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Voorwoord bestuur 

SBO De Trapeze maakt deel uit van Salomo,  Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Als 
stichting streven we er naar om de scholen goed te besturen en de belangen van het christelijk primair onderwijs 
in de regio optimaal te behartigen.   
 
Salomo bestaat uit een aantal scholen die met elkaar verbonden zijn door een inspirerend boek: de bijbel. De 
scholen die deel uitmaken van Salomo komen overwegend voort uit de protestants-christelijke traditie; een 
kleiner aantal scholen heeft een interconfessionele achtergrond. In de praktijk van alledag zien we dat de Salomo-
scholen elk op hun eigen wijze vorm geven aan onderwijs met een christelijke identiteit. Variërend van expliciete 
aandacht voor de christelijke traditie en geloofsbeleving tot meer impliciete aandacht voor waarden, normen en 
gedrag die met christelijke identiteit worden geassocieerd. We realiseren ons dat de christelijke school geen 
vanzelfsprekende keuze meer is. Maar we zien tegelijkertijd dat velen, kinderen en volwassenen en al dan niet 
kerkelijk, op zoek zijn naar zin en samenhang. Onze scholen geven elk op hun manier ruime aandacht aan deze 
zoektocht en proberen kinderen een kompas mee te geven voor de toekomst, een innerlijk en eigen kompas. Het 
is de christelijke, zingevende grondslag van onze organisatie die betekenis en bestaansrecht geeft aan Salomo en 
aan onze scholen. Vanuit een christelijke visie stelt Salomo zich ten doel om door middel van een kwalitatief 
hoogwaardig onderwijsaanbod bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen in de regio tot actieve, weerbare, 
maatschappij-betrokken, betrouwbare en enthousiaste medeburgers, die geleerd hebben hun mogelijkheden 
optimaal te benutten. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor 17 scholen in de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, 
Heemstede en Zandvoort. Ruim 4500 leerlingen bezoeken onze scholen. 
 
De scholen die tot de Salomo behoren, waaronder deze school, laten zich bij de inrichting van het onderwijs en 
de manier waarop zij met kinderen, ouders en verzorgers omgaan, leiden door een aantal kernwaarden: 
 
Samen: verantwoordelijk en maatschappelijk betrokken 
Christelijk 
Plezier 
Open en toegankelijk 
Zorgzaam 
Kwaliteits- en resultaatgericht 
 
Elke school binnen Salomo, dus ook deze school, geeft vorm en uitdrukking aan wat wij als onze opdracht en onze 
kernwaarden zien, of het nu gaat om het vormgeven aan christelijke identiteit en de persoonlijke 
geloofsontwikkeling van kinderen, de contacten met ouders en verzorgers en hun betrokkenheid bij de school, of 
de positie in de wijk. 
Zo voelen wij ons met elkaar verbonden, terwijl we tegelijkertijd aan onze scholen volop ruimte bieden om samen 
met de kinderen, de ouders of verzorgers, en het team een eigen gezicht en kleur te geven aan de school.    
 
We vinden het belangrijk dat de contacten tussen ouders of verzorgers en de school zo soepel en rechtstreeks 
mogelijk verlopen, zonder dat de bovenschoolse directie of het bestuur eraan te pas hoeven komen. Dat betekent: 
in direct gesprek of overleg met leerkrachten of de directeur van de school. De directeur is gemachtigd om vrijwel 
alle taken en verantwoordelijkheden op schoolniveau namens de bovenschoolse directie en het bestuur uit te 
oefenen. Uiteraard overleggen we regelmatig met de directies van onze scholen, soms ook over vragen die 
betrekking hebben op individuele leerlingen. Maar we streven ernaar dat alles op school kan worden besproken 
en afgedaan. En in praktijk lukt dat uitstekend. Al maakt de school dan ook deel uit van een grotere organisatie, 
op die manier kan iedereen zich thuis blijven voelen op de eigen school. 
 
Salomo: voor ons staat de naam voor wijsheid. Geen wijsheid die uitsluitend gebaseerd is op kennis, maar beroep 
doet op oordeels- en beoordelingsvermogen, inzicht, onafhankelijke opstelling, de juiste keuzes kunnen maken 
en mensenkennis. Allemaal eigenschappen en vaardigheden die de Salomo-scholen willen meegeven aan 
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kinderen in hun ontwikkeling. Zodat ze leren “wijs” in het leven te staan. En daarbij wensen we hen een “onwijs” 
leuke schooltijd toe!  
 
Ben Cüsters 
Bestuurder/ algemeen directeur van Salomo 
 
 

 
 
Adres van de stichting: 
Salomo, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 
Bezoekadres: Garenkokerskade 19, Haarlem 
Postadres: Postbus 2018, 2002CA  Haarlem 
Tel.nr. : 023 7078380 
Fax.: 023 5459076 
Internet/e-mail: www.salomoscholen.nl / info@salomoscholen.nl 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salomoscholen.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo_8Of8ZLNAhVCK8AKHWiPDxkQjRwIBw&url=http://www.nicolaasbeetsschool.nl/welkom/salomo/&bvm=bv.123664746,d.d24&psig=AFQjCNFwMaG587rsEZjqrTlBEzf9ynzqnQ&ust=1465284754659734
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Voorwoord school 

Voor u ligt de schoolgids van De Trapeze, school voor speciaal basisonderwijs. 
Ouders kunnen op basis van de informatie die in de schoolgids is opgenomen tot een weloverwogen keuze voor 
de school komen. 
Een schoolgids is dus meer dan een informatieboekje. 
Deze schoolgids geeft u inzicht in de werkwijze op onze school en het leefklimaat wat er heerst: 
• hoe wordt er gewerkt en geleefd? 
• wat vinden we belangrijk? 
• hoe is de sfeer? 
• wat zijn de resultaten? 
 
Toch staat niet alles in deze gids. 
Ouders of verzorgers van wie het kind een onderwijsbehoefte heeft waaraan op de basisschool niet (voldoende) 
kan worden voldaan, nodigen we graag uit voor een gesprek en het bezichtigen van de school. 
Naast deze schoolgids maken wij ieder jaar een informatiebrochure met het vakantierooster, de groepsindeling, 
de data van de verschillende activiteiten en alle andere zaken die specifiek voor het betreffende schooljaar zijn. 
De schoolgids en de informatiebrochure zijn terug te vinden op onze website. 
 
Binnen Salomo nemen wij een bijzondere positie in. Naast de scholen voor regulier basisonderwijs zijn wij de 
enige school voor speciaal basisonderwijs binnen de stichting. Dit heeft als voordeel dat we dichtbij het reguliere 
onderwijs staan, veel onderwerpen samen kunnen bespreken en gebruik kunnen maken van de expertise van 
onze bovenschoolse medewerkers en andere Salomo scholen.  
Voor de specifieke “SBO-onderwerpen” hebben wij regelmatig contact met de andere vier SBO-scholen binnen 
ons samenwerkingsverband. 
 
Elke basisschool in Nederland maakt deel uit van een samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband telt 
verschillende basisscholen en één of meer speciale scholen voor basisonderwijs.  
De Trapeze werkt samen in het Samenwerkingsverband Passend onderwijs Zuid-Kennemerland. 
Alle scholen voor primair onderwijs uit de regio Zuid-Kennemerland maken deel uit van dit samenwerkings- 
verband (behoudens scholen voor cluster 1 en 2). De regiogrens van het samenwerkingsverband loopt in beginsel 
gelijk met de grenzen van de gemeenten: Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede 
en Zandvoort. 
Het algemene doel van het samenwerkingsverband is om passend onderwijs te organiseren. 
“Passend onderwijs betekent voor ons samenwerkingsverband dat wij onderwijs aanbieden voor iedere leerling 
passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is onze ambitie om al binnen het regulier 
basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te 
creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.” 
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Aanmelden van leerlingen 

Een kind met een ondersteuningsbehoefte is, na de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring, welkom op onze 
school. Onze school heeft als taak voor ieder kind zoveel mogelijk adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder 
wordt verstaan een voor het kind passend onderwijsaanbod, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch 
(onderwijskundig) opzicht, dus zoveel mogelijk afgestemd op wat het kind nodig heeft. 
De procedure voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring is afhankelijk van de school of instelling van 
herkomst (voorschoolse voorziening, regulier basisonderwijs of speciaal onderwijs). 
Voor alle procedures geldt dat het gaat om een overeenkomst tussen de ouders, de school of instelling van 
herkomst en De Trapeze en dat de onderwijsbehoefte van de leerling centraal staat.  
De toelaatbaarheidsverklaring wordt in principe voor twee jaar afgegeven. Waar mogelijk wordt er altijd naar 
gestreefd de leerling terug te plaatsen op het regulier onderwijs. Gedurende de plaatsing vindt halfjaarlijks een 
evaluatie plaats, waarbij een onderwerp in de derde evaluatie de eventuele terugplaatsing (of overplaatsing naar 
een andere basisschool) is. 

Bij een aanmelding van een leerling met een ondersteuningsbehoefte stelt de school zich de volgende vragen: 

 wat is nodig om de leerling op de school te kunnen laten functioneren (afgestemd op zijn/haar 
behoeften)? 

 welke middelen staan de school ter beschikking en wat is mogelijk op basis van deze middelen? 

 waarom is de school wel of niet in staat –dankzij of ondanks de inzet van de middelen- de leerling 
kwalitatief goed onderwijs te bieden, afgestemd op diens behoeften? 

 
De school heeft ook haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden in het 
opvangen van kinderen. 
De volgende grenzen worden onderscheiden: 

 Grondslag van de school 

 Een zodanige verstoring van rust en veiligheid binnen de groep, dat het leerproces wordt belemmerd. 

 In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod dient het onderwijs te kunnen 
prevaleren. 

 Gebrek aan opnamecapaciteit (aantal leerlingen per groep) 

 De leerbaarheid van het kind 
 

Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteuningsbehoefte dient een 
zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen de belangen van de leerling en de belangen van de school. Een 
eventuele plaatsing van een dergelijke leerling in het speciaal basis onderwijs moet de ontwikkeling van het kind 
bevorderen. Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate tegemoet te komen aan de 
ontwikkelingsbehoefte van de leerling, zijn sommige kinderen beter op hun plaats in een andere vorm van 
onderwijs. Teneinde tot een dergelijke zorgvuldige afweging te komen, wordt het volgende stappenplan 
gehanteerd: 

1.  Aanmelding 
Aanmelding door de ouders en de huidige school of instelling bij de directie of een lid van het begeleidingsteam 
van de school: 

- Gesprek met de ouders 
- Vraag naar mogelijke eerdere aanmelding op andere basisschool 
- Toelichting op de visie van de school 
- Toelichting op de procedure 
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2.  Informatie verzamelen 
Gegevens opvragen bij ouders, huidige school of instelling en overige relevante instellingen. 
 
 
3.  Informatie bestuderen 
Binnengekomen gegevens worden bestudeerd en besproken door directie en het begeleidingsteam. Aanvullende 
informatie kan worden opgevraagd. 
 
4.  Observatie 
Als onderdeel van het informatie verzamelen wordt de leerling op de school van herkomst geobserveerd door 
een van de leden van het begeleidingsteam van De Trapeze 
 
5.  Inventarisatie 
Er wordt in kaart gebracht wat de specifieke behoeften zijn van het kind; wat de mogelijkheden en 
onmogelijkheden zijn op de volgende gebieden: pedagogisch, didactisch, kennis en vaardigheden van de 
leerkracht, de organisatie van de school en de groep, de mogelijkheden m.b.t. het gebouw en het materieel, de 
relatie t.o.v. de medeleerlingen en hun ouders. 
 
6.  Overwegingen 
De school onderzoekt op basis van de inventarisatie wat de leerling nodig heeft om op de school te kunnen 
functioneren, welke mogelijkheden de school zelf heeft en welke ondersteuningsmogelijkheden er door anderen, 
zoals gemeente en speciaal onderwijs, geboden kunnen worden. 
 
7.  Besluitvorming 
Op basis van de informatie die is verzameld en de overwegingen wordt een besluit over de toelating genomen 
door de directeur in samenspraak met het begeleidingsteam. In het besluit ligt besloten het antwoord op de vraag 
waarom de school wel of niet in staat is– dankzij of ondanks de inzet van de middelen- de leerling kwalitatief goed 
onderwijs te bieden, afgestemd op diens behoeften. 
Daarbij wordt meegenomen of, en zo ja welke, consequenties er zijn i.v.m. de grenzen die zijn geformuleerd ten 
aanzien van de opvangmogelijkheden van de school. 
De school houdt de ouders op de hoogte van het verloop van het besluitvormingsproces en maakt melding van 
eventuele vertraging daarin. De school moet echter binnen zes weken beslissen of de leerling kan worden 
toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd. 
 
8.  Besluit 
Gesprek met de ouders waarbij het besluit wordt besproken. Bij plaatsing: opstellen van een plan van aanpak met 
daarbij een overzicht van inzet en van middelen, inzet van informatie, ondersteuning van derden en eventuele 
aanpassingen binnen de school etc. Dit plan van aanpak kan per plaatsing sterk verschillen, het betreft hier 
namelijk maatwerk. Bij afwijzing: een inhoudelijke onderbouwing door de school waarom men van mening is dat 
het kind niet kan worden geplaatst. 
 
9.  Vervolg na plaatsing 
Als blijkt dat we uw kind de ondersteuning kunnen bieden die het bij het onderwijs nodig heeft, dan wordt er een 
toelaatbaarheidsverklaring opgesteld samen met de ouders en de school van herkomst. Wanneer bij tussentijdse 
evaluatie blijkt dat de school tegen een grens aan loopt, zal de school met ouders gaan zoeken naar mogelijke 
oplossingen. 
Alle afspraken aangaande extra zorg voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en eventuele plaatsing in 
het speciaal (basis) onderwijs, is terug te vinden in het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Zuid-
Kennemerland (in te zien op de school). 
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Huisvesting, algemene- en contactgegevens 

De Trapeze is gehuisvest in het hoofdgebouw aan de Dinkelstraat en in de dependance aan het Flevoplein. 
 
Adresgegevens: De Trapeze, hoofdgebouw (Dinkelstraat 4) 

De Trapeze, Locatie de Gentiaan (Flevoplein 7) 
 
Voor beide locaties gelden de volgende adresgegevens: 

Dinkelstraat 4, 2025 PH Haarlem 
Telefoonnummer : 023-5380359 
Email : info@sbodetrapeze.nl 
Website : www.sbodetrapeze.nl 
 

Wij vinden het contact tussen ouders en school belangrijk. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag 
en woensdag tussen 8.15 en 16.30 uur. Bij geen gehoor kunt u het antwoord apparaat inspreken. 
Algemene onderwerpen kunt u mailen naar info@sbodetrapeze.nl 
Mail voor de leerkracht van uw kind kan via Schoudercom. 
 
Schoolgrootte 
De school telt ± 150 leerlingen verdeeld over 12 stamgroepen. 
Aan de school zijn ± 30 personeelsleden verbonden.  
De school is verdeeld in drie clusters: 

 Onderbouw 

 Bovenbouw 

 Ondersteuning 
De coördinatoren van de clusters vormen samen met de directeur het managementteam. 
 
De namen van de functionarissen worden in de jaarlijkse informatiebrochure vermeld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.sbodetrapeze.nl/
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Waar onze school voor staat 

Identiteit 
Onze school is een Protestants-Christelijke school. 
Vanuit deze levensovertuiging willen wij de kinderen bijbrengen dat omgaan met je medemens en het milieu een 
opdracht met zich meebrengt. Zorg en respect voor jezelf, voor elkaar, voor de leefwereld om ons heen, hebben 
te maken met het besef dat de wereld niet van ons is. 
Wat de Bijbel ons leert, willen we doorgeven aan de kinderen. 
Christelijke vieringen zijn oriëntatiepunten in het jaar. We leven er met elkaar naar toe en vinden het waardevol 
om hier op een respectvolle manier bij stil te staan. 
Op De Trapeze zijn alle leerlingen welkom als ouders het bovenstaande kunnen onderschrijven en/of respecteren. 
 
Uitgangspunten 
De Trapeze streeft naar onderwijs op maat. Het kind staat centraal.  
Naast kennis vergaren is persoonlijkheidsvorming het doel. 
We richten ons onderwijs op de individuele talenten en mogelijkheden van het kind. 
We werken er aan dat : 

- de leerling zich mondeling en schriftelijk kan uitdrukken; 
- de leerling kan omgaan met getallen en hoeveelheden; 
- de leerling zich creatief kan uiten; 
- de leerling interesse heeft in de wereld om zich heen, dichtbij en veraf; 

 én zich de noodzakelijke kennis van deze vakgebieden heeft eigen gemaakt 
- de leerling zich sociaal heeft ontwikkeld en kan deelnemen aan het intermenselijk verkeer; 
- de leerling geleerd heeft om te gaan met zijn/haar eigen emoties en die van anderen. 

 
Onze leerlingen komen van verschillende vormen van onderwijs. Komend van de basisschool betekent dit dat de 
leerling zich daar niet voldoende heeft kunnen ontwikkelen. Door geringe leervorderingen en de emotionele 
problemen is het soms niet mogelijk de kinderen op de basisschool de hulp te bieden die noodzakelijk is. 
 
Kenmerken hiervan zijn o.a. 

- vertraagde taalontwikkeling; 
- onvoldoende ontwikkeling van de ruimtelijke oriëntatie; 
- niet optimale waarneming; 
- slechte concentratie; 
- achterstand in de oog-handcoördinatie; 
- ontwikkelingsachterstand in de motoriek; 
- overbeweeglijkheid; 
- zwakke motivatie 

 
De nadruk van ons onderwijs ligt in de eerste plaats op het herwinnen van het zelfvertrouwen van het kind. 
Het pedagogisch klimaat moet warm en meevoelend zijn. Rust, reinheid en regelmaat zijn voorwaarden om onze 
kinderen te begeleiden. Kortom: een veilig klimaat. Vanuit dit klimaat wordt er gewerkt. Dit betekent niet dat alle 
bovenstaande problemen volledig zijn op te lossen. Integendeel, veel kenmerken zullen van invloed blijven. Het 
leren omgaan met de eigen beperkingen is onderdeel van het leerproces. 
 
Ondersteuning 
We kunnen er wel voor zorgen dat: 

 de leerling uitgedaagd wordt om het uiterste uit zichzelf te halen; 

 er rekening gehouden wordt met de talenten en mogelijkheden; 

 de leerling niet overvraagd en niet ondervraagd wordt; 

 de leerling meer ontspanning vindt, ook in het leren; 
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 de leerling in eigen tempo de leerstof kan doorwerken; 

 de leerling weer met plezier naar school gaat. 
 
Ook de basisschool zal hiernaar streven. Wat is dan het speciale van onze school en waarin verschilt dat met de 
basisschool? 
 
Wij streven ernaar dezelfde leerstof aan te bieden als de basisschool, daar is geen verschil. Of een leerling alle 
leerstof zal kunnen doorwerken, hangt af van de (on-)mogelijkheden van het kind. Maar dat geldt ook voor de 
basisschool. Het verschil zit hierin dat: 

 de school met kleine groepen werkt en dus meer tijd en aandacht aan de kinderen kan besteden; 

 de school over een aantal specialisten beschikt die de groepsleerkracht kunnen ondersteunen en 
adviseren (o.a. orthopedagoog/psycholoog, gedragsdeskundigen, logopedist, fysiotherapeut); 

 de leerling de leerstof individueel kan doorwerken en niet gebonden is aan anderen, die in lager of hoger 
tempo werken; 

 de leerkrachten op de hoogte zijn van de problematiek en daarbij in hun lessen rekening kunnen houden; 

 de school kan werken in meerdere niveaugroepen binnen de betreffende bouwen zodat de beschikbare 
tijd efficiënt kan worden besteed. 
 

Zitten blijven? 
Dat begrip kennen we niet op de Trapeze. 
Alle kinderen gaan door op het niveau dat ze bereikt hebben.  
 
De leerlingen en hun ouders 
Onze leerlingen komen van allerlei scholen. Veelal kennen ze elkaar niet. 
Het is voor ons een eerste prioriteit om er voor te zorgen dat nieuwe leerlingen zich zo spoedig mogelijk bij ons 
thuis voelen. 
De onderlinge zorg en de hulp hierbij van de leerkrachten moet maken dat het individuele kind zich hier op 
zijn/haar gemak voelt. Hij of zij moet ook hier met plezier naar school gaan. 
We proberen zo alert mogelijk te zijn wat betreft pestgedrag en werken vooral aan het voorkomen ervan. Komt 
het toch voor, dan grijpen we zo snel mogelijk in. 
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De organisatie van ons onderwijs 

Clusters 
We werken op De Trapeze in clusters. Dit betekent het volgende: in clusters van stamgroepen werken collega’s 
en groepen met elkaar samen. 
De stamgroepen zijn zodanig samengesteld dat de stamgroep het grootste gedeelte van de dag bij elkaar kan 
blijven. Een aantal vakgebieden waaronder lezen, spelling en rekenen worden op niveau aangeboden. Dat 
betekent dat uw zoon/dochter voor dat vak ook bij de ‘buur-klas’ zijn/haar les kan gaan volgen. 
 
De groepen 
Het aantal leerlingen per groep varieert. De grootte van de groepen is afhankelijk van de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen. De groepen zijn kleiner dan in het reguliere basisonderwijs. 
Op De Trapeze kennen we geen strak jaarklassensysteem. De leerlingen worden zoveel mogelijk op leeftijd 
ingedeeld in de groep. Hierbij houden we rekening met de algehele ontwikkeling van het kind en de combinatie 
van leerlingen in de groep. 
 

 
 
 
 
Overleg Team 
Een aantal keren in het jaar komt het gehele team plenair bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten komen nieuwe 
zaken/veranderingen binnen ons onderwijs aan de orde, wordt een ingezette koers geëvalueerd, wordt een 
nieuwe methode geïntroduceerd en bediscussieerd etc. 
 
Clustervergaderingen 
Tijdens de clustervergaderingen worden clusterspecifieke zaken besproken. 
Praktische zaken die belangrijk zijn voor de organisatie van de school, zaken vanuit het managementteam, actuele 
zaken rond de ontwikkeling van de leerlingen etc. 
 
Groepsbesprekingen 
De leerlingen worden driemaal per jaar doorgesproken met de groepsleerkracht, de intern begeleider en 
eventueel onderwijsondersteunend personeel. Alle geledingen bereiden deze vergadering voor waarbij het 
leeuwendeel voor rekening van de groepsleerkracht komt. 
Doel van deze vergaderingen is het kritisch volgen van de ontwikkeling van de individuele leerlingen. Zijn we op 
de goede weg of is er hulp nodig? Deze hulp kan intern zijn (logopedie, extra hulp bij lezen etc.), maar ook is het 
mogelijk dat we hulp van buitenaf nodig hebben, bijv. RIAGG, Jeugdzorg, Triversum, Boddaert etc. 
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Speciale voorzieningen 

Onze school kent enkele speciale voorzieningen. Als leerlingen in aanmerking komen om gebruik te maken van 
één van deze voorzieningen wordt dat van te voren altijd eerst met de ouders besproken. In deze gids een beknopt 
overzicht van deze voorzieningen. 
 
Jongleergroep (time-out) 

 Time-out plek 

 SoVa Theater  

 Jong-Lunch-Groep 

 Kindercounseling 

 “Handleiding voor jezelf” (psychopathologie) 

 “Kids Skills” 

 Collegiale ondersteuning in de klas op sociaal-emotioneel gebied voor leerlingen met een JLG pasje 

 Collegiale ondersteuning op rekengebied. 

 Brugklastraining 

 Vangnet-plaatsing 

 Speltherapie 
 
Uitgangsvisie: 

- Onderwijs behoeften staan centraal 
- Het gaat om afstemming en wisselwerking 
- De leerkracht doet er toe 
- Positieve aspecten zijn van groot belang 
- We werken constructief samen 
- Het handelen is doelgericht 
- De werkwijze is systematisch en transparant 
- De voorzieningen zijn toegankelijk voor alle leerlingen van onze school 

 
 
Leescentrum voor zwakke lezers en dyslectische leerlingen 
Binnen de Trapeze is een ‘lees-extra-klas’ gestart om het leesonderwijs op onze school te optimaliseren. 
Het doel van deze klas is: het geven van extra ondersteuning aan kinderen met ernstige leesproblematiek/ 
dyslexie die vast zijn gelopen of dreigen vast te lopen in het onderwijsleerproces. 
De klas draait met 2 groepen van 8 kinderen, iedere groep 1 ½ uur. De groepen zijn gesplitst in een onderbouw- 
en bovenbouwgroep. In de onderbouwgroep zijn de lessen vooral gericht op intensieve begeleiding en training 
van het lezen. In de bovenbouw wordt, naast het technisch lezen, veel aandacht gegeven aan het leren kennen 
van en omgaan met compenserende materialen. Ouders en groepsleerkrachten krijgen vooraf voorlichting over 
deze manier van werken en achteraf over de behaalde resultaten. De speciale leesbegeleiding kan ook worden 
gegeven aan leerlingen van andere scholen in de buurt. 
In één van de laatste schooljaren krijgen die leerlingen waarvan de school verwacht dat ze dyslectisch zijn, een 
dyslexieonderzoek en zo nodig een dyslexieverklaring. 
Ouders die een dyslexieverklaring voor hun zoon/dochter willen hebben terwijl de school dat niet noodzakelijk 
vindt, moeten zelf de kosten van het dyslexieonderzoek en de afgifte van de mogelijke dyslexieverklaring 
vergoeden. 
Het onderzoek kan op school plaatsvinden. 
Overigens is het zo dat als de school verwacht dat een leerling dyslectisch is, hij/zij op de juiste manier de lesstof 
aangeboden zal krijgen (met of zonder verklaring). 
Op de Trapeze wordt gewerkt met de methode “Spreekbeeld”. Deze methode biedt de letters aan met visuele 
ondersteuning (gebaren). 
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Op de Trapeze zijn enkele leerkrachten gecertificeerd om “Radslag” trainingen te geven. “Radslag” is een 
intensieve leestraining, ontwikkeld door het Pedologisch Instituut Rotterdam. Kinderen met ernstige 
leesproblemen kunnen in aanmerking komen voor deze training. 
Daarnaast is er een dyslexie-coach die kinderen (uit de bovenbouw) met een dyslexieverklaring kan begeleiden in 
het omgaan met compenserende materialen. 
Een dyslexie-coach helpt de betreffende leerlingen bij het vinden van oplossingen voor de problemen waarmee 
ze, als gevolg van de dyslexie, geconfronteerd worden. 
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Planmatig werken aan kwaliteit 

Om de opbrengsten van ons onderwijs te toetsen en verantwoording te kunnen afleggen over ons werk en de 
resultaten hebben we onze kwaliteitszorg in twee cycli vastgelegd. 
 

Cyclus 1 
 

Wanneer     Wat       Wie 

Augustus-september 

Analyse toetsresultaten juni Begeleidingsteam 

Opstellen groepsplannen en doelen stellen per 
leerling per vakgebied op basis van groepsoverzichten 
en de toetsresultaten 

Groepsleerkrachten 

Groepsobservaties IB en directie 

Groepsbesprekingen IB en directie 

Oktober-november 

Herfstsignalering technisch lezen en zo nodig 
tussentoetsen Cito-LVS 

Team 

Analyse herfstsignalering en tussentoetsen Begeleidingsteam 

Waar nodig bijstellen groepsplannen Groepsleerkrachten 

Januari 

Cito-LVS en AVI toetsen afnemen  

Analyse toetsresultaten januari Begeleidingsteam 

Evalueren groepsplannen Groepsleerkrachten 

Februari 

Opstellen groepsoverzichten en groepsplannen en 
doelen stellen per leerling per vakgebied op basis van 
groepsoverzichten en de toetsresultaten 

Groepsleerkrachten 

Groepsobservaties IB en directie 

Groepsbesprekingen IB en directie 

Juni 

Cito-LVS en AVI toetsen afnemen Team 

Evalueren groepsplannen 
Groepsleerkrachten 

Bijstellen groepsoverzichten 

 

Cyclus 2 
 

Wanneer    Wat      Wie 

Augustus-september 
Bespreken jaarverslag 

Team 

Bespreken jaarplan 

Januari 
Bespreken voortgang jaarplan 

Zo nodig bijstellen jaarplan 

Maart Afname quickscan  

Mei Onderwerpen voor het nieuwe jaarplan vaststellen 

Mei-juni Opstellen jaarplan 
Directie 

Juni-juli Opstellen jaarverslag 

 
 
 

 

 



16 

 Dinkelstraat 4,  2025 PH Haarlem Tel. 023-5380359 Email: info@sbodetrapeze.nl 

De inhoud van ons onderwijs 

Het pedagogisch klimaat (sociaal-emotionele ontwikkeling) 
 

De Trapeze heeft haar pedagogisch klimaat gebaseerd op de kernelementen van Positive Behaviour Support. 
PBS maakt gebruik van vijf kernelementen: een schoolbrede aanpak op basis van gedeelde waarden, prioriteit 
voor preventie, positieve en duidelijke benadering, effectief werken met data, samenwerking. 
 
1. Schoolbrede aanpak op basis van gedeelde waarden 
Gedrag is niet waardenvrij. Op De Trapeze zijn de gedeelde waarden: 
                                            

                                               
De gedeelde waarden zijn leidend voor de invulling van diverse onderdelen van het PBS-traject. Zo kan een waarde 
als respect praktisch worden uitgewerkt naar gewenst gedrag op het schoolplein. 
 
2. Prioriteit voor preventie 
In PBS wordt veel nadruk gelegd op het organiseren van preventieve activiteiten met als doel probleemgedrag te 
voorkomen. PBS kent daartoe een opbouw in drie preventieniveaus. 
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3. Positieve en duidelijke benadering 
Binnen PBS is veel aandacht voor positief gedrag. Vanuit de gedeelde waarden worden gedragsverwachtingen 
afgeleid. Voorbeelden van gedragsverwachtingen: 
 

Kleedkamer      Schoolplein 

 Ik kom rustig binnen. 

 Ik praat zachtjes en kleed mij rustig om. 

 Ik hang mijn kleding netjes aan de kapstok. 

 Ik kom alleen aan mijn eigen spullen. 

 Als ik ben omgekleed, betreed ik rustig de 

gymzaal. 

• Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf. 
• Ik speel in het zicht van de pleinwachten. 
• Ik speel op het schoolplein alleen met materialen uit de    
   kratten. 
• Ik gebruik materiaal waar het voor bedoeld is. 
• Ik los mijn probleem zelf op of samen met de 
pleinwacht. 
• Ik volg de aanwijzingen van de pleinwacht op. 
• De materiaalbazen zorgen dat het speelmateriaal netjes   
   in de kratten komt. 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze gedragsverwachtingen geven duidelijk aan welk gedrag van de leerling wordt verwacht. Alle medewerkers 
in de school zijn getraind in het leren bekrachtigen van het gewenste gedrag. Er is een systeem uitgewerkt waarbij 
de leerlingen met behulp van verschillende beloningssystemen worden aangemoedigd zich te gedragen conform 
de gedragsverwachtingen. 
Voorbeeld van een procedure belonen gewenst gedrag: 
 

Handleiding bij het belonen van gewenst gedrag bij vieringen 
 

Procedure:  
 De leerkrachten delen armbandjes aan leerlingen uit wanneer 

  zij aandacht hebben voor wat er op ‘het podium’ gebeurt.  
  zij voeten en handen bij zichzelf houden.  

 
Ander positief gedrag wordt mondeling bekrachtigd. 

 De armbandjes worden na de viering in de klas bij de eigen leerkracht omgeruild voor 
een sticker op een individuele strippenkaart. 

 Bij een volle strippenkaart (10 stickers), komt de foto van de betreffende leerling twee 
weken, op ‘goed gedrag’ bord in de hal van het hoofdgebouw én op het bord in de 
Gentiaan te hangen. 
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In de praktijk houdt het in dat: 

 Alle teamleden die bij de viering aanwezig zijn nemen armbandjes mee naar de viering 
(in de gymzaal). 

 Alle teamleden weten op welk gewenst gedrag de armbandjes worden gegeven. 

 De teamleden benoemen aan de leerling voor welk gewenst gedrag zij een armbandje 
ontvangen. 

 De teamleden ook leerlingen complimenteren die in andere klassen zitten. 

 
4. Effectief werken met data 
Om probleemgedrag niet op basis van emoties te beoordelen, hechten we veel waarde aan besluiten die 
gebaseerd zijn op feiten. 
Door observaties en door gedrag te registreren krijgt een school antwoord op vragen als: 

- Hoe ziet het probleemgedrag er precies uit? 
- Wie is erbij betrokken? 
- Waar en wanneer vond het plaats? 
- Welke leraar heeft het probleemgedrag geregistreerd? 

In het PBS-gedragsteam worden de gegevens die deze registraties opleveren nauwkeurig geanalyseerd. Op grond 
van deze objectieve data kan vervolgens worden bepaald welke acties gewenst zijn: is er extra ondersteuning 
nodig voor de leraar of de leerling? Moeten de gedragsverwachtingen nog eens onder de aandacht worden 
gebracht? Enz. 
 
5. Samenwerking 
Een school is een omgeving waar diverse partijen elkaar in wisselende samenstellingen ontmoeten. In PBS wordt 
gestreefd naar samenwerking met ouders en de hulpverlening, zodat iedere leerling verzekerd is van de juiste 
ondersteuning. 
 

Het klassenmanagement  
 
Klassenmanagement bestaat zoveel mogelijk uit structureren van ruimte, tijd en activiteit zodat de leerkracht de 
geplande activiteiten uit kan voeren. Het leerkrachtgedrag en de leerkrachtvaardigheden zijn hierbij bepalend 
voor de kwaliteit. Hieronder de algemene afspraken, voor individuele of groepjes leerlingen kunnen de afspraken 
worden aangepast. 
 

Ruimte 

 De klassenregels hangen zichtbaar in de klas. 

 De tafels en stoelen zijn zo georganiseerd dat er duidelijke looproutes zijn in de klas. 

 De klok, het stoplicht en de time-timer hangen zichtbaar in de klas. 

 De pictogrammen met de dagplanning hangen zichtbaar in de klas. 

 De leerkracht stelt na iedere vakantie nieuwe tafelgroepen samen. 

 
Tijd 

 De leerkracht gebruikt een rooster waarin hij alle lessen plant. 

 De leerkracht houdt zich aan de roostertijden. 

 De leerkracht vertelt bij aanvang van de dag wat de planning van de dag zal zijn. 

 De leerkracht van groep 1 en 2 laat de leerlingen direct na binnenkomst aan de slag gaan met één of 
meer van de volgende activiteiten: 
 een zelfgekozen activiteit 
 activiteiten die klaarstaan 
 activiteiten voorzien van een naamkaartje 

 De leerkracht plant op het rooster de volgende werkvormen in: 
 zelfstandig werken 
 instructiemomenten 
 samenwerken 
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Activiteit 

 De leerkracht legt de materialen voor de les zo klaar dat de leerlingen ze zelf kunnen pakken. 

 De leerkracht vertelt voor de les of er sprake is van: 
  individueel werken, waarbij geen hulp gevraagd mag worden 
  individueel werken waarbij hulp gevraagd mag worden als iets niet lukt 
  samenwerkend leren 

 De leerkracht geeft op een klok de tijdsplanning aan. 

 De leerkracht vertelt wanneer de les eindigt. De leerlingen krijgen dan nog een paar minuten de tijd 
om het werk af te ronden. 

 De leerkracht vertelt: 
 wat hij zelf gaat doen tijdens het zelfstandig werken 
 wanneer hij niet beschikbaar is voor alle leerlingen en hoe lang dat duurt 
 wanneer hij weer beschikbaar is. 

 
 
  

 

 

 

 

Didactisch handelen (instructie) 
 
Voor de basisvaardigheden werken wij volgens het activerend directe instructiemodel. In de meeste groepen 
werken we, gezien de grote verschillen tussen de leerlingen, met differentiatie. De leerlingen krijgen in kleine 
subgroepen instructie. Dit betekent dat bij sommige vakgebieden veranderingen in de volgorde worden 
aangebracht. 
In de schoolgids beschrijven we de reguliere volgorde. 
 

Introductie: 

 Leerkracht geeft de start van de les duidelijk aan 

 Leerkracht vertelt het doel van de les 

 Leerkracht vertelt wat de leerlingen deze les gaan doen (lesopbouw) 
Instructie: 

 Leerkracht laat de leerlingen nadenken over oplossingen/strategieën 

 Leerkracht geeft uitleg over inhoud van de opgaven 

 Leerkracht creëert betrokkenheid door vragen te stellen en leerlingen opgaven voor te laten doen 
Inoefening: 

 Leerkracht maakt samen met de leerlingen een opgave 
Verwerking: 

 Leerkracht vertelt of schrijft op het bord wat de leerlingen moeten doen. 

 Leerkracht maakt duidelijke afspraken over wanneer en hoe de leerling om hulp mag vragen 
(stoplicht) 

 Leerkracht zorgt voor regelmatige feedback 
Terugkoppeling: 

 Leerkracht houdt de nabespreking direct na de inoefening/verwerking 

 Leerkracht vat de les en het lesdoel samen (met de leerlingen) 

 Leerkracht complimenteert de leerlingen met wat ze geleerd hebben 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp4ofQhZPNAhXMIsAKHQo0BvEQjRwIBw&url=http://www.scolair.nl/cat.php?hcat%3DMethoden en leermiddelen%26subcat%3D48%26cat%3D100&bvm=bv.123664746,d.d2s&psig=AFQjCNHhhAw7AGLTv4KjTLPP71VQxWc10A&ust=1465290221729357
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP_Ie7hZPNAhUjB8AKHdYKAPoQjRwIBw&url=http://www.trainerswarehouse.com/Time-Timer-12-inch/productinfo/STTM12/&psig=AFQjCNGLOsB2dW1bF2SgYZSXDx4_qxbjEQ&ust=1465290155233155
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De leertijd (basisvaardigheden) 
 
De uren per week per vakgebied gelden als gemiddelden. De onderwijstijd wordt aan de leerling aangepast. Dit 
wordt beschreven in het groepsplan en in de arrangementen. 
De leertijd is ingedeeld in didactische leeftijden (DL). De didactische leeftijd geeft aan hoeveel maanden een 
leerling vanaf groep 3 onderwijs heeft gevolgd. Een schooljaar heeft 10 maanden. 
 

 
Niveau: 

 DL 
-20 - 0 

DL  
10 

DL  
20 

DL 
 30 

DL  
40 

DL  
50 

DL  
60 

Taal (kleuters) Kleuterplein 5 uur x       

Rekenen (kleuters) Kleuterplein 5 uur x       

Technisch lezen 

Veilig leren lezen 5 uur  x      

Estafette 5 uur   x x x   

 4 uur      x x 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip (XL) 1 uur   x x x x x 

Spelling    x x x x x x 

Rekenen Reken Zeker 5 uur  x x x x x x 

Engels 
Take it easy 0,5 uur    x x   

 1 uur      x x 

Sociaal-emotionele 
vorming 

Goed gedaan 2 uur 
x x x x x x x 

 
 

De vakgebieden 
 

Een kort overzicht van de verschillende vakgebieden. 
 
Kleuters 
Door middel van observatie komen we achter de oorzaken van de ontwikkelingsachterstand. Vervolgens werken 
we aan het verkleinen en mogelijk opheffen van die achterstanden. Er wordt veel in de voorwaardelijke sfeer 
geoefend: leren luisteren, leren kijken, leren van taal- en rekenbegrippen, grove en fijn-motorische vaardigheden 
etc. 
Hiervoor wordt naast de methode ”Kleuterplein” veel ontwikkelingsmateriaal gebruikt. 
Uiteraard heeft ook vrij spelen een vaste plaats in het lesrooster. 
 
De overige groepen tot en met de schoolverlaters 
(op alfabetische volgorde) 
Na de voorwaardelijke leerperiode maken de kinderen een start met het aanvankelijk leren. 
Binnen de verschillende bouwen werken de kinderen op verschillende niveaus. Er vindt differentiatie plaats op 
het gebied van instructie en verwerking. Tevens wordt er gebruik gemaakt van de computer en speelleer-spellen 
om het leerproces extra te stimuleren. 
 
Lang niet alle kinderen die onze school binnenstromen, starten in de jongste groep. Integendeel, de meeste 
kinderen komen binnen met enige jaren basisschoolervaring. 
Afhankelijk van onder andere de leeftijd en de leervorderingen worden ze in een groep geplaatst en wordt na 
onderzoek bepaald waar en hoe met lezen, taal en rekenen moet worden begonnen. 
 
Stagnatie bij lezen houdt niet in dat rekenen ook niet gaat en andersom. 
Het kan dus zijn dat in een groep met oudere kinderen (bv. 10/11-jarigen) er leerlingen zijn die al goed kunnen 
lezen en leerlingen die lezen op het beginniveau. 
Voor andere vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis etc. betekent dit dat de leerkracht altijd rekening moet 
houden met kinderen die de les nog niet kunnen lezen en dit veelal dus ook niet schriftelijk kunnen verwerken. 
Ook hier wordt rekening gehouden met de specifieke mogelijkheden van ieder kind. 
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Uiteraard houden we daarbij nauwlettend de werkhouding in het oog. Het kind wordt naar vermogen ‘uitgedaagd’ 
tot het beste resultaat. 
Uiteindelijk willen we aan het eind van de schoolperiode de leerlingen van school laten gaan met zoveel mogelijk 
bagage. 
Dat eist ook de wet van ons (WPO = Wet Primair Onderwijs). Daarin staat o.a. welke vakken het kind moet leren. 
Van elk vak zijn de kerndoelen aangegeven. Een goede lesmethode voldoet aan de kerndoelen. In de methode 
staat de verplichte leerstof. 
Het zal u na het voorgaande duidelijk zijn dat niet alle kinderen aan het eind van de schoolverlatersgroep alle 
leerstof onder de knie hebben. 
 
Culturele programma's 
Ieder jaar nemen we deel aan de culturele programma's, ons aangeboden door de Gemeente, ‘t Hart etc. 
Uit hun aanbod maken we een keus, die aansluit bij het onderwijs en de les-onderwerpen van dat jaar. We hebben 
de ervaring dat onze leerlingen het bezoek aan museum, concertzaal, Toneelschuur, bioscoop etc. bijzonder op 
prijs stellen. 
 
Creatieve vakken 
Muziek, drama, tekenen en handvaardigheid worden als aparte lessen gegeven, maar zijn ook met andere lessen 
verweven. (Denk aan een piramide knutselen n.a.v. een geschiedenisles, een tekenopdracht n.a.v. een les 
aardrijkskunde etc.) 
Voor het vak muziek gebruiken we de muziekmethode: “Muziek moet je doen”, waarin behalve het aanleren van 
leuke liedjes de nodige tijd wordt besteed aan het ervaren van muziek, ritmes en het gebruik van 
muziekinstrumenten. 
Handenarbeid en drama komen nadrukkelijk aan bod in de verschillende vormen waarin de creatieve vakken 
gegeven worden. 
 
Engels 
Engels zien wij als een basisvaardigheid. Vanaf het niveau groep 5 krijgen alle leerlingen Engels met behulp van 
de methode “Take it easy”. Het gaat bij deze lessen vooral om spreken en verstaan. 
 
Godsdienstige vorming 
Als methode voor het vakgebied 'godsdienst/levensbeschouwing' maken we op onze school gebruik van de 
methode ”Trefwoord”. De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of Bijbeltekst. 
Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één thema. In de handleiding vindt de leerkracht 
aanwijzingen om verder met de kinderen door te gaan op het onderwerp van de dagopening. Deze uitwerking is 
verschillend voor de onderbouw en bovenbouw. 
De methode kent speciale uitwerkingen voor vieringen rond Kerstmis en Pasen. 
 
Lezen 
Voor aanvankelijk lezen gebruiken we de methode “Veilig Leren Lezen”, voor voortgezet technisch lezen 
“Estafette”. 
Naast het technisch leesonderwijs beginnen we al vrij snel met begrijpend lezen. Dit onderdeel is opgenomen in 
de taalmethode “Taal op Maat” 
Daarnaast gebruiken we de methode “Leesbegrip” en “Nieuwsbegrip”. 
 
Lichamelijke opvoeding 
Alle groepen hebben iedere week tweemaal gym. 
Eén gymles wordt gegeven door een vakleerkracht en één les door de groepsleerkracht. 
Voor gymnastiek hebben de leerlingen gymkleding en gymschoenen nodig. Onder gymkleding verstaan wij een T-
shirt en korte broek (eventueel gympak) en gympen zonder zwarte zolen. 
Opmerking : schoenen zijn verplicht! 
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Rekenen 
In het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met de methode “Reken Zeker”. 
Een methode waarbij dankzij een heldere structuur, elke leerling  basisvaardigheden én begrip  ontwikkelen. 
Duidelijke instructie en veel herhalingsoefeningen zorgen voor het nodige vertrouwen. Zodra dat er is, kan iedere 
rekenaar op zijn of haar eigen niveau kennis verdiepen en vaardigheden toepassen in contexten. 
 
Schrijven 
In alle groepen krijgen de kinderen schrijfonderwijs volgens de methode “Pennenstreken”. In de jongste groep 
leren de kinderen schrijven met potlood. Er wordt vanzelfsprekend altijd uitgegaan van de motorische 
mogelijkheden van de kinderen. 
Dit kan betekenen, dat er (over het algemeen in overleg met de fysiotherapeut), gekozen wordt voor ander 
schrijfgerei of dat de leerling leert schrijven volgens de blokschriftmethode. 
 
Spelling 
Voor spelling volgen we de methode “Spelling op maat”. Voor dit taalonderdeel werken we met 
groepsoverzichten en groepsplannen. 
 
Taal (algemeen) 
Op de Trapeze werken we met de methode “Taal op Maat” 
Een zeer complete leerlijn voor groep 3 t/m 8 die het hoogst haalbare resultaat voor elke leerling oplevert. Deze 

moderne taalmethode is gebaseerd op de nieuwste didactische inzichten en leerstof-richtlijnen.  

“Taal op maat”  gaat uit van opbrengstgericht werken, waarbij de leerprestaties van leerlingen systematisch en 

doelgericht worden verbeterd, en de effectiviteit van het onderwijs wordt verhoogd. De methode biedt een 

optimale aansluiting op het VO.  

 
Wereldoriëntatie 

Voor wereldoriëntatie maken we gebruik van de methode “Argus Clou”. 

Argus Clou Geschiedenis 
Met boeiende verhalen en uitdagende opdrachten stimuleert Argus Clou kinderen om de samenhang te zien 
tussen historische gebeurtenissen, het heden en de toekomst. De methode is voor kinderen boeiend en 
motiverend. 
 
Argus Clou Aardrijkskunde 
Argus Clou is ‘professor in alles’. Hij daagt kinderen uit om anders over de wereld na te denken. De kinderen 
ontrafelen mysteries en onderzoeken kijkplaten.  
Zo leren ze aardrijkskunde op een spannende manier! 
 
Argus Clou Natuur en Techniek 
Biologie, natuurkunde en techniek zijn bij uitstek vakken waarin veel te ontdekken en te onderzoeken valt. Met 
fraaie kijkplaten en uitdagende opdrachten worden kinderen uitgedaagd om nét iets verder te kijken. 
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Overige informatie behorende bij de 
onderwijsinhoud 
(op alfabetische volgorde) 
 
Activiteiten 
De Trapeze wil een school zijn waar zo mogelijk dezelfde activiteiten plaatsvinden als op de reguliere basisschool. 
Jaarlijks doen we mee aan diverse schoolsportwedstrijden: 
o.a. voetbal, zwemmen en natuurlijk schrijven we in voor de 2-jaarlijkse Olympische dag in Haarlem. 
Daarnaast organiseren we vanuit school veel activiteiten die meer of minder direct met het onderwijs te maken 
hebben. 

 Aan Kerst en Pasen wordt op onze school veel aandacht besteed. 

 We proberen dan iets met alle kinderen gezamenlijk te doen. 

 Kerst vieren we het éne jaar met kinderen en ouders en het andere jaar wat intiemer, alleen met de 
kinderen. 

 Met Pasen ontbijten de kinderen feestelijk op school. 

 Verjaardagen personeel: juffen- en meestersdag. 

 Feesten als Sint en jubilea etc. vieren we met de hele school. 

 Verjaardagen en kleinere momenten worden binnen de groepen gevierd. 

 Schoolkamp en schoolreis 
 

Bibliotheek 
De school heeft een instellingsabonnement: 

 Regelmatig kunnen grotere hoeveelheden boeken worden geleend, bv. i.v.m. een project of atelier 

 Kinderen gaan als groep naar de bibliotheek. Zij mogen een eigen keus maken voor informatieboek of 
leesboek. 

 Het overstijgende doel is om de drempel van ‘de bieb’ te verlagen, het leesplezier en daarmee uiteindelijk 
de leesmotivatie te vergroten. 

 
Dossiers van leerlingen 
Naast het leerlingvolgsysteem houdt de leerkracht van iedere leerling een (digitaal) dossier bij. Er staat in hoe het 
met het kind (didactisch - pedagogisch) gaat. 
Ook wordt per kind een logboek bijgehouden. 
Naast het digitale dossier ligt er van ieder kind een papieren dossier bij de directeur in de dossierkast (achter slot 
en grendel). Dit dossier bevat alle vertrouwelijke informatie over het kind: 

 gegevens via de PCL/of de TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) 

 verslagen van de orthopedagoog, maatschappelijk werker en schoolarts en eventueel externe 
hulpverlening. 

 We werken met het digitale leerling-administratiesysteem Dotcomschool. Dit programma is zorgvuldig 
beveiligd. 

 
Groepsoverzichten en groepsplannen 

Elk half jaar worden de onderwijsbehoeften van de leerling per vakgebied vastgesteld. Op basis van de 
toetsresultaten, observaties en de evaluatie van de voorgaande periode worden de streefdoelen voor de volgende 
periode vastgelegd. Vanuit dit groepsoverzicht wordt een groepsplan gemaakt waarin de leerstof, de leertijd en 
de organisatie voor de komende periode per vakgebied wordt vastgelegd. Wij werken met groepsoverzichten- en 
plannen voor de vakgebieden: rekenen, technisch lezen, spelling, Engels en sociaal-emotionele vorming. 
Minimaal tweemaal per jaar bespreekt de verantwoordelijke IB-er de groepsoverzichten én groepsplan door met 
de leerkracht(en). 
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Huiswerk 
In de bovenbouw en bij jongere leerlingen in overleg, kunnen de kinderen huiswerk meekrijgen.  
Huiswerk geven we om de volgende reden: 

- extra oefening van de leerstof, ondersteuning van het schoolwerk; 
- leren werk te plannen; 
- een voorbereiding op het huiswerk van het voortgezet onderwijs. 

Onze visie op huiswerk staat beschreven in het huiswerkprotocol. 
 

ICT (Informatie en Communicatie Technologie) 
Computers zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. In iedere groep staan meerdere computers 
aangesloten op een netwerk. 
ICT is een uitstekend middel voor remediëren. 
ICT is motiverend, zelf lerend, op een eigen niveau. 
ICT is arbeidsmarktrelevant: voorbereiden op een beroepspraktijk. 
ICT moet echter niet gezien worden als doel op zich, maar een middel om het onderwijs effectiever, doelmatiger 
en kwalitatief beter te maken. De "C" (Communicatie) is hierbij van wezenlijk belang. 
Steeds meer mogelijkheden dienen zich op dit gebied aan. Alle groepslokalen zijn voorzien van een digitaal 
schoolbord. Veel methodes hebben inmiddels software ontwikkeld om op het digitale schoolbord te gebruiken. 
Wij maken daar in alle groepen gebruik van. De terminal server waarover de school beschikt is vanaf alle locaties 
te bereiken. 
 
Leerlingvolgsysteem (het volgen van de ontwikkeling van de kinderen) 
De groepsleerkracht houdt het ontwikkelingsproces van de leerlingen in de gaten o.a. met toetsen die bij de 
methode horen. Tweemaal per jaar worden methode-onafhankelijke toetsen afgenomen voor rekenen, taal, lezen 
en de sociaal emotionele ontwikkeling (halfjaarlijkse onderzoek). Deze toetsen zijn landelijk genormeerd. 
De resultaten ervan worden opgeslagen in het leerlingvolgsysteem. 
De intern begeleider en de directeur bespreken de resultaten van de toetsen met de leerkrachten. Is er voldoende 
vooruitgang? Zo niet, wat is de reden en wat doen we er aan? 
Soms is meer hulp/aandacht noodzakelijk. Er wordt dan een handelingsplan opgesteld. Groepsoverzichten en 
groepsplannen én niet te vergeten de Ontwikkelingsperspectieven en leerrendementsverwachting zijn hierbij 
belangrijke onderdelen. 
Het bewaken van de zorg, het nakomen van afspraken en de coördinatie van hulp is een verantwoordelijkheid 
van de intern begeleider (I.B.-er) en de directeur. 
 

Ontwikkelingsperspectief (OPP) en Leerrendementsverwachting (LRV) 

Voor alle leerlingen wordt in de eerste weken na plaatsing een ontwikkelingsperspectief opgesteld.. Het 
Ontwikkelingsperspectief wordt in eerste instantie ingevuld n.a.v. de gegevens waarmee uw kind onze school 
binnenkomt én de warme overdracht van de basisschool of instelling naar de Trapeze. Ook de informatie die wij 
van de ouders krijgen wordt hierin opgenomen. Het instroomformulier is daarmee een feit. Ook het 
leerrendement wordt dan bepaald (wat kunnen wij verwachten van de leerprestaties van uw zoon/dochter, welke 
eisen mogen er gesteld worden, zijn er positief beïnvloedende factoren en welke factoren beperken zijn/haar 
functioneren). Dit instroomprofiel wordt kort na binnenkomst van uw zoon/dochter met u besproken. Ieder half 
jaar worden (na de toetsweken) de streefdoelen voor het volgend half jaar vastgesteld. Aan het einde van ieder 
schooljaar, tijdens het laatste rapportgesprek, wordt dit met u geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Het 
Ontwikkelingsperspectief (OPP) zal door de schoolperiode heen een leidraad zijn. 
 

Overgang naar het voortgezet onderwijs 

Door de kleinere groepen en de intensieve begeleiding weten wij veel van de leerlingen. 
Om de leerlingen zo objectief en zo goed mogelijk te beoordelen doen aspirant schoolverlaters mee aan het 
zogenaamde eindonderzoek. Dit wordt in oktober, november en december afgenomen. De onderzoeken toetsen 
zowel de schoolse kennis en vaardigheden als technisch inzicht, concentratie, begrip, tempo en nauwkeurigheid. 
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De schoolkeuze is voor een groot deel afhankelijk van 

 het leerniveau van de leerling 

 de inzet van de leerling 

 de interesse van de leerling 

 de thuissituatie 
Om voor de leerlingen helder te krijgen wat het Voortgezet Onderwijs (V.O.) inhoudt, bezoekt de 
klassenleerkracht met de leerlingen enkele scholen. Daarnaast wordt de ouders aangeraden de Open Dagen van 
die scholen te bezoeken waar de belangstelling van hen naar uit gaat.  
 
De school stelt een advies op. Dit advies wordt met de ouders en de leerling 
besproken. Meestal geeft dit geen problemen. Een enkele keer willen de 
ouders iets anders dan de school. Ouders blijven de eerst 
verantwoordelijken voor hun kinderen. Zij melden de leerling aan bij het 
vervolgonderwijs.  Als hun keus een andere is dan die van de school, zal de 
school dit melden in het advies aan de V.O.-school. Of de V.O.-school een 
leerling aanneemt, blijft in alle gevallen de verantwoordelijkheid van de 
ontvangende school. 
 
De Trapeze onderhoudt goede contacten met de scholen voor V.O.. Oud-leerlingen worden zeker nog één jaar en 
soms meerdere jaren gevolgd en met V.O.-leraren besproken. 
 
Overstapservice Onderwijs (OSO) van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) 
Als een leerling overstapt naar een andere school, dan heeft de nieuwe school gegevens over die leerling nodig. 
Met behulp van de Overstapservice Onderwijs (OSO) kunnen scholen deze gegevens veilig en betrouwbaar digitaal 
uitwisselen. De PO- en VO-besturen hebben afgesproken om vanaf het schooljaar 2016-2017 bij de overdracht 
tussen PO en VO gebruik te maken van de Overstapservice. Sinds 2011 wordt er in verschillende regio’s 
uitgewisseld via de OSO en in 2016 is OSO officieel de landelijke standaard voor de digitale uitwisseling van leerling 
gegevens geworden. Het doel hiervan is om de digitalisering in Nederland eenvormig en veiliger te maken en te 
laten voldoen aan de wettelijke eisen.  
Met de overdracht van het overstapdossier (een onderwijskundig rapport) worden er gegevens overgedragen die 
de school voor voortgezet onderwijs nodig heeft  voor het leren en begeleiden van de leerling. Het uitgangspunt 
is om alleen dié gegevens uit te wisselen die relevant zijn voor de nieuwe school. De wijziging ten opzichte van 
voorgaande jaren is dat de uitwisseling van gegevens digitaal gebeurt, maar het blijven dezelfde gegevens die 
worden uitgewisseld. 
OSO maakt gebruik van de standaard OSO-gegevensset. Daarmee wordt er voorkomen dat er onbedoeld teveel 
of onjuiste gegevens worden uitgewisseld. De PO en VO besturen in de regio Zuid-Kennemerland hebben 
afgesproken deze gegevensset van PO naar VO over te dragen. Het bevat de volgende standaardgegevens: 
- Gegevens van de instelling/school 
- Gegevens van de leerling en zijn ouders en eventueel verzorgers 
- Het overstapadvies 
- Toetsresultaten 
- Medische gegevens (welke huisarts en tandarts) 
Het kan voorkomen dat het nodig is voor bepaalde leerlingen om meer gegevens te sturen naast de vaste OSO-
gegevensset. De afweging bij het wel of niet meesturen is telkens of de gegevens relevant zijn om de leerling op 
de nieuwe school goed te kunnen begeleiden en te laten leren.  
De basisschool is verantwoordelijk voor de inhoud van het overstapdossier. De ouders hebben te allen tijde 
inzagerecht in het overstapdossier. 
 
Rapporten 
Rapporten komen tweemaal per jaar met de leerlingen mee naar huis. Dit altijd na een rapportgesprek. 
Voorafgaande aan het schrijven van een (digitaal) rapport worden de basisvaardigheden getoetst, zodat de meest 
relevante gegevens in het rapport kunnen worden opgenomen. 
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In februari en juni is er een ouderavond waarop de ouders/verzorgers het rapport kunnen bespreken met de 
groepsleerkracht. Deze gesprekken duren 20 minuten. Als er veel te bespreken is, wordt er een aparte afspraak 
met de ouders/verzorgers gemaakt. Dit kan plaatsvinden op verzoek van ouders/verzorgers of op verzoek van de 
school. 
In oktober/ november worden ouder vertelgesprekken met alle ouders worden gehouden.  
Het karakter van dit gesprek zal anders zijn dan van een rapportgesprek. Dit “oudervertelgesprek” staat veel meer 
in het teken van een onderlinge informatie-uitwisseling tussen ouders en school. Wij horen graag van u met wat 
voor verhalen uw kind uit school komt en wat uw indruk is hoe het met uw kind gaat. Vooraf vragen we 
ouders/verzorgers een vragenlijst in te vullen ter voorbereiding op dit gesprek. 
 
Resultaten van ons onderwijs 
Het speciaal basisonderwijs kent geen zittenblijvers. Immers, ieder werkt in eigen tempo op eigen niveau. In de 
volgende groep gaat de leerling gewoon door waar hij/zij het vorig cursusjaar was gebleven. Eerder gaven we al 
aan dat onze leerlingen met veel zorg worden begeleid en dat er zo nodig extra actie wordt ondernomen om 
gedrags- en leerprestaties te verbeteren. 
 

Waar gaan de leerlingen naar toe als ze naar het voortgezet onderwijs gaan? 
Een deel van onze leerlingen gaan naar het VMBO-Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) en naar het 
praktijkonderwijs. 
LWOO betekent dat ze gedurende 1 of 2 jaar nog een extra steuntje in de rug krijgen en kunnen rekenen op wat 
extra aandacht. 
Sommige van onze leerlingen gaan naar de HAVO of het VWO. 
 
Terugplaatsing naar het regulier basisonderwijs na één of meerdere jaren SBO kwam in het verleden niet vaak 
voor. Met de invoering van passend onderwijs zal meer worden toegewerkt naar (terug) plaatsing naar het 
regulier onderwijs. 
Jaarlijks wordt tijdens de groepsbesprekingen gekeken of leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Mocht dit het 
geval zijn, dan wordt in overleg met de ouders naar een school gezocht die het kind zo goed mogelijk kan 
opvangen. 
 
In het jaarverslag staan de eind- en tussenopbrengsten van ons onderwijs per vakgebied, gerelateerd aan de 
capaciteiten van de leerlingen vermeld. 
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Ouders en school 
 
 
Contact ouders/school 
Een goed contact met ouders vinden we heel belangrijk. Immers : een goede samenwerking tussen school en huis 
bevordert het welbevinden van onze leerlingen. Omdat onze kinderen vaak wat verder weg wonen, zien we de 
ouders van deze kinderen niet veel. 
Wilt u meer informatie, een vraag stellen, even in de klas kijken, dan bent u van harte welkom na schooltijd (in de 
meeste gevallen) in de klas van uw zoon/dochter. 
Is dit voor de leerkracht in verband met andere afspraken op dat moment niet mogelijk, dan is er altijd 
gelegenheid om een ander moment af te spreken. Een korte, noodzakelijke mededeling kan voor schooltijd 
worden gedaan. Omdat het belangrijk is dat de leerkracht bij aanvang van de schooldag meteen alle aandacht aan 
de leerlingen geeft, verzoeken wij u om als u echt iets wilt bespreken dit na schooltijd te doen. 
Wij stellen het bijzonder op prijs dat zoveel ouders ons willen helpen bij allerlei activiteiten binnen en buiten 
school. Het stimuleert ons om veel te ondernemen en het onderwijs aan de kinderen daardoor intensiever en 
attractiever te maken. 
Te denken valt aan: 

 hulp bij vervoer; 

 assistentie bij excursies 

 assistentie bij sportevenementen. 
 
Voor deze en andere activiteiten kunnen ouders zich opgeven bij de leerkracht van hun kind. 
 
Van de ouders die willen helpen, wordt verwacht dat zij het pedagogische klimaat binnen onze school 
onderschrijven en als zodanig met de kinderen omgaan. Waar nodig wordt dit met de ouders besproken. 
 
Informatie-voorziening 

 'Om bij te praten': een digitale weekbrief via “Schoudercom” waarin alle voor ouders belangrijke 
informatie staat (ook via email te ontvangen) 

 Speciale informatie avonden: voor ouders/verzorgers van leerlingen die van een speciale voorziening 
gebruik maken. 

 Drie keer per jaar is er de mogelijkheid om op een vast moment elkaar te spreken. In oktober/november 
tijdens de ouder-vertelgesprekken én in februari en juni tijdens de rapportgesprekken. 

 Website: www.sbodetrapeze.nl 

 Schoolgids 

 Informatiebrochure 
 
Informatievoorziening gescheiden ouders 
De school informeert u als ouders graag over de prestaties en het welbevinden van uw kind. Ons uitgangspunt is 
dat het belang van uw kind voorop moet staan en dat dat belang er in het algemeen het  meeste mee is gediend 
is als beide ouders goed op de hoogte zijn van wat er op school gebeurt.   
Er is een protocol dat uitleg geeft over de wijze waarop de school  omgaat met de informatievoorziening voor 
gescheiden ouders.  Het  protocol besteedt onder andere  aandacht aan de vraag wat u van de school mag 
verwachten, wat van u zelf wordt verwacht  en op welke informatie u  als gescheiden ouder  kunt rekenen.  Dan 
weet u als gescheiden ouder waar u aan toe bent en wat u zelf kunt doen om de ontwikkeling en vorderingen van 
uw kind goed te blijven volgen. U kunt dit protocol vinden op de website van de school of aan de school vragen 
een exemplaar aan u te overhandigen. 
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Afspraken over de samenwerking tussen ouders en school 

SBO De Trapeze Ouders/ verzorgers 

De school draagt zorg voor goed onderwijs zoals 
beschreven in schoolplan en schoolgids 

De ouders/ verzorgers onderschrijven de inhoud en 
uitgangspunten van schoolgids en schoolplan 

De school heeft in de schoolgids een aantal 
protocollen opgenomen of verwijst er naar. O.a.: 

 Pestprotocol 

 Protocol toelating –en verwijdering van 
leerlingen 

 klachtenregeling 

De ouders/verzorgers steunen de school bij de 
uitvoering van de diverse protocollen zoals het 
pestprotocol.  

 

De school informeert in ieder geval 2 x per jaar de 
ouders over de vorderingen en het welbevinden van 
hun kind.  

De ouders/verzorgers tonen belangstelling in de 
vorderingen van hun kind door naar rapportavonden 
en de informatieavond te komen.  

Eventuele (leer- en/of gedrags-)problemen worden 
zo spoedig mogelijk met de ouders besproken. 

De ouders/verzorgers informeren de school als hun 
kind problemen heeft in de thuissituatie of op school.  

Bij leer- en/of gedragsproblemen reageert de school 
alert. Het zorgplan is hierbij uitgangspunt. De school 
informeert de ouders over de te nemen stappen, het 
eventuele plan van aanpak en evalueert dit op 
vastgestelde tijden.    

De ouders/verzorgers verlenen medewerking  het kind 
op te nemen in een zorgtraject* en eventueel de 
leerling te bespreken met beroepskrachten of 
hulpverleners van buiten de school.  
 

De school zorgt er voor dat de wettelijk verplichte 
lesuren worden gegeven.  

De ouders/verzorgers maken afspraken met externe 
hulpverleners en artsen in principe buiten schooltijd. 

De school houdt zich aan de schooltijden zoals deze 
in de schoolgids genoemd staan De kinderen krijgen 
verlof volgens de bepalingen van de leerplichtwet. 

De ouders/verzorgers vragen voor hun kind tijdig bij 
de directie verlof aan en houden zich aan de 
leerplichtwet. 

De ouders/verzorgers worden tijdig geïnformeerd 
over zaken die de school en de leerlingen betreffen.  

De ouders/verzorgers lezen de informatie en vragen 
indien nodig om toelichting. 

De school respecteert de cultuur en de 
geloofsovertuiging van de ouders. 

De ouders/verzorgers respecteren en ondersteunen 
de grondbeginselen zoals beschreven in het 
schoolplan en de schoolgids.  

De school spant zich ervoor in eventuele conflicten 
op te lossen. Samen met de ouders werkt de school 
aan een leefbare en veilige school. 
Een van de zaken die daar bij hoort, is dat iedereen 
op onze school op een beleefde manier met elkaar 
omgaat en met elkaar communiceert. In het geval 
dat niet zo is, spreken we elkaar daar op aan en staat 
ieder open voor een goede oplossing. 

De ouders/verzorgers onderschrijven het belang van 
en werken mee aan een leefbare en veilige school.  
Een van de zaken die daar bij hoort, is dat iedereen op 
onze school op een beleefde manier met elkaar 
omgaat en met elkaar communiceert. In het geval dat 
niet zo is, spreken we elkaar daar op aan en staat 
ieder open voor een goede oplossing. 

* Het zorgtraject staat beschreven in het Zorgplan en bestaat uit een plan van aanpak en een evaluatie daarvan. 
Dit is een aangepast onderwijsprogramma voor het kind, met bijvoorbeeld meer aandacht voor een van de vakken 
of het gedrag of een traject waarin extra individuele begeleiding en ondersteuning wordt georganiseerd.  
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Overige informatie  
(op alfabetische volgorde) 
 
Aansprakelijkheid 
 
Algemene Aansprakelijkheid 
De school is verzekerd tegen algemene aansprakelijkheid. De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade 
aan derden tot een bedrag van maximaal € 2.500.000,-- per aanspraak. Er moet dan sprake zijn van een 
onrechtmatige daad van personen die werkzaamheden voor de school verrichten. 
De school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen. De wetgever legt de 
verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de school maar – afhankelijk van de leeftijd – óf bij de leerling zelf,  óf bij 
de ouders/wettelijke vertegenwoordigers. Deze kunnen zich daartegen particulier verzekeren. 
 
Schoolongevallenverzekering. 
De school is verzekerd in het geval van schoolongevallen. 
De kinderen zijn verzekerd gedurende het verblijf op school of tijdens andere activiteiten in schoolverband in de 
tijd dat zij onder toezicht staan van personeel (in de ruimste zin des woords) van Salomo, Stichting voor Christelijk 
Primair Onderwijs. De benodigde reistijd voor het rechtstreeks komen naar en gaan van de genoemde 
schoolactiviteiten is meeverzekerd. 
De school is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor (schade door) gedragingen van de leerlingen. De 
verantwoordelijkheid voor het handelen en gedragingen van leerlingen ligt, afhankelijk van de leeftijd, bij de 
ouders van en/of bij de 
leerling. Wanneer de leerling nog niet de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, zijn de ouders aansprakelijk voor de 
gedragingen van hun kind. De ouders kunnen zich hiervoor particulier verzekeren middels de zg 
aansprakelijkheidsverzekering.  
 
Het verzekerde bedrag per ongeval per leerling bedraagt: 

- €   5.000,--  bij overlijden 
- € 60.000,--  bij algehele blijvende invaliditeit 
- €   1.000,--  bij geneeskundige kosten 
- €   1.000,--  bij tandheelkundige kosten (per element) 
- €   1.500,--  bij schade als gevolg van agressie en geweld 

 
Geneeskundige en tandheelkundige kosten worden bovendien tot bovengenoemde maxima uitsluitend vergoed 
wanneer de eigen ziektekostenverzekering van ouders/verzorgers de kosten niet of niet volledig voor haar 
rekening neemt (b.v. in verband met eigen risico). 
De school heeft tevens een aanvullende doorlopende reisverzekering afgesloten, welke dekking biedt voor reizen, 
kampen en excursies, die door de school worden georganiseerd. 
De volledige voorwaarden, waaronder de verzekerde risico’s en opgenomen beperkingen staan beschreven in de 
polisvoorwaarden. Deze liggen ter inzage bij de schoolleiding. 
 
Eigendommen leerlingen.  
Regelmatig raken (waardevolle) spullen van leerlingen zoek of beschadigd. Dit is helaas bij kinderen niet te 
voorkomen. Om mogelijke discussies te voorkomen is het belangrijk vooraf duidelijkheid te geven over de 
verantwoordelijkheid.   
De school heeft een zorgplicht ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van de leerlingen, die aan zijn zorg 
zijn toevertrouwd en onder zijn toezicht staan.   
Van de school (leiding) kan en mag echter niet worden verwacht dat zij de eigendommen van alle leerlingen 
persoonlijk in de gaten houden. De school is hiervoor niet aansprakelijk en de schade die is ontstaan door verlies 
of diefstal van eigendommen valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering van de school,  
Dit staat nadrukkelijk in de wet om discussies over aansprakelijkheid te voorkomen. De eigenaar van de spullen is 
zelf aansprakelijk voor zijn spullen, in dit geval de leerling/ouders.   
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Dit neemt niet weg dat het heel vervelend is wanneer er spullen wegraken of kapot gaan zeker omdat dit bij 
basisschool leerlingen nogal eens voorkomt.   
Verus, de Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs, biedt aan ouders de mogelijkheid hiervoor een 
verzekering afsluiten.  
Met deze verzekering is de volgende schade gedekt:   

 schade (waaronder diefstal) aan kleding en andere eigendommen van uw kind die ontstaan is tijdens 
schooltijd en activiteiten in schoolverband gedurende de tijd dat uw kind onder toezicht staat van 
leerkrachten of hulpkrachten.   

 materiële schade die ontstaan is tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van school of een andere 
door de schoolleiding aangegeven plaats.   

Het maximaal verzekerd bedrag is:  
€ 500,- voor schade aan kleding en eigendommen met uitzondering van geld en geldswaardig papier; € 250,- voor 
schade aan rijwielen en mobiele apparatuur.  
Voor alle schaden geldt een eigen risico van € 25,- per gebeurtenis. De premie voor deze verzekering bedraagt 
inclusief alle kosten € 29,- per schooljaar.   
De verzekering kan worden afgesloten via www.leerlingenverzekering.nl 
 
Brede School 
De Trapeze is een zogenaamde Brede School. 
Dat wil zeggen dat we het gebouw en de deskundigheid willen inzetten om, samen met partners, aan de 
leerlingen, de ouders maar ook aan buurtbewoners extra’s te bieden. Inmiddels zijn in dit kader een aantal zaken 
gerealiseerd.  
 
Buitenschoolse opvang bij Stichting Kinderopvang Spaarne (SKOS) 
Stichting Kinderopvang Spaarne (SKOS) is een professionele organisatie die al vanaf 1993 opvang biedt aan 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar in Haarlem en omgeving. Wij verzorgen hele dagopvang, buitenschoolse 
opvang en vakantieopvang in moderne en goed verzorgde locaties. De kinderen worden verzorgd en begeleid 
door gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. 
Als één van de weinige kinderopvangorganisaties in Nederland is Kinderopvang Spaarne al jaren in het bezit van 
het kwaliteitscertificaat HKZ-ISO 9001. De werkprocessen worden jaarlijks, zowel in- als extern, gecontroleerd op 
kwaliteit aan de hand van normen die zijn beschreven in het certificatieschema voor de sector Kinderopvang. Het 
certificaat betekent dus een waarborging van constante kwaliteit. 
 
Wij zien de buitenschoolse opvang als een aanvulling op thuis en op de school. De vrije tijd van de kinderen staat 
daarbij voorop. Dagelijks wordt er door de groepsleiding één of meerdere activiteiten aangeboden, maar de 
kinderen zijn vrij om te kiezen of ze er aan deel willen nemen. Lekker vrij spelen of met een boek op de bank mag 
ook. Wij vangen kinderen op van scholen die gevestigd zijn in Haarlem Noord, gemeente Haarlemmerliede, 
Schalkwijk, Spaarndam en Velserbroek. Voor de locatie die aan de school van uw kind verbonden is kunt u contact 
opnemen met de medewerkers van ons hoofdkantoor of kunt u kijken op onze website. 
 
Voor meer informatie over inschrijving en plaatsing of voor het aanvragen van een informatiepakket kunt u 
contact opnemen met de medewerkers van het hoofdkantoor. Zij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar. Maar 
u kunt ook kijken op onze website. 
 
Stichting Kinderopvang Spaarne 
Gedempte Oude Gracht 67 
2011 GM Haarlem 
tel. 023 – 537 92 90 
email: info@kinderopvangspaarne.nl 
website: www.kinderopvangspaarne.nl 
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Fysiotherapie op school 
Het Instituut voor Fysiotherapie Heemstede verzorgt de fysiotherapeutische begeleiding van kinderen op de 
Trapeze. 
Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Dit gaat meestal ongemerkt goed, maar bij 
sommige kinderen duurt het langer of is het bewegen afwijkend. Ze kunnen daar last van hebben, doordat ze 
bijvoorbeeld moeite hebben met spelen op het schoolplein of in de gymles niet mee kunnen komen, veelvuldig 
vallen of veel uit de handen laten vallen. Ook kunnen ze angstig zijn om te bewegen, waardoor ze te weinig 
ervaring opdoen. Verder kunnen kinderen moeite hebben met schrijven, onleesbaar schrijven of pijn in hun hand 
krijgen bij schrijven. 
Al deze bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren 
in de groep. Soms is het nodig voor een kind om hier wat hulp bij te krijgen. Met een hulpvraag over het bewegen 
van uw kind, of als uw kind wordt doorverwezen naar fysiotherapie, kunt u bij ons op school terecht. 
Wij maken een afspraak voor een intake, bespreken de hulpvraag en observeren en onderzoeken het kind op 
school m.b.v. motorische testen en stellen afhankelijk van dit alles een behandelplan op. Wij werken 
spelenderwijs en in samenwerking met ouders/verzorgers en school om samen een verbetering aan te brengen. 
De fysiotherapie wordt vergoed vanuit uw ziektekostenverzekering. 
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelende raad voor alle scholen die 
aangesloten zijn bij de stichting Salomo. De GMR adviseert het bestuur en heeft advies- en instemmingsrecht over 
bepaalde voorstellen en voorgenomen besluiten van het bestuur die alle scholen aangaan. De medezeggenschap 
over zaken die alleen een afzonderlijke school betreffen wordt uitgeoefend door de medezeggenschapsraad (MR) 
van de school zelf. De GMR richt zich dus alleen op bovenschools beleid dat betrekking heeft op de gezamenlijke 
scholen van Salomo. 
Aan de GMR zijn commissies verbonden ter voorbereiding van de door de GMR te behandelen onderwerpen,  
waaronder advies- en instemmingsvragen van het bestuur. De commissies nemen geen bevoegdheden van de 
GMR als geheel over.  
De GMR bestaat uit 12 leden, waarvan 6 ouders en 6 personeelsleden. Zij zijn als ouder of als personeelslid elk 
verbonden aan een van de scholen van Salomo. Zij vertegenwoordigen in de GMR echter niet het specifieke belang 
van hun school maar dat van álle Salomo-scholen. Wel onderhouden de leden elk contact met de MR van een of 
meerdere scholen, zodat zij goed weten wat er leeft en speelt op de scholen.   
 
Gezonde School 
Dit schooljaar gaat SBO de Trapeze zich richten op het behalen van het vignet “Gezonde School” op het gebied 
van voeding. 
Om een bijdrage te leveren aan een goede ontwikkeling van de kinderen willen we samen met ouders zorgen voor 
gezond eten en drinken tijdens de kleine en de grote pauze.  
Kinderen drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch dranken zonder toegevoegde suikers. We vragen u geen 
limonade, frisdranken, sportdranken en vruchtensappen mee te geven omdat deze erg veel suiker bevatten.  
De kinderen eten in de kleine pauze een gezonde pauzehap (fruit en/of groente). 
We vragen u de kinderen dagelijks een gezonde lunch mee te geven en geen koek, snoep of chips in de 
broodtrommel te doen. 
Trakteren doen we zo gezond mogelijk. We vragen u de traktaties klein te houden en niet te calorierijk te maken. 
Voor de traktaties komt er in verschillende klassen een ideeënboek te liggen, waar ouders/kinderen in kunnen 
kijken om inspiratie op te doen. Het voedingsbeleid ligt ter inzage bij de administratie. 
 
Inzet externe deskundigen 
Soms is het nodig om onderzoek te verrichten naar bijvoorbeeld de leercapaciteiten van leerlingen of naar 
mogelijke dyslexie bij leerlingen. Soms is dit op initiatief van de school, soms van ouders. Deze onderzoeken kan 
de school niet uitvoeren. Voor dergelijk onderzoek zijn wij aangewezen op  psychologen of orthopedagogen. 
Salomoscholen hanteren de richtlijn dat alleen gewerkt wordt met geregistreerde psychologen en 
(ortho)pedagogen.  
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Salomo staat voor kwaliteit van onderwijs en daarmee willen Salomoscholen ook verzekerd zijn van kwaliteit als 
er onderzoeken nodig zijn bij leerlingen voor het opsporen van mogelijke belemmeringen bij het leren. Het beroep 
psycholoog of orthopedagoog is in Nederland, in tegenstelling tot wat in andere landen gebruikelijk is, geen 
wettelijk beschermd beroep. Iedereen mag zich psycholoog of pedagoog noemen. Daarom is het belangrijk om 
na te gaan of een psycholoog of orthopedagoog lid is van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) of de 
NVO (Nederlandse Vereniging voor pedagogen en Onderwijskundigen). Alleen universitair opgeleide psychologen 
of (ortho)pedagogen kunnen lid zijn van het NIP of de NVO. De inschrijving in het Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP 
register of het Orthopedagoog-Generalist NVO-register laat zien dat iemand minstens een 
vakbekwaamheidsniveau heeft op postmasterniveau. Leden en geregistreerden zijn gebonden aan de 
beroepscode. Na vijf jaar moet herregistratie plaatsvinden. Volgens de herregistratieregelingen van NIP en NVO 
moet de psycholoog resp. orthopedagoog bij herregistratie aantonen dat hij door werk en het volgen van scholing 
en intervisie, zijn vak heeft bijgehouden. 
Dit betekent dat Salomoscholen alleen onderzoeken laten afnemen door onderstaande deskundigen. Soms 
hebben ouders zelf onderzoek laten verrichten. De Salomorichtlijn geldt ook dan. 
- Registerpsycholoog NIP  
- Orthopedagoog Generalist NVO 
- Kinder- en jeugdpsychologen NIP 
- Orthopedagogen-generalist NVO   
- Gezondheidszorgpsychologen BIG 
 
Klachtenregeling 
Regelmatig hebben ouders of verzorgers opmerkingen of wensen omtrent de gang van zaken op school. Meestal 
worden deze zaken op plezierige wijze met de direct betrokkenen besproken. 
Ook als er klachten zijn worden deze meestal in direct onderling overleg bevredigend afgehandeld. Klachten 
kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, (straf)maatregelen of beslissingen van de directie 
of leerkrachten, beoordeling van leerlingen, de praktische organisatie, maar ook over discriminerend gedrag, 
seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten. 
Het uitgangspunt is dat u een klacht het beste met de direct betrokkene kunt bespreken, bijvoorbeeld de 
leerkracht. Mocht dat naar uw gevoel niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u een afspraak maken met 
de directeur of –als u er met de school niet uitkomt – met de algemeen directeur/bestuurder van Salomo. 
Indien het echter niet mogelijk is om een klacht rechtstreeks te bespreken, bijvoorbeeld vanwege de aard van de 
klacht, of indien afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep worden gedaan op de 
Klachtenregeling. Deze regeling ligt ter inzage bij de schooldirectie. 
 
Het bestuur van Salomo is in het kader van de Klachtenregeling aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies 
Bijzonder Onderwijs (GCBO), een onafhankelijke klachtencommissie die ingediende klachten onderzoekt en 
advies uitbrengt aan de het bevoegd gezag (de algemeen directeur) en (tenzij zwaarwegende belangen zich 
daartegen verzetten) aan de direct betrokkenen (klager en aangeklaagde). De Klachtencommissie is er voor alle 
scholen van Salomo. 
 
Om degene, die een klacht wil indienen, zo goed mogelijk te ondersteunen, is er op elke school tenminste één 
contactpersoon bij wie de klager terecht kan. De contactpersoon kan u nader informeren over de Klachtenregeling 
en u in contact brengen met een van de zogeheten vertrouwenspersonen voor Salomo.  
 
Voor De Trapeze is de contactpersoon: 
Eppoh Heermans 
Bereikbaar op school op maandag, dinsdag, donderdag. 
Telefoonnummer: 023-5380359 
e-mail: eppoh.heermans@salomoscholen.nl 
 
De contactpersoon van de school belt eerst zelf met één van de twee vertrouwenspersonen voor Salomo en geeft 
aan dat er een klager is die graag contact wil opnemen.  Dan wordt afgestemd  wanneer de klager het beste zelf 
telefonisch contact kan opnemen. Vervolgens wordt het telefoonnummer/e-mailadres en datum/tijdstip waarop 

mailto:eppoh.heermans@salomoscholen.nl
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kan worden gebeld aan de klager doorgegeven. De vertrouwenspersonen voor Salomo gaan na of door 
bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Wanneer dat niet het geval is en er een officiële klacht wordt 
ingediend  begeleiden zij de klager desgewenst bij de verdere procedure en verlenen zo nodig bijstand bij het 
doen van aangifte bij de politie of wijzen de weg naar instanties voor opvang of nazorg. 
 
De vertrouwenspersonen voor Salomo zijn: 
Mevrouw J. (Judith) Amels en de heer L. (Leo) Deurloo 
 
Meer informatie over de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs vindt u op www.gcbo.nl. Het adres: 
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag 
 
Leerlingenraad 
Behalve uit de laagste groepen, hebben alle groepen een vertegenwoordiging in de leerlingenraad. Deze, door de 
groep gekozen leerling, vertegenwoordigt samen met de andere gekozen leerlingen de groep en kan meepraten 
over allerlei zaken die de school aangaat. Ook kunnen leerlingen ideeën inbrengen. 
 
Leerplicht, verlof en vrijstelling van onderwijs 
Leerplicht 
De Leerplichtwet geeft aan dat ieder kind vanaf de dag waarop het vier wordt, naar school gaat maar nog niet 
leerplichtig is. 
Een kind moet naar school op de eerste dag van de maand, die volgt op zijn of haar vijfde verjaardag. Op die dag 
moet uw kind ook op school staan ingeschreven. Als het volledige schoolprogramma een te zware opgave is, mag 
de vijfjarige ten hoogste vijf uur per week thuisblijven, mits dat tijdig  vooraf aan de directie wordt doorgegeven. 
Daarnaast kan de directie toestemming geven voor nog eens vijf uur per week vrijaf. 
Vanaf de leeftijd van zes jaar gelden de leerplichtregels, dus zonder eventuele extra vrije uurtjes per week. 

 
Verlof 
Buitengewoon verlof tijdens de schooltijden is alleen toegestaan in geval van gewichtige omstandigheden zoals 
bijvoorbeeld overlijden binnen de familie, huwelijken of jubilea van ouders en grootouders, wettelijke 
verplichtingen waaraan buiten de schooltijden niet kan worden voldaan. Uitgangspunt is dat het gaat om 
omstandigheden die buiten de wil van de ouders en/of het kind zijn gelegen. 
Afwezigheid vanwege bijvoorbeeld verjaardagen, gewoon familiebezoek (ook naar het buitenland), vakantie in 
een goedkope periode, een reisje dat u heeft gewonnen, eerder vertrek naar of latere terugkeer van vakantie zijn 
geen redenen voor verlof.  
Andere verlofaanvragen betreffen bijvoorbeeld incidentele bezoeken aan tandarts, huisarts of ziekenhuis. Het 
liefst heeft de school dat deze bezoeken buiten schooltijd plaatsvinden, maar dat is niet altijd mogelijk. Voor deze 
incidentele bezoeken geeft de directeur van de school meestal verlof.  
Voor de verlofaanvragen die meer structurele van aard zijn (denk aan logopedie, dyslexiebehandeling etc) geeft 
de school geen verlof. Deze behandelingen dienen buiten schooltijd plaats te vinden. Hierop is een uitzondering 
mogelijk, een ‘tenzij’. De ‘tenzij’ geldt als leerlingen vastlopen in hun leerproces en dat leerlingen daarvoor 
behandeling nodig hebben die onmogelijk buiten schooltijd te verkrijgen is. De beoordeling van het ‘vastlopen in 
het leerproces’ ligt bij de leerkracht, intern begeleider en directie. Aan deze beoordeling ligt dan een onderzoek, 
handelingsplannen of een ontwikkelingsperspectief ten grondslag. Het verlof verleent de directeur. 
Extra verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt dus niet verleend. Alleen in uitzonderlijke 
omstandigheden kan hiervan worden afgeweken: wanneer extra vakantie om medische redenen noodzakelijk 
wordt geacht of wanneer een van de ouders een zo specifiek beroep uitoefent dat het aantoonbaar onmogelijk is 
om in de schoolvakanties met het gezin op vakantie te gaan. Belemmeringen of organisatorische problemen op 
uw werk vallen daar niet onder en geven dus geen recht op extra vakantieverlof; het moet echt gaan om de aard 
van het beroep. Maar ook dan nog gelden er beperkingen ten aanzien van de duur van de extra vakantie en het 
moment waarop deze mag worden gepland. Bovendien dient u schriftelijke verklaringen te kunnen overleggen, 
van bijvoorbeeld een arts of werkgever. Een standaard werkgeversverklaring is daarvoor niet toereikend. 
In beide gevallen, dus zowel verlof vanwege gewichtige omstandigheden als extra vakantieverlof, dient u vooraf 
een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de directeur, bij voorkeur acht weken van tevoren. Aanvraagformulieren  
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zijn verkrijgbaar bij de directeur. Bij een verlofaanvraag van meer dan tien schooldagen vanwege gewichtige 
omstandigheden wordt u verwezen naar de leerplichtambtenaar van de gemeente, omdat de directie hierover 
niet mag beslissen. 
Aanvragen voor meer dan tien dagen extra vakantieverlof worden altijd afgewezen, evenals extra verlof in de 
eerste twee weken van het schooljaar. 
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als 
ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die proces-
verbaal kan opmaken. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur of de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. 
Probeert u op de eerste plaats te voorkomen dat uw kind lessen mist! En laten we ons met elkaar realiseren dat 
leren vooral een recht en een kans is voor uw kind om zich optimaal te ontwikkelen, en niet op de eerste plaats 
een plicht! 
Omdat we ons onderwijs en uw kind heel serieus nemen heeft het bestuur van Salomo de schooldirectie de 
opdracht gegeven om de leerplichtwet strikt na te leven.  

 
Vrijstelling van onderwijs 
Volgens de wet op het primair onderwijs zijn alle leerlingen verplicht deel te nemen aan het onderwijs. Wel kan 
het voorkomen dat ouders een verzoek hebben om hun kind vrij te stellen van het deelnemen aan bepaalde 
onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan alleen worden gegeven door het bevoegd gezag (het bestuur). Bij 
toezegging bepaalt het bevoegd gezag welke onderwijsactiviteiten voor de vrijstelling in de plaats komen.  
 
Vrijstelling ivm toptalenten sport en cultuur 
Sport en cultuur nemen een belangrijke plaats in in onze maatschappij. Op hoog niveau presteren als toptalent 
op het gebied van sport of cultuur valt soms moeilijk te combineren met school Omdat wij geloven dat het 
belangrijk is dat kinderen zich ook op andere terreinen ontwikkelen, en wij talentontwikkeling willen bevorderen, 
wil onze school toptalenten de ruimte bieden hun activiteiten op hoog niveau te combineren met school. Hiervoor 
kan het nodig zijn dat een leerling een deel van de lestijd wordt vrijgesteld. Daar staat tegenover dat de school in 
overleg met ouders en/of leerling een inhaalprogramma opstelt dat de leerling moet verwezenlijken.  
Wij willen als school een actief toptalentenbeleid voeren en gebruiken hiervoor de beleidsruimte die de wet ons 
biedt. Wij stellen echter ook voorwaarden bij dit beleid: 
• Aanvragen kunnen alleen worden gedaan voor uitzonderlijke talenten; kinderen die op het hoogste 

(inter)nationale niveau presteren en, ingeval van topsport, een status hebben gekregen via hun sportbond 
of NOC*NSF of als toptalent benoemd zijn en bekend zijn bij het Olympisch Netwerk. Voor cultuurtalenten 
geldt dat een jongere op het hoogste niveau (concoursen bij muziek, filmopnames of toneelvoorstellingen 
bij acteren) moet presteren en dat het moet gaan om een niet commercieel optreden (denk aan 
commercials) 

• Ouders doen aan het begin van het schooljaar een schriftelijke aanvraag voor vrijstelling bij de school. In 
de aanvraag worden de momenten en/of data van afwezigheid vermeld.  

• In de aanvraag wordt de noodzaak van deelname aan trainingen en wedstrijden/concoursen aangetoond. 
Het dient te gaan om nationale of internationale kampioenschappen/concoursen of trainingen daarvoor. 

• Bij de aanvraag worden, ingeval van topsport, kopieën van bewijsstukken van de toegekende status of 
aangemeld zijn bij het Olympisch Netwerk gevoegd. 

• Bij cultuurtalenten, bijvoorbeeld bij deelname aan een professionele productie, zal in voorkomende 
gevallen contact worden opgenomen met de Arbeidsinspectie om tot een gezamenlijk standpunt te 
komen.  

• In alle gevallen geldt dat de school een plan van aanpak opstelt waarin wordt beschreven hoe de leerling 
de lesstof van de gemiste lessen gaat inhalen zonder achterstanden op te lopen. Uitgangspunt dient te 
zijn dat de leerling noch op cognitief, noch op sociaal-emotioneel terrein achter gaat lopen. 

De school behoudt zich het recht voor om een vrijstelling in te trekken wanneer de schoolprestaties achteruitgaan 
of wanneer blijkt dat de leerling op sociaal-emotioneel gebied problemen krijgt.  
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Logopedie op school 
Wat is logopedie? 
Logopedie is alles wat te maken heeft met de (mondelinge) communicatie. 
Dat is natuurlijk goed kunnen spreken en vertellen, maar ook het kunnen begrijpen wat een ander zegt. We 
moeten voldoende woorden kennen en weten hoe je ze uit moet spreken. Om goed te kunnen begrijpen moeten 
we goed kunnen luisteren, onthouden en verbanden kunnen leggen. Logopedie is meer dan spraakles alleen. 
Goed leren spreken en begrijpen is van groot belang in de ontwikkeling van een kind. Het beïnvloedt ook de 
leerprestaties, zoals het leren lezen en schrijven. Bovendien is goed kunnen communiceren in het dagelijks leven 
onmisbaar.  
Als uw kind wordt doorverwezen voor logopedische behandeling, kunt u ook bij ons op school terecht. 
Logopedie wordt vergoed vanuit uw ziektekostenverzekering. 
 
Luizenbrigade 
Eenmaal per maand worden alle leerlingen gecontroleerd. Een vaste groep ouders hebben we bereid gevonden 
deze taak op zich te nemen. 
Als er bij leerlingen neten/luizen worden gevonden, worden de ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld, de 
leerling komt pas dan terug op school als het probleem is opgelost. Ook worden de ouders van de desbetreffende 
groep ingelicht.  
 
Medezeggenschapsraad De Trapeze 
De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur te 
maken hebben (advies- en instemmingsrecht). 
De MR kan ook zelf het initiatief nemen om plannen op te stellen voor zaken die zij van belang achten. 
De MR bestaat uit twee teamleden en twee ouders. 
Daarnaast is er een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad, zie GMR)) voor de gezamenlijke scholen 
van de stichting Salomo. MR-leden treden af na 3 jaar. 
 
Medicijnverstrekking en medisch handelen   
Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met 
eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Daarnaast 
krijgen leerkrachten in toenemende mate het verzoek van ouders of verzorgers om hun kinderen door de arts 
voorgeschreven medicatie toe te dienen. En steeds vaker wordt er werkelijk medisch handelen van leerkrachten 
gevraagd zoals het toedienen van een injectie, het geven van sondevoeding, etcetera. Met de komst van Passend 
onderwijs is het mogelijk dat meer basisscholen met deze vragen te maken krijgen. Het uitvoeren van medische 
handelingen op school kan het voor kinderen gemakkelijker maken een reguliere school te bezoeken, maar het 
brengt ook risico’s met zich mee. Sinds januari 20018 werken Salomoscholen daarom vanuit het Medicijnprotocol 
gebaseerd op het voorbeeldprotocol van de PO-raad. Dit medicijnprotocol geeft een richtlijn voor Salomo-scholen 
in de volgende drie te onderscheiden situaties:  

 de leerling wordt ziek op school;  

 het verstrekken van medicijnen op verzoek en  

 medische handelingen.  
Dit protocol is in te zien op school. 
 

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. 
Het team hanteert samen met de andere scholen van het samenwerkingsverband WSNS de ‘Meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling’. De meldcode beschrijft welke stappen een school moet doorlopen bij (een 
vermoeden van) kindermishandeling. De meldcode is een stappenplan waarin de handelingsmogelijkheden 
beschreven worden bij het signaleren en handelen van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Het doel van een verplichte meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen. Door het consequent 
toepassen van de meldcode zal de vroegsignalering van huiselijk geweld en kindermishandeling verbeteren en 
worden minder kinderen geconfronteerd met geweld en mishandeling. De meldcode ligt ter inzage bij de directie. 
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Verwijsindex 
In geval van een vermoeden van kindermishandeling zal de school doorgaans niet alleen de stappen van de 
meldcode zetten, maar daarnaast ook moeten overwegen of een melding zou moeten worden gedaan in de 
verwijsindex risicojongeren (0-23 jaar).  
De Verwijsindex is een digitaal samenwerkingsinstrument met tot doel om professionals zoals leerkrachten, 
hulpverleners en begeleiders in heel Nederland die met hetzelfde kind te maken hebben met elkaar in contact te 
brengen als zij beiden risico’s signaleren met betrekking tot een onbedreigde ontwikkeling van de leerling. Doel 
daarvan is te komen tot een gezamenlijke aanpak van de problematiek van de leerling en zijn gezin. De 
Verwijsindex is opgenomen in de wijziging van de Wet op de jeugdzorg en daarmee verplicht voor alle 
professionals in de jeugdketen. 
 
Meldplicht en aangifteplicht bij seksuele intimidatie en geweld 
Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht van ouders/leerlingen zorgvuldig 
behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, 
aanranding of een ander zedendelict, bestaat een meldplicht en een aangifteplicht. Om tot gerechtelijke 
vervolging te kunnen overgaan, is namelijk aangifte bij politie of justitie noodzakelijk. De aangifteplicht geldt voor 
het bevoegd gezag. Daarnaast is het personeel een meldplicht opgelegd. Alleen zo kan worden bewerkstelligd dat 
het bevoegd gezag daadwerkelijk kennis krijgt van een mogelijk strafbaar feit. 
De aangifte- en meldplicht geldt bij een zedenmisdrijf, gepleegd door een medewerker van de onderwijsinstelling. 
Daaronder vallen niet alleen personeelsleden, maar ook personen die buiten dienstverband werkzaamheden 
verrichten voor de school, zoals stagiairs, schoonmaakpersoneel, uitzendkrachten en vrijwilligers. 
De meldplicht geldt voor alle personeelsleden. Ook contactpersonen en interne vertrouwenspersonen die binnen 
hun taakuitoefening informatie krijgen over vermeende zedendelicten, hebben als personeelslid de verplichting 
om het 
bevoegd gezag onmiddellijk te informeren. Interne vertrouwenspersonen kunnen zich in dit geval niet op hun 
geheimhoudingsplicht beroepen. 
 

Mobiele telefoons 
Het gebruik van mobiele telefoons is door kinderen op school niet toegestaan. De school is voor ouders bereikbaar 
via de schooltelefoon. (023-5380359) 
Leerlingen moeten aan het begin van de schooldag de mobiele telefoon inleveren bij de groepsleerkracht en 
wordt bewaard in een kluisje in het klaslokaal. 
 
Nascholing 
Het doel van nascholing is op de hoogte zijn en blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs en 
afwegen of ze bruikbaar zijn binnen ons onderwijs, zodat de leerlingen beter kunnen worden begeleid. 
Jaarlijks overleggen de leerkrachten gezamenlijk waarin ze als groep willen worden bijgeschoold. 
Ook kunnen individuele leerkrachten bij- of nascholing volgen. 
 
Ouderbijdrage 
Het onderwijs in Nederland is gratis. Niet alle kosten worden door het Rijk vergoed. Voor die 'extra' kosten is geld 
nodig. Aan alle ouders wordt via de Ouderraad een vrijwillige bijdrage (€ 35,00) gevraagd voor die activiteiten die 
veelal iets extra's brengen, bijv. Sint Nicolaas - Kerstviering - afscheidscadeau etc. 
De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. De ouders ontvangen jaarlijks een begroting voor het 
komende jaar en de afrekening van het afgelopen jaar. 
 
Ouderraad De Trapeze 
De Ouderraad bestaat uit ouders die zich vooral praktisch willen inzetten voor de school. 
De OR is betrokken bij veel zaken van school en helpt mee met het organiseren van diverse activiteiten. De 
vergaderingen van de OR worden daarom ook bijgewoond door enkele leden van het team. 
Jaarlijks zijn er voor deze raad weer nieuwe ouders nodig. 
Ouders die hiervoor interesse hebben, kunnen contact opnemen met één van de leden van de OR. 
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Privacy  
Om onze leerlingen onderwijs te kunnen geven hebben wij van iedere leerling en zijn of haar ouders een aantal 
persoonsgegevens nodig. Deze gegevens worden in ons leerling administratie systeem SchoolOAS vastgelegd. 
Uiteraard mag u van de school verwachten dat wij daar uiterst zorgvuldig mee omgaan en deze gegevens 
uitsluitend voor onderwijsdoeleinden gebruiken. In een aantal gevallen worden bepaalde, minimale 
persoonsgegevens ook uitgewisseld met derde partijen. Soms is dat een wettelijke verplichting. Zo wisselen we 
bijvoorbeeld leerlinggegevens uit met het ministerie, dat is nodig om bekostiging voor ons onderwijs te verkrijgen. 
In andere gevallen is het noodzakelijk voor goed onderwijs, bijvoorbeeld voor het volgen en begeleiden van onze 
leerlingen.  Er worden bijvoorbeeld gegevens uitgewisseld met educatieve uitgeverijen die digitaal lesmateriaal 
uitgeven waarvan wij op school gebruik maken, met inbegrip van de toetsen waarmee we de vorderingen van 
onze leerlingen kunnen volgen. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot mede-
werkers van onze school.    
Het is deze derde partijen niet toegestaan verzamelde gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan vooraf 
is afgestemd en vastgelegd. Een register van de partijen met wie wij gegevens uitwisselen is op school ter inzage 
aanwezig. Voor ons is het uitgangspunt dat we alleen dan persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken als 
dat noodzakelijk is voor goed onderwijs en als het belang van onze leerlingen ermee is gediend. En ook dat we 
niet méér gegevens uitwisselen dan strikt noodzakelijk is.  
Omdat privacy een gevoelig onderwerp is overlegt de schooldirectie zo nodig vooraf met de MR. 
 
De PO-Raad, de vereniging van de scholen in het primair onderwijs, voert namens onze sector overleg met de 
leveranciers van digitale onderwijsmiddelen over gedragsregels, overeenkomsten en de mogelijkheden om 
persoonsgegevens te anonimiseren. Het helpt ons om met elk van de derde partijen die in ons register staan tot 
waterdichte afspraken te komen over privacy bescherming. Een convenant “Digitale Onderwijsmiddelen en 
Privacy” is afgesloten tussen diverse leveranciers en de PO-raad. Veruit de meeste uitgeverijen waarmee Salomo 
en/of onze school gegevens uitwisselt, zijn aangesloten bij dit convenant. Met deze partijen sluiten wij 
verwerkersovereenkomsten af gebaseerd op de model verwerkersovereenkomst behorend bij het convenant. 
Met partijen die niet zijn aangesloten, sluit Salomo vergelijkbare overeenkomsten af. 
 
Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties (denk bijvoorbeeld aan de bibliotheek of 
een drukkerij), dan vragen we u daar vooraf middels een antwoordformulier toestemming voor. Dat herhalen wij 
jaarlijks. Hetzelfde geldt voor het gebruik van foto’s en video-opnamen van leerlingen op bijvoorbeeld de website 
van onze school. 
 
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, 
moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de 
school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, 
kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, of met de schooldirecteur. 
 
Op onze school hebben we een privacyreglement. Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met 
leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR 
vastgesteld. 
 
Regeling school- en vakantietijden 
De schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur. 
Tussen de middag hebben de leerlingen 20 minuten lunchpauze, alle leerlingen eten met de leerkracht op school, 
en spelen ze 20 minuten buiten. 
 
Vakanties 
Wij volgen evenals alle P.C. scholen in Haarlem het vakantierooster zoals de Gemeente Haarlem dat opstelt. Naast 
deze vaststaande vakantiedagen zijn er altijd nog enkele margedagen. Wij houden ons het recht voor deze in 
overleg met de MR zelf in te delen. 
Het vakantie- en vrije dagen rooster staan in de informatiebrochure. 
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Roken 
De school en het schoolplein zijn rookvrij.  
 
Schoolfotograaf 
Ieder schooljaar komt de schoolfotograaf. Er worden foto's gemaakt van de groep en de leerling apart en indien 
gewenst met broertjes of zusjes. 
Aanschaf van deze foto's is uiteraard niet verplicht. 
 
Schorsing en verwijdering 

Schorsing 
Schorsing is een ordemaatregel, waardoor een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Ingevolge 
het directiereglement van Salomo (art. 2.B.11) is de directeur bevoegd tot schorsen van een leerling. Een besluit 
tot schorsing dient wel getekend te zijn door het bevoegd gezag (de bestuurder). De directeur informeert de 
ouders schriftelijk omtrent een voorgenomen schorsing. En de directeur informeert de ouders vervolgens 
schriftelijk over een definitief besluit tot schorsing. De directeur voert een schorsing uit, nadat is voorzien in de 
opvang van de leerling onmiddellijk nadat deze de toegang tot de school is ontzegd. De leerling blijft immers 
leerplichtig. Aan de leerling wordt een taak meegegeven. 
De directeur informeert de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie. Een schorsing duurt maximaal 5 
schooldagen. De directeur kan met onmiddellijke ingang schorsen (na overleg met en akkoord van de bestuurder) 
indien de geestelijke en de lichamelijke gezondheid en/of veiligheid van de medeleerlingen of van de 
personeelsleden dit vereist. De directeur documenteert de aanleiding en de achterliggende motieven van een 
schorsing. De directeur laat de ouders na enige tijd schriftelijk weten of de schorsingsmaatregel heeft gewerkt. 
 

Verwijdering 
Verwijderen is het definitief uitschrijven van een leerling van de school. Het bestuur is bevoegd een leerling te 
verwijderen. De leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie worden hierover geïnformeerd. 
De directeur overlegt omtrent het voornemen tot verwijdering namens het bestuur met de ouders. De ouders 
kunnen hun standpunt duidelijk maken. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt, bestemd voor beide partijen. 
De directeur kan het bestuur schriftelijk, gemotiveerd en gedocumenteerd verzoeken om te besluiten tot 
verwijdering van een leerling als het hiervoor genoemde overleg is gevoerd. 
Het bestuur besluit tot verwijdering nadat de directeur en betrokken groepsleerkracht zijn gehoord. Het horen 
van de groepsleerkracht geschiedt namens het bestuur door de directeur. 
Het bestuur doet de ouders schriftelijk mededeling van het (voorgenomen) besluit tot verwijdering.  
Daadwerkelijke verwijdering vindt plaats nadat is voorzien in de opvang van de leerling op een andere school 
onmiddellijk na de verwijdering. Een leerling kan pas definitief verwijderd worden wanneer een andere school 
zich bereid heeft verklaard de betrokken leerling op te nemen. De ouders kunnen bezwaar aantekenen tegen de 
verwijdering binnen 6 weken na dagtekening van het verwijderingsbesluit. Maken zij binnen 6 weken geen 
bezwaar dan is het verwijderingsbesluit vanaf dat moment onherroepelijk. Maken zij bezwaar, dan dient het 
bestuur binnen 4 weken een beslissing te nemen op het bezwaarschrift. Alvorens deze beslissing te nemen, 
moeten de ouders nogmaals worden gehoord. Tevens dient met de inspecteur en desgewenst met andere 
deskundigen overleg plaats te vinden. Het bestuur kan de directeur opdragen bedoelde gesprekken te 
organiseren. 
De ouders kunnen zowel tijdens de bezwaarfase, als in de daaropvolgende beroepsfase de rechter inschakelen. 
Tijdens de bezwaarfase kunnen ouders een kort geding aanspannen, waarin zij vragen het bestuur te verbieden 
tot verwijdering over te gaan. Dit kort geding kan worden voorkomen door bij de uitreiking of toezending van de 
beslissing tot verwijdering aan te geven dat de leerling de bezwaarfase op school kan afwachten. Ouders kunnen 
ook de rechter inschakelen in de beroepsfase, als de beslissing op het bezwaarschrift inhoudt dat de leerling van 
school verwijderd wordt. 
In het kader van passend onderwijs is er een Tijdelijke geschillencommissie Toelating en Verwijdering ingevoerd. 
Aan deze commissie kunnen door ouders geschillen worden voorgelegd over: 
- De aanmelding/toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 
- Over de verwijdering van leerlingen 
- Over de vaststelling/wijziging van het ontwikkelingsperspectief voor een leerling 
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Met de invoering van de Tijdelijke Geschillencommissie wil de overheid bereiken dat er voldoende 
rechtsbescherming wordt geboden bij geschillen. 
Naar verwachting zal er bij een geschil tussen de ouders en de school of het samenwerkingsverband snel zekerheid 
zijn over het onderwijs aan een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Het zal tevens tot uitspraken leiden 
die landelijk duidelijkheid geven over de invulling en uitvoering van passend onderwijs. 
 
Sponsorgelden 
Via sponsoring ontvangt De Trapeze (nog) geen materiële inkomsten. Wel houden we soms een sponsorloop. De 
ontvangen gelden die worden besteed aan extra leermiddelen, speelmateriaal en/of een goed doel. 
De school voert een zorgvuldig en positief beleid bij het aanvaarden van materiële zaken of geldelijke bijdragen. 
Tussen het ministerie van Onderwijs, onderwijsorganisaties en andere belangenorganisaties is in 2009 een 
convenant gesloten waarin afspraken voor sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs zijn vastgelegd. 
Salomo heeft zich daarbij aangesloten.  
Het convenant ligt ter inzage bij de directie van de school en het is te raadplegen via de website van het ministerie 
van OCW. 

 
Enkele punten uit het geformuleerde beleid zijn: 

 Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid 
van het onderwijs en de school in gevaar brengen. 

 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de statutaire grondslag van de stichting, alsmede de algemene 
doelstellingen van de school en het onderwijs. 

 De school mag niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor komen te verkeren. 

 Sponsoring moet een gezonde leefstijl aanmoedigen. 

 Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk worden van sponsoring. 

 In lesmaterialen en leermiddelen mag geen reclame voorkomen, ook niet impliciet. 

 De school in bij het aangaan van een sponsorovereenkomst verplicht om deze overeenkomst voor te 
leggen aan de hele MR. De MR heeft instemmingsrecht. 

 De school verantwoordt zich voor alle middelen die door sponsoring verkregen zijn in de jaarrekening van 
de stichting. 
 

Wanneer de school een bedrag groter dan €2500 weet te verwerven via sponsors, dan dient dit gemeld te worden 
bij het bevoegd gezag. 
 
Stagiaires 
De Trapeze heeft stagiaires van diverse Pabo's uit de omgeving. 
Alle studenten van Pabo's moeten kennis kunnen nemen van speciaal basisonderwijs. 
Onze deuren staan daarvoor open. 
Eveneens lopen sinds enkele jaren studenten van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) en Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening (SPH) bij ons stage. 
Ook de orthopedagoog begeleidt een stagiaire. 
 
Veiligheid 
Binnen een school heeft veiligheid een prominente plaats. 
Denkt u aan: 

 Brandveiligheid 

 Bedrijfshulpverlening 

 Eerste Hulp Bij Ongelukken 
Maar zeker ook: 

 veilig buitenspeelmateriaal en de goede voorzieningen daar om heen 

 een veilig gebouw 

 een veilige gymzaal 

 veilig meubilair in een veilig klaslokaal 
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Om kinderen en volwassenen zich veilig te laten voelen zijn er, buiten bovenstaande punten om, voorwaarden 
nodig: 
 
Regels en afspraken. 
Regels en afspraken zijn nodig om structuur aan de omgeving te kunnen bieden. 
Niet alle kinderen zijn in staat deze structuur zelf aan te brengen. Met vaste en consequente afspraken zullen 
volwassenen en kinderen de grenzen van gedrag weten en leren kennen. 
Als deze duidelijk zijn dan kun je je veilig voelen. 
Op De Trapeze zijn regels en afspraken verwoord in gedragsverwachtingen. 
 
Pesten 
Kinderen moet van jongs af aan geleerd worden om respect voor elkaar te hebben. Dan zullen ze dit als 
volwassenen als vanzelfsprekend ervaren. 
Bij het onveilig voelen komt onzekerheid boven. 
Bij de één zal zich dat manifesteren door zich terug te trekken en op de achtergrond te blijven, voor de ander 
betekent dit dat hij/zij de omgeving overzichtelijk houdt door een ander bij zich weg te houden. Beide zijn vormen 
van gepest voelen of het ervaren. 
In onze school letten we hier sterk op. 
Ook de ouders betrekken we hier in door hen te vragen ons op de hoogte te houden van negatieve en positieve 
ontwikkelingen. 
Zie ook het pestprotocol. 
 
Internet 
In onze school worden er duidelijke en heldere afspraken gemaakt rond het Internetgebruik. 
In de oudste groepen wordt een internetprotocol besproken en door de leerlingen ondertekend. 
Buiten de school wordt steeds meer merkbaar dat leerlingen met elkaar chatten en tijdens schooltijd oplossingen 
gaan vinden voor die conflicten die tijdens het chatten thuis zijn ontstaan. 
Het is voor leerkrachten niet mogelijk om dit gedrag te controleren, maar dit geeft leerlingen een duidelijk gevoel 
van onveiligheid. 
Ouders hebben hierin de verantwoordelijke en controlerende rol. 
Zie ook: Veiligheidsplan. Ter inzage bij de directeur. 
 
Vervanging bij ziekte van een leerkracht 
De zieke leerkracht geeft de ziekmelding door aan de schoolleiding, uiterlijk om 07.30 uur op de eerste dag van 
afwezigheid. Dan worden voor de opvang van de klas de volgende opties in deze volgorde onderzocht: 
Er wordt een vervanger gezocht, bijv. de duo-partner/andere parttimers in de school of er wordt een vervanger 
aangevraagd bij het Regionale Transfercentrum. De krapte op de arbeidsmarkt brengt met zich mee, dat dit niet 
altijd zal lukken.  
Mocht er geen invaller gevonden worden, dan wordt er bekeken of er intern mensen zijn die de groep kunnen 
opvangen. Hierbij gelden de volgende afspraken: 
indien er geen teamlid beschikbaar is, dan kan de directie voor maximaal 2 dagen invallen. Ook nu zal worden 
bekeken of het werk van de directie geen schade ondervindt van het invallen, dit omdat de schoolorganisatie 
continue aandacht vraagt.  
De intern begeleider of remedial teacher worden voor nood ingezet voor maximaal 1 dag per week. Het is immers 
van het grootste belang dat een school een zo groot mogelijk pakket aan service moet kunnen blijven bieden. 
Opgemerkt moet worden dat er in de klas de weekstaat aanwezig dient te zijn, waarmee tenminste de eerste dag 
overbrugd kan worden. 
 
Als bovenstaande niet mogelijk is, worden de kinderen over de andere groepen verdeeld: 
Bij ziekte van een leerkracht van een kleutergroep, worden de kleuters bij voorkeur over de resterende 
kleutergroepen verdeeld. Aan de ouders wordt gevraagd de vierjarigen van de betrokken groepen thuis te 
houden. 



41 

 Dinkelstraat 4,  2025 PH Haarlem Tel. 023-5380359 Email: info@sbodetrapeze.nl 

Bij afwezigheid van een leerkracht van een parallelgroep (indien aanwezig) worden deze groepen zo mogelijk 
samengevoegd, voor maximaal 1 dag. 
Indien mogelijk wordt er gewerkt vanuit de “tussendeur-positie”, voor maximaal 1 dag. 
Kinderen van de overige groepen worden verdeeld volgens een van te voren afgesproken schema, voor maximaal 
2 dagen. 
Als de ziekteperiode langer duurt, kunnen parallelgroepen worden samengevoegd, zodat een leerkracht 
vrijgespeeld kan worden om te vervangen. 
Als laatste maatregel wordt besloten de ouders te melden dat de kinderen thuis mogen blijven. Een groep zal ten 
hoogste 1 dag per week thuis mogen verblijven. Dit kan bereikt worden door clusters van groepen te maken 
waarbij een wisselrooster m.b.t. het thuis mogen verblijven, gemaakt wordt. Dit moet van te voren afgesproken 
zijn. 
Ouders worden minimaal de dag van tevoren geïnformeerd. Dit moet voldoende zijn om opvangproblemen te 
kunnen oplossen. Vanaf groep 4 wordt huiswerk mee gegeven. Als ouders geen opvangmogelijkheid hebben, mag 
het kind naar school komen. 
 
Ten slotte: 
A. Leden van de directie van de school blijven eindverantwoordelijk. Afgesproken moet worden wie e.e.a. 
coördineert als er geen leden van de directie aanwezig zijn. 
B. In zeer bijzondere omstandigheden kan een individuele school zo nodig afwijken van bovenstaande 
termijnen tot maximaal 1 week. 
 
Vervoer 
Het gebied van waaruit kinderen uit de regio naar De Trapeze komen is vrij groot. Als kinderen te ver van school 
wonen om dagelijks lopend of per fiets naar school te komen, kunnen ouders van die leerling bij de gemeente 
waarin ze wonen (aangepast) vervoer of een bijdrage in de reiskosten voor hun kind aanvragen. Afhankelijk van 
het inkomen moeten ouders bijdragen in de kosten van het vervoer. Gemeentes voeren een verschillend beleid 
bij het toekennen van vervoer of bijdrage in de kosten. 
Leerlingen die op de fiets naar school komen, kunnen hun fiets in de fietsenrekken van de school zetten of in het 
fietsenhok op het plein. 
Fietsen moeten altijd op slot gezet worden. Voor en na schooltijd is er toezicht op het plein. De school is niet 
verantwoordelijk voor diefstal en schade aan fietsen. 

 
Verzuim/afwezigheid van leerlingen 
Op één van de vorige bladzijden vindt u de leerplicht beschreven. Ook de afspraken rond verlofaanvragen zijn 
hierin vermeld. Om uw zoon/dochter die kansen te geven die nodig zijn voor zijn/haar ontwikkeling zijn deze 
regels bedacht. Wij staan hier volledig achter en vragen u om afspraken met de huisarts, tandarts, orthodontist 
etc. ná schooltijd te maken. 
Het zal een enkele keer niet anders mogelijk zijn. We stellen het dan zeer op prijs om in dat geval hier overleg 
over te hebben. Dank voor uw medewerking! 
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Tot slot 

In deze schoolgids hebben we getracht een zo volledig en goed mogelijk beeld te geven van onze school. Naast 
deze schoolgids geven wij ieder jaar een informatiebrochure uit waarin de vakanties, vrije dagen en ouderavonden 
staan vermeld. Mochten er nog vragen zijn, u kunt altijd bellen of mailen: info@sbodetrapeze.nl. 
Namen van de verschillende functionarissen worden in de informatiebrochure vermeld. 
 

Het team van de Trapeze 


