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

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

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

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

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Algemeen Bijzondere Basisschool Icarus

Voorwoord
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Contactgegevens

Algemeen Bijzondere Basisschool Icarus
Kerklaan 90 -92
2101HS Heemstede

 0235470982
 http://www.icarusheemstede.nl
 info@icarusheemstede.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Marloes Speelman directie@icarusheemstede.nl

De dagelijkse leiding van Icarus ligt in handen van de directie. Zij wordt ondersteund door twee bouw-
coördinatoren. De directie houdt zich bezig met de algemene coördinatie van werkzaamheden, het 
bewaken en implementeren van beleid. Bepaalde management taken, gericht op het primaire proces 
delegeert zij naar de bouwcoördinatoren. Haar taken zijn het coördineren van onderwijskundige, 
administratieve en financiële zaken, beheer van gebouw, intern overleg met personeel en 
samenwerking met externe partijen, zoals de buitenschoolse opvang, onderwijsadviesdiensten en 
ingehuurd personeel. Daarnaast vertegenwoordigt de directie Icarus bij gemeente en/of andere 
overheden. De school is een eenpitter. Er is een toezichthoudend bestuur, dat alle uitvoerende 
bestuurstaken aan de directeur heeft gemandateerd. 

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Basisschool Icarus Heemstede
Aantal scholen: 1
Aantal leerlingen: 231
 http://www.icarusheemstede.nl

Samenwerkingsverband
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Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

231

2018-2019

Het leerlingenaantal van Icarus is stabiel, de verwachting is op basis van de aanmeldingen dat dit de 
komende jaren zo blijft. De leerlingen zijn verdeeld over negen groepen. Drie groepen 1/2 en van groep 
3 t/m 8 ieder één groep. 

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

Kernwoorden

Creatief

Betrokken Authentiek

Missie en visie

 Onze identiteit belofte - Basisschool Icarus 

 ‘Op school mag je zijn wie je bent, ook al ben je bezig dat te ontdekken, met respect en begrip in de 
omgang met anderen.’  

Missie Wie je ook bent, je moet je op school vrij kunnen voelen om jezelf te zijn. Ieder kind mag zijn wie 
hij is. Jezelf zijn, of leren jezelf te zijn, met behoud van wederzijds respect en begrip in de omgang met 
anderen. Om dat na te streven en te waarborgen, moet er vanzelfsprekend zorg, aandacht en liefde zijn 

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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voor elk kind. Leerstof kan niet boven het welzijn van het kind worden gesteld, leerstof is 
ontwikkelingsgericht en niet primair prestatiegericht. Naar school gaan is leuk. Leren is leuk!  

Visie en uitgangspunten Wij gaan uit van de leergierigheid die in elk kind van nature aanwezig is.  
o Aandacht voor de algehele ontwikkeling van het kind. 
o Ontmoeten is de sleutel. 
o Schoonheid, duurzaamheid en kwaliteit zijn de pijlers van het onderwijs. 
o De school staat in de samenleving. 
o De school leidt op tot zelfstandigheid. 
o Geestelijke inspanning in balans met fysieke inspanning.  

Kernwaarden Authentiek - Betrokken - Creatief  
Dit is de kern van wie we zijn en van alles wat we doen. Het is ons vertrekpunt en ons eindpunt en slaat 
op alles beschreven in deze identiteit belofte.  

Onze onderwijsidentiteit Onderzoeken - betrokken- zelfstandig - talenten - in de wereld - 
samenwerken - gevoel   
Elk kind heeft een eigen manier van leren en verwerken en dat respecteren we. Pas dan komt elk kind 
tot zijn recht. Om echt te kunnen zijn wie je bent, moet je je talenten kunnen ontdekken en 
ontwikkelen, welke dat ook zijn. We doen dat vanuit Onderzoekend en Ontwerpend leren. We bieden 
naast de kernvakken, zoals rekenen, taal en spelling, ook andere leervormen aan waarin het leerproces 
centraal staat. We integreren zaakvakken als geschiedenis, aardrijskunde, natuur en techniek 
bijvoorbeeld in het werken vanuit een centraal thema. Dat doen we met behulp van activerende 
werkvormen en veel in samenwerking met anderen. We geloven dat oudere kinderen jongere kinderen 
kunnen versterken en andersom. Het ontwikkelen van eigenaarschap bij leerlingen vinden wij een groot 
goed. Naast de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling geloven we sterk in de kracht van de sociaal 
emotionele ontwikkeling, daarvoor maken we o.a. gebruik van yoga, filosofie en muziek. We streven 
naar ‘rijke’ en ontwikkelde kinderen, die veerkracht hebben en midden in de wereld staan met een open 
en nieuwsgierige blik. Onze leerkrachten ontwikkelen mee en de band met kind en ouder wordt 
daarmee versterkt. We zijn ervan overtuigd dat dit het leerplezier van zowel onze kinderen als onze 
leerkrachten vergroot.   

Onze mensen Nieuwsgierig - creatief - mondig - betrokken - respectvol - veerkrachtig -positief - 
bewust  

Onze leerlingen, leerkrachten/teamleden en ouders laten zich niet vangen in één omschrijving, 
daarmee doen we geen recht aan ieders unieke zijn. Toch zijn er een aantal basiskenmerken die ons 
binden en daarmee onze identiteit bekrachtigen;     

Onze leerlingen Onze leerlingen denken voor zichzelf en voelen de veiligheid om te zeggen wat ze 
vinden. Ze vinden het fijn om samen te werken en samen te zijn. Ze hebben respect voor elkaar en de 
wereld om hen heen. Ze durven te ontdekken waar dat kan en vertrouwen op de structuren en 
afspraken die er zijn. Ze staan open voor zowel de feitelijke kant van zaken als de gevoelskant.  

Ons team Echt van kinderen houden is een must! Dat staat bovenaan bij onze leerkrachten en alle 
teamleden. We hebben echt oprechte interesse in elke individuele leerling. We kennen iedereen bij 
naam, ook wanneer ze niet in onze eigen groep zitten. We zetten onze creativiteit op verschillende 
manieren in, om zowel kleur te kunnen geven aan ons zelf, onze lesmethodes, maar vooral ook ter 
verrijking van onze gehele school. We hebben verstand van zaken en beheersen de stof. We 
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respecteren afgesproken kaders, maar staren er niet blind op. We zijn eerlijk naar elkaar, ook wanneer 
dat moeilijk is, maar altijd met respect en open vizier. We hebben de intentie het altijd beter en leuker 
te maken. Daar maken we ook tijd voor vrij.   

Onze ouders Ouders spelen een belangrijke rol binnen onze school. Zij kiezen bewust voor onze school. 
De school is ook mede opgericht door ouders. Zij voelen zich betrokken bij onze school, ieder op zijn 
eigen manier. Ouders nemen deel in de MR en vele andere activiteiten. Het bestuur van onze school 
bestaat voor het merendeel uit ouders. Ouders vinden het leuk en belangrijk om een bijdrage te leveren 
aan de verrijking van het onderwijs en de school in het algemeen. Vanuit hun ouderrol, hun eigen 
professionele vakgebied of juist hun passie. Dat kan groot en klein zijn, daar zit geen norm op, 
integendeel.  

Onze brede identiteit Ontdekken - prikkelen - groen - duurzaam - veilig - verbonden - vieren - sportief  

Ons schoolgebouw en schoolplein Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. We voelen de 
verantwoordelijkheid om hier jaarlijks stappen in te zetten en bewustwording te creëren bij onszelf, 
onze leerlingen, ouders en onze omgeving. Dat doen we altijd in samenwerking en samenspraak met 
elkaar.  We integreren duurzaamheid daarmee zowel in onze lesmethodes, als ook in de besturing en 
inrichting van de school.  Onze school staat op het oudste duin van Heemstede in de natuur. Het 
schoolplein en de aangrenzende groene gebieden (binnentuin en bospad) nodigen uit om te ontdekken 
en te spelen, te bewegen en om te rusten, te bezinnen of te dromen. We gebruiken duurzame 
materialen en leren er over de natuur en experimenteren ermee.    Ons schoolgebouw is licht en open. 
Iedereen is er welkom. Het nodigt uit tot contact, samenwerking en vieringen. Klassen hebben een 
eigen karakter en zijn een beleving apart, maar dragen altijd bij aan het gezamenlijke belang van de 
school. We voelen ons er veilig en vinden dat er in school ‘geleefd’ mag worden. We halen alles uit elke 
ruimte en kinderen mogen op zoek naar die plek die bijdraagt aan datgene wat ze aan het doen zijn. 
Onze eigen, grote gymzaal biedt alle ruimte om te sporten en te spelen, we vinden bewegen dan ook 
erg belangrijk.  

Onze tradities/ zo doen we We geloven in de kracht van vieren en tradities, daar zijn we rijk aan. Winnen 
we niet de wedstrijd, dan winnen we de sportiviteitsprijs. We vieren dagelijks, wekelijks, soms groots 
soms klein. We houden van open podia en maken onze kinderen daarmee veerkrachtig en trots op 
zichzelf en elkaar. We maken van de school één grote beleving tijdens de traditionele feesten (vanuit 
onze cultuur of culturen van anderen). Onze tradities, verbinden en maken ons uniek. We koesteren ze, 
maar evolueren ook binnen de tijdsgeest. We zijn eigenzinnig en vrij, maar hanteren zeker regels. 
Regels die we allemaal begrijpen.

Prioriteiten

• Zelfstandig werken en klassenmanagement
• IPC - thematisch werken
• Duurzaamheid
• Talentontwikkeling

Identiteit

Waar zijn wij goed en ook uniek in 
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• Team, ouders en bestuur zijn enthousiast en actief.
• Wij werken samen aan een positieve sfeer.
• Wij zijn creatief en dat gebruiken we om het leren inspirerend en zinvol te maken.
• Wij zijn een zelfstandige school (eenpitter)
• Wij doen aan yoga met een vakleerkracht.
• Wij geven filosofie aan alle groepen.
• Wij zijn laagdrempelig.
• Wij zijn een Vreedzame school.
• Wij dagen kinderen uit op hun niveau.
• Wij zijn een duurzame school.
• Wij werken aan een professionele leergemeenschap, waar leren leuk is.
• Wij hebben regelmatig gastsprekers in de klas.
• Wij hebben een doorgaande lijn ICT waarin aandacht is voor mediawijsheid en verschillende 

computervaardighedenI
• Wij hebben een vakdocent lichamelijke opvoeding en een vakdocent muziek.                  
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Naast de muziekdocent hebben wij ook een vakdocent bewegingsonderwijs en een vakdocent yoga. 
Een vrijwilliger geeft wekelijks kunstlessen aan een groep kinderen. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

Het verlof van leerkrachten wordt geregeld volgens de CAO PO.
Voor de vervanging van het verlof hebben we twee aan onze school gekoppelde vaste invallers. Ook 
werken we samen met invalbureau Lukida waarbij kunstdocenten een dag kunstonderwijs voor een klas 
verzorgen. Daarnaast staan onze zeer ervaren onderwijsassistenten ook af en toe voor de klas.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Tekenen

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Kleuteronderwijs in 
thema's 21 uur 24 uur 
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Het kleuteronderwijs behandelt alles wat een kleuter tegenkomt: rekenen, lezen, (voorbereidend) 
schrijven, Engels, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, burgerschap, drama, muziek en 
beeldende vorming

Ons kleuteronderwijs is speels, maar niet vrijblijvend. Daarom gebruiken we een volwaardige leerlijn en 
een duidelijk lesdoel per activiteit. De leerlijnen hebben een heldere opbouw: eerst herhaling, daarna 
uitbreiding. Zo kunnen kleuters zich stap voor stap ontwikkelen.

Kleuters blijven kleuters. Ze willen spelen en dingen ontdekken. Ons onderwijs geeft ze daar alle ruimte 
voor, met een themahoek, bouwhoek, ontdekhoek, lees- en schrijfhoek, rekenhoek, verfbord en zand-
watertafel.Ook heeft Kleuterplein uitgewerkte activiteiten voor de voornaamste 
ontwikkelingsmaterialen. Denk aan constructiemateriaal, kralenplanken, mozaïek of vouwblaadjes. 
Het plezier van de kleuters staat hierbij centraal. Ze leren spelenderwijs. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Naast de gewone vakken wordt er aandacht besteed aan het vak muziek. Leren zingen, muziek maken 
en naar muziek luisteren dienen niet alleen een cultureel en artistiek belang, maar muziek maken en 
naar muziek luisteren heeft een positief effect op schoolprestaties. Het bespelen van een instrument 
draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen, en bevordert discipline en 
doorzettingsvermogen. Het draagt bij aan de ontwikkeling van het kinderbrein en aan sociale 
vaardigheden, nodig voor het samen spelen en samen werken. Samen muziek maken is een verrijking 

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

Lezen
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Taal
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

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

Wereldoriëntatie
3 uur 3 uur 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 30 min 1 u 30 min 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

muziek 
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

sociaal emotionele 
ontwikkeling 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Filosofie
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

yoga
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

8



voor ons onderwijs. 

Door yogalessen brengen we hoofd en lichaam samen zodat ieder kind zichzelf kan en mag zijn. Een 
yogales bestaat uit verschillende delen; ademtechnieken, lichamelijke en ontspanningsoefeningen. Het 
maakt kinderen meer bewust van hoe hun lichaam functioneert, ze leren zich te concentreren. Deze 
oefeningen kunnen ze ook gebruiken tijdens de schooldag, bijvoorbeeld voorafgaand aan een toets. 
Visualisatie- oefeningen stimuleren kinderen hun fantasie aan te spreken, hierin leren ze het loslaten 
van hun omgeving. Aanraken is een eerste levensbehoefte en daarom is masseren een belangrijk 
onderdeel van de yogalessen. Op deze manier leren kinderen de ervaring van het aanraken. Kinderen 
leren te luisteren naar zichzelf, de ander en elkaars grenzen te respecteren. Het samenwerken met 
elkaar zorgt voor een goede sfeer onderling.

In alle groepen staat het vak kinderfilosofie op het lesprogramma. Filosoferen met kinderen is een van 
de pijlers van ons onderwijs. De leerkrachten worden in de klas gecoacht door Marja van Rossum van 
Groot Denkraam, professionele begeleider voor kinderfilosofie. 

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Yogalokaal

Het speellokaal wordt ook gebruikt voor muzieklessen. 
In onze ruime hal kunnen kinderen zelfstandig aan het werk. Ook bevindt zich hier een podium voor 
optredens. 
Behalve ons ruime speelplein om de school heen is er ook een binnentuin. Hierin wonen de twee 
schoolkonijnen.

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

Zorg voor het jonge kind 

Zes weken na de start worden ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht van groep 1-2. 
Het intake-formulier en de observaties van leerkrachten en ouders vormen het uitgangspunt. 
Gedurende de kleuterperiode worden de kleuters geobserveerd middels de observatielijsten zoals deze 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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worden aangeleverd door de methode Kleuterplein. In groep 2 worden deze observaties verwerkt in 
een groepsplan (rekenen en taal) waarbij gedifferentieerd kan worden op drie niveaus. Het aanbod 
wordt beschreven in de weekplanning per groep. 

Naast het startgesprek vinden gedurende de kleuterperiode meerdere gesprekken met ouders 
plaats.  Om leesproblemen voortijdig aan te pakken worden ouders al tijdens de intake bevraagd of 
dyslexie in de familie voorkomt (om familiair risico uit te sluiten). Daarnaast volgen de leerkrachten het 
dyslexieprotocol om signalen tijdig op te pikken. Als er een vergroot risico is vastgesteld wordt het 
Bouw! programma (preventief dyslexie programma) opgestart. Dit programma loopt door tot 
halverwege groep vier, waarbij zowel op school m.b.v. een tutor als met ouders thuis het programma 
wordt doorgewerkt. 

Icarus heeft bewust gekozen voor kleinere kleutergroepen. Bij de start van het schooljaar gaat het dan 
om ca. 18 leerlingen en gedurende het schooljaar komen daar dan nog leerlingen bij. Uiteindelijk 
vormen de oudste kleuters uit de drie groepen samen een groep 3. In het voorjaar worden die kleuters 
waarbij twijfel bestaat of zij door kunnen stromen naar groep 3 getoetst door de intern begeleider op 
schoolrijpheid. Daarna volgt een oudergesprek waarbij de uiteindelijke beslissing het liefst 
in goed overleg plaatsvindt, maar is het besluit van de school leidend. 
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

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

De vaste onderdelen van ons onderwijsprofiel zijn: 

• Planmatig werken 
• De leerresultaten 
• Een helder geformuleerd onderwijsaanbod en effectieve methodieken 
• De bewaking van de leertijd 
• De instructievaardigheden 
• Het pedagogisch klimaat 
• Het klassenmanagement 

We sluiten aan bij de begrippen in het waarderingskader van de inspectie en bij de vele 
kwaliteitsinstrumenten. Het zijn die elementen uit het primair proces die direct invloed hebben op de 
leerresultaten van de leerlingen. Het onderwijsprofiel hangt op deze wijze sterk samen met het 
onderwijskundig deel van het schoolplan en de onderdelen uit het kwaliteitssysteem van de school. Op 
onze school is in het onderwijsprofiel beschreven hoe de school deze onderwijskwaliteit definieert en 
monitort. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 4

Onderwijsassistent 20

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

De school maakt gebruik van De Vreedzame School Dit is een goed onderbouwd programma, dat in de 
ogen van de deelnemende scholen werkzaam blijkt te zijn. Ook ten aanzien van pesten. Om pesten 
tegen te gaan of  te voorkomen, investeren we dagelijks in een veilig klimaat en het verbeteren van 
relaties binnen de school. Er wordt op school een sfeer gecreëerd waarin harmonie en respect centraal 
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staat en pesten en ander agressief gedrag niet getolereerd worden. Zaken waar in De Vreedzame 
School nadrukkelijk aan wordt gewerkt. 

In de gedragsmodule behorende bij De Vreedzame School wordt aandacht besteed aan wat te doen als 
er - ondanks de preventieve aandacht - toch een pestincident op school optreedt. Hierbij werken we de 
in het programma al benoemde ‘oplossingsgerichte pestaanpak’ verder uit, waarbij de principes van De 
Vreedzame School centraal staan (o.a. benutten van de rol van de leerlingen in het werken aan een 
oplossing). 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
WMKpo.
Jaarlijks wordt er in april bij de leerlingen van groep 6.7 en 8 de Veiligheidsmonitor afgenomen. 
Daarnaast komt de veiligheidsbeleving ook terug in het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem Zien 
en in de tweejaarlijkse tevredenheidsmeting.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Boerakker. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken 
via irma@icarusheemstede.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Boerakker. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
irma@icarusheemstede.nl.

12

mailto://irma@icarusheemstede.nl
mailto://irma@icarusheemstede.nl


Klachtenregeling

Samen op zoek naar oplossingen en antwoorden is onze motto en vragen staat vrij! Maar bij wie kan ik 
met welke vragen terecht en hoe kan ik rekenen op een efficiënte behandeling van de kwestie? Als 
ouders houden we graag een vinger aan de pols als het gaat om de ontwikkeling van onze kinderen op 
school en alles wat daarmee te maken heeft. Soms rijzen er vragen of zijn er zaken die om aandacht 
vragen of dat nou verbeterpunten of juist nieuwe ideeën zijn.  

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Wij werken met Social Schools, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is 
om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en 
informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt 
wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind
(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent. 

In het begin van het schooljaar houden we een eerste ouderavond per klas. Op deze informatieavond 
wordt het jaarprogramma voor de groepen toegelicht. Ouderavonden met zogenaamde 
kwartiergesprekken vinden 2 tot 3 keer per jaar plaats, voor de groepen 2 t/m 7. Halverwege het 
schooljaar wordt het eerste werkverslag voor de groepen 3 t/m 8 uitgereikt en aan het einde van het 
schooljaar het tweede werk-verslag. In de werkverslagen leest u hoe het met de diverse vakken gaat 
aan de hand van onder meer toets resultaten, wat de kinderen hebben gedaan leerstof en activiteiten 
en een door de leerkracht geschreven persoonlijk verslag. De ouders van kinderen in groep 1 hebben na 
ongeveer 6 tot 8 weken een kwartiergesprek met de leerkracht. Natuurlijk kunt u altijd tussentijds een 
afspraak maken met de leerkracht van uw kind. De data kunt u vinden in de jaarplanning. Gesprekje 
met leerkracht Bij het brengen of halen van uw kind kunt u korte mededelingen melden aan de 
leerkracht. Voor zaken die meer tijd nodig hebben vragen we u om een afspraak te maken met de 
leerkracht na schooltijd. 

We investeren in ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de 
opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Hierbij hoort ook de 
ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. Ouders zijn 
primair verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. De school is primair verantwoordelijk 
voor het onderwijs. Ouders en leerkrachten zijn elkaars partners in de ontwikkeling van het kind. Dat 
vraagt om samenwerking, een open blik naar elkaar en een kritische eerlijke houding. We zetten daarbij 
in op een constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief 
ligt bij de school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de verantwoordelijkheid van ouders 
duidelijk aan. Er wordt een visie op ouderbetrokkenheid opgesteld en het item wordt meegenomen in 
het schoolplan en jaarplan. 

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

Om de communicatieflow op dit gebied goed te laten verlopen heeft Icarus in kaart gebracht hoe en 
waar ouders terecht kunnen met hun vraag. Met als doel een efficiënte en transparante communicatie 
tussen de school, ouders en leerlingen tot stand te brengen. Hieronder volgt een opsomming van de 
verschillende mogelijkheden.  

U heeft een vraag over mijn kind op educatief gebied of over zaken die op de klas betrekking hebben.   
Allereerst bespreekt u de kwestie met de desbetreffende leerkracht. Beste manier is om de leerkracht 
even aan te schieten en een afspraak te maken. Een mail sturen kan, maar de ervaring leert dat een live 
gesprek sneller tot tevredenheid leidt.   

U heeft een vraag over schoolzaken in het algemeen; zoals financiën, gebouw, onderwijs, personeel, 
etc.   

In eerste instantie is hiervoor de directeur het aanspreekpunt. Die is vaak aanwezig in het 
schoolgebouw en kan ter plekke vragen aanhoren, deze beantwoorden of er kan meteen een afspraak 
worden gemaakt.   

U komt er niet uit met de leerkracht of met de directeur.   Er zijn weleens zaken van speciale aard die 
niet direct via leerkracht of directie opgelost kunnen worden en hebt al deze wegen al bewandeld maar 
de kwestie is nog niet opgelost, dan kunt u contact op nemen met het bestuur of de 
klachtencommissie. 

Stichting Icarus is aangesloten bij het Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) 

Onze externe vertrouwenspersoon is Mevrouw D.H.C. Dane-Peeters Postbus 82324 2508 EH  Den Haag 
  Tel: 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) Email: Info@GCBO.nl

14



Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 265,00

Daarvan bekostigen we:

• extra aandacht voor kunst en cultuur

• muzieklessen

• yoga

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

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

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

• Medezeggenschapsraad

Naast een ouderbestuur en ouders in de MR zijn er veel activiteiten gedurende een schooljaar waar 
ouderhulp nodig is. 

Ouderhulp oftewel ouderparticipatie stelt de school erg op prijs. Sterker nog, ouderhulp is onmisbaar 
en stelt ons in staat die dingen te doen en/of te maken die anders buiten bereik zouden blijven. Aan het 
begin van het schooljaar zal er overzicht worden gedeeld in Social Schools van de gebieden waar 
ouders structureel hun steentje kunnen bijdragen. Denkt u daarbij aan; verkeer, feestjes, sportdagen, 
bibliotheek boeken kaften. Verder zijn er gedurende het jaar per groep allerlei activiteiten waarbij we 
graag een beroep op u doen. Hierover zal u direct via de leerkracht of via de klassenouder benaderd 
worden. Misschien heeft u zelf vanuit uw beroep of hobby wel een leuk idee voor een workshop? Neem 
dan vooral contact op met de groepsleerkracht om samen te kijken hoe dit kan worden georganiseerd. 
Iedereen heeft zo z’n specialiteit en die willen wij graag inzetten op allerlei gebieden. Zo is er een 
activiteitencommissie, geheel bestaande uit ouders die o.a. bij verschillende activiteiten de catering 
verzorgen, maar ook de Sint cadeautjes, begeleiding bij sportdagen en veel meer activiteiten 
verzorgen. Er worden vele handen gevraagd voor onze omvangrijke en prachtige tuin, maar ook 
veegouders. We vragen ook klassenouders die de leerkracht ondersteunen in het begeleiden van 
excursies, hulp bij het lezen en lessen enz. Zo af en toe zult u ook nog een oproep zien op het 
informatiebord, via Social Schools of de mail. 
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit een vast bedrag per kind van € 265,-. 
Voor het tweede kind geldt een bedrag van €245 en voor een derde en volgende kind een bedrag van 
€225. 
Dit is inclusief een basisbedrag van € 23,- voor schoolreisjes van alle groepen. Voor de groepen 6, 7 en 8 
komt daar een toeslag bovenop voor de schoolkampen van € 35 (groep 6) en € 60 (groep 7 en 8). 

In september/oktober krijgt u een mail met het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage over te maken. 
Daarnaast reserveren we in de begroting ruimte voor nieuwe projecten waarbij inbreng van ouders 
welkom is. De oudergeleding van de MR legt aan het begin van het nieuwe schooljaar verantwoording 
af over de bestedingen van de ouderbijdrage van het schooljaar daarvoor en vertelt over 
bestedingsplannen voor het nieuwe schooljaar.

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

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

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

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

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 

4.3 Schoolverzekering

In beginsel draagt iedereen z’n eigen schade: “Als iemand ergens van af valt of een kind stapt op een 
bril, dan is het uitgangspunt dat ouders voor de schade opdraaien. Maar wanneer die schade ontstaat 
omdat de leerkracht een fout heeft gemaakt bij het lesgeven of bij het toezicht houden, dan kan er 
sprake zijn van een onrechtmatige daad. De stichting die de school in stand houdt, is primair 
aansprakelijk voor fouten van ondergeschikten. Heeft de werknemer bewust roekeloos gehandeld, dan 
kan deze in bepaalde gevallen ook aansprakelijk worden gesteld."

De school heeft hiervoor een bestuursaansprakelijkheidsverzekering, een ongevallenverzekering en 
een WA-verzekering afgesloten. 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Het bericht dat een kind ziek is, ontvangen wij graag vóór aanvang van de schooldag. U kunt ons dit 
tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch doorgeven: T 023 - 547 09 82. Treft u onverhoopt de voicemail, 
spreek dan een bericht in. De voicemail berichten worden gedurende de dag verschillende keren 
beluisterd. Indien de leerling afwezig is zonder afmelding, dan worden de ouders ‘s morgens gebeld 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
In zeer bijzondere gevallen kan de schoolleiding beslissen een of meer extra vrije dagen te geven. Dat 
kan echter alleen op schriftelijke aanvraag. In overleg met de leerkracht wordt er een beslissing 
genomen. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie. Zorg dat u rekening houdt met 
het schoolvakantie rooster. 

toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De volgende toetsen en observatiesystemen worden gebruikt om de vorderingen van de leerlingen te 
meten:

Kleuters:
Groep 1,2 - Kleuterplein Observatie 2x per jaar 
Groep 1,2 Zorgleerlingen - Rekenen voor kleuters Cito 1,2 Taal voor kleuters Cito 

Sociaal-emotioneel:
Groep 1-8 - Zien! november en zorgleerlingen nogmaals in maart 

Technisch lezen:
Groep 3-8 - DMT Cito 
Groep 3 - methodegebonden toetsen VLL
Groep 3-8 - toetsen VNL 

Spelling:Groep 3-8 - Spelling Cito 
Groep 7,8 - Werkwoordspelling Cito 
Methodegebonden toetsen 

Begrijpend lezen:
Groep 4-8 Begrijpend lezen (groep 4 vanaf juni) 
Methodegebonden toetsen 

Rekenen en wiskunde:
3-8 Rekenen en Wiskunde Cito 
Methodegebonden toetsen 

Traject vervolgadvies groep 8:
Route 8 (eindtoets)
Drempelonderzoek (bij OOP) 
ADIT 

Overig:
Groep 3,5 DHH screening hoogbegaafdheid 

De resultaten van het Cito leerlingvolgsysteem worden tweejaarlijks geanalyseerd met het team. De 
resultaten van deze toetsen en de methodetoetsen worden steeds meegenomen in het opstellen van 
de groepsplannen waarbij de nadruk wordt gelegd op vaardigheidsgroei.

5.2 Eindtoets

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de 
ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

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

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k 3,3%

vmbo-(g)t 10,0%

vmbo-(g)t / havo 10,0%

havo 10,0%

havo / vwo 10,0%

vwo 56,7%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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

Creatief

Betrokken Authentiek

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wij willen deze missie bereiken door onze drie kernwaarden uit te dragen. 

Iedereen is Authentiek. Wie je ook bent, je moet je op school vrij kunnen voelen om jezelf te zijn. Ieder 
kind mag zijn wie hij is. 

We voelen ons Betrokken. Om dit na te streven en te waarborgen, moet er vanzelfsprekend zorg, 
aandacht en liefde zijn voor elk kind. 

Leerstof kan niet boven het welzijn van het kind worden gesteld, leerstof is ontwikkelingsgericht en 
niet primair prestatiegericht. Naast het willen leren is Creatief zijn een voorwaarde. 

Ons motto is: Naar school gaan is leuk.Leren is leuk!  

Wij vinden onze missie geslaagd wanneer:

• De kinderen zich vrij voelen om zich te uiten.
• De kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen.
• Wij betrokken zijn bij de leerlingen en deze volgen op zowel sociaal emotioneel, als cognitief 

gebied.
• Dat ouders betrokken zijn en meegenomen worden in het leerproces van hun kinderen 
• De kinderen conform hun talenten in alle groepen de leerstof krijgen aangeboden en vanuit 

groep 8 naar een passende plek in het voortgezet onderwijs gaan.
• Dat leren meer spontaan gebeurt door eigen experiment en toetsing.
• Er een beroep gedaan wordt op het creatieve denkproces bij kinderen.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg
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De icarusidentiteitsbelofte is de basis van al ons handelen en wij toetsen onze keuzes hieraan middels 
een professionele dialoog. 
De afspraken die over de manier van lesgeven zijn gemaakt staan in het onderwijsprofiel. Door 
lesbezoeken van directie en IB en door collegiale consultatie worden deze afspraken gemonitord. 

Op dit moment wordt het schoolplan voor de planperiode 2019-2023 opgesteld. 
De belangrijkste doelen voor het schooljaar uit het jaarplan 2019-2020 zijn de volgende:

• Implementatie van I.P.C. met behulp van scholing en coaching.
• Het maken van individuele professionaliseringsafspraken met de leerkrachten naar aanleiding 

van de gesprekkencyclus.
• Het verder uitwerken van de visie op zelfstandig werken door een ontwikkelteam en een plan 

maken voor het herinrichten van de hal      passend bij deze visie.
• Uitbreiding van het structureel aanbod op het gebied van passend onderwijs door het effectief 

inzetten van financiële middelen.
• Het oriënteren op een nieuwe rekenmethode passend bij de visie van de school en de populatie.
• Analyse van de onderwijsresultaten op schoolniveau met het team en het opstellen van meetbare 

doelen.

Wij werken op school met ontwikkelteams. Deze ontwikkelteams sturen de grote ontwikkelpunten aan 
in de school. Daarnaast zijn er ook aanspreekpunten op verschillende gebieden. Zij zorgen vooral voor 
de borging en daarmee het behoud van kwaliteit. 

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

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

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

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

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

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

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

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

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

Woensdag: alle leerlingen in de middag vrij
Vrijdag: groep 1 hele dag vrij, groep 2 t/m 4 vanaf 12u

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek groep 1-8 maandag en vrijdag

Yoga groep 1-8 dinsdag

Muziek groep 1-8 donderdag

Tekenen groep 1-8 donderdag
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 23 februari 2020

Meivakantie 25 april 2020 03 mei 2020

Zomervakantie 04 juli 2020 16 augustus 2020

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

directie ma/di/do/vrij op afspraak

IB'er di/wo/do op afspraak

anti-pestcoördinator ma/di/do/vr wanneer het nodig is

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Les Petits, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Dit gebeurt in samenwerking met Les Petits. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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