Openbare school voor basisonderwijs

de Teldersschool
Bijlage schoolgids 2017-2018
de Telders, een wereldschool!
‘Elk mens is uniek: Jij bent uniek. Schilder de wereld in je eigen kleuren!’

Leiden, 21 augustus 2017

Beste ouders, verzorgers van leerlingen van de Teldersschool,
Deze bijlage hoort bij het algemene gedeelte van de schoolgids 2017-2018, die u kunt vinden op
de website van de Teldersschool: www. Teldersschool.nl. Bewaart u deze bijlage goed want er
staat belangrijke informatie in. Daarnaast ontvangt u de schoolkalender waarop de activiteiten
voor het schooljaar 2017-2018 staan gepland.
Het thema voor dit schooljaar is: ‘Onderwijs, met aandacht voor elkaar!’
Alles wat je aandacht geeft groeit en vinden wij het dus belangrijk dat we ons richten op de
positieve ontwikkelingen in het leven en ons onderwijs.
Dat een kind, een kind mag zijn en nog volop in ontwikkeling is. Dit betekent dat fouten maken
mag, want van fouten kun je leren!
Aandacht voor elkaar betekent ook elkaar in de ochtend begroeten en geïnteresseerd zijn in
elkaar. Dit zien we terug bij het geven van een hand bij de start van de dag, luisteren naar
elkaar, elkaar accepteren en complimenten geven. We horen immers bij elkaar!
Onderwijs met aandacht betekent ook dat alle kinderen welkom zijn en dat we kindgericht
werken. Niet alleen, maar samen met ouders en andere partners. Namelijk ieder mens is uniek
en samen zijn we geweldig!
Dit schooljaar is er verder speciale aandacht voor ons nieuwe gebouw. Ik kan u vertellen dat de
bouw echt is gestart. Afgelopen zomervakantie is begonnen met het verwijderen van het asbest
in het gebouw dat op onze bouwgrond staat. Zodra al het asbest verwijderd is, wordt gestart
met de sloop van het gebouw. De planning is dat er eind augustus gesloopt gaat worden. We
hopen dat we aan het einde van het schooljaar 2017-2018 kunnen verhuizen naar ons nieuwe
gebouw!
Namens het team wens ik u en uw kinderen een geweldig jaar.
Wij hebben er zin in!
Babette van Leeuwen
directeur o.b.s. Telders
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1 | ORGANISATIE
ONS TEAM IN 2017-2018
functie/taak

wie

aanwezig

directeur

Babette van Leeuwen

ma-woe-do-vr

intern begeleider (IB) +

Aysen Yagci

ma-di-do

Lia Waaijer

ma-di.ochtend

Hester Bakker

woe

intern contactpersoon
remedial teaching (RT)

tutor + oudercontactpersoon Karima Morsy

ma-di-woe-do (8.30-14.30)

tolk/ onderwijsondersteuning Najiha El Boujadayni

vr

TOP-klas leerkracht

Sylvia Frankhuizen

woensdag

projectleider nieuwbouw +

Patrick Geirnaert

do

coördinator sport/internationalisering
taal coordinator

Santje Couprie

ma t/m vr

ICT-coördinator

Petra Kennis

woe-do-vr

oudercoördinator

Soraya de la Rie

ma-woe-do-vr

overblijfcoördinator

Cobie Reijken

ma-di-do-vr (12.00-13.00)

administratie

Jules de Keuning

donderdag (om de week)

conciërge

Giel van der Born

ma-di-wo-do mi.-vr

groep

leerkracht

dagen

1-2 dolfijnen

Santje Couprie

ma t/m vr

Karima Morsy (tutor)

ma t/m do

Soraya de la Rie

ma-wo-do-vr

Aysen Yagci

dinsdag ochtend

Lia Waaijer

dinsdag middag

Patrick Geirnaert

ma-di-wo

Sylvia Frankhuizen

do-vr

Robert Delforterie

ma t/m do

Patrick Geirnaert

vrijdag

Marja Mook

ma-di

Petra Kennis

wo-do-vr

GROEPSINDELING 2017-2018

3-4

5-6

7-8

Internationale klas (6-9 jaar)

Internationale klas (9-12 jaar) Hester Bakker
Petra de Groot
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INTERNATIONALE SCHAKELKLAS, ISK IN LEIDEN
Binnen de gemeente Leiden zijn er 5 Internationale schakelklassen (ISK), verdeeld over LeidenZuid en Leiden-Noord. Alle groepen zijn gekoppeld aan een basisschool. In Leiden-Noord aan
de o.b.s. de Merenwijk en de Singel, in Leiden-Zuid aan de Teldersschool. De ISK groepen
hebben een regiofunctie en worden gefinancierd door de gemeente Leiden en de overheid
vanuit de subsidie eerste opvang vreemdelingen. De financiering van de ISK groepen staat los
van de financiering van de scholen waar de ISK groepen aan zijn gekoppeld zoals de
Teldersschool.
De ISK groepen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals
- De ISK groep is bestemd voor kinderen die korter dan één jaar in Nederland zijn en de
Nederlandse taal niet of nauwelijks spreken.
- De kinderen zijn minimaal 6 jaar.
- Een kind mag maximaal twee jaar in deze schakelklas blijven. De meeste kinderen blijven één
jaar in deze groep en gaan daarna naar een ‘gewone’ groep.
- In een ISK groep mogen maximaal vijftien kinderen zitten.
De ISK bovenbouw (9 t/m 12 jaar) zit in het hoofdgebouw en de ISK onderbouw ( 6 t/m 9 jaar)
in het kleutergebouw.
TOP-KLAS
De TOP klas zal weer op woensdagmiddag zijn. De selectie van de leerlingen voor de Topklas is
gestart. Wanneer uw kind in aanmerking komt voor de TOP-klas bent u hier inmiddels over
geïnformeerd. De leerkracht van de TOP-klas is juf Sylvia Frankhuizen.
EXTRA ONDERSTEUNING GROEPEN
Groep 1-2: Juf Karima zal in de ochtend ondersteuning gaan bieden in de onderbouw. In de
middag zal zij met de jongste kinderen die in groep 1 zitten, gaan werken en spelen in het lokaal
naast groep 1-2. Juf Santje kan dan met de middelste en oudste kinderen langer in de kring
oefeningen/activiteiten doen ter voorbereiding op groep 3.
Remedial teaching: Naast de begeleiding in de groep is er ook extra begeleiding buiten de
groep mogelijk. Welke kinderen in aanmerking komen voor de extra begeleiding buiten de
groep wordt in overleg met de intern begeleider bepaald. Juf Lia gaat op maandag en dinsdag
extra ondersteunen in de groepen en juf Hester op woensdag.
Bijles begrijpend lezen: De bijles begrijpend lezen voor kinderen in groep 6 wordt ook dit jaar
gegeven. Het zijn 40 lessen van een half uur, verspreid over het schooljaar. De bijles is op
maandag en woensdag na schooltijd. Wanneer uw kind in aanmerking voor de bijles begrijpend
lezen, wordt u hierover geïnformeerd. Meester Robert Delforterie zal opnieuw de bijlessen
geven.
Tolk en ondersteuning groepen
Komend schooljaar zal juf Najiha El Boujadayni opnieuw de tolk zijn voor Arabisch sprekende
ouders uit de ISK groepen. Daarnaast zal zij lesgeven in de verschillende groepen zodat de
leerkrachten ruimte krijgen om de nieuw ingezette ontwikkelingen binnen ons onderwijs voort
te zetten en om leerlingen te toetsen/extra te begeleiden.
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SCHOOLTIJDEN
groep 1 t/m 8, Internationale Schakelklas (ISK)
maandag

08.30- 12.00

13.00- 15.00

dinsdag

08.30- 12.00

13.00- 15.00

woensdag

08.30- 12.15

donderdag

08.30- 12.00

13.00- 15.00

vrijdag

08.30- 12.00

13.00- 15.00

De leerlingen hebben in de ochtend een kwartier pauze.
Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u voor 8:30 uur te bellen naar: 071-5724242
OP TIJD OP SCHOOL!
We vinden het belangrijk om op tijd met de lessen te beginnen. De eerste bel gaat om 8.25 uur.
De leerlingen uit groep 3 tot en met 8 en ISK verzamelen op een vaste plek op het plein. Zij
worden opgehaald door de leerkracht en gaan per groep naar binnen. De leerlingen uit groep 12 mogen vanaf 8.25 met hun ouders naar binnen. Zij worden na schooltijd opgehaald aan de
klassendeur van de groep.
Om 8.30 uur gaat de tweede bel. De kinderen zijn in de klas en de lessen gaan beginnen.
Kinderen, die na de tweede bel binnen komen zijn te laat. De les is dan al begonnen.
Wanneer een leerling regelmatig te laat is (meer dan 3 keer per maand), wordt de betreffende
leerling/ouder aangesproken door de leerkracht. Wanneer de leerling ondanks de
waarschuwing en/of nablijven te laat blijft komen, worden ouders uitgenodigd voor een gesprek
met de schoolleiding. Mocht dit geen positief effect hebben, wordt het regelmatig te laat
komen gemeld bij leerplicht.
KIND ZIEK?
Wij vragen u dit door te geven aan de school.
Graag voor 8:30 uur bellen naar (071) 572 42 42.
Wanneer uw kind onder schooltijd medicijnen gebruikt, moet u dit doorgeven aan de
groepsleerkracht en moet u hiervoor een toestemmingsformulier invullen. De leerkracht zal de
medicijnen op een veilige plek bewaren en erop toezien dat de medicijnen op tijd worden
ingenomen.
KLASSENDIENST
Vanaf groep 3 hebben de kinderen klassendienst. Dit betekent dat zij een aantal keer per jaar
een week extra taken in de klas hebben. De klassendienst wordt ook na schooltijd verzorgd en
duurt tot 15.15 uur (woensdag tot 12.30 uur).
TUSSENDOORTJE/ WOENSDAG FRUIT EN GROENTE DAG (= GRUITEN)
De leerlingen krijgen om 10.15 uur de gelegenheid om iets te eten en te drinken. Dit nemen zij
van thuis mee zoals een boterham, fruit of liga. Op woensdag hebben wij gruitendag en mogen
de kinderen als tussendoortje alleen fruit of groente meenemen. Het is handig in de onderbouw
wanneer u het pakje en brooddoos voorziet van de naam van uw kind.
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OVERBLIJF
Afspraken t.a.v. de overblijf en schoolplein zijn:
> 12.15 – 12.45: het schoolplein is voor de overblijfkinderen.
> wij vragen u en/of uw kind(eren) niet eerder naar school te komen of te wachten tot
12.45 uur;
> het is niet toegestaan voor ouders om tussen de middag met hun kind(eren) op het
schoolplein te lunchen.
Deze afspraken zijn in het belang en voor de veiligheid van de overblijfkinderen. De
overblijfouders en TOS medewerkers hebben anders onvoldoende overzicht op de spelende
overblijfkinderen waar zij tussen de middag verantwoordelijk voor zijn.
Op maandag en donderdag verzorgt TOS het pauzeprogramma voor de overblijfkinderen. Voor
overige vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de overblijfcoördinator Coby Reijken.
U kunt ook mailen naar: post@teldersschool.nl t.a.v. Overblijf
De overblijfkosten 2017 – 2018 zijn:
‘los’ kaartje

€ 2,00

10-rittenkaart

€ 10,00

halfjaarabonnement

€ 20,00 (1e periode betalen voor 9 oktober 2017)
(2e periode betalen voor 16 februari 2018)

jaarabonnement

€ 40,00 (betalen voor 9 oktober 2017)

U kunt betalen:
•
•

contant bij de concierge
giro NL10 INGB 0009.42.83.37 - Teldersschool Overblijf –naam/ groep kind

BEWEGINGSONDERWIJS (GYM)
Groep 3 t/m 8 en de ISK hebben op maandag en donderdag gym. De kinderen moeten op de
gymdagen sportkleding meenemen: sportbroekje, T-shirt en gymschoenen.
Wanneer een kind geen gymschoenen bij zich heeft, mag hij/zij helaas niet meedoen. De
afspraak is dat het kind dan in een andere groep in de klas zit.
Groep 1-2
De leerlingen uit groep 1-2 gymmen in het speellokaal. Zij hebben alleen gymschoenen nodig
(met klittenband of elastiek en voorzien van hun naam).
Wij hebben een eigen speellokaal en kunnen hier dagelijks gebruik van maken. Het is daarom
handig wanneer de gymschoenen op school blijven.
Gymrooster groep 3 -8 / ISK 2017-2018:
maandag

donderdag

8.30 – 9.20

groep 5-6

8.30 – 9.20

groep 5-6

9.20 – 10.10

groep 3-4 / ISK ob

9.20 – 10.10

groep 3-4

10.10 – 11.00

groep ISK bb

10.10 – 11.00

groep ISK bb/ ISKob

11.00 – 11.50

groep groep 7-8

11.00 – 11.50

groep 7-8
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TOESTEMMING WEBSITE
Wilt u niet dat uw kind op een foto op onze website komt, meld dit dan schriftelijk bij de
directeur voor 1 september 2017.
SCHOOLREGELS
Onze kernwaarden en kanjerregels zijn het kader hoe wij met elkaar omgaan binnen en buiten
de school. Dit geldt voor kinderen en volwassenen waarbij we ervan uitgaan dat volwassenen
het goede voorbeeld geven. Samen zijn we verantwoordelijk voor een prettig en goed
schoolklimaat. Schoolregels zijn:
> Iedereen mag er zijn.
> Wij mogen fouten maken.
> Wij accepteren en vergeven elkaar.
> Wij houden ons aan afspraken.
> Wij groeten elkaar.
> Slaan en schelden is verboden.
> Wij helpen elkaar.
> Wij lopen rustig in de school.
> Wij zijn op tijd op school.
> Wij gaan netjes om met materialen.
> Wij houden het schoolplein schoon en gooien het afval in de afvalbak.
> Op het schoolplein lopen we met de fiets en is skaten (o.a.‘wheelies’) verboden.
AANSPRAKELIJKHEID
In het kader van de wettelijke aansprakelijkheid is de stichting PROOLeiden en de schoolleiding
van de Teldersschool in het algemeen niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van
eigendommen. Wij adviseren ouders daarom een particuliere WA-verzekering af te sluiten voor
hun kinderen. Deze verzekering dekt schade die door leerlingen in en om de school wordt
veroorzaakt.
Met de fiets naar school?
We verzoeken de ouders om de kinderen zoveel mogelijk lopend naar school te laten gaan.
Voor eventuele schade aan fietsen is de school niet verantwoordelijk.
Mobiele telefoon naar school?
Het gebruik van mobiele telefoons is voor leerlingen op school en op het schoolplein niet
toegestaan. Voor leerlingen die van ver moeten komen of alleen naar school gaan, wordt een
uitzondering gemaakt. Overige uitzonderingen gaan altijd in overleg met de groepsleerkracht.
Onder schooltijd worden mobiele telefoons in de kluis bewaard.
Voor eventuele schade of verlies van een mobiele telefoon is de school niet verantwoordelijk.
MATERIAAL
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen een pen/ potlood/ kleurpotloden/ gum
en schriften. Een etui moeten zij van thuis meenemen. Wanneer een leerling materialen
kwijtraakt of bewust beschadigt, vragen wij hiervoor een vergoeding:
liniaal
€ 1,50
schriften
€ 1,00
rekenmachine
€ 5,00
rapport
€ 3,50
boeken/overige
kostprijs
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BUITENSCHOOLSE OPVANG
Wij hebben een overeenkomst betreffende de buitenschoolse opvang afgesloten met de
kinderopvangorganisatie Smallsteps: locatie de Schatkist.
Dit betekent dat de kinderen voor naschoolse –en vakantieopvang opgevangen worden door de
kinderopvang. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opvang is voor de
kinderopvangorganisatie. Ouders moeten zelf de inschrijving bij de kinderopvang regelen. De
kosten van de opvang moeten door de ouders betaald worden. Via de belasting kunt u een deel
van de kosten terugkrijgen.
Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl en bij www.kinderopvang-schatkist.nl
Smallsteps: BSO Schatkist
Johan Wagenaarlaan 14
2324 XD Leiden
T: 071- 5790110
E: schatkist@smallsteps.info
www.kinderopvang-schatkist.nl

FINANCIELE BIJDRAGE: OUDERBIJDRAGE/ SCHOOLREIS
De ouderbijdrage voor 2017-2018 is door de MR vastgesteld voor het:
oudste kind:

€ 25,00

2e kind:

€ 22,50

3e kind:

€ 20,00

De schoolreis kosten 2017-2018 zijn:
schoolreis groep 1-2

€ 5,00 of € 10,00 (afhankelijk van bestemming)

schoolreis groep 3 t/m 8 en ISK

€ 25,00

U kunt betalen:
•
•
•

contant bij de concierge
ouderbijdrage: giro NL21 INGB 0009.42.83.33 - Teldersschool ouderraad – naam/ groep
schoolreis: giro NL09 INGB 0004.96.69.37 - Teldersschool schoolreis – naam/ groep kind
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Let op! In verband met de mogelijke verhuizing naar de nieuwbouw aan het Kiljanpad hebben
de kinderen twee weken meivakantie en 1 week eerder zomervakantie.
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
Leidens Ontzet

2 en 3 oktober 2017

herfstvakantie

14 oktober t/m 22 oktober 2017

kerstvakantie

23 december t/m 7 januari 2018

voorjaarsvakantie

24 februari t/m 4 maart 2018

e

2 Paasdag

2 april 2018

meivakantie

21 april t/m 6 mei 2018

Hemelvaart

10 en 11 mei 2018

2e Pinksterdag

21 mei 2018

zomervakantie

7 juli t/m 26 augustus 2018

STUDIEDAGEN ALLE GROEPEN (alle leerlingen vrij)
maandag

25 september 2017

woensdag

25 oktober 2017

woensdag

22 november 2017

woensdag

9 februari 2018

maandag

19 maart 2018

woensdag

13 juni 2018

EXTRA STUDIEDAGEN INTERNATIONALE SCHAKELKLAS (leerlingen ISK vrij)
woensdag

20 september 2017

woensdag

15 november 2017

woensdag

31 januari 2018

woensdag

11 april 2018

woensdag

6 juni 2018

GEWIJZIGDE SCHOOLTIJDEN I.V.M. ACTIVITEIT
sportdag

7 september 2017

8.30 - 13.30

groep 3 t/m 8, ISK

sportdag

18 september 2017

8.30 - 12.00

groep 1-2

3 okt. viering

29 september 2017

8.30 - 13.30

alle groepen

5 december 2017

8.30 - 12.00

groep 1-2

8.30 - 13.30

groep 3 t/m 8, ISK

21 december 2017

8.30 - 12.00

alle groepen

22 december 2017

8.30 - 13.30

alle groepen

20 april 2018

8.30 - 12.00

groep 1-2

8.30 - 13.30

groep 3 t/m 8, ISK

8.30 - 12.00

alle groepen

Sinterklaas

Kerst

Koningsspelen

zomerfeest

29 juni 2018
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2 | CONTACTEN OUDERS EN SCHOOL
Ieder schooljaar organiseren wij vanuit school verschillende contactmomenten tussen ouders
en school.
> informatiebijeenkomsten: kennismaking leerkracht, programma en werkwijze groep
> 10 minutengesprekken: 3x per jaar spreken we met elke ouder over o.a. vorderingen van de
kinderen
> nieuwsbrief: maandelijks informatie over activiteiten, ontwikkelingen, mededelingen en
andere belangrijke data. Wilt u de nieuwsbrief digitaal, dan kunt u dit mailen naar
post@teldersschool.nl
> website: Kijk eens op onze website! Hier vindt u meer informatie en foto’s van onze school
> Ouderraad (OR) en Medezeggenschapsraad (MR): hier vindt u de samenstelling en nieuws
van de OR en MR
> koffie-inloop op maandagochtend: elke maandagochtend bent u in het kleutergebouw
tussen 8.30 en 9.15 uur van harte welkom voor een kopje koffie/thee.
Karima Morsy is elke maandagochtend aanwezig.
> ouderbijeenkomst: de oudercoördinator organiseert samen met de oudercontactpersoon
ouderbijeenkomsten waarbij één onderwerp centraal staat.
Informatiebijeenkomst voor alle ouders/ verzorgers.
Tijdens de informatieochtend of middag kunt u kennismaken met de leerkrachten en krijgt u
alle informatie over de betreffende groep. Wat zijn de afspraken/regels in de groep? Wat gaan
zij dit schooljaar leren? Hoe kunt u thuis helpen?

donderdag 31 augustus 2017

15.15 - 16.00 uur

groep 5-6

maandag

4 september 2017

15.15 - 16.00 uur

groep 3

dinsdag

5 september 2017

8.30 - 9.30 uur

groep 1-2

woensdag

6 september 2017

19.00 - 20.00 uur

groep ISKob en ISKbb

maandag

11 september 2017

15.15 - 16.00 uur

groep 4

dinsdag

12 september 2017

15.00 - 15.45 uur

groep 7-8

Telderskade 48 2321TE leiden T: (071) 5724242
Bijlage schoolgids o.b.s. Telders 2017-2018

E: post@teldersschool.nl

www.teldersschool.nl

10

WIE WILT U SPREKEN?
Als u vragen, mededelingen, opmerkingen of als u ergens niet tevreden over bent, vragen wij u
dat te melden zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.
leerkracht?
Heeft u vragen of mededelingen over uw kind die de leerkracht moet weten, heeft u de
groepsleerkracht nodig. Hij of zij is de persoon die dagelijks contact heeft met uw kind en vaak
ook direct iets kan doen voor uw kind. Ook klachten of problemen horen hier thuis. U kunt altijd
na schooltijd de leerkracht spreken of een afspraak maken.
IB-er: intern begeleider?
Heeft u vragen over de zorg of maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind dan kunt u
ook terecht bij de intern begeleiders, Aysen Yagci (groep 1-8) of Babette van Leeuwen
(Internationale SchakelKlas). Zij kunnen samen met u naar de vorderingen van uw kind kijken en
uw vragen beantwoorden.
schoolleiding?
De directeur, Babette van Leeuwen is eindverantwoordelijk voor de Teldersschool.
Wanneer u het gevoel heeft dat u niet gehoord wordt, ondanks een aantal gesprekken met de
leerkracht of intern begeleider, kunt u contact opnemen met Babette van Leeuwen. Bij ernstige
zaken kunt u meteen naar de directeur.
administratief medewerker?
Voor vragen over administratieve zaken, kunt u terecht bij de administratief medewerker, Jules
de Keuning. Hij is op donderdag (om de week) aanwezig. U kunt ook mailen naar
post@teldersschool.nl
oudercoördinator en oudercontactpersoon?
Wilt u advies of heeft u andere vragen, kunt u als ouder ook terecht bij de oudercoördinator,
Soraya de la Rie of de oudercontactpersoon, Karima Morsy. Op het overzicht kunt u zien
wanneer zij aanwezig zijn. Karima Morsy is elke maandagochtend aanwezig bij de koffie-inloop.
Nieuw adres of telefoonnummer?
Wanneer u een ander telefoonnummer heeft of verhuist, horen wij dat graag.
Wilt u dit doorgeven via post@teldersschool.nl t.a.v. de administratie

INTERN CONTACTPERSOON
De Teldersschool heeft een interne contactpersoon. Zij luistert, zoekt naar oplossingen en geeft
informatie over andere hulpverlening. Alles wat de leerling met hen bespreekt, blijft
vertrouwelijk. Ook ouders en leerkrachten kunnen met hun vragen of klachten bij de
contactpersoon terecht. De contactpersoon kan u tevens verwijzen naar de externe
vertrouwenspersoon. Meer informatie over de klachtenregeling vindt u in de schoolgids en
website. De contactpersoon op de Teldersschool is Aysen Yagci. Op het overzicht belangrijke
telefoonnummers kunt u haar mailadres en telefoonnummer vinden.
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3 | VERANTWOORDING
Door vooruit en terug te kijken op ons onderwijs geven we richting aan de ontwikkeling van de
school. In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en onze
plannen en acties voor komend schooljaar.
DOELEN EN ACTIES IN 2016 – 2017
Nieuwbouw van de Teldersschool aan het Kiljanpad
Er is goed nieuws omtrent de bouw van het nieuwe schoolgebouw aan het Kiljanpad voor de
Teldersschool. Voor de zomervakantie zijn alle bouwplannen goedgekeurd door de gemeente en
is er een aannemer gevonden om onze nieuwe school te bouwen. Inmiddels is het oude
gebouw aan het Kiljanpad leeg en zijn ze begonnen met het verwijderen van het asbest in het
oude gebouw. Zodra het asbest verwijderd is, gaat de sloop beginnen. Als het volgens planning
gaat, gaan zij eind augustus starten met de sloop. Samen met de kinderen, team en ouders gaan
we tijdens de bouw diverse speciale momenten vieren. We houden u op de hoogte via de
nieuwsbrief. U kunt de bouw ook volgen via twitter: @obsTelders.
Internationalisering: Engels vanaf groep 1
Anderhalf jaar geleden zijn we begonnen met de introductie van Engels in alle groepen.
Daarnaast is met het team besloten om voor dit Vroeg Vreemde Talen Onderwijs-traject (VVTO)
het keurmerk van de Marnix Academie te behalen. Het TalenT-programma van de Marnix
Academie is één van de 3 officiële keurmerken in Nederland.
In schooljaar 2016/2017 hebben we aantal activiteiten ondernomen op weg naar het eerste
certificaat:
• Cursus ELIED 1 en 2: Engels Leren is Engels Doen (ELIED) geeft ons de didactische basis om
goed Engels onderwijs te geven. Er is aandacht voor CLIL: Content Language Integrated
Learning. Hiermee koppelen we op een goede manier Engels aan een ander vak en leren
we de achtergrond van taalverwerving zodat we onze leerlingen Engels op de juiste manier
kunnen onderwijzen.
• Conversatie cursus Engels: de helft van het team heeft voor het 2de jaar meegedaan aan
een cursus Engels. We moeten immers zelf goed Engels kunnen spreken alvorens onze
leerlingen Engels te leren.
• Wij hebben geparticipeerd in het Droomschoolproject van de gemeente Leiden, Pabo
Leiden en PROOLeiden en hebben o.a. een Pabo-studente in huis gehad om ons te helpen
met het opzetten van het internationaliseringtraject.
• Wij hebben ook geparticipeerd in de uitwisseling tussen PO en VO d.m.v. de Professionele
Leergemeenschap (PLG) Engels. Samen met de VO-collega’s heeft dit geleid tot een
workshop Engels voor leerkrachten van groep 7 en 8 en de brugklassen.
• Daarnaast is het team van de Telders op studiereis geweest naar Newcastle upon Tyne om
aldaar de Ouseburn Learning Trust te bezoeken en om een samenwerking op te zetten.
Studiereis Newcastle
In de week van 1 mei is het hele team van de Telders op studiereis geweest naar Newcastle
upon Tyne. Dit was in het kader van onze internationaliseringsactiviteiten. In Newcastle zijn we
te gast geweest bij de Ouseburn Learning Trust (OLT), een samenwerkingsverband van 7
basisscholen en 1 middelbare school.

Telderskade 48 2321TE leiden T: (071) 5724242
Bijlage schoolgids o.b.s. Telders 2017-2018

E: post@teldersschool.nl

www.teldersschool.nl

12

In het kader van ons VVTO en internationaliseringsproces hebben wij veel aandacht voor
Engelse les voor onszelf, wereldburgerschap en het vergroten van onze didactische
vaardigheden voor de Engelse les. Voor de leerlingen wilden we ervaringen uitwisselen met een
buitenlandse basisschool. En wat beter dan een school in Engeland!
We hebben heel veel over onderwijs gepraat en heel veel ervaringen uitgewisseld. Zowel voor
het team als voor de mensen van de Ouseburn Learning Trust was het een geweldige ervaring.
Zo geweldig dat de OLT al heeft aangegeven dat ze een tegenbezoek in november of april willen
onderzoeken. Daarnaast willen we ook meer met de klassen samenwerken.
Wilt u meer weten over internationalisering of VVTO, dan kunt u terecht bij Patrick Geirnaert,
coördinator internationalisering.
Taal: woordenschat – begrijpend lezen – denkvragen stellen
In het schooljaar 2016-2017 is opnieuw veel aandacht besteed aan team/ individuele scholing
op het gebied van taal. Alle teamleden met een lesgevende taak hebben het scholingstraject
‘taal en effectieve lees strategieën’ (Taalexpertise centrum Sardes) afgerond. In dit traject stond
centraal: ‘hoe geef ik een goede begrijpend leesles’ in combinatie met ‘het stellen van
denkvragen’. Samen met de taal coördinator van de Telders heeft Kees Broekhof (Sardes) in alle
groepen de taal en/ begrijpend leeslessen geobserveerd. De lessen zijn met goed tot uitstekend
beoordeeld.
Overige onderwerpen waar we als team meer over hebben geleerd zijn: betekenisvol
taalonderwijs, themalezen en klank en vorm. Daarnaast heeft de taal coördinator onderzoek
gedaan naar taal in hoeken in groep 1-2 en de cursus ‘Trainingen geven kun je leren’ gevolgd.
Spelling
Zoals eerder is aangegeven moet de spellingsmethode vervangen worden. Wij willen echter de
taalmethode en spellingsmethode aan elkaar koppelen zodat het taalonderwijs betekenisvoller
wordt. Het is mogelijk om de taalmethode eerder te vervangen. Dat betekent dat we ons
volgend jaar gaan richten op de keuze van een nieuwe taal/spellingmethode. De opgedane
kennis op het gebied van taal, kunnen we nu heel goed gebruiken bij het maken van de juiste
keuze van een taal/spellingsmethode.
Technisch lezen: Klank en vorm
We hebben in de voorgaande jaren gemerkt dat niet alle leerlingen aan het einde van groep 2
of aan het begin van groep 3 leesrijp zijn. Dat betekent dat ze de leesvoorwaarden om in groep
3 tot succesvol lezen te komen niet beheersen. Leesvoorwaarden zijn o.a. rijmen, begrippen als
boven-onder-eerste-volgende, auditieve synthese, verschillen in klanken/letters kunnen horen
en zien, naam kunnen schrijven, ontwikkeling van de oog-handcoordinatie.
Om een kind beter voor te bereiden op het leren lezen in groep 3 hebben de leerkrachten uit
groep 2 en 3 in 2016 een scholing ‘Klank en vorm’ gevolgd en hebben zij afgelopen jaar de pilot
‘Klank en vorm’ voor de kinderen in groep 2 en 3 gestart.
Tijdens deze pilot is een groep leerlingen uit groep 2 en 3 nauwgezet gevolgd in hun
leesontwikkeling. Leerlingen in groep 2 die nog niet leesrijp waren hebben vier keer per week
extra begeleiding gekregen en leerlingen in groep 2 die leesrijp waren hebben twee keer per
week onderwijs gevolgd in groep 3. Alle leerlingen uit groep 2 en 3 zijn uiteindelijk 4x per jaar
getoetst op leesrijpheid. Volgend jaar zetten we de pilot verder en onderzoeken wat de
resultaten zijn van de extra begeleiding in groep 2.
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Internationale SchakelKlas – ISK
Afgelopen schooljaar hadden we twee Internationale SchakelKlassen, een 6-9 jaar (onderbouw)
en 10-12 jaar groep (bovenbouw). Beide groepen zijn dit schooljaar gegroeid tot het maximaal
aantal leerlingen per groep (15 lln). Er zijn tussendoor leerlingen uit -en ingestroomd.
We zien dat er een groot verschil in ontwikkeling is tussen leerlingen met een aanverwante taal
(Engels, Italiaans) en niet-aanverwante taal (Arabisch, Japans) en of zij geletterd zijn.
Om elke leerling zo goed mogelijk te begeleiden werken we volgens een cyclus waarin we elke
10 weken de leerlingen toetsen, evalueren en indien nodig het individuele leerling programma
bijstellen. Elk kind heeft een leerling dossier. We hebben het dossier onderzocht of het
efficiënter kan en/of er zaken aangescherpt of weggelaten kunnen worden. Wijzigingen zijn;
vaststellen van de beginsituatie, leerstofaanbod – toetskalender en leerlijnen. Verder is het
onderwijsaanbod taal en rekenen geëvalueerd en bijgesteld.
TOP-klas
Twaalf leerlingen uit groep 7-8 hebben in 2016-2017 deelgenomen aan de TOP-klas. Er is weinig
leerling verzuim geweest. De TOP-klas heeft structureel plaatsgevonden. Enkele keren hebben
we het tijdstip aangepast vanwege andere activiteiten binnen of buiten de school.
Er is gewerkt in thema’s waarbinnen de taalactiviteiten zijn afgewisseld: krantenkring, speed
daten ‘boek zoekt kind’, Nieuwsbegrip, discussiëren, filosoferen en het schrijven van teksten.
Extra aandacht was er dit jaar voor de boekbespreking en het boekverslag.
Thema’s voor 2016-2017 waren o.a. de Unesco thema’s: ontdekkend leren vanuit
duurzaamheid. Hiervoor is gebruik gemaakt van o.a. de Samsam, onderwerpen zoals Unicef,
bedreigde dieren, het menselijk lichaam en afval.
Bijles begrijpend lezen
De verlengde leerbegeleiding (bijles) voor 12 leerlingen uit groep 6 is voortgezet in 2016-2017.
Het accent van de extra begeleiding van kinderen in de middenbouw ligt op begrijpend lezen en
worden de teksten van Nieuwsbegrip gebruikt. Het vergroten van de woordenschat is een
onderdeel hiervan. De resultaten zijn opnieuw positief en hebben de leerlingen een betere
leerattitude ontwikkeld. Vooral voor het schooladvies is het begrijpend leesniveau en een
goede leerhouding van belang. Het streven is de extra begeleiding na schooltijd in 2017-2018
voort te zetten.
De taalcoordinator, Santje Couprie stuurt samen met de werkgroep taal de uitvoering van de
activiteiten uit het taalbeleidsplan aan. Babette van Leeuwen stuurt de Internationale
Schakelklassen aan.
Implementatie KanVAS, leerlingvolgsysteem voor de sociale en emotionele ontwikkeling voor
leerlingen in groep 3 t/m 8
Alle groepen krijgen lessen uit de Kanjertraining. Afgelopen jaar hebben we ook het
leerlingvolgsysteem behorende bij de kanjertraining gebruikt, KanVAS (Kanjer Volg- en
Adviessysteem). KanVAS bestaat onder andere uit een sociogram, een leerlingenvragenlijst, een
docentvragenlijst en pedagogische adviezen/activiteiten. De opbrengsten (resultaten) hebben
we geanalyseerd en gaan we een aantal activiteiten op groep –en schoolniveau inzetten ter
verbetering van de sociale emotionele veiligheid van onze leerlingen.
Daarnaast moeten alle scholen vanuit de overheid de sociale opbrengsten in de bovenbouw
groepen onderzoeken en verantwoorden aan de onderwijsinspectie. De leerlingvragenlijst is
goedgekeurd door de COTAN en gaan we vanaf volgend jaar gebruiken om de sociale
opbrengsten (anoniem aangeleverd) aan de onderwijsinspectie te verantwoorden.
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ICT ontwikkelingen
Er zijn 25 chromebooks (tablets) aangeschaft en een laptopkar. In de laptopkar worden de
chromebooks opgeslagen. Elke groep heeft dagelijks de beschikking over minimaal 5
chromebooks. Deze worden ingezet ter ondersteuning van ons onderwijs. In onderling overleg
is het ook mogelijk om meer laptops op een moment in de klas te hebben. We hebben voor ons
huidige gebouw een accespoint te leen die 25 mobiele devices kan ondersteunen.
De ICT coordinator heeft de chromebooks gekoppeld aan een beheeraccount waardoor veel
zaken voor alle chromebooks georganiseerd kunnen worden (bijv. geblokkeerde websites,
bureaublad e.d.). Verder moet er nog gekeken worden wat Apps voor Education van Google
nog verder voor ons kan betekenen.
Overige ict ontwikkelingen binnen de school zijn:
• Overgang naar office 365. Afgelopen juni is onze email en website verhuisd naar office 365.
Dit is de eerste stap van de migratie. In schooljaar 2017-2018 zullen alle scholen binnen
PROOLeiden starten met het werken met Sharepoint. Dit zal beheerd gaan worden door ITS
Leidschendam. Zij nemen uiteindelijk alle taken van Skool over. Er komt een centrale server
voor alle scholen en scholing voor alle leerkrachten.
• Start van het platform Plaza. Op dit platform kunnen onderwijskundige zaken gedeeld
worden met alle leerkrachten binnen PROOLeiden. Dit wordt echter niet intensief gebruikt
en zal met de komst Sharepoint waarschijnlijk weer verdwijnen.
• Nieuwe website. Het ontwerp is door ‘Basisonline’ gemaakt. Wij moeten komend
schooljaar de website zelf nog verder gaan inrichten en vullen.
• ICT in de nieuwbouw. Er is tijdens deze bijeenkomsten met name gesproken over de
infrastructuur binnen het nieuwe gebouw.
• Licentie ‘Rekentuin’: Deze licentie voor rekenen hebben we via een subsidie ontvangen en
stopt in augustus. We hebben echter besloten om de licentie voort te zetten en de licentie
als school zelf te bekostigen. Het grote voordeel van ‘Rekentuin’ is dat de kinderen ook
thuis kunnen oefenen met rekenen en houdt het programma ook de ontwikkeling van een
leerling bij. Daarnaast kan elke leerkracht zien of er thuis geoefend wordt en een leerling
vooruit gaat.
Verder heeft de ICT coordinator afgelopen schooljaar diverse scholingsbijeenkomsten gevolgd
zoals chromebookbeheer, plaza, basisonline en 21th century skills.
Wilt u meer weten over alle ICT ontwikkelingen, dan kunt u terecht bij Petra Kennis, ICT
coördinator.
Resultaten CITO- eindtoets Teldersschool
Zoals elk jaar heeft groep 8 meegedaan aan de landelijke CITO- eindtoets. De kinderen hebben
de CITO toets gemaakt. De score die leerlingen kunnen halen ligt tussen de 500 en 550 punten.
Bij de score 520 moeten zij het VMBO kunnen halen en bij 530 het VMBO-Theoretisch (vroegere
mavo). Vanaf 539 punten kunnen zij naar de HAVO en vanaf 542 naar het VWO. Hierbij telt ook
de werkhouding en het doorzettingsvermogen van een leerling mee.
Als we de score van de Teldersschool bekijken zien we dat het schommelt rond de 535 een
gemiddelde VMBO-Theoretische leerrichting. De gemiddelde CITO score van alle scholen in
Nederland was 535,1. Onze school heeft in 2017 op het landelijk gemiddelde gepresteerd.
Resultaten CITO-eindtoets Teldersschool
2015: 534,2

2016: 538,7
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Voortgezet Onderwijs
De leerlingen uit groep 8 zijn in 2016 vertrokken naar het voortgezet onderwijs. Hier kunt u
zien, in procenten aangegeven, waar zij naar toe zijn gegaan.
richting
VMBO-B (basis)
VMBO-K (kader)
VMBO-K/T
VMBO-T (theoretisch)
VMBO-TL/HAVO
HAVO
HAVO-VWO
VWO

2014-2015
14%
29%
0%
29%
0%
14%
0%
14%

2015-2016
0%
0%
36%
0%
0%
18%
10%
36%

2016-2017
23%
8%
31%
0%
15%
8%
0%
15%

PLANNEN EN ACTIVITEITEN IN 2017 – 2018
> voortzetten nieuwbouw
> internationalisering: keuze methode Engels/ behalen eerste certificaat van het
TalenT-programma/ versterken van de Engelse vaardigheden van leerkrachten/ klaslinking/
jobshadowing en een bezoek van de OLT aan de Teldersschool/ Leiden
> start project ‘Wereldwijs’: samen met de Hogeschool Leiden en SPL gaan we een leerlijn
wereldburgerschap opzetten. Hiervoor is bij de gemeente een innovatiesubsidie aangevraagd
en gekregen.
> taal: implementatie nieuwe methode Veilig Leren Lezen (KIM-versie) in groep 3 /
keuze nieuwe taal/spellingsmethode voor groep 4 t/m 8 / stimuleren van de leesbevordering/
vervolg pilot ‘Klank en vorm’/ uitbreiden van kritische denkstrategieen.
> ouderbetrokkenheid: uitwerken van een activiteitenplan/ ontwikkelen van een 3-jaren cyclus
themabijeenkomsten in samenwerking met o.a. GGD
> sociale emotionele veiligheid: analyseren, evalueren en bijstellen beleid sociale veiligheid.
Er zijn vanuit de overheid wijzigingen ten aanzien van de wettelijke regels sociale veiligheid.
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Bevoegd gezag
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (PROOLeiden)
Maresingel 3
2316 HA Leiden
T: (071) 524 76 70
E: mail@prooleiden.nl
www.prooleiden.nl
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Onderwijsinspectie
T: (088) 669 60 00
E: loket@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden
T: (071) 523 90 00
www.rbl-hollandrijnland.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Team Jeugd en Gezin Zuid
Vijf Meilaan 20d
2321 RL Leiden
T: 088 – 254 23 84
T: contact met de Jeugdgezondheidszorg bel:. 088 – 308 3228
T: contact met het Jeugd- en Gezinsteam bel; 088 – 254 2362
www.cjgleiden.nl / www.hoezitdat.info / https://www.facebook.com/cjgleiden
Landelijke Klachtencommissie onderwijs (onderdeel van de stichting Onderwijsgeschillen)
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
T: (030) 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl
Vertrouwenspersonen:
GGD Hollands Midden: Secretariaat PZJ,
T: 088 308 3342
E: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.
Interne contactpersoon Telders
Aysen Yagci
T: (071) 572 42 42
E: aysen@teldersschool.nl

Tot slot
Heeft u vragen of opmerkingen over deze bijlage dan kunt u terecht bij de directeur,
Babette van Leeuwen
T: (071) 572 42 42
E: babettevanleeuwen@teldersschool.nl
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