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Wat fijn dat u zich verdiept in onze school. CBS Joppensz is een kleine buurtschool met een groot hart 

voor kinderen en onderwijs. Samen leren, samen spelen en samen vieren staan bij ons centraal. Wij 

vinden het belangrijk om onze leerlingen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs en hun rol in 

de maatschappij. Daarom zien wij onze school als een gemeenschap in het klein en verwachten wij van 

elkaar dat iedereen mee doet én mee mag doen. We zijn betrokken bij de ouders en leerlingen van de 
school, bij de wijk en bij de wereld. Daarom betrekken wij leerlingen, ouders, wijk en wereld bij de 

inrichting van ons onderwijs. We halen buiten naar binnen en gaan ook graag naar buiten. 

Samen zijn wij Joppensz!

Komt u ook een kijkje nemen?

Met vriendelijke groet,

Namens het team van Joppensz,

Mw. Pascal van Santen

Directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool Joppensz

Van Vollenhovenkade 15

2313GG Leiden

 0715130958

 http://www.joppenszleiden.nl

 directie@joppenszleiden.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Mw. P. van Santen directie@joppenszleiden.nl

Adjunct-directeur Mw. J. Schouten j.schouten@joppenszleiden.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

190

2019-2020

Schoolbestuur

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Aantal scholen: 22

Aantal leerlingen: 8.896

 http://www.scoleiden.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden.

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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Kernwoorden

Samen zijn wij Joppensz

VertrouwenVeiligheid

Verwondering IPC

Missie en visie

Onze school is een Christelijke basisschool waar kinderen kunnen groeien binnen een goed 

pedagogisch en didactisch klimaat. We geloven in 'samen school zijn', team, leerlingen en ouders 

werken samen aan de ontwikkeling van kinderen met aandacht voor elkaar. Daarbij proberen we zoveel 

mogelijk in te spelen op de specifieke behoeften van leerlingen, waarbij we denken in mogelijkheden. 

Onze slogan is: Samen zijn wij Joppensz!

Prioriteiten

Joppensz hecht groot belang aan de kwaliteit van haar onderwijs. Goed onderwijs wordt gegeven door 

goede leerkrachten. 

In het schooljaar 2020-2021 staan de volgende punten op de agenda:

- Het team van Joppensz leert van en met elkaar. Daarom werken wij voor het tweede jaar met de 

LeerKRACHT-aanpak "Samen elke dag een beetje beter" (www.stichting-leerkracht.nl).

- Wij versterken de ouderbetrokkenheid binnen Joppensz, we werken samen met ouders in een 

werkgroep Ouderbetrokkenheid en maken helder wat ouders en school voor elkaar kunnen doen en 

wat ze van elkaar kunnen verwachten.

- We vinden het belangrijk dat kinderen wat leren betekenisvol voor hen is. Daarom willen we ons IPC-

onderwijs verder ontwikkelen en ons culturele aanbod hierop afstemmen. We scholen alle teamleden 

opnieuw en versterken de doorgaande leerlijn van ons IPC-onderwijs. Ook wordt IPC onderwijs in de 

groep 1/2 verder vormgegeven door gebruik van de methode Early Years van IPC Nederland.

- We borgen ons beleid m.b.t. de basisvakken en het instructiemodel, zodat er een goede doorgaande 

lijn is in ons onderwijs.

- We herijken ons Gezonde School beleid.

Identiteit
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Joppensz is een school met een christelijke identiteit. 

Dat blijkt uit de volgende aspecten:

We vertellen Bijbelverhalen. We gebruiken daarvoor de methode ‘Kind op Maandag’. De Bijbelverhalen 

die we vertellen, laten ons zien wat de verhalen van toen kunnen betekenen voor nu. Hoe gaan we om 

met elkaar en met de wereld om ons heen?

We vieren de christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen. Voor het kerstfeest worden ook de ouders 

uitgenodigd.

Eens per jaar is Joppensz te gast bij een speciale kerkdienst van de gemeente van de Vredeskerk. Deze 

scholendienst wordt voorbereid door de wijkpredikant en enkele leerkrachten.

Ook gaan we in schoolverband geregeld doordeweeks naar de Vredeskerk voor een viering. We zingen 

dan samen en kijken en luisteren naar verhalen. De kinderen ervaren op die momenten dat we bij elkaar 

te horen: dat we samen leren en leven.

Via Compassion hebben we twee kinderen in Colombia financieel geadopteerd, Daniël en Juan. Iedere 
maandag kunnen alle kinderen een bijdrage meenemen om deze sponsoring mogelijk te maken.

Vanuit onze identiteit staan we open voor iedereen met een andere geloofsovertuiging en treden we 

alle mensen respectvol tegemoet. Dit verwachten wij ook van leerlingen en ouders. Op Joppensz weten 

kinderen, ouders en leerkrachten: “Ik hoor erbij, ik ben iemand en ik kan wat.” Een goede sfeer op 

school is belangrijk voor uw kind, voor u en voor het team. We willen graag een fijne sfeer creëren 
waarbij we ons allemaal veilig en vertrouwd voelen. 
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

Als leerkrachten afwezig zijn, zoeken we een vervanger binnen ons eigen team. Op enkele dagen zijn er 

collega's met taken buiten de groep. Ook hebben wij een onderwijsassistent die in kan vallen voor een 

afwezige leerkracht.

Mocht het onverhoopt niet lukken een vervanger te vinden dan wordt een groep verdeeld over de 

andere groepen en werken kinderen aan zelfstandig te verwerken opdrachten.

De kleutergroep wordt nooit verdeeld. Is voor deze groep geen vervanger beschikbaar, dan gaat een 

leerkracht uit een hogere groep een dagje "kleuteren" en verdelen we de hogere groep.

In het uiterste geval krijgt een groep een dag vrij. Daarover worden ouders geïnformeerd via 
SchOuderCom. Ook in zo'n situatie is er altijd opvang op school (in een andere groep) mogelijk.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 

bewegingsonderwijs

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
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Kleuteronderwijs (spel-, 

taal-, 

rekenontwikkeling, 

bewegongsonderwijs, 

Engels, sociale 

redzaamheid (KiVa) en 

levensbeschouwing)
25 uur 25 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Joppensz hanteert het 5-gelijke-dagen model. Leerlingen zijn elke week 27,5 uur op school. Daarvan 

krijgen zij 25 uur onderwijs. De andere tijd is beschikbaar voor de lunch en het tussendoortje tijdens de 

gruitenpauze (groente- en fruitpauze) rond 10 uur. Wij zijn een Gezonde School, wat inhoudt dat we 

willen dat alle leerlingen onder schooltijd gezond eten. Zo krijgen ze bruin brood mee naar school en 

wordt er melk of water gedronken en geen limonade. Ook vragen we ouders om gezonde traktaties uit 

te delen op verjaardagen. De richtlijnen delen wij met ouders.

We besteden in alle groepen veel tijd aan de basisvakken rekenen, taal en lezen. Elk kind krijgt, zoveel 

als mogelijk, de instructie en begeleiding die het nodig heeft om zich te blijven ontwikkelen. Naast de 

lesmethodes zijn materialen beschikbaar voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben en voor 

kinderen die extra oefening nodig hebben. Spelen is belangrijk. Spelenderwijs leert uw kind zijn of haar 

omgeving kennen, en ook de klasgenootjes en de leerkracht. Kleuters spelen in de klas, in het 

speellokaal en op het schoolplein. Er is dagelijks tijd voor vrije spelsituaties. Daarnaast worden er 

doelgerichte activiteiten aangeboden op alle ontwikkelingsgebieden ter voorbereiding op het lezen, 

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

Lezen
6 uur 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min

Taal
4 u 30 min 6 uur 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min

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

Wereldoriëntatie
2 u 30 min 2 u 30 min 3 u 45 min 3 u 45 min 4 uur 4 uur 

Bewegingsonderwijs
4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Levensbeschouwing
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Engelse taal
30 min 30 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Schrijven
1 uur 45 min 30 min 30 min 15 min 15 min

Sociale Redzaamheid 

(KiVa) 45 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 
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schrijven en rekenen in groep 3.

Wereldoriëntatie en Kunstzinnige vorming worden op Joppensz in samenhang aangeboden volgens de 
uitgangspunten van IPC (International Primary Curriculum), thematisch en betekenisvol. IPC is een 

eigentijds curriculum voor het basisonderwijs waarin effectief leren centraal staat. IPC biedt een 

combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan 

met de complexiteit van de 21e eeuw. Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken 

ze volop hun eigen talenten. 

KiVa is de methode voor de Sociaal Emotionele Ontwikkeling die we op Joppensz gebruiken. KiVa is 

een preventief schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het 

tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa gaat uit van de kracht van een groep en leert kinderen 

samen een fijne groep te zijn. 

Op Joppensz werken we groepsdoorbrekend voor IPC en in de hogere leerjaren ook voor taal en 

rekenen. De groepen 1/2 & 3, 4 & 5, 6 & 7 & 8 leren hierdoor beter samen te werken en de leerkrachten 

kunnen hierdoor beter aansluiten op het niveau van de individuele leerlingen. We stimuleren 

samenwerking tussen leerlingen én tussen leerkrachten om zo het beste uit onszelf en onze leerlingen 
te halen.

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek

• Speellokaal
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• Handenarbeidruimte

• Peuterspeelzaal "Kleine Urt"

• BSO Joppensz

• Lift

Joppensz heeft een eigen bibliotheek. Uw kind is automatisch lid van deze bibliotheek. Onze bieb 

wordt beheerd door onze eigen bibliothecaressen. Zij openen een paar keer per week de bibliotheek 

zodat uw kind regelmatig een ander boek kan lenen. In schooljaar 2019-2020 is het “lenen om thuis te 

lezen” geïntroduceerd.

De school, de peuterspeelzaal en BSO Joppensz werken intensief samen. De peuterspeelzaal maakt 

deel uit van de Stichting Peuterspeelzalen Leiden (SPL). BSO Joppensz valt onder de 

kinderopvangorganisatie 'De Kinderhaven'.  

Op de bovenverdieping hebben we een fantastische handenarbeidruimte met o.a. mogelijkheden voor 

figuurzagen en solderen.

Joppensz heeft een mooie (glazen) lift. Daarmee is de school ook toegerust om leerlingen met een 

lichamelijke beperking een onderwijsplek te bieden. Uiteraard onderzoeken we voor plaatsing, samen 

met ouders of onze school echt de best passende plek is.

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 

peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

De school, de peuterspeelzaal en BSO Joppensz werken met elkaar samen. We hebben een gezamenlijk 

pedagogisch beleid, stemmen ons aanbod op elkaar af en organiseren gezamenlijke activiteiten. De 

peuterspeelzaal maakt deel uit van SPL: Stichting Peuterspeelzalen Leiden. BSO Joppensz valt onder 

kinderopvangorganisatie 'De Kinderhaven'.

Ook is het mogelijk om uw kind naar een andere BSO in de buurt te laten gaan. Opties zijn BSO 
Madelief (www.flowerkids.nl), BSO Smallsteps Basisbende (www.smallsteps.nl) of BSO ‘t Kasteel 

(www.tkasteel.nl).

Wordt uw zoon of dochter binnenkort 4 jaar? Of bent u zich aan het oriënteren voor een basisschool? 
Kom eens kijken! De gemeente Leiden heeft n.a.v. een wetswijziging met alle schoolbesturen 

afgesproken, dat inschrijving op een basisschool pas plaats mag vinden als het kind 3 jaar oud is. 

Wanneer u ruim voor de derde verjaardag van uw kind contact met ons opneemt voor een rondleiding, 

heeft u voldoende tijd om een goede schoolkeuze te maken en bij interesse een aanmeldingsformulier 
Joppensz (te vinden op de website www.joppenszleiden.nl) op te sturen als het kind 3 jaar is geworden. 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

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. Voorschoolse educatie wordt 

aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse 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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U kunt voor een rondleiding of kennismakingsgesprek contact opnemen met mw. Pascal van Santen 

(directeur) 071-513 09 58 of mail naar directie@joppenszleiden.nl.

Wennen

Een nieuwe leerling mag voor zijn of haar eerste officiële schooldag maximaal tien dagdelen komen 
wennen. Deze dagdelen worden gepland in goed overleg tussen ouder en leerkracht. Vanaf de dag dat 

uw kind 4 jaar wordt, gaat hij of zij alle dagen naar school.
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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.

Joppensz zoekt altijd naar kansen om kinderen met een specifieke ondersteuningsvraag optimaal te 

begeleiden. Dit doen we in nauw overleg met ouders en deskundigen. We bekijken de 

ondersteuningsvraag en beoordelen de slagingskans op verschillende niveaus:

- Op leerlingniveau: Wat heeft deze leerling nodig? Welke doelen zijn haalbaar?

- Op schoolniveau: Kunnen we de begeleiding al dan niet blijvend bieden? Welke middelen en welke 

hulp hebben we nodig?

- Op groepsniveau: Kan de begeleiding binnen de context van de betreffende groep gerealiseerd 

worden?

Op deze manier komen we met elkaar, school en ouders, tot een goed beeld van de kansen voor een 

betreffende leerling op Joppensz.

Onze intern begeleider Fleur Bakker coördineert de leerlingenzorg. Zij heeft contact met leerkrachten, 
ouders en andere instanties over de ondersteuningsvragen in de school.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 10

Intern begeleider 8

Onderwijsassistent 10

Rekenspecialist 6

Remedial teacher 2

Vakspecialist bewegen 5

Jonge Kind specialist 6

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid
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Anti-pestprogramma

Joppensz hanteert de methode KiVa. KiVa is een schoolbreed programma, gericht op positieve 

groepsvorming en het versterken van de sociale veiligheid op basisscholen. KiVa stimuleert de sociale 

vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale 

veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief tegengegaan. Binnen 

KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto van KiVa 
luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’

In alle groepen worden wekelijks lessen gegeven gericht op de ontwikkeling van sociale vaardigheden 

van leerlingen en gericht op het voorkomen van pesten. Ook wordt wekelijks een "groepsgesprek" 

gevoerd waarin kinderen met elkaar praten over de sfeer in de groep en over opvallende situaties op 

sociaal gebied die zich hebben voorgedaan. Dit kunnen zowel positieve als negatieve situaties zijn.

Ter ondersteuning en verrijking van het KiVa programma hanteren we op Joppensz twee programma's 

van de "WonderWoordenWinkel": de "Sorry-boodschap" en het "Vredespad".

De "Sorry-boodschap" helpt kinderen hun gevoel onder woorden te brengen en om op een goede 

manier "sorry" te zeggen als dat nodig is.Als kinderen een probleem hebben kunnen zij, met 

Goedmaakcoaches het "Vredespad" aflopen en zo stap voor stap het probleem oplossen. De 

Goedmaakcoaches zijn leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die door hun klasgenoten zijn gekozen om 

deze rol te vervullen. Zij worden begeleid door onze gedragsspecialist.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via De 

monitor behorend bij KiVa.

Joppensz werkt met de methode KiVa.

Bij de methode hoort een monitor: KiVa monitor, een vragenlijst voor leerlingen waarin zij op basis van 

vragen aangeven hoe hun welbevinden en gevoel van veiligheid is. Deze KiVa monitor wordt twee keer 

per jaar afgenomen: in mei en in oktober.

De rapportage is op schoolniveau en op groepsniveau geanalyseerd. Conclusies zijn omgezet in acties. 

In de meeste gevallen op kindniveau, maar ook op groepsniveau.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Dubbelaar. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken 
via j.dubbelaar@joppenszleiden.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. Giesbert. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 

v.giesbert@joppenszleiden.nl.
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Klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor 

het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze 

inspanningen toch zaken anders gaan dan verwacht, dan kan de ouder ons hierop aanspreken. SCOL 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Rapport:

De leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 ontvangen drie keer per jaar een rapport. De leerlingen uit 

de groepen 1 en 2 krijgen één keer per jaar een rapport.

Gesprekken:

Joppensz nodigt ouders regelmatig uit voor een gesprek over de ontwikkeling van het kind. Voor 

kinderen die zich volgens verwachting ontwikkelen hanteren we hierbij een vaste cyclus. Uiteraard kunt 

u als ouder altijd tussentijds een gesprek aanvragen. De gesprekken met ouders van kinderen met een 

specifieke onderwijsbehoefte worden frequenter gevoerd en zijn ook anders van opzet.   

Joppensz kent de volgende gespreksvormen:   

• startgesprekken in de tweede schoolweek;

• voortgangsgesprekken na de rapporten in november en in maart;

• naar behoefte eindgesprekken na het derde en laatste rapport.

We bieden ouders ook op andere manieren de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de 

ontwikkeling van hun kind:

• inloopmomenten 
• meedraaiochtenden

Communicatie vanuit school verloopt via "SchOuderCom", een digitaal en afgeschermd ouderportaal. 

Via "SchOuderCom" worden berichten en nieuwsbrieven naar ouders verstuurd en kunnen ouders zich 

aanmelden voor o.a. de oudergesprekken. Leerkrachten houden een blog bij waarin zij ouders 

informeren over activiteiten in de klas. De jaarkalender is ook terug te vinden op "SchOuderCom". 

Joppensz hecht grote waarde aan educatief partnerschap met ouders. Wij zijn ervan overtuigd dat een 

goede relatie tussen ouders en school een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. 

Hierbij staat steeds centraal wat ieder van ons kan doen om de doelen die zijn gesteld te behalen.

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

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

• Ouderraad

• Medezeggenschapsraad

• Werkgroep Ouderbetrokkenheid

We willen graag een open communicatie met ouders en betrekken hen actief bij de ontwikkeling van 

onze leerlingen. Daarom maken wij graag gebruik van het aanbod van ouders om gastlessen te geven, 

mee te gaan met excursies en te helpen in de ondersteuning van leerlingen. Zo heeft onze school 

leesouders en ‘luizenouders’. Ook helpen ouders bij het begeleiden van kinderen bij museumbezoeken, 
sportdagen en het slotfeest. 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van Joppensz bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en 

leerkrachten. De MR overlegt met de directie over schoolbeleid. U kunt denken aan: 

ouderbetrokkenheid, groepsverdeling, financiën of leerlingenzorg. De verslagen van de MR-
vergaderingen zijn in te zien bij de directie. De MR brengt regelmatig verslag uit via de nieuwsbrief van 

de school.

Ouderraad

De ouders die lid zijn van de ouderraad (OR) verzorgen allerlei zaken en activiteiten in en om de school 

ten behoeve van de kinderen. Zij geven creatieve ondersteuning bij projecten op school en organiseren 

samen met het team de feestelijkheden die in schoolverband plaatsvinden. 

Werkgroep Ouderbetrokkenheid

De directie van Joppensz vormt samen met leerkrachten en ouders de werkgroep Ouderbetrokkenheid. 
In deze werkgroep wordt het beleid rondom ouderbetrokkenheid vormgegeven. Deze werkgroep zorgt 

ervoor dat het beleid ook omgezet wordt in de praktijk. 

heeft een klachtenregeling. Deze is terug te vinden op de website. Uitgangspunt is dat klachten, 

problemen en vragen in eerste instantie worden besproken met degene die direct met de kwestie van 

doen heeft. Heeft u bijvoorbeeld een klacht over (het lesgeven van) een leerkracht, dan wordt verwacht 

dat u contact opneemt met de betrokken leerkracht. Het is uiteraard de bedoeling dat de klacht naar 

tevredenheid wordt opgelost. Lukt het niet in overleg met de leerkracht de klacht op te lossen dan is 

het goed om contact op te nemen met de directie. Bent u daarna nog niet tevreden dan kunt u het 

schoolbestuur inlichten, dat samen met u naar een oplossing zal zoeken.

Interne contactpersoon 

De interne contactpersoon (of vertrouwenspersoon) functioneert als aanspreekpunt bij klachten en 

gaat eerst na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De contactpersoon geeft de ouder 

advies over de te volgen route en kan de ouder in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon. 

Meester Vincent Giesbert is de vertrouwenspersoon. Via de website van SCOL kunt u in contact komen 

met de externe vertrouwenspersoon (https://www.scoleiden.nl/regelingen-protocollen-scol/). 
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 55,00

Daarvan bekostigen we:

• alle activiteiten die niet tot het reguliere lesprogramma behoren.

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Joppensz biedt uw kind de mogelijkheid om een schoolfruitabonnement af te sluiten. Hiermee krijgt uw 

kind elke dag vers fruit in de ochtendpauze. De kosten hiervan zijn 65 euro per leerling per schooljaar.

Jaarlijks vraagt de school om een ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor het bekostigen van 

onder andere de 3 oktobermaaltijd, het sinterklaasfeest, het kerst- en paasfeest, de sportdag, het 

schoolreisje, het afscheid van groep 8 en het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7. Dit zijn activiteiten 

die niet tot het ‘gewone’ lesprogramma behoren en niet worden bekostigd door de rijksoverheid. Het 

zijn wel de activiteiten die het schooljaar en de basisschoolperiode extra kleur geven. De bijdrage is 

vrijwillig. Wij vragen ouders echter dringend deze te voldoen. Alleen dan kunnen wij de extra 

activiteiten voor uw kinderen blijven organiseren.

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.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

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 

toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

De school heeft een ongevallenverzekering (deze biedt alleen dekking m.b.t. letselschade) en een 

aansprakelijkheidsverzekering (hierbij moet er sprake zijn van verwijtbaar/nalatig handelen). 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Bij ziekte of afwezigheid van een leerling verwachten wij een absentmelding van de ouders. Dit kan 

schriftelijk, via SchouderCom, via derden of telefonisch voor schooltijd (voor 08.15 uur) bij de conciërge. 
Van de absentie wordt een nauwkeurige administratie bijgehouden. In gevallen van veelvuldig of 

ongeoorloofd verzuim wordt altijd contact opgenomen met de ouders en/of de consulent Leerplicht.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Voor vragen over de mogelijkheden van- en het aanvragen van verlof kunt u contact opnemen met de 

directeur. 

De verlofaanvraag dient schriftelijk te worden ingediend. Het formulier daarvoor kunt u ophalen bij de 

directeur of administratief medewerker. De aanvraag dient tenminste 6 weken voor het verlof te 

worden ingediend.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Het team volgt de opbrengsten binnen de school op de voet. Na iedere Methode Onafhankelijke Toets 
(cito)-periode wordt een schoolbrede analyse gemaakt. Aan de hand van deze analyse wordt gekeken 

welke interventies nodig zijn om de opbrengsten te verhogen. 

5.2 Eindtoets

Helaas hebben wij in maart 2019 moeten kiezen voor het onderbrengen van onze leerlingen van groep 

8 op andere scholen, dit vanwege het ontbreken van een leerkracht. Dit is gebeurd in overleg met o.a. 

ouders en inspectie. Zes leerlingen bleven onder onze verantwoordelijkheid onderwijs volgen en 

hebben de eindtoets gemaakt. Deze groep is te klein om conclusies te trekken over het onderwijs en 

daarom is de gemiddelde eindtoetsscore over 2018-2019 geen afspiegeling van het onderwijsniveau op 

Joppensz.

Inmiddels hebben we, ondanks het lerarentekort, een stabiele en toekomstbestendige 

schoolorganisatie kunnen realiseren, waardoor deze situatie zich niet zal kunnen herhalen. Met een 

vernieuwd en enthousiast team geven wij iedere dag les.

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

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

eindtoets afgenomen in groep 8.

Wat is de eindtoets?

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 

eindtoets 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 Ontwikkeling van leerlingen
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5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 46,7%

vmbo-k / vmbo-(g)t 6,7%

vmbo-(g)t 13,3%

vmbo-(g)t / havo 6,7%

havo 20,0%

vwo 6,7%

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 

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.

Preventief tegen pesten

Positief leerklimaatWelbevinden van leerlingen

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Omgaan met elkaar is een belangrijk onderdeel van het leven op Joppensz. Dit past bij onze missie: 

“Leven en leren doen we samen”. 

Om de sociale vaardigheden van onze leerlingen te ontwikkelen en te versterken, hanteren we de 

methode KiVa. Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa:

• het school- en leerklimaat sterk verbetert;

• de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;

• het welbevinden van de leerlingen verhoogt;

• effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);
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• depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert;

• leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.  

Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto van 

KiVa luidt dan ook: “ Samen maken wij er een fijne school van”.   

Daarnaast werken we op Joppensz met WonderWoorden: WonderWoorden is een aanpak die kinderen 

helpt hun gevoelens onder woorden te brengen en geeft kinderen handvatten om lastige situaties aan 

te gaan en (kleine) conflicten op te lossen. Uitgangspunt: als je kinderen meer vredelievende taal 

aanreikt, zie je hoe ze dat met elkaar gaan gebruiken. 

Twee keer per jaar wordt de KiVa monitor afgenomen.

Daarnaast nemen we de vragenlijst sociale en fysieke veiligheid uit WMK af.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Voor het team van Joppensz is goed onderwijs de kernactiviteit. 

Onze uitgangspunten:

• het gebruik van goede, moderne methodes en materialen; 

• doelgericht lesgeven; 

• het gebruik van een goed systeem om de resultaten van leerlingen te meten en te volgen; 

• het effectief en efficiënt inzetten van personeel; 
• de constante professionalisering van de teamleden door teamscholing en individuele scholing;

• effectieve samenwerking binnen het team en tussen leerlingen.

In het schooljaar 2020-2021 staan de volgende punten op de agenda:

- Het team van Joppensz leert van en met elkaar. Daarom werken wij voor het tweede jaar met de 

LeerKRACHT-aanpak "Samen elke dag een beetje beter" (www.stichting-leerkracht.nl).

- Wij versterken de ouderbetrokkenheid binnen Joppensz, we werken samen met ouders in een 

werkgroep Ouderbetrokkenheid en maken helder wat ouders en school voor elkaar kunnen doen en 

wat ze van elkaar kunnen verwachten.

- We vinden het belangrijk dat kinderen wat leren betekenisvol voor hen is. Daarom willen we ons IPC-

onderwijs verder ontwikkelen en ons culturele aanbod hierop afstemmen. We scholen alle teamleden 

opnieuw en versterken de doorgaande leerlijn van ons IPC-onderwijs. Ook wordt IPC onderwijs in de 

groep 1/2 verder vormgegeven door gebruik van de methode Early Years van IPC Nederland.

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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- We borgen ons beleid m.b.t. de basisvakken en het instructiemodel, zodat er een goede doorgaande 

lijn is in ons onderwijs.

- We herijken ons Gezonde School beleid.
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6 Schooltijden en opvang

CBS Joppensz heeft een continurooster en werkt volgens het vijf-gelijke-dagenmodel. De kinderen 

volgen elke dag onderwijs van 8:30 uur tot 14:00 uur. Zij lunchen en pauzeren met hun eigen 

groepsleerkracht.

Regelmatig zijn er partijen die een naschoolse activiteit aanbieden op onze school. U kunt denken aan 

o.a. een typecursus, lessen in programmeren en muziek en bewegen. Hiervan worden ouders via de 

nieuwsbrief op de hoogte gebracht.

BSO Joppensz biedt vanaf 14:00 uur naschoolse opvang aan in de school.

De school, de peuterspeelzaal en BSO Joppensz werken intensief samen. We hebben een gezamenlijk 
pedagogisch beleid, stemmen ons aanbod op elkaar af en organiseren gezamenlijke activiteiten. De 

peuterspeelzaal maakt deel uit van SPL: Stichting Peuterspeelzalen Leiden. BSO Joppensz valt onder 

kinderopvangorganisatie 'De Kinderhaven'.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een andere BSO, er zijn verschillende aanbieders die ook 

BSO aanbieden vanaf 14.00.

 

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:30

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:30

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:30

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:30

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:30

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek Groep 1 t/m 8 Vrijdag
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Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met De Kinderhaven, in en buiten het 

schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met De Kinderhaven, in het schoolgebouw. Hier 

zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Nieuwe groepsruimte voor BSO Joppensz

BSO Joppensz, onderdeel van Kinderopvangorganisatie De Kinderhaven, werkt al 5 jaar samen 

basisschool Joppensz. Vanaf schooljaar 2019/2020 in een nieuwe groepsruimte naast de ruimte van de 

peuterspeelzaal. Wij bieden gezellige en uitdagende opvang voor de kinderen, denken graag met 

ouders mee en bieden daarbij verschillende services om ouders te ontzorgen. Voor deze hernieuwde 

kennismaking bieden wij als wervingsactie bij BSO Joppensz gratis opvang aan alle kinderen van 

basisschool Joppensz tijdens studie- en stakingsdagen. Meer weten over deze kennismakingsactie? 

Neem dan contact op met onze afdeling Relatiebeheer via info@dekinderhaven.nl of 071-7600056. 

De Buitenschoolse Opvang 

BSO Joppensz heeft 2 knusse en uitdagende groepsruimtes in de school. Persoonlijke benadering en 

een warm welkom vinden wij belangrijk! Onze vaste medewerkers halen de kinderen uit de klas en 

nemen ze mee naar BSO-ruimtes waar van alles te doen is. Dagelijks worden er activiteiten en 

workshops georganiseerd en is er ruimte om te chillen en te spelen met vriendjes en vriendinnetjes. 

BSO Joppensz maakt gebruik van het handenarbeid-/technieklokaal en heeft de gymzaal en de 

buitenruimte van de school ter beschikking waar de kinderen lekker kunnen bewegen en workshops 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Judo Groep 1 t/m 8 Dinsdag of woensdag

Bewegingsonderwijs bij de kleuters wordt gegeven door de groepsleerkracht. Op vrijdag gaan de 

kleuters naar het speellokaal voor een gymles met grote materialen, zoals klimrekken, of een les met 

kleine materialen zoals: hoepels, pittenzakken en ballen. Hier worden ook op andere momenten 

spellessen gegeven en lessen 'muziek en bewegen'.

De groepen 3 tot en met 8 krijgen les van de vakleerkracht gymnastiek in de sporthal aan de 

Lammenschansweg.

Judo wordt in groep 1 t/m 8 gegeven door een opgeleid judodocent in het speellokaal.
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6.3 Vakantierooster

Op de website van onze school vindt u de aanvullende vrije dagen. Deze bestaan uit studiedagen en 

roostervrije (mid)dagen.

www.joppenszleiden.nl

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Meivakantie 01 mei 2021 09 mei 2021

Zomervakantie 17 juli 2021 29 augustus 2021

kunnen volgen. Er is voor alle kinderen verschillend speelmateriaal dat past bij hun interesses en 

voldoende uitdaging biedt om hun ontwikkeling te stimuleren. Naast de uitdagende activiteiten en 

workshops is er ook een mogelijkheid om je zwemdiploma onder BSO tijd bij ons halen! Bovendien 

bieden wij verschillende opvangmogelijkheden waaronder all inclusive 52 weken opvang, flexibele 

opvang en de mogelijkheid om alleen opvang af te nemen in de schoolweken of vakanties. Bij BSO 

Joppensz betaal je bijna nooit voor extra opvang door het gebruik van onze ruildagenservice. 

Ook Voorschoolse Opvang 

Naast buitenschoolse opvang bieden wij bij BSO Joppensz ook Voorschoolse Opvang aan op 

verschillende dagen vanaf 7.30 uur (op verzoek vanaf 7.00 uur). Wil je meer weten over de verschillende 

opvangmogelijkheden of wil je een kijkje komen nemen bij BSO Joppensz tijdens een vrijblijvende 

rondleiding? Neem dan gerust contact op met onze afdeling Relatiebeheer via 071-7600056 of 

info@dekinderhaven.nl www.dekinderhaven.nl.
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