
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLGIDS 2016-2017 

   

ALGEMEEN 

 

                   

SCHOLEN STICHTING FLORE 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Schoolgids 2016-2017 

 

 

 

2 

 

Hoofdstuk 1 Bevoegd gezag 

 

STICHTING FLORE  

Onze school ressorteert onder Stichting Flore. Bij Stichting Flore bereiden wij de leerlingen voor op 

de toekomst, hun rol daarin en hun verantwoordelijkheid daarvoor. Wij helpen de leerling uit te 

groeien tot een evenwichtig en volwaardig lid van de maatschappij.  

Wij beschikken over de deskundigheid van 27 scholen en versterken elkaar door kennisuitwisseling 

en het delen van ervaringen. Stichting Flore is vooruitstrevend en staat voor kwaliteit, daadkracht en 

duurzaamheid. 

 

CONTACT 

Het servicekantoor van Stichting Flore is gevestigd aan de W.M. Dudokweg 47 in Heerhugowaard. 

Het postadres is: 

Postbus 279, 1700 AG Heerhugowaard 

072 56 60 200 

flore@stichtingflore.nl  
www.stichtingflore.nl 

 

OVER FLORE 

Stichting Flore biedt 7.500 leerlingen kwalitatief hoogstaand onderwijs. Met ruim 700 medewerkers - 

verdeeld over 27 basisscholen en een servicekantoor - richten wij ons vol overgave op onze 

kerntaak: het beste uit kinderen halen. Wij bereiden onze leerlingen voor op de toekomst, hun rol 

daarin en hun verantwoordelijkheid daarvoor. Wij helpen de leerling uit te groeien tot een 

evenwichtig en volwaardig lid van de maatschappij.  

 

FLORE-SCHOLEN 

De 27 Flore-scholen zijn één in verscheidenheid. Iedere school heeft zijn eigen gezicht, onderwijsstijl 

en werkwijze. De ene school is groot, de andere klein. Er zijn dorpsscholen en stadsscholen. Er zijn 

traditionele scholen, brede scholen, een Dalton- en een Jenaplanschool en een school voor speciaal 

basisonderwijs. Kortom, voor iedere leerling is er een school die bij hem past. 

COLLEGE VAN BESTUUR EN SERVICEKANTOOR 

Het College van Bestuur ziet er op toe dat de onderwijskwaliteit van de Flore-scholen hoog blijft. Op 

het servicekantoor wordt op een creatieve manier, op samenwerking gericht de ontwikkeling van het 

onderwijsbeleid ondersteund. Scholen, maar ook ouders, kunnen er terecht met vragen over de 

meest uiteenlopende onderwerpen. Het servicekantoor adviseert, ondersteunt en neemt veel werk 

uit handen van de schooldirecteuren/scholen, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaak: het 

beste uit kinderen halen. 

U kunt meer lezen over de visie en missie van Stichting Flore op www.stichtingflore.nl. Hier staan 

tevens onze kernwaarden nader toegelicht.  
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Hoofdstuk 2 Identiteit 

 

INTERCONFESSIONEEL  

Onder Stichting Flore vallen scholen met een katholieke, protestants-christelijke en 

interconfessionele identiteit. Stichting Flore biedt ruimte voor levensvragen en zingeving voor 

leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers. Door met de ander deze ruimte in te vullen kun je 

worden wie je bent. Daarbij wordt uitgegaan van een verbondenheid tussen authentieke scholen op 

basis van christelijke waarden. Stichting Flore gaat ervan uit dat mensen met hun verschillende 

levensbeschouwingen elkaar inspireren, aanvullen en elkaar laten groeien. 

 

Hoofdstuk 3 De school 

DE SCHOOL ALS ‘BREDE’ SCHOOL 

Vanaf 1 augustus 2007 zijn basisscholen wettelijk verplicht om voor en na school opvang aan te 

bieden. De scholen hoeven zelf geen opvang te verzorgen, maar zijn wel verantwoordelijk voor de 

aansluiting ervan. Stichting Flore heeft per 1 augustus 2007 voor elke school een convenant met 

diverse kinderopvangorganisaties afgesloten. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd die gelden 

voor de voor- en naschoolse opvang, eventueel tussenschoolse opvang en vakantieopvang.  

 

De kwaliteit in de buitenschoolse opvang moet goed geregeld zijn. Voor kinderen is dit de 

belangrijkste ontwikkelingsfase in hun leven. Goede kwaliteitsregels hebben een groot 

maatschappelijk belang. Door overheid en branche-organisaties zijn voor de kwaliteit van 

kinderopvang al veel afspraken gemaakt. Deze hebben onder andere betrekking op het pedagogisch 

beleidsplan, verdeling leidster/kind, huisvesting, medezeggenschap en veiligheid.  

Naast deze basis kwaliteitsafspraken heeft Stichting Flore kwaliteitseisen opgesteld waar een BSO-

aanbieder aan moet voldoen. 

Deze kwaliteitseisen zijn verwerkt in het convenant met de aanbieder. Meer informatie hierover 

leest u op de website van Stichting Flore: www.stichtingflore.nl  

 

  

http://www.stichtingflore.nl/
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Hoofdstuk 4 Aanmelden en inschrijven van leerlingen 

 

Zodra uw kind vier jaar is mag het naar de basisschool. Kinderen die vòòr 1 juni vier jaar worden 

kunnen worden ingeschreven bij een school zodat de school rekening kan houden met de 

groepsindeling. Het inschrijven van een leerling geschiedt middels een inschrijfformulier. De ouders 

ondertekenen dit formulier. Daarmee verklaren de ouders dat ze bekend zijn met de inhoud van de 

schoolgids en de daarin verwoorde afspraken en regels nakomen en dat de leerling aan alle 

activiteiten van de school deelneemt. 

Toelating van een kind is niet afhankelijk van het al dan niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage 

door de ouders. 

De inschrijving van een leerling is definitief als de ouders een schriftelijke bevestiging van de directeur 

hebben ontvangen. 

De volledige regeling Toelating en Inschrijving van Stichting Flore ligt op de school ter inzage en is te 

downloaden via www.stichtingflore.nl. 

Bij de inschrijving moeten de volgende gegevens aan de school worden overlegd: het 

Burgerservicenummer, de achternaam, de voorletters, de geboortedatum en het geslacht. Ouders 

kunnen hiervoor een uitschrijfbewijs van de vorige school gebruiken of een van overheidswege 

verstrekt document gebruiken, waar deze gegevens op staan. Onder een van overheidswege 

verstrekt document verstaan wij een document kennisgeving naar het Burgerservicenummer, een 

eigen paspoort of identiteitskaart van de leerling of een geboortebewijs. Let op: de zorgpas kan 

hiervoor niet gebruikt worden, want die wordt niet door de overheid uitgegeven. 

Hoofdstuk 5 Verlofregeling  

 

U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan 

overtreedt u de Leerplichtwet. U kunt wel bij de schooldirectie een verzoek indienen voor verlof 

buiten de schoolvakanties. Dat kan alleen als het door uw beroep of dat van uw partner niet mogelijk 

is om in één van de schoolvakanties een gezinsvakantie van twee weken te hebben. Een verzoek tot 

vrijstelling heet officieel ‘beroep op vrijstelling’. 

VOORWAARDEN VERLOF VOOR VAKANTIE BUITEN SCHOOLVAKANTIE 

Wilt u toch een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties doen? Dan moet dit ten minste aan de 

volgende voorwaarden voldoen: 

Het gaat om een gezinsvakantie. 

Het gaat om maximaal 10 schooldagen. 

De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties vanwege het beroep van u of uw 

partner. 

Het verlof valt niet in de eerste twee weken na de zomervakantie. 

AANVRAGEN VERLOF VOOR VAKANTIE BUITEN SCHOOLVAKANTIE 

Dien de verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directeur van de school. Bij voorkeur minimaal 8 

weken van tevoren. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel 

beoordeeld. De directeur vraagt u om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige.  

Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies. 
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DUUR EN FREQUENTIE VAKANTIE BUITEN SCHOOLVAKANTIE 

U kunt uw kind maximaal één keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie. U 

moet dan wel voldoen aan alle voorwaarden voor verlof en toestemming hebben van de directeur 

van de school. 

VERLOFAANVRAAG VAN MEER DAN 10 SCHOOLDAGEN 

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties mag nooit langer dan 10 schooldagen duren. Dient u toch 

een verlofaanvraag in voor meer dan 10 dagen? Dan stuurt de directeur van de school de aanvraag 

door naar de leerplichtambtenaar. De ambtenaar hanteert de Leerplichtweg en laat over het 

algemeen het advies van de schoolleiding meewegen in het besluit. Meestal is ook een verklaring van 

een arts of sociale instantie noodzakelijk, waaruit blijkt dat verlof nodig is. 

BEZWAAR MAKEN TEGEN BESLISSING VAKANTIE LEERLING 

Bent u het niet eens met een beslissing over de vrijstelling? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij 

degene die de beslissing heeft genomen. 

De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar  ongeoorloofd verzuim te melden.  

Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-

verbaal opgemaakt worden. 

BENUTTING VAN DE VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD 

De wet vereist dat kinderen na acht jaar basisschool 7.520 uur onderwijs hebben genoten. 

Hoofdstuk 6 De organisatie van het onderwijs 

HET BEWAREN VAN LEERLING-GEGEVENS 

Naast het leerlingvolgsysteem, is er van ieder kind een leerling-dossier. Hierin worden belangrijke 

gegevens bewaard die later nodig zijn bij de leerlingenbespreking, het schoolkeuzeonderzoek of bij de 

verwijzing naar het speciaal basisonderwijs. Het beheer van deze dossiers strookt met de wettelijke 

regels betreffende privacy. Door de school worden in principe geen testuitslagen meegestuurd. 

Onderzoeksverslagen bij uitschrijven van de leerling naar een andere school, worden nooit zonder 

toestemming van de ouders verstuurd. De school heeft de plicht om de nieuwe (vo) school een 

onderwijskundig rapport of formulier warme overdracht te sturen. Ouders hebben inzage in deze 

informatie. Leerlingdossiers worden nog vijf jaar bewaard nadat het kind de school heeft verlaten en 

vervolgens vernietigd. Alleen adresgegevens en geboortedata worden bewaard om eventueel te 

kunnen gebruiken bij reünies. 

UITSTROOMGEGEVENS VAN LEERLINGEN 

De inspectie beoordeelt jaarlijks of de leerlingen van onze school op een niveau presteren dat van 

hen mag worden verwacht.  

ZORG VOOR HET KIND MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN 

Soms kan een nader onderzoek soms op zijn plaats zijn. 

Hierbij kunnen wij gebruik maken van externe hulp zoals omschreven in een uitgebreid “Zorgplan”. 

Het zorgplan ligt ter inzage op school. 

 

PASSEND ONDERWIJS 

Soms kunnen kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte toch op een reguliere onze 

school het onderwijs volgen. Hier zijn extra ondersteuningsmogelijkheden voor beschikbaar. Ook 

kan een leerling een Toelaatbaarheidsverklaring krijgen via het Samenwerkingsverband voor een 

verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.  
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Maar er kan ook een onderwijsexpert (deskundige vanuit het Samenwerkingsverband) in de school 

komen ter ondersteuning of ter advisering van de betrokken leerkracht. Speciale hulpmiddelen 

kunnen indien nodig worden aangeschaft om het leren zo probleemloos mogelijk te laten verlopen. 

De bekostiging hiervan wordt dan georganiseerd via het Samenwerkingsverband. 

Vanaf 1 augustus 2014 is de Zorgplicht ingevoerd. Schoolbesturen moeten dan passend onderwijs op 

één van de Flore-scholen kunnen aanbieden of ervoor zorgen dat kinderen elders passend onderwijs 

krijgen. De wijze van uitvoering van deze wettelijke verplichting wordt via een “herijking van de zorg” 

voor de hele regio vastgesteld. Voor meer informatie over toelating en dergelijke kunt u terecht bij 

de directie. 

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces 

kunnen doorlopen en wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen.  

GROEIDOCUMENT 

Kinderen die om welke reden dan ook extra ondersteuning nodig hebben van het 

samenwerkingsverband, worden aangemeld voor het komen in het zogenaamde ondersteuningsteam 

van de school. In dit ondersteuningsteam worden de leerlingen besproken en vervolgens wordt er 

voor ieder kind een plan gemaakt. Ouders zijn bij deze bespreking aanwezig. Afspraken vanuit deze 

besprekingen wordt vastgelegd in het groeidocument. Het ondersteuningsteam blijft de ontwikkeling 

van deze kinderen volgen. De leerkrachten in het ondersteuningsteam worden ondersteund door 

een onderwijsexpert.  

De ouders worden verzocht het groeidocument ontwikkelingsperspectief te ondertekenen. De 

ouders bevestigen daarmee dat zij op de hoogte zijn van de extra ondersteunende activiteiten voor 

hun kind. 

Hoofdstuk 7 De invulling van het onderwijs 

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE 

Wij stellen ons ten doel om het actief burgerschap en de sociale integratie van leerlingen te 

bevorderen. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van 

een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Burgerschap kan op verschillende 

manieren worden ingevuld. Sociale integratie verwijst naar de deelname van burgers, ongeacht hun 

etnische of culturele achtergrond, aan de samenleving in de vorm van sociale participatie, deelname 

aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de 

Nederlandse cultuur. 

Het onderwijs binnen onze school: 

 gaat er mede vanuit dat de leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving; 

 is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en 

 is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 

achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. 

Actief burgerschap en sociale integratie wordt ingevuld in de lessen levensbeschouwelijke 

vorming/catechese en staatsinrichting.  

Voor alle scholen van Stichting Flore is het beleidsdocument Actief Burgerschap en sociale integratie 

vastgesteld. Dit document is te downloaden van de site van Stichting Flore.  
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SOCIALE VEILIGHEID 

Bij sociale veiligheid binnen de school gaat het niet alleen om het feit dat leerlingen, ouders, 

personeel, vrijwilligers en stagiaires veilig zijn op school, maar ook dat ze zich veilig voelen. Daarom 

wordt er planmatig gewerkt aan het veiligheidsbeleid. Dit beleid is erop gericht leerlingen, ouders, 

personeel, vrijwilligers en stagiaires een veilige omgeving te bieden.  

Voor alle scholen van Stichting Flore is het beleidsdocument Sociale Veiligheid vastgesteld. Dit 

document is te downloaden van de site van Stichting Flore. 

Hoofdstuk 8 De ouders: inspraak en informatie 

DE BETROKKENHEID VAN DE OUDERS 

Een goed contact met de ouders is heel belangrijk. Natuurlijk, het gaat immers om het wel en wee 

van uw kind. Maar de school houdt u op de hoogte van wat er verder allemaal op school gebeurt. 

We stellen het anderzijds ook op prijs als u de school van belangrijke gebeurtenissen thuis op de 

hoogte houdt. Immers: een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welzijn van uw 

kind. Er zijn verschillende manieren waarop u als ouder betrokken kunt zijn bij onze school en 

waarop de school u informeert over uw kind of onze school. 

INFORMATIEVOORZIENING NAAR DE NIET-VERZORGENDE OUDER 

In het Burgerlijk Wetboek wordt bepaald in art. 1:377b dat: de gezagsouder de niet-gezagsouder op 

de hoogte dient te stellen omtrent kwesties als leerprestaties en schoolkeuze. De school mag ervan 

uitgaan dat de ouders elkaar informeren over de schoolzaken en elkaar op de hoogte brengen over 

schriftelijke informatie van school, rapporten, ouderavonden, huisbezoeken en 

voortgangsgesprekken. Wanneer de gezagsouder de informatie echter niet verstrekt aan de niet-

gezagsouder wordt in het Burgerlijk Wetboek bepaald in art. 1:377c dat: de scholen wettelijk 

verplicht zijn om de niet-gezagsouder informatie te verstrekken. De informatie moet bestaan uit 

belangrijke feiten en omstandigheden. Deze moet bovendien betrekking hebben op het kind (de 

kinderen) of op diens verzorging en opvoeding/ontwikkeling. 

De niet-gezagsouder dient nadrukkelijk te vragen om de informatie. Voor de leerkrachten is de 

gezaghebbende ouder het directe contactpersoon betreffende de ontwikkelingen en voortgang van 

het kind. Alleen informatie die ook de gezagsouder heeft ontvangen, mag worden verstrekt. 

 

MEDEZEGGENSCHAP 

U kunt als ouder of als medewerker op schoolniveau en op stichtingsniveau meepraten. 

 

MR op de school 

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Ouders en medewerkers kunnen zich 

verkiesbaar stellen voor deze raad. De MR praat onder andere over de onderwijskundige doelen van 

de school, het schoolplan, het financieel beleid van de school en de organisatie van de school. U kunt 

bij de directie van uw school meer informatie opvragen over de MR. 

 

GMR van Stichting Flore 

Als u mee wilt praten over zaken die alle scholen raken, dan kunt u zich aanmelden bij de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR praat onder andere mee over het 

meerjarenplan, het financieel beleid van de stichting en andere beleidszaken en telt 24 zetels; 12 

ouderzetels en 12 personeelszetels. Binnen de GMR zijn drie werkgroepen werkzaam: Onderwijs, 

Personele Zaken en Middelen. De GMR kent een dagelijks bestuur (DB) van drie leden. Zij dragen 

zorg voor de dagelijkse gang van zaken van de GMR, overleggen met de voorzitters van de 

werkgroepen en onderhouden contact met het CvB en het servicekantoor. 

Voor vragen op het gebied van medezeggenschap kunt u terecht bij het DB: iedere donderdag 

telefonisch bereikbaar 072-5660238 of via de mail: gmr@stichtingflore.nl. 

 

mailto:gmr@stichtingflore.nl
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SCHOOLGIDS/JAARKALENDER: PROCEDURE SCHOOLGIDS 

Wij vinden de betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van de schoolgids van belang omdat 

de gids ook bedoeld is voor de ouders. De leden van de MR denken en lezen mee met de 

leerkrachten tijdens het opzetten van de gids. De MR heeft instemmingsrecht op de schoolgids. 

Indien u wensen heeft betreffende de schoolgids of suggesties voor verbetering, kunt u contact 

opnemen met een lid van de MR of de directeur van de school. 

De schoolgids wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en wordt uitgereikt aan ouders die zich bezig 

houden met de keuze van een basisschool of die een kind komen aanmelden. Op aanvraag krijgt ieder 

gezin met kinderen op onze school jaarlijks de gids uitgereikt. De gids ligt voor alle ouders ter inzage 

in de school en is op de website van de school te vinden. In de jaarkalender staat meer gedetailleerde 

informatie over het komende schooljaar. Het doel is om u te informeren over veel praktische zaken. 

SCHOOLPLAN 

De onderwijsinhouden en doelen staan beschreven in een schoolplan. Het schoolplan geldt voor een 

periode van vier jaar en is een intern instrument om ons houvast te bieden bij de gemaakte 

beleidskeuzes en bij de verdere planning van de uitvoering van dit beleid. In de bijlage van het 

schoolplan kunt u de in planning Beleidsvoornemens lezen waar de school op hoofdlijnen op in gaat 

zetten. 

In de tweede plaats dient het schoolplan om verantwoording af te leggen aan het eigen bevoegd 

gezag, Stichting Flore, en de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie bezoekt scholen en 

beoordeelt onder andere of scholen aan de wettelijke eisen voldoen.  

 

Bij de totstandkoming van het schoolplan is de medezeggenschapsraad al in een vroeg stadium 

betrokken en is er gebruik gemaakt van een ouderenquête, leerlingenenquête, leerkrachtenquête, de 

uitkomsten van de laatste inspectiebezoeken en een eigen sterkte- en zwakte analyse. Het schoolplan 

wordt geschreven voor een periode van vier jaar. 

DE OUDERVERENIGING EN OUDERRAAD (OR) 

Elke Floreschool heeft een oudervereniging. Met het aanmelden van uw kind op de basisschool wordt 

u automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging stelt zich ten taak het onderwijs voor 

zowel leerling als leerkracht zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het bestuur van de vereniging (de 

ouderraad) probeert dit te realiseren in goed overleg met het team en de directie. U kunt hierbij 

denken aan activiteiten als Sinterklaasfeest, kerstmaaltijd en schoolreisje. Ook u als ouder kunt over 

deze activiteiten meedenken en meebeslissen tijdens de openbare jaarvergaderingen. 

DE OUDERBIJDRAGE 

Het is op school gebruikelijk dat ouders jaarlijks, met goedkeuring van de MR, een vrijwillige bijdrage 

betalen aan de oudervereniging. Deze bijdrage wordt gevraagd om activiteiten te kunnen bekostigen 

die buiten het normale lesprogramma vallen. Het gaat hierbij om kosten voor: 

 - feestelijke activiteiten als Sinterklaas en kerstfeest 

 - schoolreisje 

 - activiteiten als museumbezoek/thema-avond/scholierenwedstrijden 

 - culturele zaken 

 - kamp groep 8. 

De ouderbijdrage wordt in de algemene ledenvergadering van de oudervereniging vastgesteld en 

heeft - wettelijk - een vrijwillig karakter.  

De contactpersonen van de ouderraad worden vermeld in de jaargids.  
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Hoofdstuk 9 Rechten en plichten van ouders/verzorgers,  leerlingen, 

directie en het bestuur 

KLACHTEN 

Overal waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, of gaat iets niet helemaal zoals gedacht. Dat is 

binnen onze stichting niet anders. Zo kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Bij Stichting Flore 

zien wij een school als onderwijsgemeenschap waar medewerkers, kinderen en ouders gezamenlijk 

er voor zorgen dat de kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarbij is het van groot belang 

om goed te communiceren over de goede, maar ook de minder goede zaken. Het is in aller belang 

om deze zaken bespreekbaar te maken en samen met betrokkenen op te lossen.  

 

Goed overleg 

Zaken waarvan u van mening bent dat het anders kan, kunt u in eerste instantie bespreken met de 

leerkracht van uw kind en/of de directeur van de school. Veruit de meeste klachten over de 

dagelijkse gang van zaken in de school kunt u in goed overleg oplossen. Wanneer het gesprek met de 

school niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u contact opnemen met het College van Bestuur 

van Stichting Flore via telefoonnummer 072-5660200 of u kunt het klachtenformulier op de site 

invullen. 

 

Vertrouwenspersoon 

Op elke school is een vertrouwenspersoon aangesteld.  

U kunt tevens terecht bij de vertrouwenspersoon van Stichting Flore, de heer R. Musman van de 

Onderwijsbegeleidingsdienst Noord-west Holland. Ook de heer Musman gaat eerst na of door 

bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en of u eerst heeft geprobeerd het probleem met de 

betrokkene of met de schoolleiding op te lossen. De heer Musman is bereikbaar onder nummer 

0229-259380 of 06-52346536. 

 

Klachtenregeling 

Voor alle scholen van Stichting Flore is de Klachtenregeling van toepassing. Deze klachtenregeling is 

alléén van toepassing wanneer het overleg met de school en het overleg met het College van Bestuur 

niet tot tevredenheid heeft geleid. Met deze regeling hoopt Stichting Flore bij te dragen aan een 

goede communicatie over problemen en klachten en een, naar tevredenheid van alle partijen, 

acceptabele oplossing. 

De klachtenregeling van Stichting Flore kunt u downloaden van onze site www.stichtingflore.nl. Ook 

kunt u daar het klachtenformulier invullen. 

 

Ernstige klachten kunnen vervolgens aangemeld worden bij de Stichting Geschillen Commissies 

Bijzonder Onderwijs (GCBO). 

Postbus 82324, 2508 EH Den Haag  

Tel. 070 – 386 16 97 

E-mail: info@gcbo.nl 

Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de 

(klachten)procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de 

jurisprudentie.  

 

De vertrouwensinspecteur van de schoolinspectie is bereikbaar via het Meldpunt  

0900-1113111. U kunt hier terecht wanneer het gaat om intimidatie, fysiek en psychisch geweld. 

 

MELDCODE KINDERMISHANDELING 

Stichting Flore hanteert het landelijk vastgesteld Protocol Kindermishandeling dat is vastgesteld voor 

alle beroepskrachten die werken met kinderen tot 19 jaar door Bureau Jeugdzorg Agglomeratie 

Amsterdam/Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Amsterdam en Bureau Jeugdzorg Noord-

http://www.stichtingflore.nl/
mailto:info@gcbo.nl
http://www.gcbo.nl/
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Holland/Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Noord-Holland. U kunt dit protocol downloaden 

via www.protocolkindermishandeling.nl.  

Beroepskrachten hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de kinderen en 

ouders met wie zij in hun werk te aken hebben. Zij zijn degenen die in actie moeten komen als er 

mogelijk sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld.  

Elke school heeft een aandachtsfunctionaris aangesteld. Deze aandachtsfunctionaris is het eerste 

aanspreekpunt voor teamleden, ouders en hulpverleningsinstanties bij vermoeden van 

kindermishandeling. Alle aandachtsfunctionarissen op de scholen van Stichting Flore zijn geschoold in 

het hanteren van dit protocol. Wie de aandachtsfunctionaris op onze school is, vindt u in de bijlage.  

VRAGEN OVER ONDERWIJS 

Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht alle vragen bij één “loket” binnen te laten komen. Dat 

loket is Postbus 51. De Inspectie beantwoordt geen telefonische vragen meer van ouders. 

De volgende informatie is van belang: 

Inspectie van het onderwijs 

info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (loket 51). 

VERWIJDEREN VAN SCHOOL 

Leerlingen van school verwijderen doen wij niet graag. Toch gaan wij hiertoe over als er gegronde 

redenen voor zijn. Stichting Flore heeft dan wel de plicht om een andere school te zoeken voor de 

leerling. 

Als zich een situatie voordoet, waarbij het bevoegd gezag of de directie bij ernstig wangedrag 

onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing kan een 

disciplinaire maatregel plaats vinden. Dit betekent dat het kind niet naar school mag en thuis zijn 

schoolwerk moet doen. 

Verwijderen is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het College van Bestuur concludeert 

dat de relatie tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar is verstoord. 

Redenen om een leerling een disciplinaire straf te geven en of te verwijderen zijn: 

- Het gedrag van de leerling is dusdanig dat het zijn eigen ontwikkeling en veiligheid in de weg 

staat. 

- Het gedrag van de leerling is dusdanig dat dit het gevoel van veiligheid en het welzijn van 

andere leerlingen of de leerkrachten in gevaar brengt. 

- De leerprestaties van de leerling zijn zodanig dat er op school geen mogelijkheden meer zijn 

om onderwijs te volgen passend bij het niveau van de leerling. 

- De ouders van de leerling oefenen fysiek geweld uit tegenover leerlingen of leerkrachten. 

 

Verwijderen van school kan alleen als Stichting Flore een andere passende plek voor de leerling heeft 

gevonden. 

De volledige Regeling Verwijdering van leerlingen ligt ter inzage op school en is te downloaden via 

www.stichtingflore.nl. 

Deze maatregelen vallen onder de verantwoording van het College van Bestuur en worden slechts 

gebruikt na zorgvuldig onderzoek, na overleg met bijvoorbeeld de inspectie en na advies van een 

jurist. 

SPONSORING 

Sponsoring gaat om elke vorm van verstrekking van geld, goederen of diensten die een sponsor 

verstrekt aan de directie van de school, de leerkrachten, het niet-onderwijzend personeel of de 

leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt waarmee leerlingen of hun ouders in 

schoolverband worden geconfronteerd. 

Sponsoring mag geen enkele invloed hebben op de inhoud van het onderwijs. 

Schenkingen vallen niet onder sponsoring omdat er geen vorm van tegenprestatie verwacht wordt. 

http://www.protocolkindermishandeling.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Elk voornemen tot sponsoring wordt door de directie met de medezeggenschapsraad besproken. 

De directie van de school is te allen tijde verantwoordelijk voor hetgeen binnen de schoolorganisatie 

ten aanzien van sponsoring plaatsvindt.  

Als beleid conformeert Stichting Flore zich aan de richtlijnen van het Ministerie van OCW. Zie 

hiervoor het convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2015-2018”  

 

WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

Hoe is uw kind verzekerd? 

Stichting Flore heeft een uitgebreid verzekeringspakket afgesloten voor alle scholen. Naast de 

wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering is er een schoolongevallenverzekering, een 

schoolevenementenverzekering en een doorlopende reisverzekering. De verzekeringen gelden voor 

personeel, kinderen en hulp/overblijf-ouders. Dit betekent onder andere dat kinderen verzekerd zijn 

tijdens schooltijden en een kwartier ervoor en erna. Ook zijn de kinderen en hulpouders verzekerd 

tijdens overblijven, schoolreisje, schoolkamp en andere schoolse activiteiten. Let wel: schade ten 

gevolg van eigen onzorgvuldig handelen blijft de verantwoordelijkheid van de ouders. Indien kinderen 

elkaar onder schooltijd schade berokkenen worden de kosten op de verzekering van de ouders 

verhaald en niet door de schoolverzekering gedekt.  

 

Het is niet noodzakelijk om een ongevallen-inzittenden-verzekering voor uw auto af te sluiten 

wanneer u voor schoolactiviteiten kinderen vervoert. De school heeft een verzekering 

werkgeversaansprakelijkheid verkeersdeelnemers die ook van toepassing is op vrijwilligers en ouders. 

 

Kinderen jonger dan 12 jaar en korter dan 1,50 meter moeten gebruik maken van een stoelverhoger. 

Iedere gordel moet worden gebruikt en op de achterbank zijn dit er dikwijls drie. Kinderen mogen 

nooit los in de auto vervoerd worden.  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2015/04/20/scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring-2015-2018.html
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Hoofdstuk 10 Praktische zaken 

MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN 

Wanneer het nodig is dat uw kind onder schooltijd (bijvoorbeeld) medicijnen moet innemen, dan 

dient u als ouder zelf zorg te dragen voor iemand die de medicijnen komt verstrekken. De leerkracht 

mag geen medische handelingen verrichten of medicijnen verstrekken. Het protocol 

‘Medicijnverstrekking en medische handelingen op basisscholen’ ligt ter informatie bij de directie of is 

te downloaden via www.stichtingflore.nl. 

SCHOONMAAK 

Stichting Flore heeft voor alle scholen de schoonmaak via een Europese aanbesteding ondergebracht 

bij Succes en Asito. Klachten over de hygiëne en netheid in de school kunt u neerleggen bij de 

directie. 

Hoofdstuk 11 Veiligheidsbeleid 

 

Op grond van de Arbo-wet moeten alle scholen een veiligheidsplan hebben. 

 

Voor de scholen onder Stichting Flore is een gezamenlijk Arbo-beleidsplan ontwikkeld. In dit 

beleidsplan worden afspraken rond fysieke en sociale aspecten van veiligheid geregeld. Aan dit plan is 

een overzicht “Veiligheid Gezondheid, Welzijn en Milieu” gekoppeld. Daarin worden op een 

praktische manier documenten, afspraken en adressen die onze school aangaan, zichtbaar, en dus 

toegankelijk gemaakt.  

 

In het beleidsplan worden ook de koppelingen aangegeven naar vastgestelde beleidsdocumenten op 

bestuursniveau en worden de acties beschreven voor het plan van aanpak van de organisatie. Op 

onze school is de directeur preventie-verantwoordelijke. Hij/zij is het aanspreekpunt in de school 

voor de leerlingen, teamleden, ouders en externe partijen. In de uitvoering wordt de directie 

ondersteund door onze BHV-ers (bedrijfshulpverleners) en de leerkrachten. 

 

Iedere vier jaar vindt op school een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) plaats. Daarbij wordt de 

Arbodienst ingeschakeld. 

In overleg met de HRD Adviseur van Flore en na afstemming met MR van de school, wordt het plan 

van aanpak van de school vastgesteld. Algemene zaken voortkomend uit de RI&E van alle 

Florescholen worden gekoppeld en uitgewerkt in het plan van aanpak van Stichting Flore. 

De school voldoet aan de wettelijke eis van het benodigde aantal bedrijfshulpverleners in de school. 

Deze bedrijfshulpverleners worden jaarlijks geschoold in onder andere de Flore Kwekerij.  
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Vaststelling 

 

INSTEMMING MET SCHOOLGIDS 2015-2016 
 

 

 

 
School: RKBS Reflector 

 

 

De medezeggenschapsraad van bovengenoemde school heeft instemming verleend aan de schoolgids  

2015-2016 

 

 

 

Namens de medezeggenschapsraad, 

 

 

Plaats: 

 

 

Datum: 

 

 

Naam: 

 

 

Functie: 

 

 

Handtekening:  
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