
 

 
Nieuw schooljaar, nieuwe afspraken 
Leest u alle onderstaande informatie alstublieft goed door. Wij hopen u hiermee te 

informeren over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op onze school. 

Tevens kunt u op www.basisschooldeparadijsvogel.nl meer informatie vinden over onze 

school. Hier vindt u ook de schoolgids, het schoolplan en de 3-slag maar ook informatie 

over de Stichting Vrienden van De Paradijsvogel en antwoord op veel gestelde vragen 

van ouders.  

 

Pedagogisch Klimaat 

Een goed pedagogisch klimaat is voor iedereen een belangrijke voorwaarde om tot 

ontwikkeling te komen. Het pedagogisch klimaat kan omschreven worden als de 

omgeving waarin de leerlingen tot leren komen. Dit is de fysieke omgeving zoals het 

schoolgebouw en de klas. Maar nog belangrijker is de sfeer en de wijze waarop iedereen: 

leerkrachten, leerlingen en ouders, met elkaar omgaan.  

Samen met de kinderen werken wij dagelijks aan een prettig (werk)klimaat. We hebben 

daarom met elkaar algemene gedragsverwachtingen opgesteld.  

Deze regels gelden voor iedereen die onze school bezoekt. 

Wij gaan uit van 3 belangrijke pijlers: Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid.  

 

Tevens zijn er regels voor het toiletgebruik en voor de kleedkamer. Deze worden in de 

klas met de kinderen besproken.  

 

Schooltijden 

De schooldeuren gaan altijd 10 minuten voor aanvang van de school open. Zo heeft u 

voldoende tijd om uw kinderen naar de klas te begeleiden. Wij beginnen graag op tijd! 

De lesdag eindigt als de bel gaat. Het duurt daarom altijd even voordat de kinderen naar 

buiten komen.  

 

Deuren- en trappenplan 

Om de veiligheid te vergroten, hebben de verschillende groepen een eigen ingang en 

soms een eigen trap. Houdt u zich aan deze afspraken. Zo is er een goede spreiding 

binnen de school tijdens de ochtenddrukte! 
 

Eksterhof: 

Middelste deur linkerzijde schoolplein:  Groep 1-2A en 1-2B 

Hoofdingang:     Groep 1-2C en 1-2D  

Rechter zij-ingang:     Groep 1-2E, 1-2F en 1-2G 

http://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/


 

Weidevogellaan: 

Gymdeur:    Alle groepen 3 en alle groepen 6 

Hoofdingang:   Alle groepen 5 en alle groepen 8 

Zij-ingang:    Alle groepen 7 en alle groepen 4 
 

Helpt u mee alle deuren tijdens schooltijd gesloten te houden. Zo zorgen wij samen voor 

een veilige schoolomgeving! 

 

Inloop en uitgaan van de school 

Natuurlijk bent u op tijd op school; voor uw kind(eren) en de leerkracht is dat namelijk 

een rustige start van de dag.  

Om direct alle aandacht van de kinderen te kunnen hebben, maken we afspraken over 

“de inloop” van leerlingen en ouders (8.05 – 8.15 uur en 8.20 – 8.30 uur.): 

U wandelt met uw zoon/dochter rustig naar de klas. Korte mededelingen aan de 

leerkracht kunt u het beste via de schoolAPP doen. Wilt u iets meedelen wat meer tijd 

vraagt, dan kan dat na schooltijd (uiteraard ernstige of belangrijke aangelegenheden 

uitgezonderd). 

 

De ouders verlaten om 8.15 uur of 8.30 uur de groep en de leerkracht kan beginnen. 

Aan het einde van de schooldag wachten de ouders op het schoolplein.  

De kinderen van de Eksterhof worden uit de klas opgehaald of naar u toe gestuurd (om 

14.30 uur respectievelijk 12.00 uur gaan de deuren open). 

 

De kinderen die op de BSO/NSO zitten worden door de verschillende organisaties op 

beide locaties opgehaald. Hiervoor zijn vaste afspraken gemaakt. Voor vragen of 

opmerkingen dient u met hen contact op te nemen. 

 

De leerlingen van de groepen 3 aan de Weidevogellaan worden tot de herfstvakantie 

door de leerkracht naar buiten gebracht. Daarna komen zij zelf naar buiten. 

 

•  Honden zijn niet toegestaan op het schoolterrein; niet in de school en niet op het 

speelterrein. 

• Roken is eveneens niet toegestaan op het schoolterrein. 

• In verband met de veiligheid willen wij de gangen zo leeg mogelijk houden tijdens 

de inloop in de ochtend.  

• Kinderwagens graag buiten parkeren of in de vrije ruimtes naast of zo dicht 

mogelijk bij een ingang plaatsen.  

• Graag via de schoolAPP in de ochtend doorgeven als uw kind(eren) door anderen 

dan de ouder(s) opgehaald wordt/ worden. 

 

Fietsen: 

Wanneer de afstand van huis naar school gelopen kan worden, verwachten we dat u 

lopend naar school komt. Wanneer dat niet kan, kunt u op de fiets naar school komen.  

De kinderen van groep 1-2 kunnen hun fiets in de daarvoor bestemde fietsenrekken 

plaatsen.  

De kinderen van de groepen 3 en 4 zetten hun fiets in de rekken aan de Weidevogellaan. 

De kinderen van de groepen 5 en 6 zetten hun fiets aan de rekken aan de 

Reuzenreigerstraat. 

De kinderen van de groepen 7 en 8 zetten hun fiets aan de rekken aan de 

Ooievaarstraat. 

Ouders zetten hun fiets voor de gymzaal of los op de stoep. Zo kunnen alle kinderfietsen 

in/ tegen de rekken worden geplaatst. 

Let op: 

- Zet geen fietsen voor in- en uitgangen. 

- De school is niet verantwoordelijk voor eventuele schade. 

- Het is niet toegestaan op het schoolplein te fietsen of fietsen te plaatsen op een 

van de schoolpleinen. Dit geldt tevens voor de ouders!  

- Stepjes, skeelers, wheelies, wave-, ox- en skateboards zijn in de school niet 

toegestaan. 



 

Auto: 

Besluit u om met de auto naar school te komen, vragen wij u goed de veiligheid in acht 

te nemen. Rijdt u rustig, parkeer uw auto in de daarvoor aangelegde parkeervakken en 

houdt u zich aan de verkeersregels.  

Maakt u gebruik van de afzet-zone? Dan kort afscheid nemen van uw kind en snel weer 

doorrijden. Blokkeert u alstublieft niet de weg en houdt rekening met andere 

weggebruikers en omwonenden! 

 

Ziek? 

Als uw zoon en/of dochter onverhoopt ziek is, vragen wij u dit tussen 8.15 uur en 8.45 

uur bij ons aan te geven. Wij verwachten een rechtstreekse melding van u als 

ouder/verzorger. U kunt uw kind natuurlijk via de schoolAPP ziek melden! 

Het telefoonnummer van school is 015-3106112 (dit nummer geldt voor beide locaties). 

Ook een leerkracht kan onverwacht ziek worden. Het is soms zeer moeilijk om een inval-

leerkracht te krijgen. Daarom hebben wij daar intern afspraken over gemaakt die u op de 

schoolsite kunt nalezen.  

 

Te laat?! 

Graag beginnen wij op tijd.  

Op de EH betekent dit dat de 10 minuten inlooptijd iedereen de mogelijkheid geeft om 

om 8.15 uur in de klas te zijn. 

Op de WL zijn de 10 minuten inlooptijd er om op tijd in de klas te zijn en alle spullen 

voor de dag te pakken en iedereen om 8.30 uur gereed is om de dag goed te kunnen 

beginnen.  

Alle leerkrachten noteren bij de start van de dag of alle kinderen aanwezig zijn. Als 

kinderen te laat zijn, noteert de leerkracht dit ook. Wanneer uw kind 3 x te laat in de klas 

is gekomen, dan krijgt u van ons een schriftelijke waarschuwing. Loopt het aantal op 

naar 6 keer, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met een lid van de directie.  

Blijft het moeilijk om op tijd te komen en loopt het op naar 9 keer, dan lichten wij de 

leerplichtambtenaar in en krijgt u van hem/haar een waarschuwingsbrief. Verandert er 

dan nog niets, dan kunt u een proces verbaal van de leerplichtambtenaar verwachten. 

  

Afspraken onder schooltijd 

Wanneer u afspraken maakt voor een tandarts, een huisarts of bijvoorbeeld een externe 

remedial teacher, dient u dit (zoveel mogelijk) buiten schooltijd te doen. Het is voor de 

kinderen en de leerkrachten erg onrustig als de kinderen tijdens schooltijd vertrekken.  

 

Eten en drinken: lekker en gezond tussendoortje en lunch en drank in een beker 

of Dopper 

In elke groep is er een kleine pauze waarin de kinderen iets kleins eten en wat drinken. 

Wij zien dan graag gezonde versnaperingen zoals fruit of groente meegebracht. 

Rond het middaguur lunchen de kinderen met de leerkracht in de klas. Wij zien dan 

graag gezonde versnaperingen zoals fruit of groente meegebracht.  

Geeft u uw kind(eren) alstublieft geen snoep mee naar school.  

 

Geeft u drinken mee in een beker of een Dopper. Drinkpakjes zijn bij ons op school niet 

toegestaan.  

U kunt bij de administratie een groene Dopper aanschaffen voor € 10,-. 

 

Verjaardag en trakteren 

Wanneer een kind 4 jaar wordt trakteert hij/zij niet in de klas. Zij krijgen eerst de 

gelegenheid om de groep te leren kennen.  

Vanaf 5 jaar mag hij/zij de klassen langs om zich te laten feliciteren door andere 

leerkrachten. Uw zoon of dochter mág dan ook in de klas zijn haar verjaardag vieren en 

uitdelen in de klas. Vraagt u bij de leerkracht altijd even na of er rekening gehouden 

moet worden met kinderen met een allergie. 

Wij zien graag een kleine, eenvoudige en liefst gezonde traktatie.  

Cadeautjes, lolly’s en kauwgom staan wij niet toe.  

Uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje worden niet op school uitgedeeld. Dit regelt u 

buiten de school om.  



 

Huiswerk  

Tot de schoolzaken, waarmee ouders thuis te maken krijgen, behoort het huiswerk. We 

willen de kinderen leren zich verantwoordelijk te voelen voor een opdracht of een taak, 

die thuis uitgevoerd moet worden. De kinderen leren stap voor stap hoe zij huiswerk 

moeten verwerken en verdelen. Dit is van groot belang voor het voortgezet onderwijs, 

waar kinderen elke dag voor vele vakken huiswerk krijgen. Als een kind te veel tijd en 

moeite aan het huiswerk moet besteden, is overleg met de leerkracht altijd mogelijk en 

zelfs wenselijk. Vanaf groep 7 is het hebben van een schoolagenda verplicht. De agenda 

wordt in groep 7 tot de kerstvakantie door de leerkracht gecontroleerd. Daarna wordt de 

verantwoordelijkheid voor het goed agenderen aan de kinderen overgedragen. In de 

praktijk blijkt dat ouders, door het regelmatig inzien van de agenda, een goed overzicht 

hebben van de taken. 

 

 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Maakwerk - 1 x per week 2 x per week    2 x per week 

Leerwerk Na kerst 2x 

per periode 

een 

methodetoets 

3 x 

methodetoets 

per periode 

3 x 

methodetoets 

per periode  

 

6 x 

methodetoets 

per periode  

 

 

Gymmen 

De groepen 1-2 maken gebruik van de speelzaal. Gymschoenen zijn hierbij verplicht. 

Elke groep heeft iedere dag de mogelijkheid om te gymmen, zodat de gymschoenen op 

school blijven. De kinderen kleden zich in de klas om en gymmen in hun ondergoed.  

De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de gymzaal aan de WL. Het gymrooster wordt 

door de leerkracht in elke groep bekend gemaakt. Voor een aantal groepen geldt 

tweemaal per week een les bewegingsonderwijs van 45 minuten. Voor andere groepen 

geldt eenmaal per week een les bewegingsonderwijs van ± 90 minuten van een 

vakleerkracht.  

In de gymtas van de leerlingen van groep 3 t/m 8 zitten gymschoenen, sportkleding 

(korte broek & T-shirt) en een handdoek. De kinderen mogen na de gymles onder de 

douche. Als deodorant vragen wij uw kind een roller mee te geven. 

Als een kind lange haren heeft, vraagt de leerkracht het haar in een staart te doen i.v.m. 

de veiligheid. De kinderen mogen geen sieraden dragen tijdens de gymles; deze kunnen 

worden afgegeven bij de gymleerkracht of de groepsleerkracht.  

Oorbellen moeten worden afgeplakt of worden uitgedaan en kan worden opgeborgen in 

het bakje dat voor elke klas beschikbaar is in de gymzaal. 

De gymleerkracht draagt geen verantwoordelijkheid voor het beschadigen of zoek raken 

van deze sieraden. 

 

Medicatie 

Wij dienen zelf geen medicijnen toe. Voor informatie over hoe wij op school met 

medicatie omgaan, verwijzen wij u naar het medicijnprotocol op de schoolsite.  

Dit kunt u vinden onder het kopje ‘Onze school; documenten; medicijnprotocol’. 

 

Mobiele Telefoon 

Inmiddels hebben veel kinderen die onze school bezoeken een mobiele telefoon bij zich. 

Wij vertrouwen erop dat u hier duidelijke afspraken over heeft gemaakt met uw eigen 

kind(eren). U zult begrijpen dat wij op school geen last willen hebben van de mobiele 

telefoon van uw zoon en/of dochter. De afspraak die we met u en de kinderen maken is 

daarom: onder schooltijd willen we de mobiele telefoon niet zien of horen. Gebeurt dit 

toch, dan moet de telefoon worden ingeleverd bij de leerkracht. Uw zoon en/of dochter 

vertelt zelf aan zijn/haar ouders dat de telefoon is ingenomen en dat deze nog dezelfde 

dag of de volgende ochtend door één van beide ouders kan worden opgehaald. 

Mocht het noodzakelijk zijn om contact met uw kind te hebben, kunt u altijd met de 

school contact opnemen. Wij verbinden u dan door met de groep van uw zoon of dochter. 

Op medische gronden kan voor het gebruik van de mobiele telefoon onder schooltijd een 

uitzondering worden gemaakt. Dit doet u altijd in overleg met de groepsleerkracht. 

De school is niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van een mobiele telefoon. 

Onder schooltijd verstaan wij ook de lessen en excursies die buiten in het schoolgebouw 

plaatsvinden! 



 

Schoolafspraken m.b.t. kleding en make-up 

Wij verwachten dat elk kind in gepaste kleding naar school komt. Je gaat naar school en 

niet een dagje naar het strand. Wij menen dat korte truitjes met blote buiken en kleding 

met ‘spaghettibandjes’ voor kinderen vanaf groep 5 niet verstandig is op school. Wij 

spreken de kinderen aan als wij van mening zijn dat de kleding niet passend is voor een 

schoolbezoek en vragen hen hier de volgende keer rekening mee te houden.  

Daarnaast kunnen teksten en afbeeldingen op kleding reden zijn om contact met u te 

nemen met de vraag de kinderen naar school iets anders aan te doen. 

Petjes en hoofddoekjes ter versiering van de outfit en ‘look’ zijn in de school niet 

toegestaan. 

Het gebruik van make-up zien wij graag beperkt tot de speciale gelegenheden. Wij 

denken dan aan het kerstdiner, een disco of een feestje.  

 

Hoofdluis en luizenzak 

Bij ons op school dient elk kind in het bezit te zijn van een zgn. luizenzak. U kunt er een 

aanschaffen voor €3,- bij de administratie of er elders een kopen. Uw zoon en/ of dochter 

doet elke ochtend zijn/ haar jas in deze luizenzak.  

Helemaal voorkomen van hoofdluis lukt hier niet mee helaas. Controleert u daarom zelf 

regelmatig de haren van uw kind en behandel direct zijn/ haar haren als u hoofdluis of 

neten constateert. 

Na elke vakantie is er in elke klas een kriebelteam van ouders dat de kinderen allemaal 

controleert. Worden neten of hoofdluizen gezien, dan nemen wij contact met u op en 

vragen u dezelfde dag nog de haren van uw kind te behandelen. 

 

Ouderbijdrage  

De OC stelt, in overleg met de MR, de (vrijwillige) ouderbijdrage vast en zorgt voor het 

beheer ervan. In het financiële jaarverslag van de OC wordt hierover verantwoording 

afgelegd. Alle rijksmiddelen die de school ontvangt worden ingezet op personeel, 

huisvesting en alle benodigde schoolmaterialen (ICT, methodes, schriften, enz.). Er is 

geen budget beschikbaar voor museumbezoek, workshops, vieringen en overige extra’s 

die ons onderwijs aantrekkelijk maken.  

Daarom vragen wij alle ouders jaarlijks om een bijdrage per kind. Dit jaar is de 

ouderbijdrage vastgesteld op €30,- per kind.  

Als ouder heeft u de keuze om de schoolbijdrage via automatische incasso of via een 

overboeking zelf te voldoen. Kiest u voor automatische incasso, dan dient u hiervoor een 

machtigingsformulier in te vullen. Wanneer u ervoor kiest om zelf de overboeking te 

doen, maakt u het bedrag vóór 1 oktober a.s. over op rekening 

NL81 ABNA 0571098630 t.n.v. RKBS De Paradijsvogel te Den Haag o.v.v. naam kind 

en groep. 

Wij beseffen ons dat niet iedereen draagkrachtig genoeg is om deze bijdrage te voldoen. 

We hopen toch dat het u lukt om een bijdrage te doen. Wilt u een betalingsregeling met 

ons afspreken, dan is dat zeker mogelijk.  

Ouders met een ooievaarspas vragen wij om deze pas bij de administratie laten scannen. 

Het is ook mogelijk om een hogere bijdrage per kind te betalen.   

 

Overblijfbijdrage  

Elke school is verplicht om tussenschoolse opvang te realiseren. De wijze waarop dit 

georganiseerd wordt, gaat in samenspraak met de MR.  

Op onze school blijven de kinderen tijdens de middagpauze op school. Het overblijven is 

daarmee een onderdeel van de schooldag. De school is er verantwoordelijk voor dat het 

toezicht tijdens de overblijf wordt geregeld door eigen personeel of door personeel van 

buiten. Wij hebben voor het laatste gekozen opdat onze leerkrachten zelf pauze hebben. 

Wij huren opgeleide ouders en medewerkers van een kinderopvangorganisatie in. Wij 

vragen daarom jaarlijks een overblijfbijdrage om deze kosten zoveel mogelijk te kunnen 

dekken. De bijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op €66,- per kind. Het bedrag kan 

via automatische incasso worden afgeschreven of u maakt zelf het bedrag vóór 1 oktober 

a.s. over op rekening NL81 ABNA 0571098630 t.n.v. RKBS De Paradijsvogel te Den 

Haag o.v.v. naam kind en groep. 



 

Schoolreisje 

voor elke jaargroep organiseert de OC een schoolreisje. Soms in de buurt en soms wat 

verder weg van de school. Er wordt altijd uitgegaan van het volledige budget bij de 

keuze van de bestemmingen. Zo kan een schoolreisje de ene keer minder kosten dan de 

bijdrage die wordt gevraagd (bijv. de ballenbak, en de andere keer worden er meer 

kosten gemaakt (bijv. De Efteling). De bijdrage voor het schoolreisje is dit jaar €25,- per 

kind. Het bedrag kan via automatische incasso worden afgeschreven of u maakt het 

bedrag vóór 1 oktober a.s. over op rekening NL81 ABNA 0571098630 t.n.v. RKBS De 

Paradijsvogel te Den Haag o.v.v. naam kind en groep. 

U kunt alle schoolbijdrage natuurlijk bij elkaar optellen in één keer overmaken. 

 

School T-shirt 

Bij verschillende activiteiten vragen wij uw kind het school T-shirt te dragen. Het 

schoolreisje is er daar één van. Dit T-shirt kunt u bij de administratie voor €10,- 

aanschaffen.  

 

Rapporten en 10- en 15-minutengesprekken 

In groep 1-2 werken wij niet met een rapport. In deze jaargroep zijn er in oktober en 

maart 10 minuten gesprekken.  

In deze jaargroepen staan er 10 minuten gesprekken gepland in oktober en maart. Het 

startgesprek in oktober kent de volgende onderwerpen: welbevinden, omgang met de 

leerkracht en de overige kinderen, gedrag, werkhouding/ concentratie en 

onderwijskundige aandachtspunten. In de maand maart staan er wederom 15 minuten 

gepland. Deze gesprekken vinden plaats naar aanleiding van het invullen van het KIJK! 

Leerlingvolgsysteem (LVS) waarmee wij werken. 

 

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen in december en in juli een rapport waarin de 

vorderingen zijn vastgelegd. 

In deze jaargroepen staan er 15  minuten gesprekken gepland in oktober en maart. Het 

startgesprek in oktober kent de volgende onderwerpen: welbevinden, omgang met de 

leerkracht en de overige kinderen, gedrag, werkhouding/ concentratie, onderwijskundige 

aandachtspunten, de uitslag van de laatst gemaakte Cito toetsen uit ons LVS en de 

eerder gemaakte afspraken. In groep 7 komt daarnaast ook de uitstroomverwachting 

naar het VO ter sprake. School en ouder(s) maken vervolgens afspraken om in 

partnerschap de ontwikkeling van het kind te optimaliseren. 

In de maand maart staan er wederom 15 minuten gesprekken gepland voor de groepen 

3 t/m 7. Deze gesprekken vinden plaats o.a. naar aanleiding van het eerste rapport dat 

in december aan uw kind meegegeven wordt en de resultaten van de tot dan toe 

gemaakte Cito toetsen uit ons LVS. In groep 7 komt ook in dit gesprek de 

uitstroomverwachting naar het VO ter sprake.  

In de maand juli vinden er jaar afsluitende gesprekken plaats voor de groepen 2 t/m 7. 

Deze 10 minuten gesprekken zijn facultatief. U kunt als ouder aangeven of u een gesprek 

met de leerkracht wilt, daarnaast vragen wij u om uw gewenste gespreksonderwerp(en) 

aan te geven.  

 

Voor alle afspraken die wij hanteren voor groep 8 en de overgang naar het voortgezet 

onderwijs, verwijzen wij naar onze schoolsite. Daar vindt u het PO-VO protocol wat wij 

hebben opgesteld. 

Als uw kind onze school verlaat, ontvangt u van ons een onderwijskundig rapport. De 

onderwijskundige rapporten van de kinderen uit groep 8 worden, na inzage van ouders, 

digitaal naar de scholen voor voortgezet onderwijs gezonden.  

 


