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Voorwoord
Beste ouders en/of verzorgers,
Hierbij ontvangt u het informatieboekje van BAO/SBO IKC Het Zwanenbos voor het schooljaar 2020-2021.
In dit informatieboekje kunt u organisatorische zaken en praktische informatie over de school terug vinden.
Wij hebben ook een schoolgids met daarin ons schoolbeleid en resultaten, deze zijn te vinden op
www.ikchetzwanenbos.nl. Tevens wordt u op de hoogte gehouden via Schoolwapps 2.0, ontvangt u
maandelijks (de laatste vrijdag van de maand) een nieuwsbrief en worden er regelmatig e-mails gestuurd m.b.t
schoolse zaken. Omdat wij dit jaar nog steeds te maken hebben met maatregelen rondom het coronavirus,
zullen sommige zaken zoals o.a. het naar school brengen iets anders gaan dan dat u van ons gewend bent.
Mocht u vragen hebben over de school en kunt u de antwoorden niet vinden op onze website en/of in een
van deze documenten, dan kunt u altijd bij een van de leerkrachten of bij de schoolleiding terecht.

Met vriendelijke groet,
Erwin Oudenaarde & Ottelie Overeijnder

Adresgegevens
IKC Het Zwanenbos
Kerkenbos 24-26
2716 PH Zoetermeer
tel: 079-3517688
e-mail: zwanenbos@opoz.nl
web: www.ikchetzwanenbos.nl
Directeur: Erwin Oudenaarde
Adjunct-directeur: Ottelie Overeijnder

Openbaar vervoer
Het dichtstbijzijnde station is de halte Voorweg. Hier stoppen Randstadrail 3 en 4. Het dichtstbijzijnde
busstation is Centrum West. (De loopafstand is ongeveer 5 minuten).
Met de auto
Het parkeerterrein gelegen aan het Jagersbos grenst aan onze school. Stel uw navigatie in op Jagersbos 3.

4

Taakverdeling
Directeur: Erwin Oudenaarde
Adjunct-Directeur: Ottelie Overeijnder
Administratie: Anoushka Bahadoer
Interne Begeleiding:
Kim Mooijenkind (Groep 1 t/m 4, JRK, 3/4S en 5S)
Carin van der Ven (Groep 5 t/m 8, 5/6S, 6/7S en 8s)
Orthopedagoog: Rianne Schram & Aukje Mullenders
Psychologisch assistent: Eva Mutsaards
Logopedist: Odette Bogaarts
Fysiotherapeut: Jelske Besemer - van der End
Onderwijsassistent: Nicole Schnur, Marga Scheringa, Mirellys Kroon, Mylène Nijman, Taylor Mertens, Kitty
Blok.
Vakleerkrachten gym: Jaap Siemann & Colin van Loon
Conciërges: Jeroen Silvrants & Jacqueline Scheffer
SMW: Lucas Verdoes
ICT: Kim Mooijenkind
Leerkrachten
Groep 1/2A Daisy van Mil (ma t/m do) & Jolanda van Doorn (vr)
Groep 1/2B Priscilla Jitan (ma, di, do, vr) & Danny Klos (di t/m vr)
Groep 3
Marjolijn Roebeling (ma t/m woe, vr) & Jolanda van Doorn (do)
Groep 4
Yvonne de Meij (di t/m vr) en Kimberley van den Oever (ma)
Groep 5
Bharti Moti (ma t/m vr)
Groep 6
Sonia Markus (ma t/m vr)
Groep 7
Dolinda van Tol (ma t/m vr)
Groep 8
Jurgen Nuis (ma, woe t/m vr) & Judith de vries (di)
JRK
Adri Ligtvoet (ma, di, do, vr) & Marloes Pieper ( woe)
3/4 SBO
Patricia Kuijer (ma, woe t/m vr) & Kimberley van den Oever (di)
5 SBO
Isis Pennings (ma, di) & Judith de Vries (woe t/m vr)
5/6 SBO
Aukje Mullenders (ma) & Daniëlle Braber (di t/m vr)
6/7 SBO
Maritzka Lindroos (ma t/m vr)
8 SBO
Monique Kok (ma t/m vr)
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Aanmelden / inschrijven leerlingen IKC Het Zwanenbos
Voor een informatiegesprek kunt u contact opnemen met de school (zwanenbos@opoz.nl of 079-3517688). Na
dit informatiegesprek ontvangt u een aanmeldformulier waarmee u uw kind kunt aanmelden.
Als uw kind 4 jaar is mag het naar de basisschool. In overleg met de leerkracht kunnen de kinderen die ouder
zijn dan 3 jaar en 10 maanden, 10 dagdelen komen wennen.

Kinderopvang van 2 tot 4 jaar
Het speeltaalhuis is een opvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Hier wordt veel aandacht besteed aan
taalontwikkeling, zodat uw kind goed voorbereid naar Het Zwanenbos kan. Het speeltaalhuis is voor kinderen
van 2 tot 4 jaar vier ochtenden geopend. Daarnaast biedt Kern ook de buitenschoolse opvang (BSO) op Het
Zwanenbos. De BSO biedt voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur aan, de BSO zorgt er dan voor dat uw kind
lekker kan ontbijten en op tijd op school is. Na schooltijd kan uw kind zich prima vermaken op BSO IKC Het
Zwanenbos. Met de vaste pedagogisch medewerkers een spelletje doen, lekker knutselen, buiten spelen etc.
BSO IKC Het Zwanenbos is voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Meestal gaan de kinderen vanaf 9 jaar naar de
KIDSclub Meerzicht tec en fun. Maar dit is altijd in overleg met u. Voor meer informatie of vragen over de
opvangmogelijkheden kunt u terecht op onze website: www.kern-kinderopvang.nl of neemt u contact op met
een van de medewerkers van de afdeling Informatie & Plaatsing Kinderopvang (ipk@kern-kinderopvang.nl;
(079) 346 11 80).

Vroeg- en Voorschoolse Educatie (V.V.E.)
Voor- en vroegschoolse educatie (vve) is een onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Het doel
van voor- en vroegschoolse educatie is kinderen met een risico op onderwijsachterstand (vanwege kenmerken
in hun omgeving) een betere start te geven in groep 3 van de basisschool. Voorschoolse educatie is gericht op
kinderen tussen 2,5 en 6 jaar oud met (risico op) onderwijsachterstand en wordt verzorgd op een
voorschoolse voorziening, zoals een voorschool of kinderdagverblijf. Vroegschoolse educatie is voor het
bevorderen van onderwijskansen van kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool.
In de kleutergroepen wordt gewerkt met de methode Piramide. Deze methode richt zich op de totale
ontwikkeling van het jonge kind. Een belangrijk onderdeel van het project is de taalontwikkeling. Voor de
taalontwikkeling wordt dagelijks extra personeel ingezet. Betrokkenheid van de ouders is hierbij heel
belangrijk.

Lestijden IKC Het Zwanenbos
Maandag: 8.30-14.45 uur
Dinsdag: 8.30-14.45 uur
Woensdag: 8.30-11.45 uur
Donderdag: 8.30-14.45 uur
Vrijdag: 8.30-14.45 uur
In verband met de huidige coronamaatregelen mogen ouders het schoolplein en de school niet betreden.
Wanneer deze maatregelen weer veranderen dan laten wij u dit weten. Vanaf 8.15 uur is er op de pleinen
pleinwacht aanwezig, uw kind mag dan zelf naar de klas lopen. De deuren openen om 8.15 uur en gaan om
8.30 uur dicht.
Aan het einde van de dag worden de kinderen naar buiten gebracht door de leerkracht en is er de gelegenheid
om de leerkracht te spreken. De leerkrachten laten kinderen t/m groep 4 pas gaan als ze zeker weten dat er
een ouder/verzorger is. Voor de bovenbouwkinderen geldt dat, indien ze zelfstandig naar huis mogen, dit even
door de ouders/verzorgers gemeld moet worden bij de leerkracht.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag blijven de kinderen verplicht over, de kinderen eten samen met
de leerkracht in de klas. Tijdens het buitenspelen houdt het personeel toezicht.
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Ziek
In geval van ziekte of absentie verzoeken wij u dat telefonisch te melden tussen 08.00 – 08.30u.
Wij zijn bereikbaar op: 079-3517688
Zonder afmelding neemt de school contact met u op. Bij geen contact melden wij ongeoorloofd verzuim.
Als de ziekte van uw kind besmettelijk is, bent u verplicht dit aan school door te geven. Indien uw kind 6 jaar of
ouder is en coronagerelateerde klachten heeft dan dient hij thuis te blijven, wanneer uw kind of gezinsleden
daarbij ook koorts hebben dan blijft het hele gezin thuis. Wanneer er een negatieve coronatest overhandigd
kan worden dan mag uw kind weer naar school komen.

Leerplicht en verzuim
Het is heel belangrijk dat uw kind iedere dag op school komt en ook op tijd. Zo raakt uw kind niet achter en
blijft het goed contact houden met de andere kinderen. Volgens de leerplichtwet moeten kinderen vanaf 5 jaar
iedere dag naar school gaan. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, zoals het overlijden van een familielid,
verhuizing, een huwelijk van een familielid, enz. In zulke gevallen moet u verlof aanvragen bij de directie. Voor
verlof moet u altijd minimaal 4 weken van tevoren schriftelijk toestemming vragen.
Op https://www.zoetermeer.nl/inwoners/producten-a-z_45918/product/leerplicht-bijzonder-verlof-ofvrijstelling_295.html leest u meer over de regels m.b.t. verlof.

Te laat
Wanneer een leerling 16 x te laat is gekomen of te laat wordt opgehaald dan melden wij dit bij leerplicht, ook
als u belt om aan te geven dat uw kind te laat komt, tellen wij dit mee. We tellen het hele schooljaar door. Er
wordt niet opnieuw begonnen met tellen na een vakantie. Wij zijn verplicht om dit bij te houden omdat uw
kind vanaf 5 jaar leerplichtig is en bij te laat komen ook onderwijs mist. Bij 6 x te laat wordt u ingelicht door de
groepsleerkracht, bij 9 x ontvangt u een brief van de directie en bij 16 x volgt er een melding bij leerplicht.

Ouderbijdrage
Er worden jaarlijks veel activiteiten in school georganiseerd zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de
kerstviering en het paasfeest. Deze activiteiten worden deels bekostigd door de ouderbijdrage. De
ouderbijdrage is vrijwillig, maar wel noodzakelijk als inkomstenbron voor de school. U ontvangt hier ieder jaar
een informatiebrief over waarin wij u vragen om het bedrag over te maken naar de schoolrekening. De
jaarlijkse ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 is als volgt vastgesteld:
1e kind: € 15,00
2e kind: € 10,00
3e kind: € 5,00
4 e kind: € 0,00

Schoolreis
Elk jaar gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis, dit is uiteraard ook afhankelijk van de maatregelen omtrent
corona. De bestemming van dit jaar is nog niet bekend. De voorlopige datum waarop de groepen op schoolreis
gaan is dinsdag 1 juni. De kosten die aan de schoolreis verbonden zijn bedragen €25,00. Dit bedrag kunt u
overmaken op de schoolrekening (voorkeur), wanneer dit niet mogelijk is dan kunt u het eventueel ook
contant voldoen.

Verjaardagen
Jarig zijn is een feest! Zeker voor kinderen. Ook op school vieren we de verjaardag. Daar hoort natuurlijk ook
trakteren bij. De kinderen mogen op dit moment niet de klassen rond maar er kan in de klas wel getrakteerd
worden. Dit moeten vanuit de winkel voorverpakte traktaties zijn.
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Medezeggenschapraad (MR)
De medezeggenschapsraad denkt mee over het beleid van de school maar zal ook betrokken worden bij zaken
zoals veiligheid in en rond school. De MR bestaat uit een aantal ouders en leerkrachten. De MR vergadert
ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen worden vooraf aangekondigd in de nieuwsbrief en staan in de
kalender op de website. Deze vergaderingen zijn openbaar. In de vergadering kunt u gebruik maken van het
spreekrecht. Leden moeten normaal gesproken iedere twee jaar herkozen worden.
De MR bestaat uit de volgende leden:
Ron Kasteel, namens de ouders
Daisy van Mil, Monique Kok en Patricia Kuijer namens het personeel.
Erwin Oudenaarde (directeur) treedt op als adviseur van de MR.
Er zijn op dit moment 2 vacatures voor ouders, voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daisy van
Mil (d.vanmil@opoz.nl)

Leerlingenraad
In de leerlingenraad wordt er gepraat en nagedacht over bijvoorbeeld feesten, het nieuwe schoolplein, het
buitenspelen, nieuwe methodes, de veiligheid op school en nog veel meer (leuke) dingen. Zij zullen ook vaak
betrokken worden bij de uitvoering van de activiteiten. De leerlingenraad wordt aan het begin van het
schooljaar via een officiële verkiezing samengesteld. De samenstelling van de leerlingenraad bestaat uit
leerlingen uit groep 6 t/m 8. Zodra de samenstelling bekend is, zal deze in de nieuwsbrief en op de website
bekend gemaakt worden.

Ouderkamer
Voordat we te maken kregen met de coronamaatregelen was op woensdagochtend 8:30 tot 11:45 uur de
ouderkamer altijd open. Aangezien er op dit moment nog geen ouders de school in mogen zal Marga Scheringa
(coördinator) een andere invulling geven aan deze ochtenden. Ouders zullen hier regelmatig over worden
geïnformeerd. Indien mogelijk worden er themaochtenden georganiseerd die van tevoren worden
aangekondigd in de nieuwsbrief. Alle ouders zijn van harte welkom bij de diverse activiteiten. In de
ouderkamer kunt u altijd terecht voor bijvoorbeeld informatie over de school of voorzieningen in de buurt of
een gesprek met andere ouders.

Jeugdtandverzorging
Wist u dat er in Zoetermeer een bijzondere tandartspraktijk is, die gespecialiseerd is in het behandelen van
kinderen? Bij de Jeugdtandverzorging staan kinderen centraal. Informatie over de jeugdtandverzorging in
Zoetermeer vindt u op onze website: https://www.jtv-zoetermeer.nl/

Jeugdgezondheidszorg (Zuid-Holland West (JGZ))
Een gezonde basis voor elk kind. JGZ verzorgt de preventieve jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 18
jaar. Ons werk is erop gericht om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op te sporen. Tot de leeftijd van vier
jaar komen kinderen op het consultatiebureau. Daarna vinden de onderzoeken plaats in samenwerking met
school. We checken de gezondheid en groei en bieden ouders steun bij de alledaagse zorg voor hun kinderen.
U krijgt altijd vooraf informatie over een onderzoek.
Gezondheidsonderzoek groep 2
In groep 2 worden kinderen uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Er wordt een ogentest en een
gehooronderzoek gedaan. De jeugdarts voert een lichamelijk onderzoek uit en er is gelegenheid voor het
bespreken van vragen of zorgen over de gezondheid en opvoeding.
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Spraak-taalonderzoek
Bij peuters is er aandacht voor een goede spraak- en taalontwikkeling. De logopedist van JGZ voert een
onderzoek uit bij vijfjarigen, om te achterhalen of een kind problemen heeft met spreken, luisteren, taal, stem
of mondgedrag. Dit onderzoek wordt niet bij elk kind gedaan, alleen als ouders of de leerkracht aangeven dat
er vragen of zorgen zijn over de taal- en spraakontwikkeling.
Gezondheidsonderzoek groep 7
In groep 7 geeft de jeugdverpleegkundige een gezondheidsles in de klas. De les gaat onder meer over
puberteit, pesten en leefstijl. Daarna voert de jeugdverpleegkundige met ieder kind een gesprek: hoe gaat het
op school, thuis, met vrienden en de gezondheid? Zijn er bijzonderheden, dan wordt er contact met u
opgenomen.
Vaccinatie
Kinderen van 4 en 9 jaar krijgen een oproep voor een vaccinatie. Deze herhalingsvaccinaties zorgen voor een
goede, langdurende bescherming tegen een flink aantal infectieziekten. Meisjes van 12 jaar krijgen een oproep
voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.
Wetten en regels
In Nederland hebben alle kinderen tot 18 jaar recht op jeugdgezondheidszorg. Wij voeren een wettelijke taak
uit, waarbij het belang van ieder kind voorop staat.
Meer informatie over onze zorg en werkwijze kunt u lezen op onze website: www.jgzzhw.nl/onze werkwijze.
Ondersteuning ouders
Opgroeien en opvoeden gaat gelukkig meestal goed en zonder problemen. Toch gaat het niet altijd vanzelf.
Elke ouder heeft wel eens vragen over de ontwikkeling en opvoeding van zijn of haar kind. JGZ ondersteunt
ouders bij hun alledaagse zorg. De diensten van JGZ zijn gratis, met uitzondering van sommige cursussen en
themabijeenkomsten.
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact met ons op.
Contact Contactbureau: 088 - 054 99 99 E-mail: info@jgzzhw.nl Website: www.jgzzhw.nl

Vertrouwensarts/meldpunt Kindermishandeling
Voorheen kon u bij (een vermoeden van) kindermishandeling contact opnemen met het Bureau
Vertrouwensarts, de Raad voor de Kinderbescherming of de politie. Dit bleek voor velen onduidelijk en
verwarrend. Er is nu één centrale plek waar u advies kunt krijgen of een melding kan doen.
Dit is het Advies en Meldpunt Veilig Thuis (voorheen het AMK) geworden.
Veilig Thuis werkt nauw samen met de Raad voor de Kinderbescherming en het Bureau Jeugdzorg.
Adres van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling Haaglanden:
Veilig Thuis Haaglanden
Waldeck Pyrmontkade 872
2518 JS Den Haag
www.veiligthuishaaglanden.nl
info@veiligthuishaaglanden.nl

Interne begeleiding
Kim Mooijenkind en Carin van der Ven zijn onze intern begeleiders. Zij begeleiden de leerkrachten bij hun werk
met leerlingen die extra zorg nodig hebben. Op Het Zwanenbos worden er vanaf groep 3 CITO-toetsen
afgenomen om de vorderingen van de leerlingen te volgen. De resultaten van de toetsen bepalen mede of er
extra zorg geboden gaat worden. De extra zorg staat omschreven in een handelingsplan.
Voor alle leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal basisonderwijs of leerlingen
binnen het reguliere onderwijs die werken op een eigen leerlijn werken we met een
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ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), dat met iedere ouder wordt besproken.
Wanneer u vragen heeft omtrent de zorg of de handelingsplannen, kunt u contact opnemen met een intern
begeleider.

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
Schoolformaat richt zich op het ondersteunen van leerlingen waarbij de ontwikkeling stagneert of dreigt te
stagneren. De schoolmaatschappelijk werker maakt deel uit van het zorgteam op school en biedt tijdens de
zorg overleggen advies en consultatie.
Op het moment dat de ontwikkeling stagneert kan de schoolmaatschappelijk werker samen met ouders (en
waar nodig) de leerling kijken wat er passend is om te ontwikkeling weer goed te laten verlopen. Dit kan
kortdurende ondersteuning van de School maatschappelijk werker zelf zijn of we gaan op zoek naar de juiste
ondersteuning of hulpvorm. Om dit te faciliteren heeft de gemeente Zoetermeer Schoolformaat hiervoor het
mandaat gegeven om door te verwijzen naar preventieve hulp, jeugdhulp of de geïndiceerde jeugdzorg,
aansluitend bij de hulpvraag. Samenwerken en het bieden van passende zorg vormen de basis van onze inzet.
Leerlingen worden via de intern begeleiders aangemeld, de hulp is kortdurend en kan bestaan uit:
•
Consultatie en advies op afspraak met ouders
•
Kortdurende Individuele begeleiding van de leerling
•
Doorverwijzen naar jeugdhulp en geïndiceerde jeugdzorg.

Orthopedagogen
De orthopedagogen Rianne Schram en Aukje Mullenders maken deel uit van het zorgteam. Zij worden ingezet
bij zowel leerlingen binnen het BAO als SBO van Het Zwanenbos. Wanneer in een leerlingbespreking blijkt dat
er een aanpassing in het programma of een extra onderzoek gewenst is, worden ouders geïnformeerd en
kunnen de orthopedagogen ingeschakeld worden.

Fysiotherapie
Kinderen die aangemeld zijn bij het Kinderfysiotherapeutisch Centrum kunnen de behandeling op school
volgen. De fysiotherapeute die aan onze school verbonden is, is Jelske Besemer.

Logopedie
De logopedist, Odette Bogaarts, geeft hulp aan kinderen die spraak- en/of taalproblemen hebben of andere
logopedische stoornissen. Ieder kind met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt, indien nodig,
logopedisch gescreend, eventueel gevolgd door een behandeling. Er kan ook een logopedische behandeling
buiten school geadviseerd worden.

Rapporten
Twee keer per jaar maken de leerkrachten een rapport over de vorderingen van uw kind(eren). Dit rapport
wordt met u besproken in een “10 minuten gesprek”. U wordt hiervoor uitgenodigd.
Overige afspraken omtrent de rapportage zijn:
• Kleuters waar nog geen toetsen bij zijn afgenomen krijgen wel een rapportmap mee naar huis met daarin
een werkje en een tekening.
• Leerlingen van groep 7 krijgen aan het eind van het schooljaar het voorlopig schooladvies voor het
voortgezet onderwijs.
• Leerlingen van groep 8 krijgen halverwege het schooljaar een onderwijskundig rapport met het definitieve
schooladvies en aan het eind een regulier rapport.
• Informatie over de schoolverlatersprocedure voor de ouders van leerlingen uit groep 7 en 8 wordt in het
najaar gegeven
• Naar aanleiding van het definitieve advies volgt er een adviesgesprek tussen leerling, ouders en leerkracht op
school.
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Cito toetsen
We nemen, vanaf groep 3, 2 x per jaar de Cito toetsen af voor taal, spelling, rekenen en lezen. Zo kunnen we
de vorderingen van de leerlingen bijhouden in het Leerling Onderwijs Volg Systeem. Bij groep 1 en 2 wordt er
gebruik gemaakt van KIJK (2 x per jaar), hiermee kunnen wij de ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 8 jaar in
kaart brengen, een daarop afgestemd aanbod ontwerpen en monitoren wat het effect daarvan is op de
ontwikkeling van de kinderen.
Samen met de intern begeleiders bekijken de leerkrachten de opbrengsten van de toetsen. Indien nodig
maken we een begeleidingsplan om kinderen verder te helpen. Tijdens de rapportbesprekingen worden de
CITO-resultaten van uw kind met u besproken. Eind groep 7 geeft de leerkracht een voorlopig advies voor het
voortgezet onderwijs. Het definitieve advies geeft de leerkracht halverwege groep 8. Hiermee kunnen de
ouders hun kind inschrijven bij een school voor het voortgezet onderwijs. Het definitieve advies wordt met de
ouders besproken. De uitslag van de Cito eindtoets wordt door onszelf gebruikt om de kwaliteit van ons
onderwijs en advies in beeld te krijgen. De inspectie gebruikt de gegevens van deze toets (mede) om een
oordeel over onze school uit te spreken.

De Centrale Eind Toets
In groep 8 maken vrijwel alle leerlingen uit zowel het reguliere basisonderwijs als speciaal basisonderwijs de
Centrale Eind Toets. In twee dagdelen, maken de leerlingen opgaven m.b.t. rekenen, taal, spelling en
begrijpend lezen. Er is nog geen duidelijkheid of de Centrale Eind Toets op papier of digitaal wordt afgenomen.
De toets telt niet meer mee voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.
De afname van de Centrale Eind Toets vindt plaats op 20, 21 en 22 april 2021.

AVG
Ouders hebben het recht om het schooldossier van hun kind in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken
met de directie. De gegevens van leerlingen worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
Leerlingenlijsten en/of toetsresultaten zijn wij verplicht te delen met het College van Bestuur, de
onderwijsinspectie, Jeugdgezondheidszorg en de afdeling leerplicht.

Schoolwapps 2.0
Het Zwanenbos maakt gebruik van schoolwapps 2.0.
SchoolWapps 2.0 is een app die bedoeld is om u als ouders/verzorgers op de hoogte te houden van wat er op
school gebeurt. Als ouder krijgt u een eigen inlog en daarmee krijgt u de beschikking over: Nieuwsberichten,
foto’s, kalender, nieuwsbrieven, intekenlijsten, spoedberichten.
Wanneer uw kind ingeschreven is dan ontvangt u een ouderbrief met daarin een code, welke u nodig heeft bij
het aanmaken van een account. Voor het aanmaken van een account dient eerst de app gedownload te
worden via de google play store (android) of App store (IOS). Indien het niet mogelijk is om dit via uw mobiel
te doen dan kunt u zich ook online aanmelden. Uw account is alleen gekoppeld aan de klas van uw kind. Het is
belangrijk dat alle ouders een account aanmaken, aangezien een groot deel van de communicatie uit de klas
zal verlopen via deze app. De foto’s en berichten die door de leerkracht op de app geplaatst worden, zullen
alleen zichtbaar zijn voor de ouders/verzorgers van de kinderen van uw klas. Indien u iets wilt wijzigen op het
‘formulier toestemming gegevens’ dan kunt u dit doorgeven aan onze administratie zodat wij deze gegevens
kunnen verwerken.

Schoolfotograaf
Elk jaar worden alle leerlingen gefotografeerd door de schoolfotograaf. Zij gaan individueel en met hun groep
op de foto. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met broertjes en zusjes op de foto te gaan. De
schoolfotograaf komt dit jaar in de maand oktober. Over de definitieve datum wordt u binnenkort
geïnformeerd.
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Brede School
Voor alle leerlingen is het mogelijk deel te nemen aan gratis activiteiten van de Brede School Meerzicht. Iedere
dinsdag is er direct na schooltijd een vrije knutselinloop van 14.45 tot 16.00 uur. Voor de overige activiteiten is
het nodig dat de kinderen zich inschrijven. Vooraf krijgen de kinderen een kennismakingsles en u krijgt
informatie met het bijbehorende inschrijfformulier. Het kan zo zijn dat het aantal inschrijvingen hoger is dan
de hoeveelheid plaatsen en dat uw kind op dat moment niet mee kan doen aan de activiteit.

Collectieve ongevallenverzekering & eigendommen
Ieder schooljaar sluiten wij een collectieve ongevallenverzekering af. De kinderen en de hulpouders zijn dan
verzekerd tijdens alle activiteiten die door de school worden georganiseerd.
Indien uw kind schade toebrengt aan de school(materialen) of aan eigendommen van anderen (fietsen,
speelgoed, telefoons, kleding e.d.), dient u zelf verzekerd te zijn. Wij raden u aan hiervoor een WA-verzekering
af te sluiten (Wettelijke Aansprakelijkheid).

Bibliotheek op school
We hebben een schoolbibliotheek. Iedere week lenen de kinderen daar boeken. Het doel is het lezen te
bevorderen. Er mogen 2 boeken geleend worden waarvan er 1 mee naar huis mag. Voor het uitleensysteem
moet u toestemming geven, omdat onze bibliotheek onderdeel is van de hoofdbibliotheek. U bent dan
automatisch lid van de openbare bibliotheek (hier zijn geen kosten aan verbonden).

GVO
In de bovenbouw bestaat de mogelijkheid tot het volgen van GVO (godsdienstig vormingsonderwijs). De lessen
worden verzorgd door de samenwerkende kerken in Zoetermeer. Gerla den Hartog geeft les op dinsdag. Voor
deelname aan de les moet u schriftelijk toestemming geven.

Schooltuinen
De schooltuinlessen zijn voor alle leerlingen in groep 5. De introductieles op de tuin is in het begin van het
schooljaar. De tuinlessen, waarbij ieder kind een eigen tuintje krijgt, starten in april. Hulpouders zijn voor deze
buitenlessen zeer welkom.

Zwemmen
De leerlingen uit de JRK en 3S zwemmen op maandagochtend in de Driesprong. Zij worden met de bus
gehaald en gebracht. Kinderen hebben hiervoor een handdoek en zwemkleding nodig. Aan het zwemmen zijn
geen kosten verbonden.
JRK:
Maandag 9.30-10.15 uur
Groep 3/4S:
Maandag 10.15-11.00 uur

Bewegingsonderwijs
Alle gymnastieklessen worden verzorgd door een vakleerkracht, bij afwezigheid van de vakleerkracht neemt de
leerkracht de les over (alleen wanneer hij/zij bevoegd is) of gaan de kinderen een andere (buiten)activiteit
doen.
Voor gymnastiek in de groepen 1 en 2 is speciale kleding niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd. Vanaf
groep 3 gymmen de kinderen in aparte gymkleding die u zelf naar keuze kunt aanschaffen. Wanneer een kind
niet mag gymmen, vragen wij u een briefje met de reden mee te geven of een mail te sturen. Wij maken
gebruik van de gymzalen aan het Kerkenbos 10 en 30 en de gymzaal aan de Den Brabanderhove. Een
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vakleerkracht kan besluiten om een buiten gymles in te plannen. U wordt dan gevraagd hier met de
buitenschoenen rekening mee te houden. Tijdens de gymles is het niet toegestaan om sieraden (inclusief
oorbellen) te dragen.
Het SBO krijgt vanaf groep 5, 3 keer per week gymles. Het BAO krijgt 2 keer per week gymles. De groepen 1/2
gymen om de week in de gymzaal, op andere dagen mag de leerkracht gebruik maken van het speellokaal.
Ma (Brabanderhove)

Di (Kerkenbos 10)

Woe (Kerkenbos 30)

Do (Brabanderhove)

8.40- 9.20
9.20-10.00

6
4

8.40- 9.20
9.20-10.00

5s
1/2

8.30- 9.15
9.15-10.00

5/6s
5s

8.40- 9.20
9.20-10.00

6
4

10.00-10.40

5

10.00-10.40

JRK

10.00-10.45

6/7S

10.00-10.40

3/4s

10.40-11.20

7

10.40-11.20

3

10.45-11.30

8s

10.40-11.20

5/6s

11.20-12.00
12.45-13.25

3
5s

11.20-12.00
12.45-13.25

3/4S
5

11.20-12.00
12.45-13.25

6/7s
7

13.25-14.05

5/6s

13.25-14.05

6/7S

13.25-14.05

8s

14.05-14.45

8S

14.05-14.45

8

14.05-14.45

8

Vakantierooster
(alle leerlingen zijn op deze dagen vrij vrij)
Herfstvakantie

ma 19 oktober t/m vr 23 oktober 2020

Kerstvakantie

ma 21 december 2020 t/m vr 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

vr 19 februari t/m vr 26 februari 2021

Onderwijsdag

do 1 april 2021

Goede Vrijdag

vr 2 april 2021

Pasen

ma 5 april 2021

meivakantie

ma 26 april t/m vr 7 mei 2021

Hemelvaart

do 13 mei t/m vr 14 mei 2021

Pinksteren

ma 24 mei 2021

Zomervakantie

vr 16 juli t/m vr 27 augustus 2021

Studiedagen
(alle leerlingen zijn op deze dagen vrij)
woensdag 30-09-2020
donderdag 18-02-2021
woensdag 12-05-2021
donderdag 15-07-2021
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Time-out protocol
Het kan voorkomen dat een leerling ‘grensoverschrijdend’ gedrag vertoont. Hieronder verstaan wij gedrag
waarbij de leerling zich zodanig gedraagt dat de veiligheid van anderen en zichzelf in het geding is óf het
gedrag dermate storend is dat het onderwijs aan de andere leerlingen niet op normale wijze doorgang kan
vinden. Daarom hebben wij binnen Het Zwanenbos hierover een aantal afspraken gemaakt en deze in
onderstaand stappenplan geformuleerd.
1.
2.
3.

4.

5.

Allereerst proberen we natuurlijk om in de klas tot een oplossing te komen (tafel opzij zetten, aan
tafel onder het bord zitten, op aparte plek in de klas etc.).
10 minuten rustig worden op de nadenkplek in de gang (kleuters kunnen een aangepaste tijd
gebruiken, 5 min). Gaat alles weer naar wens dan kan de leerling terug de klas in.
Is de leerling nog niet klaar om terug naar de klas te gaan of kan niet in de gang zitten? 10 minuten in
"buurklas" (de leerkrachten spreken zelf met collega’s af wie de leerlingen van elkaar opvangen). Is de
buurklas even afwezig dan een andere klas zoeken. Gaat alles naar wens dan kan de leerling terug de
klas in.
Is de leerling nog niet klaar om terug naar de klas te gaan? 10 minuten naar ib. Gaat alles naar wens
dan kan de leerling terug de klas in. Is een leerling bij ib geweest dan moet hij/zij de volgende pauze
eerst beginnen met 10 minuten naast de pleinwacht op een bankje/paaltje zitten en niet spelen. Geen
pauze meer die dag? Dan vervalt dit.
Is de leerling nog niet klaar om terug naar de klas te gaan of zulk extreem gedrag dat stappen 1 t/m 3
niet aan de orde (kunnen) zijn (dus in het uiterste geval!)? Naar de directeur. Ouders worden gebeld
en op de hoogte gesteld dat zoon/dochter ongepast gedrag vertoont en wordt voor die dag verder
geschorst. Volgende dag weer naar school na gesprek met directie (en ib).

Schorsen en verwijderen
Schorsen:
De leerling wordt voor een eerste maal geschorst. De directeur van de school volgt het protocol van het eigen
schoolbestuur. De leerplichtambtenaar die bij de school betrokken is wordt geïnformeerd (en indien aan de
orde om advies gevraagd; bv bij beperking van onderwijstijd). Een leerling mag voor maximaal één week
worden geschorst, ook als u voornemens bent de leerling van school te verwijderen of als u een oplossing
zoekt binnen de school. Schorsen gebeurt altijd door het bevoegd gezag, net als bij verwijdering.
Soms is er sprake van gedragsproblematiek waardoor andere leerlingen niet optimaal kunnen leren of
waardoor hun veiligheid in het geding is. In andere situaties weet de school niet direct een passende oplossing
of is deze niet per direct beschikbaar. Ook in deze situaties heeft een leerling recht op onderwijs en mag hij
niet langer dan een week worden geschorst. De oplossing voor het onderwijs aan deze leerling ligt veelal in het
overleg met het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en natuurlijk de ouders en het kind.
Als een school een leerling langer dan 1 dag schorst, dan moet een school dat bij de onderwijsinspectie
melden. Het Internet Schooldossier bevat hiervoor een speciale mogelijkheid.
Na een tweede schorsing gelden de volgende stappen:
De school doet (opnieuw) een melding bij de betrokken leerplichtambtenaar van de school en bij de
coördinator Passend Onderwijs. De casus wordt toegelicht.
Zowel leerplichtambtenaar als coördinator Passend Onderwijs monitoren de ontwikkeling van deze leerling in
het thuiszittersoverleg. De school informeert de ouders over deze melding bij de thuiszitterstafel.
De school betrekt JGH via het CAT: Consultatie en Advies Team; telefoonnummer 079-3469900, email
bureaudienst@zoetermeer.nl en de school organiseert een (spoed)-IHI-overleg met alle betrokkenen. Uit dit
overleg ontstaan een aantal vervolgstappen welke afhankelijk zijn van de desbetreffende casus.
Verwijderen:
Bij herhaald wangedrag, of wanneer het onderwijsaanbod dat uw kind nodig heeft op school niet aangeboden
kan worden, kan een schorsing leiden tot een definitieve verwijdering.
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Ook in geval van verwijdering is het bestuur de partij die dit formeel besluit. Als het bestuur een leerling wil
verwijderen, dient het bestuur eerst de betrokken groepsleraar te horen en een andere school te zoeken. Met
de invoering van passend onderwijs mag de leerling niet van school verwijderd worden voordat het bestuur
een andere school bereid heeft gevonden om de leerling toe te laten en hierover constructief overleg heeft
gevoerd met de betrokken ouders. Mochten de ouders het niet eens zijn met plaatsing op deze school, dan
verwacht de onderwijsinspectie dat de school met de ouders (en andere partners) het overleg voortzet om zo
alsnog tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet binnen afzienbare tijd, dan kan contact met het
samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en zo nodig, een onderwijsconsulent, de oplossing bieden.
Bij verwijdering van een leerling dient de leerling de school te blijven bezoeken totdat de leerling terecht kan
op een nieuwe school. Leerlingen mogen dus niet geschorst worden in afwachting van verwijdering

Bestuur van de school
Onze school valt onder de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ).
De Commissie van Bestuur bestaat uit:
Dhr. M. Schoon en Dhr. M. Krul.
Postadres: Centraal Management,
Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer
E-mail: administratie@opoz.nl
Tel. 079-3290825
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