisvakken wordt er in de groepen 3 t/m 8 ook tijd gereserveerd voor o.a.:

• Kringgesprekken
• Projecten als: Onderzoeksvraag (gr. 5 t/m 8), Mediawijsheid (gr. 6 t/m 8), Levensbeschouwing (gr. 

8)- Muziek, drama
• Extra sportmomenten
• Vieringen zoals Kerst en Pasen
• Het vieren van verjaardagen
• Maandvieringen

Divers
1 u 50 min 55 min 45 min 2 u 30 min 2 u 30 min 3 uur 

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Veel speelruimte om de school
• Afgeschermd kleuterplein
• Beleeftuin/skelterplein

Extra faciliteiten
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• Diverse ruimtes voor extra onderwijsactiviteiten
• Lift

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. Het aanbod voor het jonge kind organiseren 
we zelf. 

Met het aanbod voor het jonge kind worden kinderen tot vier jaar bedoeld. Wij zijn op dit moment aan 
het onderzoeken of wij een samenwerking met een peuteropvang-organisatie aan kunnen gaan. Vanaf 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Het ziekteverzuim is gelukkig laag op onze school. Natuurlijk is er wel eens een medewerker ziek of is er 
reden voor verlof. In dat geval zoeken wij naar een oplossing. We kijken eerst of we het verzuim zelf 
kunnen opvangen. Daarnaast kunnen we terugvallen op de invalpool van ons bestuur. Indien er geen 
vervangende leerkracht beschikbaar is, bekijken we of we de groep kunnen verdelen over de andere 
groepen. Gezien het huidige lerarentekort en de coronacrisis kan het voorkomen dat we aan ouders 
vragen om hun kind(eren) thuis te houden. In dat geval zullen we de desbetreffende ouders zo snel als 
mogelijk inlichten, zodat ze voor een passende opvang van hun kind(eren) kunnen zorgen. We hanteren 
hiervoor de stappen in het noodplan vervanging.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Tekenen Wetenschap en 
Technologie

Naast de specialisten die hieronder genoemd staan, hebben wij nog een specialist die ontbreekt in het 
standaardlijstje. Drie middagen per week geeft onze specialist culturele vorminglessen in de groepen 5 
t/m 8. 

Ons team heeft een mooie balans op basis van de leeftijdsopbouw. Dit betekent dat het team is 
opgebouwd uit mensen met verschillende ervaringsjaren. Deze mix geeft ons de mogelijkheid om 
startende leerkrachten te koppelen aan een meer ervaren collega die als mentor/coach beschikbaar is 
voor de begeleiding van de startende leerkracht. 

2.2 Het team
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vier jaar starten kinderen bij ons op school in groep 1 of de instoomgroep en volgen dan ons reguliere 
onderwijsprogramma. 

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

De algemene ambitie van de Beatrixschool is dat wij onze drie pijlers evenveel aandacht geven en 
hierdoor net zoveel waarde toekennen aan de onderdelen van onze visie: hart, hoofd en handen. 

De ambitie op het onderdeel hart: 

Doelmatig werken aan de sociale en creatieve vaardigheden van de leerlingen.

De ambitie op het onderdeel hoofd: 

Het niveau van de didactische vaardigheden van de leerkrachten hoog houden. De Beatrixschool wil 
leerkrachten voor de klas met uitstekende didactische vaardigheden. Opbrengstgericht werken is geen 
doel op zich, maar zien we als middel om tot passend onderwijs te komen. Met als gevolg: gelukkige 
kinderen die zich bekwaam voelen en zelfvertrouwen krijgen. 

De ambitie op het onderdeel handen: 

De school wil het aanbod op gebied van wetenschap en technologie rijker maken door meer 
specialisten binnen de school te halen. Beeldende vorming en culturele educatie zijn (net als 
wetenschap en technologie) ook voorbeelden van ons onderwijsaanbod waarbij het ontdekkend, 
onderzoekend en ontwerpend leren gestimuleerd wordt. De ambitie is dat door deze ontwikkeling alle 
leerlingen worden aangesproken op hun talenten zodat zij zich bekwaam en zelfverzekerd voelen. 
Bovendien kunnen leerlingen zo eenvoudiger de regie nemen over hun eigen leerproces 
(eigenaarschap).  

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

De school werkt opbrengstgericht, waardoor de resultaten worden gemonitord en geanalyseerd. Deze 
resultaten en de te ondernemen acties worden besproken in het didactisch overleg en dienen als basis 
voor de groepsplannen. 

Op het gebied van gedrag (sociale veiligheid, pesten) zijn er pedagogische overleggen. In dit overleg 
worden twee keer per jaar diverse screeningisntrumenten (Sometics en IEP en bij de kleuterbouw 
SCOL) geanalyseerd en besproken. Zo worden zorgleerlingen in kaart gebracht en wordt waar nodig 
actie ondernomen op individueel- of groepsniveau. Indien nodig wordt de anti-pestcoördinator 
ingeschakeld. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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Vanaf groep 1 zijn wij alert op signalen van hoogbegaafdheid. Vanwege onze populatie werken we met 
een passend aanbod op verschillende niveaus. Zo werken we met verschillende flexgroepen waarin 
leerlingen extra uitgedaagd worden op hun niveau en bezoeken enkele leerlingen de Day a week 
school. 

In de ochtenden wordt er lesgegeven in de kernvakken. De middagen zijn gevuld met onderwijsaanbod 
dat meer procesgericht is: de creatieve -  en de zaakvakken komen dan aan bod. 

De leerkrachten van de Beatrixschool nemen actief deel aan cursussen en trainingen van de 
Spaarnesant Academie en andere studies.

De Beatrixschool heeft een leerlingvolgsysteem waarin onze pijlers hart, hoofd en handen terugkomen. 
Naast rekenen en taal zijn ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de leeraanpak en het creatief 
vermogen belangrijk. Daarnaast willen we het eigenaarschap van de leerlingen vergroten door 
talentgesprekken in te zetten. 
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Op de Beatrixschool werken we opbrengstgericht. Dit houdt in dat wij cyclisch en systematisch werken 
aan het verbeteren van de kwaliteit en opbrengsten van ons onderwijs. Het gaat om opbrengsten op 
gebied van de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling op schoolniveau, groepsniveau en 
individueel niveau. Ons doel is veilig en passend onderwijs bieden gericht op HART, HOOFD en 
HANDEN, waarbij we de leerlingen stimuleren zich naar eigen kunnen te ontplooien en waarbij zij zich 
gelukkig voelen.

Het team van de Beatrixschool staat daarnaast voor een stevig aanbod voor creatieve vakken in de 
vorm van ‘de educatieve middag’. In het middagprogramma wordt tevens onderwijs gegeven 
door vakdocenten culturele en beeldende vorming, muziek en wetenschap & technologie. In groep 1/2 
is dit vormgegeven in de vorm van projectmatig werken. Zo wordt extra aandacht besteed aan brede 
culturele, sociale en creatieve ontwikkeling waarbij het ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend 
leren gestimuleerd wordt. De ambitie is dat door deze ontwikkeling alle leerlingen worden 
aangesproken op hun talenten zodat zij zich bekwaam en zelfverzekerd voelen. Op deze wijze is er nog 
meer aansluiting op de visie van de school: HART, HOOFD en HANDEN.

Het cognitieve aanbod bieden wij op verschillende niveau's aan:

Plusaanbod   

Instructieonafhankelijk, leerlingen volgen alleen instructie bij nieuwe onderdelen, compacten, verrijken 
ed. 

Basisaanbod       

Instructiegevoelig, leerlingen volgen altijd de klassikale instructie en gaan daarna zelfstandig aan het 
werk. Volgen het basisprogramma van de groep.

Breedteaanbod

Instructieafhankelijk + verlengde instructie, leerlingen volgen altijd de klassikale instructie en krijgen 
vervolgens verlengde instructie binnen de klas. 

Diepteaanbod/aangepaste leerroute 

Instructieafhankelijk + instructie buiten de groep. Passende Perspectieven. Vanaf groep 6 kunnen 
leerlingen in aanmerking komen voor een diepteaanbod. Bij deze leerlingen is in veel gevallen een 
psychologisch–didactisch onderzoek afgenomen waaruit blijkt dat zij niet zullen voldoen aan de 
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eindtermen van groep 8. Deze leerlingen krijgen een aparte leerroute.

Als u geïnteresseerd bent in het volledige Schoolindersteuningprofiel, dan kunt u dat opvragen bij de 
directie van de school. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 4

Intern begeleider 10

Onderwijsassistent 18

Specialist hoogbegaafdheid 6

MRT specialist/ L.O. 6

Didactiek specialist 12

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Wij leggen de focus op het aanleren van gewenst en sociaal gedrag. 
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Wanneer leerlingen zich veilig voelen en lekker in hun vel zitten, kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. 
Op de Beatrixschool wordt daarom veel aandacht besteed aan het creëren van een sociaal veilig 
schoolklimaat met aandacht voor het welbevinden van de kinderen. Er is er gekozen voor 
een schoolbrede aanpak ten opzichte van gedrag en het voorkomen van pesten. Er zijn heldere en 
eenduidige gedragsverwachtingen binnen de gehele school. Hierbij wordt uitgegaan van vier 
kapstokregels die in de school de basis vormen voor alle andere afspraken die gehanteerd worden.  

Deze kapstokregels zijn:

• Aardig zijn voor groot en klein, voelt voor iedereen erg fijn.
• Als iedereen op alle spullen let, houden we onze school opgeruimd en net. 
• Buiten rennen we op en neer, maar binnen wandelen we weer. 
• Rustig kunnen werken is wat iedereen wil, dus zijn we in de school rustig en stil.

Naar aanleiding van de vier kapstokregels zijn er binnen het team van de Beatrix Gouden regels 
opgesteld: 

• We lossen problemen op door met elkaar te praten. We luisteren goed naar elkaar.
• We zijn zuinig op alle spullen. We houden de school netjes en schoon.
• We houden onze handen bij onszelf. We praten met elkaar op een vriendelijke toon en met nette 

woorden.
• We helpen elkaar. We houden rekening met elkaar. 
• We letten goed op. We werken rustig en geconcentreerd. 

Wij hanteren deze gedragsverwachtingen, zodat leerlingen weten welk gedrag er van ze verwacht 
wordt. De kracht van het aanleren van gewenst gedrag zit in het spreken van dezelfde pedagogische 
taal. Wij verwachten in het schooljaar 2021 -2022 te starten met een nieuwe methode sociaal 
emotionele ontwikkeling. Wanneer er een aanvullende aanpak gewenst is, binnen een groep om de 
sociale omgang te verbeteren, kan er op gebruik gemaakt worden van het Coole Kikkerproject of 
speciaal voor de bovenbouw het lespakket ‘Meidenvenijn’ is niet fijn.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via We 
maken gebruik van:.

• Voor de kleuterbouw maken we gebruik van SCOL.
• Voor de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van het hartgedeelte van IEP.
• Voor de groepen 4 t/m 8 maken we gebruik van Sometics. Altijd in de eerste zes weken van het 

schooljaar en later in het schooljaar nogmaals als daar aanleiding voor is.
• Voor de groepen 6 t/m 8 maken we gebruik van IEP om de leerlingtevredenheid te meten. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
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Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Meike Lubbers meike.lubbers@spaarnesant.nl

anti-pestcoördinator Marieke Bovée marieke.bovee@spaarnesant.nl

vertrouwenspersoon Martine Bijvank martine.bijvank@spaarnesant.nl

vertrouwenspersoon Nynke Koopman nynke.koopman@spaarnesant.nl
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Klachtenregeling

Heeft u het gevoel dat iets niet helemaal goed loopt, zit u iets dwars of heeft u een klacht, dan kunt u 
dit altijd aan de school melden. Als het betrekking heeft op een voorval in de klas, dan richt u zich in 
eerste instantie tot de groepsleerkracht. In de meeste gevallen leidt dit gesprek tot de gewenste 
oplossing. Zo niet, dan kunt u zich tot de schoolleiding richten. In deze andere gevallen kunt u zich ook 
richten tot de interne vertrouwenspersoon, bij ons contactpersoon genoemd. 

Ons bestuur, Stichting Spaarnesant, heeft een eigen klachtenregeling 
www.spaarnesant.nl/organisatie/gedragscode

De interne contactpersonen fungeren als aanspreekpunt binnen de school bij klachten. Zij luisteren en 
beoordelen de klacht en kunnen samen met u naar een passende oplossing zoeken. Al naar gelang de 
aard en ernst van de klacht zullen de contactpersonen u doorverwijzen naar de schoolleiding, het 
bestuur van Spaarnesant of de externe vertrouwenspersoon.

Er is voor alle scholen binnen Stichting Spaarnesant een externe vertrouwenspersoon aangewezen 
waar leerlingen en hun ouders terecht kunnen met klachten die betrekking hebben op seksuele 
intimidatie, agressie of geweld, pesten, discriminatie of racisme. Deze vertrouwenspersoonis 
werkzaam bij het team jeugdartsen van de GGD Kennemerland:·

• GGD Kennemerland
• Spaarnepoort 52134 TM Hoofddorp

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

We maken gebruik van het communicatiemiddel Social Schools. Ouders/verzorgers ontvangen 
wekelijks een bericht van de groepsleerkracht (Nieuws uit de groep) waarin ouders op de hoogte 
worden gesteld over activiteiten die in de groep plaatsvinden. Eén keer in de twee à drie weken 
ontvangen ouders een nieuwsbrief vanuit de directie van de school (Nieuws uit de school).

Gedurende het schooljaar hebben we regelmatig geplande gesprekken om de ontwikkeling van uw kind
(eren) te bespreken. De leerkracht kan u uitnodigen voor een extra gesprek als hier aanleiding voor is. U 
kunt uiteraard ook zelf een gesprek met de leerkracht aanvragen als u iets wilt bespreken. 

Welbevinden van kinderen is een belangrijke pijler van de Beatrixschool. Wij werken graag samen met 
ouders en/of verzorgers om te zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en 
eigenaarschap ervaren over hun eigen ontwikkeling.  Wij leren leerlingen verantwoordelijkheid te 
nemen voor wat ze doen, zeggen en welke keuze ze maken. Samen zorgen we voor een goede en 
veilige sfeer, waardoor kinderen zich gezien en gehoord voelen. 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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• 023-789 1600 (ma t/m vrij 8.30-17.00)

Wanneer er binnen de school geen passende oplossing gevonden kan worden, dan kunt u een mail 
sturen aan het bestuur van Spaarnesant.  U  kunt het probleem en uw wensen aangeven en hetgeen u 
reeds heeft ondernomen om tot een oplossing te komen. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Stichting Spaarnesant: 

• info@spaarnesant.nl
• Postbus 8002003 RV Haarlem
• 023-5430100

Mocht ook de tussenkomst van het bestuur niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan resteert de 
formele weg naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Spaarnesant is hierbij aangesloten. 
Meer informatie over de klachtencommissie, de procedure en het klachtenreglement kunt u vinden op 
de website www.onderwijsgeschillen.nl. Het staat ouders overigens vrij rechtstreeks contact op te 
nemen met:

Landelijke Klachtencommissie

• Postbus 85191
• 3508 AD Utrecht
• Telefoon 030-2809590·
• E-mail info@onderwijsgeschillen.nl

De inspectie van het onderwijs heeft een meldpunt over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig 
psychisch of fysiek geweld. Het telefoonnummer van de vertrouwensinspecteur is 0900-1113111. 
Schoolbesturen zijn verplicht direct contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur als het 
vermoeden bestaat dat een personeelslid zich schuldig heeft gemaakt aan een zedenmisdrijf met een 
minderjarige leerling. Als uit het overleg met de vertrouwensinspecteur blijkt dat er een redelijk 
vermoeden bestaat van een strafbaar feit, is het schoolbestuur verplicht daarvan aangifte te doen bij 
politie/justitie. Indien een personeelslid op de hoogte is van zo’n misdrijf dan is hij of zij verplicht 
het schoolbestuur daarover direct te informeren.

Indien u een misstand constateert of een vermoeden hebt van een misstand dan kunt u dit het liefst 
schriftelijk en gemotiveerd melden bij de schooldirectie van de desbetreffende locatie. Heeft de 
misstand betrekking op de schooldirectie dan meldt u dit bij het bestuur van Spaarnesant. Wanneer 
zwaarwegende belangen de toepassing van de interne procedure in de weg staan of in onderstaande 
uitzonderingsgevallen, kan er een melding worden gedaan bij de externe vertrouwenspersoon 
integriteit. Er is sprake van een uitzonderingsgrond in onder meer de volgende gevallen:

• bij acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang 
onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt; 

• in een situatie waarin melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van 
een interne melding; 

• bij een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal; 
• bij een eerdere interne melding van in wezen dezelfde misstand of onregelmatigheid, die deze 

niet heeft weggenomen; 
• bij een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden. Dit kan het geval zijn bij 

situaties die de volksgezondheid of de directe veiligheid van Spaarnesant leerlingen, 
medewerkers, de organisatie Spaarnesant of haar directe omgeving ingevaar brengen.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00

Daarvan bekostigen we:

• Structurele bijdrage bibliotheekboeken

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

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

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de school is een orgaan binnen de school die meedenkt met de 
directie over het ontwikkelen van plannen en beleid. In sommige gevallen heeft de MR 
instemmingsrecht en soms is er sprake van adviesrecht. De MR bestaat uit vier ouders en vier 
teamleden. Er zijn ongeveer vijf vergaderingen per jaar. De leden worden gekozen. 
mr@beatrixschoolhaarlem.nl

De ouderraad bestaat uit ongeveer zes ouders uit verschillende groepen. Samen met het team 
organiseren zij de feesten en activiteiten gedurende het schooljaar. Bijvoorbeeld het sinterklaas- en 
kerstfeest. Daarnaast wordt er door de leerkrachten af en toe hulp gevraagd bij het begeleiden van 
activiteiten in de klas. We werken met klassenouders, die helpen bij het organiseren van ouderhulp. 

Een aantal ouders is actief voor en in onze prachtige bibliotheek, waar kinderen dagelijks komen om 
boeken te lenen. Deze ouders verzorgen de aanschaf van nieuwe boeken in samenwerking met de 
ouderraad, de aankleding van de kinderboekenweek en de verdere organisatie van de bibliotheek. 
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• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

Wij sluiten geen kinderen uit van de activiteiten als ouders de bijdrage niet kunnen of willen betalen. Wij 
hopen natuurlijk wel op uw bijdrage om al deze activiteiten voort te kunnen zetten. Als u een 
betalingsregeling wilt voorstellen, dan kunt u contact opnemen met de directie. 

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Via Social School. 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Ouders kunnen op school bij de administratie het verlofaanvraagformulier ophalen, invullen en 
inleveren. De directie beoordeelt de aanvraag met inachtneming van de Leerplichtwet.  

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

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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Voor het eerst naar de basisschool

Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. In Haarlem geldt het plaatsingsbeleid voor 
kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn. Op alle basisscholen verloopt het aanmelden op 
dezelfde manier. Alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en 
volgens dezelfde regels geplaatst.  

Aanmelden voor de basisschool 

Rond de derde verjaardag van uw kind, ontvangt u de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in 
Haarlem’ met het aanmeldformulier, waarop de kindgegevens staan voorgedrukt. U meldt uw kind aan 
door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in 
Haarlem kiezen; er zijn totaal 49 basisscholen. Ook kinderen uit buurgemeenten zijn welkom op 
Haarlemse basisscholen.

Belangrijk: 

Wanneer u uw kind in het verleden heeft aangemeld, zal u uw kind met dit aanmeldformulier opnieuw 
moeten aanmelden. Als er al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk om het 
jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden.

Zie ook de website van de school voor uitgebreide en actuele informatie. 

4.4 Toelatingsbeleid

4.5 Schoolverzekering
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Tijdens schooluren of buitenschoolse activiteiten kan schade ontstaan, bijvoorbeeld letselschade of 
schade aan spullen. Het schoolbestuur heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die deze 
schade vergoedt, indien de school hiervoor aansprakelijk is. Dat is meestal het geval wanneer de schade 
is veroorzaakt door een verwijtbare fout van iemand die op school werkt of meehelpt. Dus ook ouders 
die op verzoek van de school helpen bij schoolactiviteiten zijn meeverzekerd tegen schadeclaims. De 
school is dus niet (zonder meer) aansprakelijk voor alle schade die tijdens de schooluren en 
buitenschoolse activiteiten ontstaat. Een kapotte bril doordat uw kind er tijdens de gymnastiekles een 
bal tegenaan krijgt, is niet verzekerd en wordt niet vergoed. Verder is de school in beginsel niet 
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door leerlingen (jonger dan 14 jaar). Deze aansprakelijkheid ligt 
bij de ouders. Wij adviseren u om een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (WAP) af te sluiten. 

In het geval dat kinderen per auto vervoerd worden, bijvoorbeeld in geval van een excursie, gelden 
bijzondere regels. De schade die door de auto is toegebracht aan een ander wordt niet gedekt door de 
schoolverzekering, maar door de auto-WA-verzekering. Iedere autobezitter is verplicht een dergelijke 
verzekering af te sluiten. Daarnaast geeft een inzittendenverzekering recht op vergoeding bij 
lichamelijk letsel inclusief smartengeld aan de passagiers, ongeacht of er iemand aansprakelijk kan 
worden gesteld voor de schade. Wij adviseren ouders die helpen bij het vervoer van kinderen een 
inzittendenverzekering af te sluiten. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

Leerprestaties:

De Beatrixschool streeft ernaar, dat minimaal de kerndoelen door alle kinderen behaald worden. 
Gezien onze leerlingpopulatie ambiëren we op alle leerstofgebieden een hoger gemiddeld niveau dan 
het landelijke gemiddelde. 

De Beatrixschool werkt volgens het principe van opbrengstgericht werken: resultaten worden 
geëvalueerd en geanalyseerd met als doel om het onderwijsaanbod aan te passen. De kernvakken 
worden aangeboden op drie instructieniveaus. We bieden verschillende mogelijkheden voor een 
verrijkend aanbod. 

Kwaliteit:

De Beatrixschool waarborgt de kwaliteit van het onderwijs volgens de normering van de inspectie. Het 
toetsingskader van de inspectie speelt hierin een belangrijke rol. Via diverse enquêtes,  peilingen, als 
ook doortoetsingen en rapportages vanuit het LVS wordt de kwaliteit van het onderwijs in kaart 
gebracht en door ons waar nodig aangepast. In een cyclus van twee à drie jaar worden alle scholen 
bezocht door een auditteam, bestaande uit mede-directeuren, evt. aangevuld met andere experts. De 
jaarlijkse actualisatie van de zelfevaluatie is de basis voor het nieuwe schooljaarplan.

Toetsen:

De Beatrixschool maakt gebruik van het observatiesysteem Onderbouwd (groep 1 en 2) en het 
leerlingvolgsysteem IEP (groep 3 t/m 8). Dit leerlingvolgsysteem sluit aan bij de visie van onze school. 
De toetsen worden namelijk afgenomen op de onderdelen hart, hoofd en handen. Naast het volgen van 
de ontwikkeling op hart, hoofd en handen, kijken we ook goed naar de zelfredzaamheid, executieve 
functies, zelfstandigheid en sociale vaardigheden.

5 Ontwikkeling en resultaten
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5.2 Resultaten eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

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

23



5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 1,7%

vmbo-(g)t 6,9%

vmbo-(g)t / havo 3,4%

havo 13,8%

havo / vwo 17,2%

vwo 56,9%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

verantwoordelijkheid

welbevindenveilig en open schoolklimaat

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Op de Beatrixschool wordt pro-actief pedagogisch gehandeld. Hierbij wordt gewenst gedrag van 
leerlingen gestimuleerd door eenduidige en positieve feedback, waarbij de nadruk ligt op het 
benoemen en complimenteren van gewenst gedrag. Met deze aanpak wil het team van de 
Beatrixschool zelfstandige leerlingen voortbrengen die verantwoordelijkheid nemen voor het eigen 
gedrag, waarbij respect voor elkaar en de omgeving voorop staat. Belangrijk hierbij is dat in de gehele 
school eenduidigheid heerst in de te hanteren gedragsverwachtingen en reacties van de teamleden. 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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In het schooljaar 2021-2022 implementeren wij een nieuwe methode sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Het vooronderzoek wordt gedaan door een werkgroep die de resultaten en bevindingen deelt met het 
team. Een nieuwe methode is een teambesluit, zodat de het een breed gedragen beslissing is. Er is 
behoefte aan een gemeenschappelijke pedagogische taal die wij spreken met de kinderen en die 
gericht is op het welbevinden en op ontwikkeling.

De Beatrixschool heeft een gedragsspecialist en twee specialisten pedagogisch-didactisch-
oranisatorisch handelen. Zij kunnen de leerkrachten adviseren bij vragen omtrent gedrag, didactisch 
handelen of klassenmanagement.

De resultaten van onze monitoring op sociaal-emotioneel ontwikkeling worden twee keer per jaar 
besproken door de leerkracht met de interne begeleider. Als er zorg is over een leerling, dan worden 
ouders uitgenodigd voor een zorggesprek. Samen met ouders kijken we naar wat het kind nodig heeft 
en hoe we dat samen kunnen organiseren. 
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Opstoom, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en Op 
Stoom, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Op Stoom, Smallsteps 
Kinderopvang, Hero Kindercentra, Robinson en Wonderland Kinderopvang, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Voor de mogelijkheden van opvang tijdens vrije 
dagen en schoolvakanties, verwijzen wij u naar de naschoolse opvangorganisatie waar u een contract 
bij heeft afgesloten. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Gratis tussenschoolse opvang (overblijf)

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 
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6.3 Vakantierooster

Bij het vaststellen van de studiedagen is het uitgangspunt dat het dagen zijn die we effectief kunnen 

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Studiedag 1 15 september 2021 15 september 2021

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Studiedag 2 25 oktober 2021 25 oktober 2021

Studiedag 3 17 november 2021 17 november 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Werkdag zonder kinderen 18 februari 2022 18 februari 2022

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022

Studiedag 4 11 maart 2022 11 maart 2022

Paasvakantie 15 april 2022 18 april 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Hemelvaart 26 mei 2022 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag 06 juni 2022 06 juni 2022

Werkdag zonder kinderen 21 juni 2022 21 juni 2022

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022
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inzetten voor scholing en ontwikkeling van het team. Aangezien studiedagen verplichte werkdagen zijn 
voor het team en het merendeel van het team parttime werkt, verdelen we deze terugkomdagen voor 
teamleden door de studiedagen op verschillende dagen in te plannen. De werkdagen zonder kinderen 
zijn gepland op piekmomenten in de organisatie van leerkrachten, zoals het maken van rapporten, de 
administratie van de oudergesprekken en het maken van groepsplannen voor een volgende 
onderwijsperiode.
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