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Voorwoord

Beste ouders en verzorgers,

De tijd op de basisschool is een belangrijke periode in het leven van uw 
kind. Acht jaar wordt uw kind aan de school toevertrouwd. Om een goede 
schoolkeuze te kunnen maken, is het belangrijk dat u de ‘klik’ met de school 
voelt. Deze schoolgids geeft een beeld van onze school en het Octant-
schoolbestuur waar de Beatrixschool onderdeel van is. Met deze gids 
willen we u helpen bij het maken van een weloverwogen keuze voor een 
school voor uw kind. 
In dit voorwoord krijgt u alvast een korte impressie en natuurlijk nodigen 
we u na het lezen van de gids graag uit voor een persoonlijke rondleiding 
op de Beatrixschool.

De Beatrixschool is een onderdeel van Octant. Octant is het schoolbestuur 
dat acht scholen in Pijnacker-Nootdorp, Delfgauw en Den Haag (Ypenburg) 
vertegenwoordigt. U kiest als ouder voor één school en krijgt daarbij de 
jarenlange ervaring en altijd actuele kennis van acht scholen.

Groei is de missie van de Octantscholen. Groei in de ontwikkeling van 
uw kind, maar ook groei van onze collega’s. We blijven ons samen steeds 

verder ontwikkelen, zodat we uw kind kunnen prikkelen het beste uit 
zichzelf te halen.

Steeds weer gaan we op zoek naar manieren om uw kind met een twinkel 
in de ogen naar school te laten gaan. Daarom bieden we op de Beatrix-
school uitstekend onderwijs in een ontspannen sfeer. Onze leerlingen 
voelen zich op hun gemak en kunnen zich daardoor op een plezierige 
manier richten op het leren en de omgang met andere kinderen.

Net als de andere Octantscholen is de Beatrixschool een school waar 
ieder kind gezien wordt. Een school waar kinderen leren om keuzes te 
maken. Keuzes, die goed zijn voor henzelf en de mensen om hen heen. 
Ieder kind is daarom welkom op de Beatrixschool en krijgt de ondersteuning 
die nodig is voor zijn of haar leerproces. We kijken er dus naar uit ook uw 
kind te ontmoeten op onze school en u als ouder meer te vertellen over 
ons onderwijs.

Namens het team van de Beatrixschool,
Erwin de Jonge 
Directeur

Goed om te weten: overal waar in deze schoolgids ‘ouders’ staat, bedoelen we ‘ouders en verzorgers’
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De Beatrixschool is een christelijke basis-
school in Pijnacker. De Beatrixschool 
biedt kinderen, ouders en leerkrachten 
een overzichtelijke, veilige en vertrouwde 
omgeving met kleinschaligheid als kracht. 
Dat wordt gewaardeerd, want leerlingen, 
ouders en onze eigen collega’s belonen 
onze school met hoge rapportcijfers. 

1.1 Onze school

De Beatrixschool staat in de oude kern van Pijnacker. 
De meeste kinderen die bij ons naar school gaan, 
wonen in het centrum en op het veilingterrein.  
Ook komen er leerlingen uit Klapwijk en Tolhek en 
verwelkomen we kinderen uit Koningshof en Pijnacker-
Noord voor eigentijds onderwijs. De kleutergroep 
heeft een eigen speelplein naast het lokaal.

Adres:
Julianalaan 2 
2641HC Pijnacker
015 3698718 (bereikbaar vanaf 7.30 uur) 
info.beatrix@octant.nl
www.beatrixschoolpijnacker.nl

1. De Beatrixschool 
in één oogopslag
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1.2 Waardering
Hoe doen wij het als school? De inspectie beoordeelt ons met een voldoende, maar wij horen ook graag 
van onze leerlingen, van onze ouders en van onze eigen collega’s wat zij van de Beatrixschool vinden.  

Bron: Oudertevredenheidspeiling december 2015, Leerlingentevredenheidsonderzoek maart 2015, 
Medewerkerstevredenheidspeiling mei 2014

-Kijk voor de onderbouwing van deze mooie rapportcijfers op onze website
-Benieuwd naar de leerresultaten? Blader dan door naar hoofdstuk 5.3.

Hoe beoordelen onze eigen leerlingen de Beatrixschool?

Hoe beoordelen onze eigen leerkrachten de Beatrixschool?

Wij zijn natuurlijk heel trots dat wij met onze school op belangrijke onderwerpen boven het 
landelijk gemiddelde scoren

Wat vinden de ouders van…  Beatrixschool   Landelijk

… de leerkracht   8.7    8.1

… begeleiding    8.1    7.1

… de sfeer    7.6    7.3

… persoonlijke ontwikkeling  7.5    7.1

… kennis ontwikkeling   7.5    7.3

     Beatrixschool   Landelijk

…de leerkracht   9.2    8.7

… onderwijs    8.8    8.7 

… sfeer     8.4    8.1

     Beatrixschool   Landelijk

… sfeer     8.8    8.5   

… samenwerking   8.5    8.0  

… persoonlijke ontwikkeling  8.0    7.6 

2 
gebouwen

10 
groepen

25 
leerlingen per groep 

(gemiddeld) 

250 
leerlingen 

(schooljaar 2015-2016)

21 
medewerkers

Onze school in cijfers: 
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De Beatrixschool hecht veel waarde aan 
goede kwaliteit en kennis en is daarom 
onderdeel van Octant. 
Het christelijke schoolbestuur voor 
Pijnacker-Nootdorp, Delfgauw en 
Den Haag (Ypenburg). Samen staan we 
sterker. Maak kennis met (de voordelen 
van) Octant. 

2. De 
Beatrixschool 

is een 
Octantschool

Directie:
Erwin de Jonge, directeur
Aafke Sizoo, adjunct-directeur/
kwaliteitsondersteuner

Team:
Onze school telt achttien 
leerkrachten, waaronder:
-1 vakleerkracht 
  bewegingsonderwijs
-1 leerkracht plusklas
-1 onderwijskundig ICT’er

-1 specialist rekenen & 
  wiskunde
-1 specialist taal & lezen
-1 schoolopleider
-2 gedragsspecialisten
-2 specialisten excellentie & 
  begaafdheid

-2 intern cultuur coördinatoren
-1 administratrice

Ook beschikt de Beatrixschool 
in de ochtenduren over een 
gastheer of gastvrouw en een 
assistent gastvrouw. 

1.3 Nieuw op school 

Ouders die hun kinderen bij ons aanmelden, 
zijn van harte welkom voor een persoonlijk gesprek. 
We vertellen u wat onze school u en uw kind kan 
bieden en geven natuurlijk een rondleiding door 
het gebouw en het bijgebouw aan de andere kant 
van het schoolplein, zodat u alvast kunt proeven 
van de sfeer. 

Wennen
Voor het eerst naar school gaan, is altijd spannend. 
Daarom hebben we een wenperiode. Vier weken 
voor uw kind vier jaar wordt, neemt de leerkracht 
contact met u op om wenafspraken te maken. In de 
week voor de vierde verjaardag van uw kind, mag 
uw kind in de ochtenden komen kennismaken met 
de groep en de leerkracht. Vanaf de vierde verjaar-
dag mogen kinderen ook ’s middags naar school. 
Vanaf de vijfde verjaardag zijn leerlingen leerplichtig.

1.4 Ons team
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Triangel
Florijnstraat 7

2645 HH Delfgauw
015-2562963

www.triangeldelfgauw.nl

Beatrixschool
Julianalaan 2

2641 HC Pijnacker
015-3698718

www.beatrixschoolpijnacker.nl

Ackerweide
Gantellaan 7

2642 JK Pijnacker
015-3612304

www.ackerweide.nl

De Vlinderboom
Zilverreigerdreef 103

2643 MC Pijnacker
015-3694106

www.cbsdevlinderboom.nl

De Schatkaart
G. van Prinstererlaan 1

2641 CA Pijnacker
015-3692183

www.cbsdeschatkaart.nlKindcentrum
Regenboog

Koningin Julianastraat 1
2631 BK Nootdorp

015-3109519
www.deregenboog.netDe Zonnestraal

Oeverwallaan 108
2498 BZ Den Haag

015-3698244
www.dezonnestraal.nl

De Fontein
Steenuillaan2

2496 PN Den Haag
015-3106066

www.cbsdefontein-ypenburg.nl

2.1 Wij zijn samen Octant
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Waardering Octantscholen
We houden onszelf constant scherp, zodat we  
uw kind een mooie en vruchtbare schooltijd  
kunnen geven. Dit wordt gewaardeerd door  
ouders, leerlingen en leerkrachten, zo blijkt uit 
het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek.

Bron: Oudertevredenheidspeiling december 2015, Leerlingentevredenheidsonderzoek maart 2015, 
Medewerkerstevredenheidspeiling mei 2014

Wat vinden de leerlingen?

Wat vinden de ouders?

Wat vinden de leerkrachten?

 Percentage tevreden Landelijk
 ouders Octant gemiddelde

Sfeer en inrichting schoolgebouw 95% 91%

Omgang leerkracht met de leerlingen 95% 93%

Inzet en motivatie leerkracht 94% 93%

Mate waarin leerkracht naar ouders luistert 93% 92%

Vakbekwaamheid leerkracht 93% 92%

Ik heb een leuke juf/meester   9

Ik vind het leuk op school    8,6

Ik voel me fijn op school    8,7

Ik voel me betrokken bij de school waar ik werkzaam ben 92%

Ik ben trots op mijn school 86%

Ik ben over het algemeen tevreden over mijn werk 88%
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2.2 Het verhaal achter Octant

Octant telt acht christelijke basisscholen, verdeeld over negen locaties in 
Pijnacker-Nootdorp, Delfgauw en Den Haag. Ons belangrijkste doel: de 
individuele talenten van onze circa 2.800 leerlingen tot hun recht laten komen. 
Wij geven kinderen de ruimte om te ontdekken en te onderzoeken, zodat zij  
in de toekomst hun eigen koers kunnen bepalen.
Onze ontmoetingsscholen werken vanuit de christelijke traditie. Een belangrijke 
taak is de overdracht van het culturele erfgoed in de breedste zin van het woord. 
De leerkrachten begeleiden de kinderen actief bij hun ontdekkingstocht naar 
de eigen identiteit. Ze geven betekenis aan bijbelse kernbegrippen. 
Van essentieel belang hierbij is een levendige en open communicatie op het 
gebied van levensbeschouwing met iedereen die bij de school betrokken is.

Net zoals onze leerlingen dagelijks nieuwe kennis opdoen en nieuwe vaardig-
heden onder de knie krijgen, is ook ons team en onze schoolleiding voortdurend 
in ontwikkeling. Wij hechten aan goed geschoolde en bevlogen leerkrachten. 
Daarom heeft Octant voortdurend aandacht voor het verbeteren van de 
kwaliteit van leraren. Aan de hand van onze eigen bevindingen, uitvragen van 
ouders en leerlingen en rapporten van de onderwijsinspectie, bepalen we elk 
jaar opnieuw ons jaarplan en blauwe norm. De blauwe norm is onze eigen 
Octantnorm en gebruiken we om ons elke keer weer te verbeteren.
Scholen delen onderling kennis in verschillende platforms en op onze eigen 
Octant Academie houden we onze kennis en vaardigheden up-to-date.  
De leraar gaat dus ook regelmatig terug naar school.

2.3 Ons bestuur 

Het dagelijks bestuur van de stichting Octant wordt uitgevoerd door 
directeur-bestuurder Reinoud de Vries. De toezichthouders controleren 
zijn werk. (Zie voor overzicht toezichthouders hoofdstuk 9).

Bezoekadres:
Gildeweg 12, 
2632 BA Nootdorp
Telefoon: 015 - 361 46 98
Email: info@octant.nl
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Op onze scholen doet ieder kind ertoe. Daarom leren we onze 
kinderen om hun eigen keuzes te maken. Op die manier zijn 
onze leerlingen klaar voor de toekomst. En die is prachtig!
 
3.1 Missie Octant 

De scholen van Octant streven onophoudelijk naar… Groei.
Groei…
…  van de kwaliteit van ons onderwijs;
…  van het vermogen ons aan te passen aan de sterk veranderende omgeving; 
…  van de tevredenheid van leerlingen, ouders en personeelsleden over de 
 prestaties van onze scholen;
…  van onze organisatie en onze uitstraling naar de buitenwereld.

3.2 Visie Octant

Groei bereiken we door…
… ieder kind te zien en in zijn eigen kracht te zetten;
… ieder kind de ruimte te geven om zichzelf te zijn en te worden;
… ons onderwijs constant aan te passen aan de moderne samenleving 
 (21ste eeuwse vaardigheden); 
… te blijven zoeken naar zingeving en bezieling, vanuit onze eigen christelijke
  traditie en vanuit de samenleving in het algemeen. 

We stimuleren het verlangen om te groeien en een mooie wereld te creëren.

3.3 Kernwaarden Octant

Om onze missie als Octantscholen te bereiken, hebben we de volgende 
kernwaarden altijd in ons achterhoofd. Ze zijn een toetsing voor alles wat 
we doen op school. 

Zelfbewustzijn 
-  De leerlingen hebben grip op hun eigen leerproces en leren verantwoording 
 nemen voor hun eigen gedrag. Ze weten wat ze kunnen en willen bereiken 
 en weten hoe ze dat kunnen bereiken. 
-  Leraren zijn nooit uitgeleerd en werken planmatig aan de verbetering van 
 hun eigen kennis- en kwaliteitsniveau. 

Ontdekkend leren 
-  Kinderen leren met elkaar en van elkaar. 
-  De moderne maatschappij wordt de school binnengehaald door extra 
 aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden. Technologie (laptop, iPad, 
 computer) speelt daarin een belangrijke rol. 
 
Duurzaam samen 
-  De school ziet ieder kind, wat leidt tot passend onderwijs tijdens de 
 gehele basisschoolperiode.
-  De school werkt samen met voor- en naschoolse opvang aan één 
 ontwikkelingslijn van nul tot dertien jaar. 

3. Waar staan 
Octantscholen voor?

Lees op de volgende pagina hoe 
de Beatrixschool deze kernwaarden in de 

praktijk brengt
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4.1 Zelfbewustzijn 

Krachtig onderwijs in een ontspannen sfeer
Op de Beatrixschool bieden we krachtig onderwijs 
in een ontspannen sfeer. Twee voorwaarden voor 
leerlingen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 

Als team van leerkrachten, directie en onder-
wijsondersteuners zijn we ons ervan bewust 
dat we zelf verantwoordelijk zijn voor die 
optimale omstandigheden. Daarom werken  
we met een enthousiast en vakkundig team 
van leerkrachten die met hart en ziel gekozen 
hebben voor het onderwijs aan uw kind.
Naast deze leerkrachten heeft de Beatrixschool 
ook een team van specialisten in dienst.  
Deze specialisten geven leerkrachten ruggen-
steun waar dat nodig is. Samen zorgen zij  
voor kwalitatief uitstekend onderwijs met 
prima resultaten. 

De plusklas
De Beatrixschool speelt in op het verschil in 
onderwijsbehoeften van de leerlingen.  
Deze onderwijsbehoeften verschillen sterk.  

Er zijn kinderen die extra instructie nodig hebben, 
maar ook kinderen voor wie een half woord genoeg 
is. In deze laatste groep zit een categorie leerlingen 
die zeer begaafd is en daardoor een heel eigen 
leerstijl heeft. Voor die kinderen is er een speciaal 
plusprogramma ontwikkeld en is de plusklas 
opge richt. In deze plusklas worden activiteiten 
aangeboden die gericht zijn op de specifieke 

ontwikkeling van deze groep begaafde kinderen. 
Hierdoor neemt de motivatie en het zelfvertrouwen 
van deze leerlingen toe en gaan ook zij elke dag 
met plezier naar school.

4.2 Ontdekkend leren 

Programmeren
Steeds meer apparaten in de leefwereld van onze 
leerlingen werken digitaal en worden elektronisch 
aangestuurd. Daarom hebben we op school 
aandacht voor programmeren en coderen.
Kinderen leren de basisprincipes van programmeer-
taal en gaan hier zelf mee aan de slag. Stap voor 
stap analyseren kinderen de werking van apparatuur. 
Leerlingen leren al onderzoekend hoe ze zelf 
apparaten kunnen aansturen en lossen zelfstandig 
problemen in het systeem op.

Handelingsgericht werken
Op de Beatrixschool volgen we de ontwikkeling van 
uw kind op de voet, zodat we passend onderwijs 
kunnen bieden aan ieder kind. Hierdoor werken we 
in elke klas op drie niveaus. Ieder kind werkt op  
eigen niveau aan het behalen van de leerdoelen. 
Door veel te spreken met ouders, de kinderen zelf 
en door kinderen te observeren en te toetsen, 
weten we steeds beter aan welke ondersteuning 
een kind behoefte heeft. Hier passen we het 
lesaanbod voor het kind op aan. Dit noemen we 
handelingsgericht werken. 

4. De aanpak van 
de Beatrixschool

De Beatrixschool wil leerlingen voor-
bereiden op een verantwoordelijke en 
succesvolle deelname aan de maatschap-
pij. Dat doen we door invulling te geven 
aan onze gezamenlijke kernwaarden:  
zelf bewustzijn, ontdekkend leren en  
duurzaam samen.
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4.3 Duurzaam samen 

Veilig en vertrouwd
Veiligheid, vertrouwen en waardering stimuleren 
het zelfvertrouwen en het gevoel voor eigenwaarde 
bij de kinderen. Een leerkracht die het kind zijn 
vertrouwen schenkt, maakt het kind sterker.
Een leerkracht die waardering heeft voor wat het 
kind kan, geeft het kind zelfvertrouwen.
Wij willen dat kinderen zich in een veilige situatie 
kunnen ontwikkelen. De Beatrixschool is daarom 
een school waar voldoende ruimte is voor de 
ontplooiing van het unieke talent van elk kind.

Op weg naar een kindcentrum
De Beatrixschool gaat medio 2017 intensiever samen-

werken met kinderopvangorganisatie SkippyPepijn 
om een kindcentrum te vormen. Dit betekent dat 
we onze manier van werken op elkaar afstemmen. 
Samen hebben we in de toekomst één visie, één 
huisvesting en één centrale aansturing.  
Hierdoor begint de ontwikkeling van uw kind al 
zodra hij of zij naar de voorschoolse opvang gaat. 

De samenwerking zorgt ervoor dat elk kind zich  
van nul tot dertien jaar in een veilige en vertrouwde 
omgeving kan ontwikkelen. 

Duurzame school
Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor 
een gezonde wereld voor elke nieuwe generatie. 
Daarom verduurzamen wij ons schoolgebouw. 

De Beatrixschool heeft een groen dak, wat zorgt 
voor een goede isolatie. Daarnaast is ons schuine 
dak voorzien van zonnecollectoren. In de klas 
houden we bij hoeveel energie we opwekken en 
hoeveel energie we verbruiken. 

Onze leerlingen groeien op met het besef dat ze 
verantwoordelijkheid dragen voor een mooie 
wereld voor de toekomst.

Daarnaast hebben de leerlingen hun eigen Groene 
Plein ontworpen. Een plein dat ze leuker en avon-
tuurlijker vinden dan een stenen plein. 
Dat komt niet alleen door de manier waarop ze hier 
kunnen spelen, maar ook doordat ze verse groenten 
kunnen planten en oogsten in hun eigen moestuintjes. 

13



Op de Beatrixschool streven we naar  
een positief klimaat, zodat kinderen met 
plezier naar school gaan en positief in  
het leven (leren) staan. Dat ziet er in de 
dagelijkse praktijk zo uit.

Op de site kunt u ons schoolplan downloaden 
voor nog meer informatie.

5.1 Vakken

Komt uw kind als vierjarige bij ons op school? Dan is 
er de eerste twee jaar volop tijd om spelenderwijs te 
wennen aan school en kennis te maken met taal, 

rekenen en schrijven. De jongste kinderen starten 
in de instroomgroep. Vooral in het begin van de 
schooltijd staat in deze groep de veilige huiskamer-
sfeer centraal.
Als kinderen gewend zijn, stromen zij door naar 
een van de twee gemengde kleutergroepen. Hier 
zitten kinderen van vijf en zes jaar bij elkaar. In zo’n 
gemengde groep kunnen kinderen zich op eigen 
niveau en in eigen tempo ontwikkelen. 
Een voordeel van het werken met een gemengde 
groep is dat de oudere kinderen de jonge kinderen 
kunnen helpen. Daarmee ontwikkelen zij ook hun 
sociale vaardigheden. De jongere kinderen kunnen 
bovendien bij hun oudere klasgenoten ‘afkijken’. 

In de kleutergroep wordt door middel van spel al 
aandacht besteed aan lezen, taal, schrijven en 
rekenen. Kinderen ontwikkelen hun fijne motoriek, 
doen taalspelletjes als rijmen en lettergrepen 
klappen en maken kennis met begrippen als groot/
klein, grootste/kleinste.
In de klas is ontwikkelingsmateriaal aanwezig 
waarmee de leerlingen spelenderwijs vaardigheden 
leren die ze vanaf groep 3 kunnen toepassen.

5. Ons onderwijs 
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5.2 Lesopbouw

Groepsindeling
Op de Beatrixschool werken we met het leer-
stofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen: in een 
groep zitten kinderen van dezelfde leeftijd 
zoveel mogelijk bij elkaar. Alleen bij de kleuters 
kiezen we ervoor leerlingen van vier tot zes jaar 
(groep 1 en 2) samen in een klas te plaatsen.  
In deze leeftijd ontwikkelen kinderen zich nog 
niet constant. Daarom krijgen kleuters twee tot 
drie jaar de tijd om zich te ontwikkelen en voor 
te bereiden op groep 3. 

Handelingsgericht werken
Leerlingen werken voor elk vak op hun eigen 
niveau aan het behalen van hun leerdoelen. 
Aan het begin van iedere les vertelt de leer-
kracht wat de kinderen in de les gaan leren. 
Daarna wordt uitleg gegeven over de opdracht. 
Leerlingen die de opdracht al begrijpen, gaan 
direct aan de slag. 

De leerkracht geeft de rest van de groep een 
duidelijke uitleg. Daarna gaan de meeste kinderen 
zelfstandig aan het werk. Terwijl de klas aan het 
werk is, krijgt een klein groepje kinderen extra 
hulp van de leerkracht. 
Dit noemen we handelingsgericht werken. 
We houden steeds de ontwikkeling van onze 
leerlingen bij en bepalen aan de hand daarvan 
hoe we de lessen voor hen invullen. 

* In de groepen 3 t/m 8 wordt de computer ondersteunend ingezet bij lezen, taal en rekenen. Ook wordt in 
een aantal groepen de computer als tekstverwerker ingezet. De school beschikt over een eigen (internet)
netwerk. In de hogere groepen wordt aandacht besteed aan mediawijsheid. We leren de kinderen de 
mogelijkheden, maar ook de gevaren van internet en hoe ze hiermee kunnen omgaan. 

Vak Groep Methode 

Lezen Groep 3 Veilig Leren Lezen, Kim versie

 Groep 4-8 Estafette, Nieuwsbegrip XL

Taal Groep 1-2 Schatkist

 Groep 3 Veilig Leren Lezen, Kim versie

 Groep 4-8 Taalverhaal.nu

Schrijven Groep 3-5 Pennenstreken blokschrift, Zwart op Wit

Rekenen Groep 1-2 Wizwijs en Schatkist

 Groep 3-8 Wizwijs

Wereldoriëntatie Groep 3 Veilig de wereld in

 Groep 4 Naut, Meander & Brandaan- doeboek

 Groep 5-8 Naut, Meander & Brandaan

Levensbeschouwing Groep 1-8 Kind op maandag

Engels Groep 5-8 Take it easy

Expressievakken Groep 1-8 o.a. Moet Je Doen. De school maakt gebruik 
  van Kunstmenu, een regionaal aanbod aan
  kunst- en cultuuractiviteiten

Bewegingsonderwijs Groep 4-6 1 x per week zwemles

 Groep 3-8 Bewegingsonderwijs door een vakleerkracht

Huiswerk Groep 6-8 Met vaste regelmaat huiswerkopdrachten ter  
  voorbereiding op het middelbaar onderwijs 

Met welke methodes werkt de Beatrixschool?
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5.3 Toetsing en rapport 

Door de leerlingen nauwkeurig in hun ontwikkeling 
te volgen, kunnen wij bijtijds actie ondernemen als 
kinderen achterblijven of ver vooruit zijn. Al onze 
leerlingen worden daarom het hele jaar door geob-
serveerd door de leerkrachten. Daarnaast nemen 
we methodegebonden toetsen, Cito toetsen en 
Sociale Competentie Observatie Lijsten (=SCOL) af. 

Rapport
Tweemaal per jaar krijgt uw kind een rapport mee 
(februari/maart en juni/juli). Naar aanleiding van  
de rapporten houden we tien minutenavonden. 
Tijdens deze avond bespreken we met u de 
vorderingen van uw kind.
 
Naar het voortgezet onderwijs
Op de Beatrixschool krijgt uw kind in groep 7 al 
een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. 
Dit advies is gebaseerd op de resultaten die in de 
voorgaande jaren zijn behaald. Daarbij wordt ook 
gekeken naar de werkhouding van de leerling.
Daarnaast houden we vanaf groep 7 ambitiege-
sprekken met de leerlingen. Leerlingen vertellen 
wat ze dat jaar willen bereiken en hoe ze dat willen 
bereiken. Gedurende het jaar evalueren we samen 
met de leerling de vorderingen. 
In groep 8 nodigen we u en uw kind halverwege  
het schooljaar uit voor een adviesgesprek voor het 
voortgezet onderwijs. Tijdens dit gesprek geven  

we een schooladvies voor uw kind. De Cito Eind-
toets Basisonderwijs, die in april in groep 8 wordt 
afgenomen, is een laatste onderdeel van de keuze 
voor het voortgezet onderwijs. 

Resultaten
De afgelopen jaren lagen de scores van de Cito-
eindtoets op de Beatrixschool bijna altijd boven het 

landelijke gemiddelde. Dit sluit aan bij de ‘blauwe 
norm’ die wij ons als Octantscholen opleggen. 
Ieder jaar bepalen we als scholen onze eigen 
doelen, los van de landelijke trend.  
Met deze zogenoemde blauwe norm stellen  
we voor onszelf het einddoel voor de school vast.  
De blauwe norm ligt altijd boven de landelijke 
gemiddelden.

Gemiddeld resultaat Cito-eindtoets

* Gecorrigeerd naar richtlijnen Inspectie van het Onderwijs

     Beatrixschool  Landelijk

2013     539    535

2014     538    534,8

2015     534,4*   534,8

2016     534,8*   534.6

Uitstroom groep 8 naar het voortgezet onderwijs (2016)

Schoolvorm    Percentage

Vmbo     25%

Vmbo/Havo    19%

Havo     35%

Havo/Vwo      2%

Vwo     19%

16



5.4 Lestijden en vakanties 

Lestijden
Groep 1 t/m 4
Ma, di, do 8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
Wo 8.30 - 12.15 uur
Vr 8.30 - 12.00 uur (‘s middag vrij)

Groep 6 t/m 8
Ma,di, do en vr 8.30-12.00 uur en 13.15-15.15 uur
Wo 8.30-12.15 uur

Vakanties 2016-2017
Herfstvakantie: 
15 oktober t/m 23 oktober 2016

Kerstvakantie: 
24 december 2016 t/m 8 januari 2017

Voorjaarsvakantie: 
25 februari t/m 5 maart 2017

Meivakantie: 
24 april t/m 5 mei 2017

Zomervakantie: 
8 juli t/m 20 augustus 2017
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leerkrachten ruggensteun waar dat nodig is. 
In sommige gevallen hebben kinderen voor hun 
ontwikkeling meer of andere leerstof nodig dan  
de leerstof die we in elke groep op verschillende 
niveaus aanbieden. Voor deze kinderen beschikt  
de Beatrixschool over doelgericht materiaal in de 
orthotheek. Deze orthotheek wordt beheerd door 
de kwaliteitsondersteuner.

6.2 Externe ondersteuning

De Beatrixschool kan naast zijn eigen interne experts 
rekenen op een paar stevige kennispeilers buiten 
de schoolmuren.
De drie belangrijkste peilers:

-Octant
Ons schoolbestuur Octant heeft voortdurend 
aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van 
leraren, zodat zij onze leerlingen de ondersteuning 
kunnen bieden die zij nodig hebben. Daarom komen 
onze specialisten samen in platforms om van en 
met elkaar meer te leren over hun specialisme. 
Dit zijn de platforms die op dit moment actief zijn:

 - Platform specialisten begaafdenonderwijs
 - Platform kwaliteitsondersteuners
 - Platform onderwijskundig ICT´ers (PICTO)
 - Platform schoolopleiders
 - Platform startende leraren
 - Platform specialisten taal 

Onze leerlingen zijn het uitgangspunt van 
ons onderwijs. Iedere leerling is anders 
en daarom kijken we ook steeds weer 
opnieuw hoe we uw kind kunnen onder-
steunen om het beste uit zichzelf te halen. 

6.1 Interne ondersteuning

Leerlingen werken in onze groepen op hun eigen 
niveau aan het behalen van hun leerdoelen.  
Extra begeleiding wordt in de meeste gevallen in  
de klas gegeven. Zowel voor leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben, als leerlingen die 
extra uitdaging nodig hebben. De leerkrachten 
beschikken hiervoor over de juiste kwaliteiten. 
Daarnaast heeft de Beatrixschool een team van 
specialisten in dienst. Deze specialisten geven 

6. Ondersteuning 
voor uw kind
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-Samenwerkingsverband PPO Delflanden
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. 
Dit is zelfs wettelijk vastgelegd. Om dit te bereiken 
kent onze regio het samenwerkingsverband PPO 
Delflanden. De Beatrixschool is hier samen met 
tachtig andere scholen voor basisonderwijs en 
speciaal basisonderwijs onderdeel van.  
Samen kunnen we ieder kind een passende onder-
wijsplek aanbieden. 

- Onderwijsadviesdienst
Onze school krijgt onderwijskundige steun vanuit  
de OnderwijsAdviesdienst (OA). Deze hulp wordt 
verleend door orthopedagogen en psychologen. 
Zij adviseren over begeleiding van individuele 
leerlingen en helpen bij onderwijsvernieuwing.
 

6.3 Gezondheid en veiligheid

Op het gebied van gezondheid en veiligheid is het 
volgende geregeld:

Schoolarts/jeugdgezondheidszorg
Uw kind wordt tijdens de schoolperiode een paar 
keer uitgenodigd voor onderzoek door de school-
arts van de GGD. Hierover wordt u vooraf altijd 
geïnformeerd.
 
*Groep1/2: onderzoek door de logopedist op 
het gebied van spraak- en taalontwikkeling, stem-
gebruik en mondgedrag. 

*Groep 2: onderzoek door de jeugdarts. Gewicht, 
ogen, oren, rug, houding en motoriek, aangevuld 
met een gesprek met u als ouder over het gedrag 
en het sociaal functioneren van uw kind.

*9 jaar: inenting tegen difterie, tetanus en polio 
(DTP-prik) en tegen bof, mazelen en rode hond 
(BMR-prik). 

*Groep 7: gezondheidsles van de jeugdverpleeg-
kundige van de GGD, aangevuld met individuele 
gesprekken met alle leerlingen en een beperkt 
lichamelijk onderzoek. 

U kunt zelf ook bij de jeugdarts terecht voor vragen 
over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind.
 
De jeugdarts verbonden aan onze school is Jeltje 
Goudriaan. U vindt haar contactgegevens in hoofd-
stuk 9 van deze schoolgids.

Schoolmaatschappelijk werk
Vanuit de gemeente krijgen we een aantal uren 
schoolmaatschappelijk werk aangeboden. 
De maatschappelijk werker biedt, indien nodig, 
ondersteuning bij de gezinssituatie thuis. De school 
kan de ouder hiervoor benaderen. Ook kunt u als 
ouder zelf bij de leerkracht of de kwaliteitsonder-
steuner aangeven dat u de schoolmaatschappelijk 
werker wilt spreken.

Meldcode kindermishandeling
De Beatrixschool werkt met de meldcode kinder-
mishandeling en huiselijk geweld en de landelijke 
verwijsindex. Dit is een wettelijke verplichting voor 
alle organisaties die met kinderen en volwassenen 
werken. Deze meldcode geeft scholen richtlijnen 
wat te doen bij een vermoeden van kindermishan-
deling of huiselijk geweld. Meer informatie over de 
meldcode vindt u op www.meldcode.nl.

Als de sirene gaat
Wat te doen als het alarm afgaat en uw kind is 
op school? 

-  Ga niet naar school, maar wacht nadere 
 instructies af.
-  Stem af op Radio West (ether FM 89,3 of FM 88,9 
 op de kabel of TV West, teletekst pagina 112 
 van RTV-West).
-  Ga niet onnodig bellen. Het telefoonnet is tijdens 
 een ramp toch al zwaar bezet.
-  Blijf bereikbaar.
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Wat doet de school als de sirene gaat? 
- Alle kinderen gaan naar binnen/blijven binnen. 
 Ramen, deuren en eventuele luchtverversing 
 worden gesloten. 
- Alle kinderen gaan naar hun klas en wachten 
 daar samen met hun leerkracht op nadere 
 instructies. 
 We verlaten het schoolgebouw niet eerder dan 
 na een uitdrukkelijke opdracht van de brandweer /  
 politie / gemeente. We staan niet toe dat ouders
 hun kinderen van school ophalen.
- In heel uitzonderlijke situaties kan een gebied, 
 inclusief de school, ontruimd worden. In dat geval 
 zal de gemeente / politie / brandweer dat verzor-
 gen. De kinderen worden overgebracht naar een 
 opvanglocatie in een veilig gebied. De gemeente 
 neemt dan de zorg van de kinderen over. Via de
  media zal de gemeente melden waar de kinderen 
 zijn en hoe u ze daar kunt ophalen. 

Verzekering
Door het bestuur van onze scholen is voor alle 
kinderen een collectieve schoolongevallenverzeke-
ring afgesloten. Deze verzekering geldt tijdens het 
verblijf op school, tijdens het van en naar school 
gaan, tijdens excursies en andere schoolactiviteiten. 
Bij schade spreekt u eerst uw eigen verzekering 
aan. Keert deze niet uit, dan kunt u op school een 
schadeformulier halen.

6.4 Voor en na schooltijd

In Pijnacker zijn diverse keuzemogelijkheden voor 
buitenschoolse opvang, waar onze leerlingen buiten 
schooltijd terecht kunnen. Als u hier gebruik van wilt 
maken voor uw kind, regelt u zelf de inschrijving bij 
een BSO naar keuze. De Beatrixschool werkt nauw 
samen met BSO SkippyPepijn. Medio 2017 starten 
we een integraal kindcentrum (IKC). Dit betekent dat 
we onze manier van werken op elkaar afstemmen. 
Samen hebben we één visie, één huisvesting en één 
centrale aansturing. Hierdoor begint de ontwikkeling 
van uw kind al zodra hij of zij naar de voorschoolse 
opvang gaat. De samenwerking zorgt ervoor dat elk 
kind zich van nul tot dertien jaar in een veilige en 
vertrouwde omgeving kan ontwikkelen. 

BSO’s in de buurt van onze school:
-  SkippyPepijn
 www.skippypepijn.nl
- Ziezoo
 www.ziezoo.nl/locaties/pijnacker.html 

Overblijven
Voor alle kinderen is er de mogelijkheid om tussen 
de middag over te blijven. Het overblijven wordt 
georganiseerd door de overblijfcoördinator. De 
kinderen van groep 1 t/m 6 eten onder leiding van 
overblijfouders. De kinderen van groep 7 en 8 eten 
in de klas met een leerkracht, daarna spelen zij 
buiten onder toezicht van de overblijfouders.

Samen maken we de schooltijd van 
uw kind tot een succes. Daarom is 
uw betrokkenheid als ouder onmisbaar 
binnen de school. We houden u zoveel 
mogelijk op de hoogte en voor vragen 
kunt u altijd bij ons binnenwandelen 
na schooltijd. Daarnaast kunt u ook op 
school meehelpen en meepraten als 
medezeggenschaps- of ouderraadslid.

7.1 Praat mee, denk mee, 
werk mee 

Hoe kunt u als ouder helpen om de goede sfeer 
op school nog verder uit te bouwen?

7. De rol van 
ouders in de 

school
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Ouderraad light 
Als lid van de ouderraad light helpt u de ouderraad op afroep 
een handje bij activiteiten.

Natuurouders 
De natuurouders werken met groepjes kinderen in de moes-
tuintjes en nemen regelmatig wat onderhoudswerk op zich.

Schoolschoonmaak 
Eén keer per jaar krijgen alle ruimtes op de Beatrixschool een 
extra poetsbeurt door de ouders van onze leerlingen.

Begeleiders
Ouders begeleiden groepen kinderen bij excursies, sporttoer-
nooien, sport- en speldagen en schoolreisjes.

Kleuterspeelgoed
Ouders nemen eens per jaar kleutermateriaal mee om thuis 
schoon te maken.

Klus- en verhuisouders
Als klusouder verricht u klus- of verhuiswerkzaamheden voor 
de school wanneer dit nodig is.

Milieupark ouder 
Ouders die beschikken over een busje of aanhanger helpen de 
school met het afvoeren van spullen naar het milieupark.

Bezoek vergaderingen medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee met de schooldirectie. Er wordt een paar 
keer per schooljaar vergaderd. De vergaderingen zijn deels 
openbaar. Ouders, die een bijeenkomst bij willen wonen 
kunnen zich aanmelden bij de secretaris. 

Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR denkt mee met de directie van de school, geeft 
adviezen en beslist mee over zaken die de school aan-
gaan. De MR vergadert zes keer per schooljaar. 

Handen uit 
de mouwen

Meepraten/
meedenken

Ouderraad 
Als lid van de ouderraad geeft u leiding aan of helpt u bij 
het uitvoeren van extra werkzaamheden in de school. 
Bijvoorbeeld rond het vieren van speciale dagen. 
De ouderraad vergadert 6 à 7 keer per jaar. 

Klassenouder 
De klassenouder is de tussenpersoon tussen leerkracht 
en ouders. Als klassenouder regelt u vaak extra ouders bij 
diverse groepsactiviteiten zoals een juffendag.

Cleanteam 
Leden van het cleanteam maken tussen 11.30 en 12.00 uur 
bij toerbeurt de kindertoiletten een keer extra schoon.

Boekenouders
De boekenouders onderhouden de schoolbibliotheek, 
schaffen nieuwe titels aan en beheren het boekenbudget.

Hoe vaak? 

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Wat?
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7.2 Blijf op de hoogte 

We houden u als ouder op verschillende 
manieren op de hoogte van de ontwikke-
ling van uw kind en van schoolzaken.

1x per schoolperiode
Huisbezoek
In de onderbouw komt de leerkracht van uw kind 
soms bij u thuis op bezoek. U kunt hierbij denken 
aan bijzondere gebeurtenissen als de geboorte 
van een broertje of zusje. Zo bouwen we samen 
aan een goede band tussen school en gezin. 

1x per jaar
Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar houdt iedere 
groeps leerkracht een informatieavond. Er is  
ge legenheid om in de groepen te kijken en de leer-
kracht licht de doelen en het programma van dat 
jaar toe. Tijdens de informatieavond vragen we u 
ook of u groepsouder wilt worden of op een andere 
manier de school(activiteiten) wilt ondersteunen. 
Ouder thema-avond
Eén keer per jaar nodigen we onze ouders uit 
voor een informatieve avond over een onderwerp 
dat met onderwijs en kinderen te maken heeft. 
Het thema van de avond bepaalt de oudergele-
ding van de MR in overleg met de ouders. 

Voorlichtingsavond groep 8
In de eerste helft van het schooljaar is er voor 
ouders van groep 8 leerlingen een voorlichtings-

avond over de keuze voor vervolgonderwijs. Daar-
naast vinden in januari adviesgesprekken plaats.

2x per jaar
Tien minutengesprekken en ambitiegesprekken
Twee keer per jaar is er voor de leerlingen uit groep 
1 t/m 6 een oudercontactmiddag of -avond.  
Hier worden de schoolvorderingen van uw kind en de 
opbrengsten van het leerlingvolgsysteem besproken. 
In groep 7 en 8 vertellen de leerlingen aan de leer-
kracht en hun ouders waar ze dat jaar voor willen 
gaan en hoe ze dat doel willen bereiken. Aan het 
einde van het schooljaar bespreken we met elkaar of 
het doel is behaald. Belangrijk hierbij is het benoe-
men van belemmerende en stimulerende factoren.

5x per jaar
Inloop
Vijf keer per jaar worden ouders door hun kinde-
ren in de klas ontvangen. De kinderen laten hun 
schoolwerk zien, vertellen over de regels in de 
klas en wat zij leren in de klas. 
Maandelijks
Nieuwsbrief
Tien keer per jaar stuurt de Beatrixschool een 
digitale nieuwsbrief naar alle ouders. Ouders die 
vooraf aangeven geen internet te hebben, ontvangen 
een nieuwsbrief op papier. 

Dagelijks
Website
Op www.beatrixschoolpijnacker.nl is de belangrijk-
ste informatie over de school terug te vinden.  

Ook plaatsen we hier regelmatig mooie foto’s van 
bijzondere activiteiten op school.

De groepsleerkracht
Heeft u een vraag over uw kind of de school?  
Dan kunt u dagelijks na de les een leerkracht aan-
spreken of een afspraak maken voor een gesprek.

Extra
Contact met de ouders na een scheiding
Beide ouders hebben recht op informatie over 
hun kind. Na een scheiding zal de school dan ook 
beide ouders blijven informeren. Hiervoor moeten 
wel de juiste contactgegevens aan de school 
worden doorgegeven. 
Wanneer informatievoorziening aan een van de 
ouders niet is toegestaan, bijvoorbeeld door een 
gerechtelijke uitspraak, vragen we u als ouder een 
schriftelijk bewijs te overhandigen aan de directie 
van onze school.

Klasbord 
De leerkracht stuurt regelmatig foto’s van kinder-
activiteiten naar de ouders
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Kinderen en hun sociale talenten
We stimuleren de sociale ontwikkeling, en daarmee 
ook het zelfvertrouwen van de kinderen, met de 
methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’.
In deze methode komen sociale vaardigheden aan 
bod als samen spelen en werken, taken uitvoeren, 
jezelf presenteren, keuzes maken, omgaan met 
ruzie en opkomen voor jezelf. 

Het groene plein
De Beatrixschool heeft bewust gekozen voor een 
groen speelplein. De sfeer is door het groene 
karakter plezieriger dan op een plein met uitsluitend 
tegels. De kinderen hebben de mogelijkheid een 
rustig plekje op te zoeken als ze daar behoefte aan 
hebben. De begroeiing heeft een dempend effect 
op het geluid van de spelende kinderen. 
Op het plein gelden strikte regels met eerbied voor 
alles wat leeft als uitgangspunt.  

8.2 Ziekmelden en verlof 

Is uw kind ziek of kan uw kind om een andere reden 
niet naar school komen? Bel dan de school tussen 
7.30 en 8.30 uur om dit door te geven.  
Een leerling van vier jaar is nog niet leerplichtig en 
mag af en toe een dagje thuisblijven. Meld dit wel 
aan de groepsleerkracht. Vanaf vijf jaar is uw kind 
leerplichtig. Dat betekent dat uw kind niet zonder 
geldige reden van school mag wegblijven. Vanaf die 
leeftijd gaat uw kind iedere doordeweekse dag naar 
school. In enkele bijzondere gevallen kunt u verlof 

aanvragen voor uw kind. Deze aanvraag moet worden 
goedgekeurd door de directeur. Een aanvraagfor-
mulier voor verlof is verkrijgbaar bij de directie. 

8.3 Klachtenregeling

De lijnen zijn kort op de Beatrixschool. Dus als u 
een klacht hebt over de school, dan kunt u die 
bespreken met de groepsleerkracht of met de 
schooldirecteur. Komt u er samen niet uit of is het 
niet wenselijk om de klacht met iemand van school 
te bespreken? Dan kunt u Els Qualm en Linda Bon 
benaderen. Deze leerkrachten zijn aangewezen als 
contactpersoon en hebben geheimhoudingsplicht. 
Zij kunnen u doorverwijzen naar de externe  
vertrouwenspersoon Nelleke Blijleven en eventueel 
naar de landelijke geschillencommissie voor het 
christelijk onderwijs, www.geschillencommissiesbij-
zonderonderwijs.nl. 
De volledige tekst van deze klachtenregeling ligt ter 
inzage op school.

8.4 Foto’s en privacy

Op de website van de Beatrixschool plaatsen we 
regelmatig foto’s van leuke activiteiten en projecten 
met de kinderen. Wanneer u niet wilt dat foto’s van 
uw kind op de site worden geplaatst, kunt u dat 
aangeven op het EHBO formulier dat u jaarlijks 
ontvangt van school. In dit formulier wordt uw 
toestemming expliciet gevraagd.

Op onze school werken we samen aan een 
veilige sfeer. Ieder kind moet zich veilig 
en geaccepteerd voelen in de groep en in 
de school. Door samen duidelijke afspra-
ken te maken en na te leven, weet ieder-
een waar hij aan toe is.

8.1 In en rond de school

Grip op de groep
De Beatrixschool werkt actief aan een positieve 
sfeer in elke groep. In positieve groepen komt 
pesten namelijk nauwelijks voor. Een goede 
sfeer draagt in hoge mate bij aan de ontwikkeling 
van kinderen.Daarom werkt de Beatrixschool met 
de methode ‘Grip op de groep’. De eerste zes 
weken van het schooljaar stellen de kinderen 
samen positieve groepsafspraken op. 

Tijdens het schooljaar wordt regelmatig stilgestaan 
bij de betekenis van deze afspraken.

8. Sfeer en 
veiligheid
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Avond4daagse
De Beatrixschool neemt elk jaar deel 
aan de avond4daagse. Deze deel-
name wordt georganiseerd door de 
ouderraad. De vaste loopavonden zijn 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. Op vrijdagavond wordt het 
wandelevenement traditiegetrouw 
afgesloten met de uitreiking van de 
medailles op ons schoolplein.

Belangrijke adressen en 
contactgegevens
Bestuur Octant
Algemeen directeur
dhr. R. de Vries
Postbus 22
2630 AA Nootdorp

Bezoekadres:
Gildeweg 12
2632 BA Nootdorp
015-3614698
info@octant.nl
www.octant.nl

School
Beatrixschool
Julianalaan 2 , 2641HC Pijnacker
015 3698718 
(bereikbaar vanaf 7.30 uur) 
info.beatrix@octant.nl
www.beatrixschoolpijnacker.nl

Directeur
Erwin de Jonge
e.de.jonge@octant.nl

Medezeggenschapsraad 
oudergeleding
Gert-Jan Jense, voorzitter
jense@outlook.com
Monica van der Salm
monicavandersalm@live.nl
Peter Vervoorn
petervervoorn@gmail.com

Ouderraad
Denni Klomp, voorzitter   
06-52649699    
Ariane Vermeijden, secretaris
015-2157762
Yvonne Zweers, penningmeester 
06-14183435    
Sylvia Hooijmans
015-3699015
Terèse Bregman   
Telefoonnummer privé   
Esther Bokdam
015-7850185

Externe 
vertrouwenspersoon
Nelleke Blijleven
Abraham Kuypersingel 41
3332 HB Zwijndrecht
06-22492321/ 010-5290654
nblijleven@hotmail.com 

Inspectie van het 
onderwijs
0800-8051 (gratis)
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

JGZ Zuid-Holland West
088-054 99 99
info@jgzzhw.nl
www.jgzzhw.nl

Jeltje Goudriaan
jeugdarts JGZ ZHW 
06-22802625 
j.goudriaan@jgzzhw.nl

Landelijke 
klachtencommissie
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3861697
info@klachtencommissie.org

Meldcode 
kindermishandeling
www.meldcode.nl

Meldpunt vertrouwens-
inspecteurs
0900-1113111 (lokaal tarief)

9. Praktische 
zaken van A tot Z

Praktische zaken uit het alledaagse leven bij ons op school op 
een rijtje. Heeft u nog meer vragen? Loop dan langs bij één van 
de leraren op school of kijk op de website. 
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PPO Delflanden
Postbus 698
2600 AR Delft
015-2568710
helpdesk@ppodelflanden.nl
www.ppodelflanden.nl

Calamiteiten
Voor dringende zaken kunt u Erwin de Jonge ook 
buiten schooltijd bereiken op telefoonnummer 
06 28 61 27 98.

Excursiebeleid
Jaarlijks gaan we meerdere keren met de leerlingen 
op excursie. De bestemming is vaak gekoppeld aan 
de leerstof. We vragen ouders om ons met de auto 
te brengen, mee te fietsen of ons te begeleiden in 
het openbaar vervoer.

Fietsen naar school
Leerlingen die verder van school wonen, kunnen 
met de fiets naar school komen. In verband met 
de beschikbare ruimte voor fietsen, vragen we 
kinderen alleen op de fiets te komen als het 
echt nodig is.

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen worden geruime tijd 
bewaard. Als de bak vol is, wordt de inhoud 
geschonken aan een goed doel. U vindt de bak bij 
de kleuteringang.

Goede doelen
Eens per jaar voert de Beatrixschool actie voor 
mensen die het minder goed hebben dan wij. 
Daarbij hebben we een voorkeur voor initiatieven 
vanuit de plaatselijke gemeenschap die betrekking 
hebben op kinderen of jongeren. 

Gymles
De gymlessen worden door een vakleerkracht 
gegeven op woensdag- en donderdagochtend. 

Na de gymles is er gelegenheid om te douchen. 
Voor leerlingen van de groepen 5 t/m 8 is dit 
verplicht. Mocht dat voor uw kind niet mogelijk of 
wenselijk zijn, laat dit dan weten via een briefje.

Aan kinderen die deodorant gebruiken, vragen we 
een roller of stick mee te nemen, geen spuitbus.
Tijdens de gymles dragen de kinderen gymschoenen, 
een gympak of korte broek met T-shirt. 
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Hoofdluis
Na elke vakantie worden de kinderen op hoofdluis 
gecontroleerd. Mocht er thuis hoofdluis geconsta-
teerd worden, dan vragen we ouders hun kind eerst 
te behandelen voordat het weer naar school komt. 
Meld elk geval van hoofdluis aan de leerkracht. 

Levensbeschouwing
De Beatrixschool is een ontmoetingsschool, die 
werkt vanuit de christelijke traditie. Een belangrijke 
taak is de overdracht van het culturele erfgoed in 
de breedste zin van het woord. De leerkrachten 
begeleiden de kinderen actief bij hun ontdekkings-
tocht naar de eigen identiteit. Ze geven betekenis 
aan Bijbelse kernbegrippen. Belangrijk daarbij is een 
levendige en open communicatie op het gebied van 
levensbeschouwing met iedereen die bij de school 
betrokken is.

Ouderbijdrage
De Beatrixschool vraagt ouders om een vrijwillige 
ouderbijdrage voor extra activiteiten als feestdagen, 
schoolreisjes, sportdagen en het schoolkamp van 

groep 8. De ouderbijdrage bedraagt minimaal € 40,- 
per kind per schooljaar. Dit bedrag is niet dekkend 
voor alle kosten. U mag (graag zelfs!) altijd meer 
overmaken. Per schooljaar wordt bekeken waaraan 
het extra binnengekomen geld wordt besteed. 
Indien u een eigen overschrijving wilt gebruiken: 
het rekeningnummer van de ouderraad van de 
Beatrixschool is NL06 RABO 0306 2163 37. 

Vermeld duidelijk dat het om de ouderbijdrage gaat 
en voor welk kind uit welke groep er betaald wordt.

Schoolkerkdienst
Elk schooljaar zijn we te gast in één van de PKN 
kerken in Pijnacker, de Ontmoetingskerk of de 
Dorpskerk. Ook vieren we elk jaar het paasfeest of 
het kerstfeest in één van deze kerken.

Schoolmelk
Op de website van Campina kunt u uw kind zelf 
aanmelden voor schoolmelk. Op de afgesproken 
momenten krijgt uw kind dan melk in de klas. Geef 
de ingangsdatum door aan de leerkracht.

Schoolreis/schoolkamp
Elk jaar gaat groep 1 t/m 7 met de bus op school-
reis. Groep 8 gaat op schoolkamp. Wij gaan daar-
voor naar een vaste locatie in Otterlo. De kosten 
worden vanuit de ouderbijdrage betaald.

Schorsing en verwijdering
In zeer uitzonderlijke gevallen kan het school bestuur 
besluiten een leerling te schorsen of te verwijderen 
van school. Het gaat dan om een leer ling die 
herhaald wangedrag vertoont en onmiskenbaar een 
negatieve invloed heeft op een goed verloop van de 
gang van zaken op school. De Beatrixschool heeft 
een protocol opgesteld met hierin de procedure die 
we volgen bij een eventuele schorsing. Dit document 
is op te vragen bij de directie. 

Sponsoring
Als school hebben we steeds meer aanvullende 
financiering nodig, bijvoorbeeld voor speelmaterialen. 
Sponsoractiviteiten zijn dus zeker welkom, zolang ze 
geen invloed hebben op het leerproces en geen 
geestelijke of lichamelijke schade aanbrengen aan 
leerlingen of leerkrachten. Daarom is bijvoorbeeld 
reclame voor alcoholgebruik en roken niet toegestaan.
 
Stage
Ieder schooljaar begeleiden onze leerkrachten 
stagiair(e)s. Deze studenten van Hogeschool 
Inholland geven één of twee dagen per week les in 
de groepen. Dit gebeurt onder de verantwoording 
van de groepsleerkracht of begeleider.

Woensdag

08.30-09.30

08.30-09.30

10.15-11.00

11.00-12.15

Donderdag

08.30-09.40

09.40-10.50 

10.50-12.00

Vrijdag

08.30-09.20

08.30-09.20

Groep

3

5

4

6

Groep

7a

7b

8

Groep

4 (tot 1 februari)

     5 (vanaf 1 februari)

Gymrooster
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Team Beatrixschool
1/2a Nicoline Schrijvershof Esther Boers
1/2b Els Qualm Lisanne Hensen
1c Linda Roeten
3 Yvonne Kleinrouweler Milou Timmermans
4 Monique Fortunato
5 Arjanne Post Elsbeth Schmeisser
6 Marjan vd Hooven Milou Timmermans
7a Alex van Etten
7b Michèle Meijer
8 Ellis Post Linda Bon

Toezichthouders Octant
De Beatrixschool valt onder het bestuur van Octant. 
Reinoud de Vries is directeur-bestuurder van het 
schoolbestuur. De volgende bestuursleden hebben 
een toezichthoudende functie: 

Johan van Hagen (voorzitter)
Ronald Rongen (vicevoorzitter)
Wies van der Linden-Stallinga (lid)
Marco Boender (lid)
Mark Slootmaker (lid)
Jasper Spanbroek (lid)
Ton van der Stoep (lid)

Verjaardagen
Als uw kind jarig is, wordt dit uitgebreid gevierd in de 
klas. Uw kind mag trakteren en legt de verjaardags-
kaart daarna in de personeelskamer. Het is dan 
zeker dat alle leerkrachten er een wens op schrijven. 
Om teleurstellingen te voorkomen, vragen we u om 
uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes niet in de 
klas, maar buiten op het plein aan de uitgenodigde 
kinderen uit te delen.

Zindelijkheid
Wij gaan er vanuit dat uw kind, als het vier jaar is en 
bij ons op school gaat starten, zindelijk is en in een 
voldoende mate zelfstandig het toilet kan bezoeken. 
Natuurlijk letten wij erop dat uw kind, indien nodig, 
bijtijds naar het toilet gestuurd wordt. 
Soms gebeurt er nog wel eens een ‘ongelukje’.  
Dit is echt niet erg en we zullen uw kind natuurlijk 
verschonen. De kleding van school verwachten we 
daarna weer schoon terug op school.

Zwemmen
De kinderen uit groep 4 en 5 zwemmen een half 
jaar in De Viergang. De kinderen worden gehaald 
en gebracht met een bus. Voor de betaling van 
het zwemvervoer, € 65,-, krijgt u een brief van de 
penningmeester van de ouderraad toegestuurd.
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